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To start we will have to clarify that 
during the time of Arab domination, 
Christians and Jews who did not speak 
Arabic, had to have used any other lan-
guage, which quite logically should have 
been the Roman language, since it was 
precisely in Andalusia and the Mediter-
ranean Coast where there was a greater 
influence by the Romans.

At this point we can observe: 
First: If the Spanish language (Cas-

tilian) began to spread about in the X 
century and the Romans ceased to ex-
ercise their influence on Andalusia in 
the V century, In what language did the 
Andalusians communicate during those 
five hundred years? Second: If the ori-
gins of Castilian began in the Monastery 
of San Millán de la Cogolla, in La Rioja, 

bordering with the Basque Country, one 
of the least Romanized areas of the Ibe-
rian Peninsula, how could it possible for 
the Andalusians to be so hopeless and 
clumsy to not be able to develop their 
own language based on Latin, just as 
they did in other territories?

For many linguists the language 
that was spoken during the golden age 
of al-Andalus was the Mozarabic, ro-
mance language, which disappears after 
the reconquest, leaving no trace what-
soever. This seems to be what many ex-
perts of the official documents wanted 
or would have liked, but is not what we 
are going to see throughout this article, 
in fact, quite the opposite.

When an official intellectual gives 
out his own point of view on the Anda-
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lusian language, it is actually an opinion, 
but a judgement.

Already in 1963, Gregorio Salva-
dor Caja, in his book, he revealed the 
phonetic changes “alive and virulent”... 
“Threatening, drawn on day by day, geo-
graphically and socially”... of a dialect 
called “alive and aggressive” [1, 183]. 
We could think that he warns us about a 
social change that can destroy our civili-
zation, but it is not like this , it is simply 
the way that the people had to express 
themselves, the Andalusian speech. Lat-
er, in 1997, precisely at a congress of the 
Andalusian language, held in Seville, Mr. 
Salvador Caja, as deputy director of the 
Royal Academy of the Spanish Language 
(SAR), warned us: “Speaking about an 
Andalusian dialect is a fools mistake”.

As Anwar G. Chejne said [2, 344] the 
term Aljamia or aljamiado is “a corrup-
tion of the arabic achamiyyah (foreign-
er) and, in general, the Arabic expres-
sion acham and its derivative achami-
yyah applies to people whose ancestry 
is not Arabic”. In linguistic terms the 
Aljamia is the language, not Arabic or 
Romance, that subsisted as a language 
family, with Arabic as a cultured lan-
guage.

And, although the Arabs encom-
passed under the name of  Aljamia all 
the languages of all the people who 
they historically had contact with (and 
could therefore be applied also to other 
languages of the Iberian peninsula), the 
Aljamia, par excellence, is the language 
of Andalusia, as it developed its entity 
and own personality in the Andalusian 
speech.

Due to the fact that the Arabization 
process was quite slow “during more 
than two first centuries of Islamism, the 
aljamia dominates in Muslim Spain” as 
Menéndez Pidal points out [3, 34], the 

term Aljamia has also been termed ro-
mance or Latinized because it derived 
from latin and, in the official refer-
ences it is called Mozarab, identifying 
the Aljamia with the romance spoken 
by the Christians. Wrong resemblance 
that hides clear ideological, ethnic and 
national prejudices, because it is in-
tended to reduce and allocate the use of 
the Aljamia language only to the Moor-
ish Christians or Mozarabics, term that 
designates a religious group, but not a 
linguistic one, And the Aljamia was the 
family language of both Christians, and 
Muslims or Jews. Due to the anachro-
nism of the Mozarab term, the linguist, 
Rubiera Mata, will share with us in 
different works of hers that the most 
appropriate name for the Aljamia lan-
guage would be the romance language 
of al-Andalus, term which we will most-
ly designate it in this article.

Calling the language spoken in al-
Andalus with the word mozarabic, does 
not appear to be an error caused by a 
lack of knowledge or ignorance, as it 
is totally evident that there was no im-
personation of the Betic population by 
the new “invaders”. Menéndez Pidal, in 
the work cited above, previously, clearly 
recognizes “...the main population cen-
ters, such as Seville, were full almost en-
tirely by the Romans-goths...”. The Arabs 
(0.5 %) and Berbers (8.8 % ), even in 
their moments of greater strength came 
to represent the 10% of the population 
of the Al-andalus [3, 36]. From a linguis-
tic point of view, the Al-andalus was a 
mainly Latinized country (90% of its 
population), and by the use of the term 
mozarabic, it seems to seek the denial of 
the Latinity of the Moorish architecture 
and the universality of the Aljamia lan-
guage  in Andalusia, to exclusively attri-
bute it to the Castilian language.
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Today we know that this “vernacu-

lar” was used by everyone from farmers 
to the caliph, in family conversations 
and informal (according to the research 
of renowned specialist in the history of 
Spanish linguistics as Menéndez Pidal, 
Lapesa, Sanchis Guarner, Garcia Gomez 
or Samuel Stern) leaving the Arabic as 
a cultured language and prayers beside 
the Latin or Hebrew.

Therefore, there was a perfect bilin-
gualism (even trilingualism) in the soci-
ety of al- Andalus. This is portrayed in 
one of the most interesting books that 
shows us the society of the Umayyad pe-
riod History of the Judges of Cordoba by 
Aljoxani, translated by the Arabist Julian 
Ribera. In one of Aljoxami’s anecdotes, 
this natural and perfect bilingualism 
is literally tasted when an illustrious 
Muslim, in this case, the main judge of 
Cordoba “one day a woman attending 
this judge in a court and told him her 
situation in romance [...] and he also re-
plied in romance” [4, 502]. Also, in the 
same book we see cases, although not 
very common, among the high (reli-
gious) Muslim society of al-Andalus, did 
not know how to speak Arabic and ex-
pressed themselves only in the romance 
language of al-Andalus.

LITERATURE IN ANDALUSIA

The Andalusian linguistic modal-
ity has never had a political framework 
in which it could normalize its use and, 
therefore, create a literature itself. Like 
the rest of the Andalusian cultural heri-
tage, our literature has been burdened 
by successive occupants of the coun-
try. Therefore, it is similar to other lan-
guages, which also lacked a political 
framework itself, our literature saw its 
production reduced to religious themes 

and popular poetry, which in our case, 
mostly, is called flamenco.

With a linear or chronological pre-
sentation, it is impossible to get to un-
derstand the Andalusian literature. 
Literary cycles frequently overlap each 
other and some, such as the Medieval 
Theatre, develop until well past the 
eighteenth century. For all these rea-
sons, we have decided not to employ a 
linear model, using the literary cycles to 
make our literature more understand-
able. These cycles could be summarized 
in: The Moorish Glosas , the Andalusi 
Mester, the Andalusí Epic, Medieval 
Theatre, flamenco and the New Andalu-
sian literature (with their different cur-
rents and variants).

GLOSAS ANDALUSÍES

We use the term Moorish Glosses 
to define a series of texts that give us 
an important information about the 
language and the Andalusian lexicon as 
well as their subsequent evolution. 

We can highlight several types of 
glossaries: 

-  Calendars.
-  Botanical. 
-  Treaties of Geography. 
-  Medical treatises. 
-  Treaties of history. 
Along with the terms in the Arabic 

language, the Moorish writers tended to 
use the same word in both the romance 
language of the Al-andalus and the lan-
guage of Aljamia. Thanks to them it has 
been possible to reconstruct the evo-
lution of our language, from the Latin 
used in ancient Hispanian Baetica to the 
modern Andalusian, passing through 
the romance language of aljamiada. 
Through these texts we have been able 
to identify thousands of words, still alive 
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,in modern Andalusian that come from 
the romance language of al-Andalus, as 
well as some, although less, taken over 
by the Castilian language.

The oldest text that contains words 
in Andalusian is the Calendario de Cór-
doba, from the late ninth century or the 
beginning of the X. Among the rest of 
glossaries that stand out for their qual-
ity we find the Botánico Anónimo An-
dalusí of the eleventh century and the 
Mucha al-Ñusta (Treaty of Geography) 
byAl-Edrisí of the XII century. There is 
still much to investigate. Recently, the 
professor at the University of Córdoba, 
Ramon Morillo Velarde , discovered the 
existence of words in the romance lan-
guage of al-Andalus in the glosses of the 
Bible of Alba, which dates back to the 
year 1433. In the opinion of this profes-
sor, the Andalusian “is the most alive 
and with more vigour dialectal language 
that exists at present”.

THE ANDALUSIAN MESTER

We called Mester Andalusi to the 
oral poetry, Sung in squares and streets 
by Andalusian poets in the romance lan-
guage of al-Andalus. For a long time it 
was believed that the Provencal lyric po-
etry was the first great literary sample 
from the Romance languages. But this 
was not the case. In 1948 a researcher 
from Israel, of German origin, called 
Samuel Milos Stern, publicly unveiled 
something that had been discovered in 
1933 by another researcher called H. 
Brody: a handful of small poems, con-
densed, direct, beautiful, with an ending 
that completely changed the ideas we 
had regarding the romance languages 
and their formation. It was the Jarchas.

The Jarchas were called by the 
master Dámaso Alonso “early spring of 

European poetry” and the final part of 
poems known by the name of Moaxa-
jas, written in the Arabic or Hebrew 
language, contained the Jarchas in the 
Andalusian romance language, but with 
either the Arabic or Hebrew script.

This discovery meant a total re-
think, not only of the origins of penin-
sular and European poetry, but the lin-
guistic fact of al-Andalus.

That a romance language which 
certainly had nothing to do with Castil-
ian was spoken in al-Andalus, with the 
exception that they both belonged to 
the linguistic common trunk of Latin, 
was beyond any doubt. The Jarchas ap-
pear in the 9th century in the Grego-
rian calendar, while Castilla has its ori-
gins as a county since Fernán González 
(923 – 970) in the century X. Remain-
ing under the protection of al - Anda-
lus and not becoming United until Fer-
nando I (1035 – 1065), son of Sancho el 
Mayor de Navarra and married to San-
cha of León, inherits it. Therefore, Cas-
tilian romance or Spanish language, is 
formed several centuries after the ori-
gin of the Jarchas, the first literary and 
poetic manifestation of the Andalusian 
romance.

In relation to the Moaxaja, we can 
define two sets of the Andalusí Mester:

- A Hebrew one, discovered in 1948 
by Samuel Stern in some texts found 
in the old synagogue in Cairo and pub-
lished by him in the 13th issue of the 
magazine Al-Andalus [5, 299-346] in a 
transcendental article entitled Les vers 
finaux en espagnol dans les muwaxajas 
hispano-hebraiques.

- And an Arabic series taken to the 
light by Emilio García Gómez few years 
later (1952) and found this in book-
stores of old Middle East and Maghreb. 
24 romance jarchas in Arab muwaxajas. 
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Journal number 17 Al-Andalus [6, 57-
127].

Some of the books that contain the 
Arabic series, are el Kitab Aben Busrra 
and el Yais de Aben al – Jatib.

It is believed that the Moaxajas 
were created by Mokádem al-Kabri, 
in the 9th century, being, therefore, the 
most ancient Andalusian poet in the ro-
mance language of al-Andalus which we 
have news of.

Likewise, there is evidence of the 
Zéjel, a Strophic composition, poeti-
cally derived from the Moaxaja, which is 
formed by a chorus and a variable num-
ber of stanzas composed of three mono-
rhythmic verses followed by another 
constant rhyming verse equal to that of 
the chorus. The Zéjel, unlike the Moax-
aja, is written entirely in the romance 
language of al-Andalus and is certainly 
previous to any Castilian composition, 
although poets copied its metric and 
rhyme when composing, giving rise to 
the so-called zejelesca stanza. The best-
known Zéjel discovered to date is that 
of Aben Kuzman and lies in his Diwan 
(12th century). We have Also received 
the names of other authors such as Mo-
hamed Ben Jaira, Ali Ben Chahdar the 
zejelero or Ahmed el de la Macarena.

Both the Moaxaja and the Zéjel are 
made, above all, to be sung, so its popu-
larity and dissemination depends on 
both its quality and the music that ac-
companies it. Antonio Martín Moreno, 
in his work Historia de la Música An-
daluza, assures us: “Throughout these 
pages we have insisted on the original-
ity of the Andalusí culture: the Andalu-
sians, assimilated the oriental music, 
transformed it into something personal, 
genuine and original.” Such a transfor-
mation is mainly due to the blind poet 
Mocadem Ben Moafa, natural from Ca-

bra, who lived between the years 840 
and 920 and began to sing a new type 
of songs, characterized by the use of the 
romance language, very usual among  
the Andalusians. There is merely any 
surviving news regarding this man, 
whose literary-musical innovation was 
going to exercise remarkable influence 
over later lyric” [7, 63].

The Andalusí Mester shares one 
cultural tradition with primitive lov-
ing fench-portuguese style, Italian and 
Catalonian-Provençal poetry. By the 
theme, structure and the treatment giv-
en to the female figure, we can say that 
the Andalusí Mester had nothing to do 
with Arabic and Islamic literature, but it 
did share similarities with the Graeco-
Roman tradition. The Mester poet’s po-
ems had to do much with women, and 
how they lamented the absence of their 
lovers, and telling their troubles to their 
mothers, sisters or, in some cases, to a 
friend.

The oldest Jarchas are from the IX 
and X centuries, whereas the most mod-
ern ones were from the 15th century. 
Some of the latest known are in the Can-
cionero de Baena (reigning Alfonso XI, 
1312 – 1350) and some diwanes with 
poems by Aben Luyun.

Among the poets of the Andalusí 
Mester, some who stand out for their 
quality are: Judah Ha-Levi, Aben Erza 
and Todros Abulafia. Despite not pre-
serving anything from him more than 
one single Jarcha, recalls the mythical 
figure of the King Al Mutamid of Seville, 
due, primarily, to the works carried out 
by Blas Infante.

THE ANDALUSIAN  EPIC

Up to the date, the historians and 
Spanish linguists have tried to give a 
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vision of the epic poetry in the Iberian 
peninsula, trying to interpret it from a 
Nordic and Pangermanic point of view. 
Authors of the size of Menendez Pidal 
have wanted to see the origin of the 
Hispanic epic in the French or German, 
nevertheless, Julián Ribera, in 1915, dif-
fered from the official theories making 
sure that it had its origin in the Andalu-
sian epic.

Since it is possible to verify in dif-
ferent Hispanic-Arab historical texts, 
the Andalusí Epic had in its origins a 
pronounced ethnic and national charac-
ter, exalting the Latin origin of the Anda-
lusian inhabitants, against the minority 
Arab-Berber.

In the Andalusí Epic there were two 
basic topics that existed: The capture of 
Hispania by the Arabs-Berbers and the 
struggles of centuries between Castil-
ians and its neighbouring Allied Forces 
against the Andalusíes.

We can differentiate two historical 
epochs, in which we can find the most 
important works regarding the Epic 
genre, they are included in the IX and 
X centuries, the first epoch and the XII 
to XV centuries the second one. From 
the first period we might emphasize La 
Generosidad de Artabas (IX century) and 
El Primer Conde de Andalucía (X centu-
ry), belonging to the second period El 
Poema del Mío Cid (XII century), El Ci-
clo de los Siete Infantes de Lara (XII to 
XIV century), El Romance de Abenamar 
(XIV century), La Pérdida de Antequera 
(XIV century) and La Toma de Alhama 
(XIV century).

Some of these poems have come up 
to us in oral form like romances or tonás 
(primitive jondo singings), others were 
written in the Romance language of al-
Ándalus and later Castliniacized. Specif-
ically El Poema del Mío Cid, according to 

some authors, was written around the 
year 1114 in Andalusian romance by a 
Mozarab,anonymously, and re-written 
in Castilian in the year 1307 by the 
copyist Per Abat.  The cicle of Los Siete 
Infantes de Lara is outstanding for its 
quality  with its different changes: Los 
Siete Infantes de Lara, Mudarra and La 
Venganza de Mudarra that constitute an 
authentic masterpiece of our literature.

A large number of fragments of the 
Andalusian epic exist in the collection 
of romances (Romancero). Between the 
romances collections, we might empha-
size El Cancionero de Baena by Fernán-
dez de Constantina (XVI century), 
Cancionero General by Hernando del 
Castillo (1511), Cancionero de Amberes 
by Martín Nucio (1550), Cancionero de 
Romances by Esteban Nájera, Cuarenta 
Cantos de Fuentes (1550), Romancero 
of Lorenzo de Sepúlveda (1551), Collec-
tions of  Timoneda (1573), Romanceros 
de las Guerras de Granada by Pérez de 
Hita (1573), Romancero General (1600), 
Romancero of Jakob Grimm (1815) 
and Romanceros of Wolf and Hofmann 
(1856).

THE ANDALUSIAN MEDIEVAL 
THEATRE

From the fall of the Roman Empire 
and the subsequent invasions of the 
Betic territory by the Germanic tribes 
(vandals and Visigoths), the classical 
theatrical Greco-Latin tradition disap-
pears in Andalusia. The theatre, as such, 
will not reappear again until the eighth 
century linked to the tropos, drama-
tised dialogs introduced in liturgical 
acts, sequences, prose or verse that are 
said in certain masses after the gradual 
and Troves, which are love composi-
tions sung by the troubadours. 
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In al-Andalus, Islam confined to 

the inside of the temples any religious 
manifestation of the Mozarabic church 
(Moorish  Christians). This is the reason 
for why between the VIII and IX centu-
ries, many tropes religious appeared, 
in which the life of Jesus and Mary 
were presented in stages. The massive 
crowds that attended these acts, made 
the Church forbid their representation 
in the temples, exporting them to the 
streets as works detached from the Holy 
Mass.  This was how the sequences and 
liturgical tropos secularized, giving rise 
to the modern theatre. 

The tropos had two cycles: Easter 
and Christmas. From the first we can 
trace some elements in biblical repre-
sentations such as those in  Alcaudete 
(Jaén) during the Holy Week (Easter), 
highlighting among them El Paso de 
Abraham.

From the second cycle we maintain 
a series of tropes among which we can 
highlight: El Retablo de  los Ángeles, El 
Auto de los Reyes Magos, La Infancia de 
Jesucristo and El Auto Sacramental de 
los Reyes Magos. El Retablo de los Ánge-
les should have been writen half way 
through the eleventh century (before 
the Castilian occupation in the kingdom 
of Córdoba) by a religious Mozarab, 
we do not know if in the town of Obejo 
or Castil de Flores. The text has come 
down to us in oral form and  the clear 
didactic intention of its author is to at-
tempt to prove that Jesus is God (Trini-
tarian concept), and not a mere prophet 
as Islam teaches us (Unitary concept). It 
was written, without a doubt, with the 
intention of fighting the islamization of 
the Al-Andalus as far as possible, its un-
known author showed a great education 
and politeness and a perfect knowledge 
of Islam. In summary, it is a clear cita-

tion against Islam, and therefore risked 
his own life.

Probably due to the physical isola-
tion  of both Castil de Flores and Obejo, 
the modified routes that linked the Val-
ley of the Guadalquivir River toward 
Cardeña (XVI century) firstly, towards 
Despeñaperros (XVIII century) later, 
El Retablo de los Ángeles has remained 
almost unchanged, with the single ex-
ception of the last Christmas carol in-
troduced at the end of the eighteenth 
century and early nineteenth century.

It would have been very interesting 
to compare this work with El Auto Sac-
ramental de los Reyes Magos de El Viso 
(Córdoba), which must have been from 
the same period of time, but of the origi-
nal work we only retain the name. At the 
end of the eighteenth century the origi-
nal was replaced by a fragment of La In-
fancia de Jesucristo. However, we can do 
this with other works of clear Mozarab 
origin, so we can speak, therefore, about 
a popular Andalusian Romanized the-
atre school.

El Auto de los Reyes Magos, of the 
twelfth century, is considered by some 
scholars a Spanish version of an earlier 
work in the romance language of al-An-
dalus. The current copy was discovered 
in 1785, in the Cathedral of Toledo, and 
is written in a “language of commit-
ment” combining both the Andalusian  
romance language and Spanish or Cas-
tilian.

La Infancia de Jesucristo was writ-
ten by the priest Gaspar Fernandez  y 
Ávila, using the language spoken by 
the people of La Sierra de Málaga for 
what it is considered a linguistic trea-
sure which allowed us to reach mozara-
bismos (Mozarab words), now disap-
peared, but still alive in the XVIII Centu-
ry Andalusian language, some of these 
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mozarabismos are: yenwua (language), 
yussero (lucifer), Yuna (moon), etc. He 
defines himself as “the most senior and 
longstanding priest ever in the village 
of Colmenar” [8, 1], he was inspired to 
write his work in the language and the 
traditions of their land, Málaga.

For some, La Infancia de Jesucristo 
is the first book of the dialectical Anda-
lusian literature, and for others, the lat-
est in a long cultural tradition and part 
of our medieval theatre.

It is as important to study a work, 
than it is to compare it with the culture 
and the social development of its time, 
Therefore, when we analyze the Medi-
eval Andalusian Theatre we see that it 
possesses a unity in all the works and 
some common characteristics. We could 
summarize them noting that their au-
thors are all religious, so that the issue 
is, as well as religious, defending Chris-
tianity versus Islam and teach us that 
Jesus is God.

THE FLAMENCO SINGING

For centuries we have named as 
Arab or moro all those things that we 
did not know well or understand com-
pletely. Flamenco or the Cante Jondo 
(Jondo singing) has constantly under-
gone this inconsistency, being one of 
those subjects on which musicologists, 
historians and sociologists have never 
reached agreement.

The father of the Andalusian home-
land, Blas Infante, who gave us the key 
to reveal that the word flamenco comes 
from the Arabic “fellah mengu” (escapee 
peasant), being the expression of their 
joy, pain or sadness and constituting the 
scream of the Andalusian landless.

Etymologically the term “fellah 
mengu” is Arabic, but not the flamenco 

music, to which certain Spanish-Arab 
historians catalogued as rons, romi, or 
latini (from Latin) and never as Ara-
bic. There is no doubt of the influence 
that the Islamic musical elements have 
supposed to the Cante Jondo, but they 
are not the only ones. It is necessary to 
start rating other elements such as La-
tino, Jewish religious music, the Greco-
Bizantina, Persian, etc. Flamenco is not, 
therefore, a variant of Arabic music, 
but a native music of the country with 
a strong Andalusian national character.

In this sense, it is necessary to 
highlight the clarifications that Ricardo 
Molina makes in his book Misterios del 
Arte Flamenco. “Within the somehow 
uncertain field of our knowledge re-
garding flamenco, the only clear thing, 
that barely needs discussion, is that 
the phenomenon fits between precise 
geographic coordinates.” Geographi-
cally and genetically speaking, singing 
is a strictly Andalusian phenomenon... 
Flamenco is tied to its land of botanical 
force” [9, 28-29].

A clear indication of the attitude 
which has traditionally been shown 
towards Andalusia is seen when some 
Muslim clerics from the 10th to the 15th 

centuries attacked and chased the lailas, 
Nuba and zambras as they were consid-
ered Latino Christians and non Islamic 
customs. And the Castilian conquerors 
also did the same thing as they believed 
they were Muslim customs. None of 
them came to understand that, simply, 
that music, singing and dancing was a 
manifestation of the Andalusian culture.

Within the incessant comings and 
goings of singers and musicians from 
Andalusia to Christian courts, Antonio 
Carrillo Alonso gives us in his book La 
Poesía Tradicional en el Cante Andaluz, 
the following conclusion or hypothesis: 
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“a considerable number of ‘lyrics’ of 
flamenco come – with major or minor 
modifications – from primitive Andalu-
sian songs, well known in the popular 
al-Andalus environments , which fol-
lowed two parallel paths until they got 
to us: on the one hand, they were pre-
served by broadcasting them from im-
memorial times in the privacy of homes 
in Andalusia; on the other hand, they 
were collected in the courtier environ-
ments and included later in the great 
Castilian songbooks...” [10, 20].

El Calendario Anónimo Cordobés (9th 
century) and El Calendario de Granada 
(14th century), in addition to inform 
us of an uncountable amount of terms 
(glosses) in our language, give us valu-
able information about the music and 
customs of the Andalusian population. 
The first thing that stands out is that 
both are based on the Julian calendar 
(Roman), thus confirming the persis-
tence of a cultural Latinity in al-Anda-
lus. We are pleasantly surprised to see 
that the Andalusian, whether they were 
Muslims or Christians celebrated the 
Nativity, new years eve, The three Kings, 
etc., despite the pressure exerted by the 
masters of Koranic schools.

It is true that the primitive origins 
of Flamenco are in the nubas as well as 
in the Eastern musician, Ziryab, but it 
is forgotten to mention that the creator 
of the nubas was Kurdish, educated in 
Byzantium. Therefore, it is necessary to 
search the origins in the rawi (narrators 
or reciters) who sang in squares and 
markets lailas, Nuba, zambras, moaxa-
jas and zejeles. In them we will find the 
bases from which the tonás, soleá, se-
guidilla, fandango, etc. that form the fla-
menco. The link between each of them 
was most probably the Canciones del 
Ciego, which date back to the moaxa-

jas and zejeles sung in the streets and 
squares of al-Andalus.

For centuries, the Cante Jondo and 
their oral poems were the main artistic 
expression in the Andalusian linguistic 
modality. Shyly begins its recovery to-
wards 1780 in lower Andalusia. But he 
had to reach the romanticism or the sat-
isfaction of a yearning in artistic form, 
to rediscover flamenco. This movement 
during the 19th century seeking a differ-
ent, exciting, remote world in time and 
space, and that awakens an unused in-
terest in all people, valuing the customs, 
songs, dances, literature, etc., is prop-
erly, located in Cante Flamenco.

This how a process of recovery be-
gins, which, on the basis of the Flamen-
co poetry, has three stages:

- A first period in which folklorists 
are limited to pick up voice of the cantes 
flamenco, leaving evidence of them. The 
most representative writer of this era 
is Antonio Machado Álvarez (Demófilo) 
and his book Cantes Flamencos.

- A second period which is not lim-
ited to pick the songs up, but to delib-
erately, imitate the popular forms. The 
most important author of this period 
is José María Gutiérrez de Alba, is his 
anthology El Pueblo Andaluz, sus Tipos, 
Costumbres y Cantes.

- And a third period in which the 
Andalusian poets do not mimic the pop-
ular metric (aflamencada poetry), but 
write the lyrics in the language of their 
people. The most important author of 
this period is José María Martínez Álva-
rez de Sotomayor and his work Rudezas, 
Poesías Regionales.

Between 1870, date in which Demó-
filo published his Cantes and 1913 in 
which Alvarez de Sotomayor published 
Mi Tierra, the Andalusian poets and 
folklorists managed to create a literary 
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Andalusian tradition itself and start the 
first studies about this language.

NEW ANDALUSIAN LITERATURE

New Andalusian literature is inti-
mately linked to a linguistic and literary 
movement born in the aftermath of the 
Franco regime and that took the name of 
“L ‘Aina Andalussa” (Andalusian dawn).

We do not lack news, before the 
16th century, by the manner of speak-
ing of the Andalusians, different from 
the rest of Spain and always criticized. 
Francisco Delicado in his work, Retrato 
de la Lozana Andaluza (Venice, 1528) 
replies to the criticisms received for his 
way of writing: “And if they wished to 
reprehend why many of our words are 
not spoken in perfect Spanish, I say, be-
ing Andalusian and not a literate [...] sat-
isfied my talk and its sound in my ears, 
‘causits the mother tongue and their 
common talk among women” [11, 484]. 
Two things remain clear. First: Delicate, 
like the current Andalusians, had a cer-
tain inferiority complex, “being Andalu-
sian and not a literate” [11, 484]. Sec-
ond: He didn’t care to write in the same 
way it was spoken in Andalusia at the 
time, even knowing what that was going 
to lead to.

We also have some interesting in-
formation by Antonio Zoido, who, ad-
mits “to have borrowed” from a work 
in the Ministry of culture and whose 
author was impossible to find: “in this 
way, Hernando Colón and many others 
“reinvented” the library, storing ques-
tions, words, concepts and thoughts 
coming from everywhere, and Juan de 
Mal Lara wrote his Philosophia Vulgar, 
in which he analyzed popular sayings 
convinced that popular culture had 
meaning by itself although it failed to 

unravel the reason, it would attempt to 
perform, three centuries later, our folk-
lore. This deepens in the language lexi-
con and popular concepts. Parallel to 
this, another phenomenon takes place 
at the opposite pole: the consecration 
of the poetic Andalusian dialect  by Fer-
nando de Herrera who, oddly enough, 
starts from the same point from which 
Mal Lara began to vindicate the popu-
lar wisdom: “The Renaissantist idea of 
the value of human nature [...] is lead-
ing to another way of writing: using in 
texts, those words spoken in everyday 
language, even orthographically...” [12, 
286-287].

From this point we find constant 
references in later literature and, more 
insistently, in the theatre. Although it 
corresponds to Cecilia Böhl de Faber, 
in her realist novels, trying to reflect, 
timidly, and as she tells us in the pref-
ace of La Familia de Alvareda (1856), 
“the speech of the people of the Andalu-
sian field”. Observing in an earlier work, 
Clemencia (1852) the need to attach 
a glossary of 37 Andalusian voices not 
included in dictionaries, to make it un-
derstandable. There had been a certain 
awareness of the need of the Andalu-
sian language in the work carried out at 
the end of the 19th century, by Antonio 
Machado y Álvarez (Demófilo) and, sub-
sequently, by the folklorists Rodríguez 
Marín, José Ma Gutiérrez or José Martín 
Santiago. The Álvarez Quintero broth-
ers and other writers, in their works, 
have transcribed partial and folkloric 
speeches of Andalusian language, even 
Juan Ramón Jiménez rebelled against 
the letter “g”. But the writers that make 
his work in Andalusian are scorned by 
the intellectuals. Poets such as José Car-
los de Luna, Manuel Góngora and Rafael 
de León, are seen as “minor poets” pre-
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cisely because they write in Andalusian. 
Then, the so-called generation of 27, full 
of Andalusian, missed the great oppor-
tunity of having created an own Andalu-
sian literature.

The first studies on the Andalu-
sian language were performed by the 
German Hugo Schuchardt (Andalusian 
Phonetics), who in 1881 published Die 
Cantes Flamencos, subsequently Ju-
lián Ribera shares his Estudios sobre la 
Épica Andalusí and in 1933 he edits Vo-
cabulario Andaluz  written by Antonio 
Alcalá Venceslada, oddly enough with 
all the blessings of the Academy of the 
Spanish language. Up to the time, the 
only reference  to know and appreciate 
the huge Andalusian language lexicon. 
But it is Blas Infante who by publishing 
his book Cuentos de Animales in 1921, 
who actually, starts a new Andalusian 
literature. The difference among these 
authors, prior to the Civil War, and the 
subsequent literary movement, are the 
discoveries of Stern and García Gómez 
of the 1950s. The degree of linguistic 
awareness of perceptions about them-
selves, their language and culture that 
the writers have after the discovery of 
the Jarchas, in an Andalusian romance 
language, and the finding of the exis-
tence of a linguistic reality and cultural 
selfness, previous to the Spanish occu-
pation, upsets all the concepts. While 
before that reality was sensed, now we 
can see it clearly, producing a veritable 
cultural revolution which leads to the 
idea of linguistic breakdown and inde-
pendence from the Spanish. Therefore, 
L’Aina writers assert that the Andalu-
sian is not a dialect of Spanish, but an 
evolution of Latin which gives rise to a 
native romance language of Andalusia, 
they propose to provide our own spell-
ing language transforming it into the 

language of the Andalusian people and 
defend the idea of writing in Andalu-
sian, making possible the creation of a 
literary movement in the Andalusian 
language.

APPEARANCES OF ANDALUSIA IN 
THE PICARESQUE LITERATURE

More specifically Seville and An-
dalusia have been in the golden age an 
attraction for anyone in search of for-
tunes with desire to make it theirs. The 
Theme, with no doubt, sociologically 
significant, interests us here in a unique 
aspect: their literary reflection. It is not 
‘ our intention to carry out an exhaus-
tive statistical study of the Andalusian 
presence in the literature of that time. 
We will only address this issue in partial 
way, in their connection with the pica-
resque universe.

Any approach to the so-called by 
critics (picaresque novels) is inevitably 
to face as a debated topic, the charac-
teristics of the genre, subject in which 
critics have little to agree. At first, tak-
ing as a model the Lazarillo de Tormes, 
were deducted “sine qua non” require-
ments, and subsequently it has been 
developing partial approaches in order 
to clarify some of the traits that will de-
fine a series of novels, corresponding to 
the second half of the 16th and early 17th 
century, though without seeking the es-
tablishment of a closed Corpus. Scholars 
on the subject, based on the questioning 
of the concept of gender, have expanded 
in recent years the Repertoire of taste 
“picaresque” novels. This designation, 
used by Alberto de el Monte on a classic 
book, Itinerario de la Novela Picaresca is 
applicable, according to him, to “... Works 
that have generic similarities only with 
certain characters and events, or reflect 
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a completely different historical situa-
tion, despite possible casual similari-
ties, or involving him with an unlimited 
series of recognizable picaresque tasted 
novels of the golden age” [13, 60]. The 
deductible risk of this attitude consists 
of labelling as picaresque, novels that 
are not; in this line we could insert Ma-
ria Casas de Faunce’s well-known work 
on Hispano-American picaresque.

The path made by the main 
character of El Buscón, Estebanillo 
González, talkative Donado Hablador, 
Marcos Obregón... and some more 
plays, Seville or some Andalusian 
port, as point towards Italy or Indies; 
or, as in El Guzman, the scale can be 
double: first ltaly and then the In-
dies. Marcos de Obregón and El Do-
nado Hablador, with their figuratively 
dialogued structure complicate this 
scheme, although their protagonists 
reach Sevilla in their multiple itinerar-
ies by the Spanish geography. Esteba-
nillo González left to spend the greater 
part of its existence in Italy – Rome, 
Loreto, Messina, mass, Siena, Lom-
bardy, – however they visit Santiago 
de Compostela, Barcelona, Madrid and 
the above-mentioned Andalusian city. 
In Both Guzman and Pablos schemes: 
they first move through Seville, To-
ledo, Genoa, Rome, Florence, Bologna, 
Siena, Marseille, Zaragoza, Madrid and 
Seville again; While the protagonist of 
El Buscón moves between Segovia and 
Seville, going through Alcalá, Segovia, 
Madrid and Toledo. We see in both 
cases a shift from central to South, as-
sociated displacement with the main 
character of La gloria de don Ramiro, 
Enrique Larreta, which is think inter-
esting to review here. This novel gen-
erated in modernism, bears the subti-
tle (Una Vida en Tiempos de Felipe II).

Curiously, Alemán, who was from 
Seville, did not elaborate in the descrip-
tion of their city. See it directly on the 
narrative text: “Sevilla was well accom-
modated for any profit, and both lead to 
sell as you to purchase, because there 
are merchants for everything there. It Is 
common homeland, open field, endless 
globe, mother of orphans and layer of 
sinners, where everything is necessary 
and none have it” [14, 180].

Squire Obregón Marcos arriving at 
Andulucia, despite being in a rushed 
time – goes chasing a mule that escaped 
from him – has eyes to captivate the 
shore of the Guadalquivir: “Stopp’d to 
relax ‘abit, before I crossed the River, 
where I saw such abundance of rabbits 
[...]. I looked at that piece of land at the 
time it was there, that fertility and influ-
ence of the sky, the beauty of Earth and 
water, I had not seen anything better in 
all Europe; and it’s a land that gives four 
fruits per year” [15, 222].

The Description speaks still about 
abundance and shortage, but against 
Malaga, it spiritualizes: “At last to short-
en the  story. I arrived to Malaga. or, to 
be more precise, I stood on a high hill 
called the slope of Zambara. So great 
was the consolation that the view pro-
vided me, and that fragrance that the 
wind brought along with it and sur-
rounded by those wonderful gardens... 
all kinds of oranges and lemons, filled 
with orange blossom throughout the 
year, that seemed to see a piece of para-
dise” [15, 218].

Take into account these annotations 
as irrevocable proof of the influence of 
the Andalusian, as a writer, and Andalu-
sian landscapes within the picaresque, 
which in the majority of cases, inciden-
tally, presumes them and are running to 
the riches of the land of Andalusia.
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CONCLUSION

We believe that in spite of the op-
position by Spanish and International 
linguists, it is well demonstrated that 
the Andalusian people always spoke in 
a different way to the rest of the Ibe-
rian Peninsula. There are a multitude 
of writings that show that during the 
Arab domination, it was also known 
about the language aljamiada (romance 
language other than Castilian). The at-
tempt to use in written form the spo-
ken language in Andalusia has always 
been interpreted by the Andalusian anti 
language, as a bad way of writing or a 
poorly spoken Spanish. But it is clear 
that one cannot say that it is poorly spo-
ken or uncultured, when they used Juan 
Ramón Jiménez, Lorca or Alberti.

It is only needed to add that, from 
our point of view, the Andalusian is a 
dialect that has been tried to be under-
estimated and snatch their own iden-
tity, but it has never been achieved. The 
proof is here with the evolution of the 
Andalusian literature, in Andalusian 
and written by Andalusians from the 
Arab domination until nowadays and 
the contribution of this wonderful land 
to the picaresque genre.

Bibliography and Notes

1. Salvador Caja Gregorio, La fonética 
andaluza y su propagación social y geográ-
fica, Madrid: Ofines 1974, 366 pp.

2. Chejne Anwar G., Historia de la Es-
paña musulmana, Madrid: Cátedra 1980, 
432 pp.

3. Menéndez Pidal Ramón, El idioma 
español en sus primeros tiempos, Madrid: 
Espasa-Calpe 1968, 653 pp.

4. Aljoxani M., Historia de los Jueces 
de Córdoba / Traducido por J. Ribera, Ma-
drid: Renacimiento, 2005, 546 pp.

5. Stern S., Al-Ándalus. Número 13, Les 
vers finaux en espagnol dans les muwaxa-
jas hispano-hébraïques (págs. 299-346), 
Madrid 1948, 500 pp.

6. García Gómez E., Al-Ándalus. Núme-
ro 17, Veinticuatro jarchas romances en 
muwaxajas árabes (págs. 57-127), Madrid 
1952, 519 pp.

7. Martín Moreno A., Historia de la 
Música Andaluza, Granada: Editoriales An-
daluzas Unidas 1985, 362 pp.

8. Fernández y Ávila G., La infancia 
de Jesucristo, Cádiz: Viuda e hijo de Bosch 
1842, 187 pp.

9. Molina R., Misterios del Arte Fla-
menco, Barcelona: Sagitario 1967, 201 pp.

10. Carrillo Alonso A., La Poesía Tradi-
cional en el Cante Andaluz, Sevilla: Editori-
ales Andaluzas Unidas 1988, 234 pp.

11. Delicado F., La Loçana andaluza / 
Ed. de A. Vilanova, Barcelona: Selecciones 
Bibliográficas 1952 556 pp.

12. Zoido Naranjo A., Ni Oriente ni Oc-
cidente, Sevilla: Signatura 1998, 508 pp.

13. Monte A.,  Itinerario de la nove-
la picaresca, Barcelona: Lumen 1971, 
205 pp.

14. Alemán M., Guzmán de Alfarache, 
Barcelona: Galaxia Gutemberg 2013, 
1720 pp.

15. Espinel V., La vida del escudero 
Marcos de Obregón, Madrid: Biblioteca 
Arte y Letras 1910, 420 pp.



33+

Volume XІІІ, 2016 +

Abstract: The formation, interpretation and validity of literary categories such 
as “emblem”, “emblematic form” and “emblematicity” are examined in the article. The 
notion of “emblem” and “emblematicity” have been interpreted as the cultural maxims 
that regulate the mechanisms of meaning making and preservation of senses in culture. 
The emblematic form is regarded as a phenomenon that generates and accumulates the 
historical and artistic experience within the concrete semiotic structure. The identification 
and typologization of “emblematicity” is revealed in the context of reference “principles”. 
Multidisciplinary functionality of emblematic semiosis allows to interpret it as a form of 
cognition and storage/display of various types of ontological experience.
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ЕМБЛЕМАТИЧНА ФОРМА ЯК МОДЕЛЬ СМИСЛОТВОРЕННЯ

Процес формування, інтерпрета-
ції та утвердження значень конкрет-
них літературознавчих категорій ру-
хомий та змінний, часом демонструє 
потребу додаткового коректування 
та десиґнації. Синхронні та діяхрон-
ні спостереження за окремими ху-
дожніми явищами диференціюють 
їх смислові варіянти, які спричиню-
ють уведення в літературознавчу 
епістемологію чіткіших номінатив-
них стягнень. Особливе місце тут 
займають ті формотворчі категорії, 
що позначають моделі, структури та 
механізми смислотворення як у меж-
ах конкретного періоду, так і в про-
єкції історичної тяглости. До таких 
належить багатофункціональне та 

полісемантичне поняття «емблеми», 
що має широкий і давній ужиток як у 
літературознавстві, так і в інших на-
укових дисциплінах: мистецтвознав-
стві, релігієзнавстві, культурології, 
філософії тощо. З огляду на це, зна-
чення цієї «універсалії» сформоване 
міждисциплінарними уявленнями, 
а її ідентифікація кориґується кон-
кретним галузевим дискурсом.

У сучасних дослідженнях понят-
тя «емблема» та «емблематичність» 
отримали розширене трактування. 
Альона Ґріґор’єва наділяє їх функ-
ціями «культурної універсалії» [3, 
11], що «реґулюють механізми смис-
лотворення і збереження значень 
у культурі» [3, 13]. Емблематична 
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форма, таким чином, розглядається 
як феномен, що ґенерує і акумулює 
історико-художній досвід у межах 
конкретної семіотичної структури. 
Схематично вона редукується до вза-
ємодії іконічних (зображальних) та 
конвенціональних (вербальних) зна-
ків смисловираження; герменевтич-
но – як відношення між текстом і ін-
терпретатором, своєрідний варіянт 
«перекладу» (Г.-Ґ. Ґадамер), засно-
ваний на декодуванні-інтерпретації. 
Клясичним її втіленням вважається 
тріядна матриця, яка складається з 
зображення малюнка (pictura), над-
пису/заголовку (іnscriptio) і епіґра-
ми/підпису (subscriptio) [5, 236]. 

У літературознавчих словниках 
та енциклопедіях статті про ембле-
му, як правило, мають розлогий ха-
рактер, вона трактується як жанр 
літератури і мистецтва XVI – XVIII 
ст., «символічне зображення, супро-
воджуване віршовою сентенцією чи 
прозовим текстом» [8, 228]. Ваго-
мим і обов’язковим у філологічному 
потрактуванні вважається наголо-
шення на давній історичній проєкції 
розвитку цього жанру, відтак його 
коріння віднаходять у зв’язках з гіє-
рогліфом, піктографією (А. Ґріґор’єва, 
А. Міхайлов, Д. Чижевський), або ж 
«первинно, в еллінській та римській 
культурі, Е. – це панно з зображенням 
якоїсь фіґури, що було центральним 
елементом мозаїки» [9, 1230]. Прі-
оритетним у визначенні смислових 
координат цього поняття є акцент 
на діяхронному функціонуванні 
конкретної моделі, своєрідного се-
міотичного механізму, що стягує 
вербальні та візуально-образні пре-
зентації у єдиний вузол. До таких ви-
сновків схиляється й канадський до-
слідник Пітер Дейлі, який наголошує, 

що термін «емблема» знову і знову 
потребує перегляду, наближення до 
свого повного, «завершального зна-
чення» [28, 3], відтак історичний 
контекст формування емблематики, 
кореляція до схожих презентативних 
художніх форм для цього особливо 
важливі. До кола «попередників чи 
передвісників» емблеми він відно-
сить ідеї та форми грецьких епіґрам, 
клясичну мітологію, Ренесансні ко-
лекції, єгипетські та ренесансні гіє-
рогліфи, імпрези, пам’ятні герби, се-
редньовічну геральдику, біблійну ек-
зеґетику [28, 3]. Такий розширений 
дескрипційний ряд інспірує універ-
сальну присутність «емблематично-
го механізму» у художньому семіо-
зисі різних періодів та наративних 
форм. Водночас він підкреслює функ-
ціональну та типологічну схожість 
до алеґоричної, символічної, метафо-
ричної, загалом образної метамови. 

Проблема ідентифікації емблеми 
як жанру, відношення до інших засо-
бів художнього зображення уже нео-
дноразово артикулювалася в літера-
турознавстві. Тут маємо часто супер-
ечливі оцінки та інтерпретації: від 
ототожнення емблеми з символом, 
трактування її як виродження але-
ґорії, розширеної метафори, засобу, 
що позначає будь-яку візуалізовану 
символізацію тощо [28, 3-4]. Певною 
мірою це пов’язано з відсутністю чіт-
кої термінологічної клясифікації різ-
новидів символічної образности та 
плутаниною контекстуальних верси-
фікацій, адже символ може розгляда-
тись як елемент естетичного, рито-
ричного, онтологічного, семантич-
ного, культурного, соціяльного, лінґ-
вістичного контекстів [28, 4]. Тож, 
цілком логічно стверджував Алєксєй 
Лосєв, що «здоровий глузд вимагає 



35+

Volume XІІІ, 2016 +

порівняння символу з іншими сусід-
німи категоріями науки, мистецтва і 
літератури, щоб наша загальна смис-
лова і структурна характеристика 
символу стала більш конкретною і 
отримала своє законне місце серед 
інших принципів і категорій науки, 
літератури і мистецтва» [10, 274]. 

Емблематика тісно споріднена з 
різними символічними типами семі-
озису (його джерела співмірні про-
цесам виникнення мови), проте має 
свої особливості. Диференціяцію 
емблеми та гієрогліфа, емблеми та 
символу описує у своїй праці Ембле-
ма. Нариси з теорії і праґматики ре-
ґулярних механізмів культури Альона 
Ґріґор’єва. Головна відмінність емб-
леми від гієрогліфа проявляється 
у тому, що процес емблематизації 
вторинний у порівнянні з процесом 
утворення гієрогліфа. «У гієрогліфі 
конкретний зміст отримує абстрак-
тне трактування (наприклад, «дві 
жінки під одним дахом» – «сварка»). 
В емблемі – навпаки, якийсь некон-
кретизований і абстрактний зміст 
(«задовольняйся малим») тлума-
читься за допомогою конкретного 
об’єкта («верблюд»)» [3, 46]. Таким 
чином, у гієрогліфі індивідуальне 
узагальнюється, а в емблемі – на-
впаки, загальне індивідуалізується. 
Загалом, традицію пов’язування цих 
типів «сиґніфікативного мовлен-
ня» (А. Міхайлов) варто насамперед 
ототожнювати з ренесансними за-
позиченнями. Розглядаючи своєрід-
ність символічного світогляду часів 
Бароко, Дмитро Чижевський зазна-
чав: «У часи Ренесансу це уявлення 
постало почасти у зв’язку з невда-
лими спробами розв’язати питання 
про єгипетські гієрогліфи. Власне 
фантастичні трактати про гієроглі-

фи були першими збірками емблем» 
[25, 330]. З огляду на це, гієрогліфіч-
не письмо мало тут довільний харак-
тер, що відображалось у інтерпрета-
ційних моделях його потрактувань, 
де первинним було не так об’єктивне 
орієнтування на праґматичну, семі-
отичну, граматичну специфіку гіє-
рогліфічних утворень, а суб’єктивне 
та довільне декодування давніх гра-
фічних презентацій, що не вклада-
лися в рамки ренесансного мовного 
«горизонту». Складна гієрогліфічна 
модель смисловираження, що часто 
була малозрозумілою, почасти спро-
вокувала поширення та популяриза-
цію емблематичної форми.

Своєрідність емблематичного 
семіозису проявляється в тому, що, 
попри гетероґенність складових, він 
має моносемантичну замкнутість. 
Доречним тут є порівняння: «Ембле-
ма презентує собою посилений варі-
янт фразеологізму, коли кожен еле-
мент відокремлено означає зовсім 
не те, що в поєднанні» [3, 47]. Отож, 
емблематична структура коґерентно 
узгоджує знакові елементи, утворю-
ючи визначений смисловий простір. 
Багатозначними можуть бути її скла-
дові, але не їх поєднання. У цьому 
частково виявляється відмінність 
між емблемою та символом. Безпере-
чно, що тут ми вдаємось до певного 
функціонального спрощення, адже 
охопити усі варіянти інтерпретації 
«теорії символів» [22] неможливо. 
Розрізнення цих категорій розгляда-
ємо в семіотичному аспекті. Символ 
потенційно багатозначний, його від-
тінки кориґуються контекстом. Емб-
лема цілісно є «смислоутворювачем, 
тоді як її елементи смислорозрізню-
вачами» [3, 47]. Символ може бути 
складовим елементом емблеми, кон-
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ституція якої увиразнює його семан-
тичні варіянти. 

Подібним чином можна відсте-
жити відмінності поміж емблемою та 
алеґорією, художнім образом тощо, 
інтерпретаційна матриця яких в 
окремих випадках є елементом кон-
кретизації значення емблематичної 
моделі. Об’єднує їх «іконографічна» 
[17, 46] спорідненість, розрізняє – 
функціональна та структурна ре-
левантність. Проте більш вагомим 
видається відстеження діяхронної 
проєкції розвитку емблеми, яка до-
зволить чіткіше увиразнити своєрід-
ність окресленої проблеми.

У європейському літературоз-
навстві появу емблеми як жанру 
ототожнюють з появою Книги емб-
лем Андре Альціято, що швидко на-
була популярности та зазнала чис-
ленних перевидань, епі Андре Аль-
циато онських та творчих модифі-
кацій. Із того часу термін «емблема» 
в науково-популярному вираженні 
асоціюється з формою, що окрес-
лена у книжній традиції XVI – XVIII 
століття. Проте таке трактування 
лише частково відображає конота-
ції, що вкладаються сучасними до-
слідниками в поняття емблематич-
ности. Воно означує сформований у 
XVI столітті жанр та затінює семіо-
тичний принцип організації, «вну-
трішню форму» емблематики як 
духово-світоглядного, мистецького 
та літературного явища. Доречним 
видається міркування П. Дейлі: «до 
емблематичної літератури я не за-
раховую властивості книги емблем, 
а насамперед словесне мистецтво 
у літературі, яке виявляє ті риси, 
що асоціюються з емблематични-
ми книгами» [28, 3]. Підставою для 
ідентифікації та типологізації «емб-

лематичности» може бути «прин-
цип» референції, семіотичний меха-
нізм, що опирається на окреслену 
взаємодію візуального та вербаль-
ного, іконічного та конвенціональ-
ного компонентів. Схожі міркування 
імпліцитно та експліцитно просту-
пають у дослідженнях інших вчених, 
тож можемо констатувати ефект 
семіотичного розширення поняття 
«емблеми». «Цей ефект, – стверджує 
Альона Ґріґор’єва, – має бути визна-
ний як універсальний, він не обме-
жений чіткими історичними рам-
ками. Тому поняття емблематичної 
конструкції може прикладатись до 
різних періодів розвитку культури» 
[3, 54]. Такий спосіб інтерпрета-
ції дозволяє відстежити взаємодію 
зображення і слова як іконічного 
та конвенціонального елементів 
у найрізноманітніших виявах. Зо-
крема, «конвенціональний (або аб-
страктний) елемент емблеми може 
представлятись як місце в ієрархії, 
а іконічний (конкретний) – як зо-
внішність суб’єкта […] з іншого боку, 
емблема може позиціонуватись як 
конструкція, що поєднує просторові 
і часові елементи, або як поєднання 
загального і індивідуального (пра-
вила та прикладу)» [3, 55]. Ці твер-
дження визначають функціональ-
ність емблематичного семіозису не 
лише у літературознавчій чи куль-
турологічній площині, а й мульти-
дисциплінарно, адже емблема трак-
тується і як мнемонічна фіґура, і як 
ґносеологічна операція: зображення 
та слово – це два основних способи 
позначення / означення усвідом-
люваного світу, причому такі, що 
дублюють один одного. Відповідно, 
емблематичний «механізм» може 
тлумачитись як форма пізнання і 
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зберігання / проявлення різних ти-
пів онтологічного досвіду. 

Підкреслюючи особливу попу-
лярність емблематики в часи Баро-
ко, що надавало їй статусу «масової 
літератури» [25, 331], Дмитро Чи-
жевський наголошує на особливій 
ефективності образно-вербальних 
презентацій у фіксуванні морально-
етичних, філософських, психологіч-
них аксіологем. Прикмета «масовос-
ти» виражає універсальну доступ-
ність семіотичної моделі, що легко 
піддається інтерпретації, принося-
чи естетичну насолоду від процесу 
смислотворення. ЇЇ коріння дуже 
давні.

Григорій Сковорода, що у своїх 
творах подає «цілу теорію символі-
ки» [25, 330], емблематичну форму 
ототожнював із особливим типом 
вираження мудрости: «древніи мудрецы 
имѣли свой язык особливый, они изо-
бражали мысли свои образами, будто 
словами […] Образ, заключающій в себе 
тайну, именовался по-еллински ἔμβλημα, 
emblemа» [21, 378]. Безперечно, ан-
тична філософська риторика («язык 
особливый»), формули якої відобража-
ли спроби пізнання сутности речей, 
певною мірою демонструє схожість 
до принципу «емблеми», насампе-
ред  – структурою та логікою роз-
мислових суджень. Клясичним при-
кладом тут є «теорія ідей» Плятона, 
яку Бертран Рассел характеризує як 
«почасти логічну й почасти метафі-
зичну. Логічна частина стосується 
значення загальних слів» [20, 113]. 
Із іншого боку, її можна трактувати 
як один із варіянтів перших «семіо-
тичних» досліджень, своєрідну тео-
рію «знаку і його функцій» у мовній 
картині світу. Тут достатньо прига-
дати розмірковування Плятона про 

співвідношенння конкретних пред-
метів та їх геометричних відтворень: 
«коли вони користуються креслен-
нями і роблять із них висновки, їх 
думки звернені не на креслення, а на 
ті фіґури, відображенням яких вони 
є» [18, 293], або ж «емблему» печери. 
Плятон наголошує на метафізичній 
сутності слова, виділяючи реальну, 
ідеальну та номінативну форми. За-
галом у його методі проглядаються 
редукційні способи інтерпретації, 
властиві феноменології. «Слово «кіт» 
означає якогось ідеального кота, чи 
то Кота, створеного Богом і єдиного. 
Конкретні коти мають природу того 
кота, тільки більш або менш неповну, 
і саме завдяки цій неповності, недо-
сконалості можливе існування бага-
тьох котів. Ідеальний Кіт – реальний; 
конкретні коти – тільки видимість» 
[20, 113]. Сприйняття реальности за 
Плятоном, таким чином, зводиться 
до «емблематичної редукції», зримі 
предмети лише «тіні» й можуть бути 
пізнані через декодування, шляхом 
ототожнення з ідеальним виявом. 
У ґносеології Плятона світ та його 
складові  – це своєрідні візуалізовані 
та номіналізовані емблеми, справ-
жня сутність яких розкривається в 
«сфері розумової осяжности» [18, 
298]. 

Теорія Плятона стала основою 
для метафізики Арістотеля. Його 
осмислення «універсалій», катего-
рій «змісту» та «форми» звернені на 
співвідношення «матерії», «номіна-
ції» та «єства». Тут теж проглядають-
ся паростки семіотики, «мовної філо-
софії», особливо у книгах Категорії, 
Про тлумачення [1]. Розглядаючи по-
няття «сутности», «роду» та «виду», 
Аристотель не зраджує емблематич-
ному стилю Плятона, хоча свою ме-
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тафізику будує як варіянт полеміки з 
вченням про «ейдоси».

Ганс-Ґеорґ Ґадамер, досліджую-
чи роль «мистецтва і наслідування» 
в системі фракійського мислителя, 
відзначав особливу вагомість міме-
тичної практики. Суть наслідування 
полягає в тому, «що ми бачимо в зо-
браженому зображене […] Упізнаван-
ня скоріше означає пізнання чогось 
як уже одного разу баченого» [4, 
22-23]. Відповідно, «впізнавання, як 
його мислить Арістотель, має за пе-
редумову наявність об’єднувальної 
традиції, де всі знаходять спільну 
мову і в якій усі сходяться» [4, 23]. 
Як варіянт такої об’єднувальної тра-
диції розпізнавання-інтерпретації 
можна розглядати емблематичну 
форму, що функціонує як латентний, 
внутрішньо організаційний спосіб 
символічного упорядкування до-
свіду. Він поширюється на усю істо-
ричну традицію «західної філософії»: 
«Плятон воскресає у Арістотелі, – 
пише А. Бєлий, – Геракліт – у Ніцше» 
[2, 40-41]. Об’єднавчим тут є «прин-
цип» філософського осягнення та 
смисловираження, спосіб та модель 
інтерпретації, де «світ» (об’єктивна 
реальність, буття, простір, людина) 
виступають одиницями символічної 
мови оформлення ґносеологічного 
досвіду. 

У Критиці чистого розуму Ім-
мануїл Кант цю універсальну влас-
тивість називає схематизмом, на-
голошуючи, що в основі наших чис-
тих чуттєвих понять дійсно лежать 
не образи предметів, а схеми. Цей 
схематизм нашої свідомости у від-
ношенні до явищ і їх чистої форми 
є сокровенне (verborgene) в надрах 
людської душі мистецтво [7]. Діяль-
ність свідомости І. Кант описує як 

взаємодію явищ та категорій, чут-
тєвих та інтелектуальних відносин 
в межах трансцендентальної схеми, 
синтетичної єдности різноманіття. 
Цей механізм схожий до емблема-
тичної форми своєю структурою, він 
трактується як взаємодія образу та 
поняття, візуального та вербального.

У різних формаціях проступає 
вона і в католицькій філософії, схо-
ластиці, Левіяфані Гоббса, «монадах» 
Ляйбніца, у Шопенгауера, Ніцше тощо. 
Цілком логічно, що уся діяхронна вер-
тикаль розвитку пізнавальної думки 
відображається схематично (автор-
теорія-герменевтика), а її індивідуа-
лізовані авторські вияви означують, 
за влучним висловом Андрєя Бєло-
го, «емблематикою смислу» – «будь-
який зміст виводиться з форми» [2, 
33]. Вагомого значення тут набуває 
проєкція мовного самовираження, її 
семіотичний вияв, міра «заглиблен-
ня» (семантичного, граматичного, 
етимологічного) конкретного автора 
у вербальні структури, вміння під-
порядкувати нормативний «мовний 
горизонт» до власної філософської 
системи. Спроба узгодження феноме-
нальних та ноуменальних осягнень 
провокує формування особливого 
ідіостилю, що передбачає розширене 
об’єднання іконічного і конвенціо-
нального, конкретного і абстрактно-
го, правила і прикладу. 

Емблематична форма структу-
рально та праґматично інспірує фі-
лософічність. Закономірно, ембле-
матична поезія в окремих випадках 
трактувалась як філософська, а окре-
мі філософські трактати – як зібран-
ня емблематичних суджень. Достат-
ньо згадати характеристики Д. Чи-
жевського щодо розмислового стилю 
Г. Сковороди, який «подав у своїх тво-
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рах цілу теорію емблематики» 24, 
257, або ж Д. Наливайка про те, що 
діялоги й численні вірші українсько-
го софіста «побудовані за принципом 
поетичного опису емблематичного 
малюнка. В пляні загальноестетич-
ному він виходив із того постулату, 
що художня краса речей полягає не 
в їхній фізичній привабливості, а в 
певній наданій їм символічній ідеї, 
яка є тінню небесних і земних обра-
зів» 16, 38.

 Близькість філософії й поетич-
ного слова, експлікацію сутности 
філософської думки обґрунтовував 
Г.-Ґ. Ґадамер. У працях Філософія і по-
езія, Філософія і література він кон-
центрується на виражальній своє-
рідності мовних феноменів, підкрес-
люючи вагомість способу та форми 
вербального викладу: «Філософія як 
така не має власної мови, яка була 
б підпорядкована її специфічному 
завданню. Форма речення, логічна 
структура предикації, підпорядку-
вання присудка наявному підмету – 
усе це закони, що функціонують і в 
інших типах мовлення» 4, 124-125. 
Феноменологічне трактування філо-
софії і літератури у Ґадамера – це на-
самперед дослідження типів взаємо-
дії мислення і мови, рецептивної дій-
сности та герменевтичної абстрак-
тности. Подібність філософського та 
літературного дискурсів зумовлена 
«емблематичним принципом» сві-
домости, який у німецького вчено-
го закладено у фразі: «Здається, над 
поетом, так само як і над філософом, 
від Плятона до Гайдеґґера, панує не-
змінна діялектика появи предмета й 
відступання його назад у таємницю 
мови» 4, 126. Сприймання, яке за-
вжди прив’язане до праґматичного 
життєвого контексту, – «це завжди 

бачення чогось-через-щось» 4, 128. 
Окремі ідентифіковані свідомістю 
предмети, явища, дії є елементами 
структур, що опосередковано роз-
кривають зміст інших. Іконічний та 
конвенційний аспекти тут є компо-
нентами впізнавання та смислової 
сугестивности.

Проте найдавнішим виявом 
функціональности «емблематичної 
форми» як способу народження до-
свіду та культури, безперечно, є пер-
вісне мислення та первісний семіо-
зис, що виплекали ритуал, міт, культ, 
маґію, релігію, загалом фольклор. 
Емблематичний принцип є осно-
вою народження мови. Візуальний, 
зримий фон (рельєфні просторові 
окреслення, форми рослин, тварин, 
природні процеси) означувались, 
вербально маркувались, поступово 
формуючи аксіологічні домінанти. 
Олександр Потебня, полемізуючи 
з Алєксандром Афанасьєвим, під-
креслював очевидний зв’язок між 
зародженням слова і міту: «правдо-
подібно, що найпростіші форми міту 
можуть співпадати зі словом, а міт як 
ціла оповідь, може передбачати міт, 
як слово» [19, 300]. 

Метафоричність первісного мис-
лення особливо позначилась на мо-
вотворенні. Первинні вербальні 
знаки були прив’язані до своїх візу-
альних денотатів – як конкретних 
предметів, так і процесів чи явищ. 
Тож слово було номінальним вира-
женням конкретно зримого. Через 
аналогії та асоціяції «інтерпретацій-
на» практика – тлумачення «світу» – 
визначала домінантні стягування ві-
зуального та вербального. 

Узагальнено можна припустити, 
що емблематична форма була вну-
трішньоструктурним, креативним 
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принципом організації світоглядної 
(інтелектуальної, моральної, аксіо-
логічної) одноманітности та типо-
вости. «Усе є спільним для всіх. Рухи 
стереотипні: всі виконують одні й 
ті самі рухи за тих самих обставин, і 
цей консерватизм поведінки є лише 
породженням консерватизму дум-
ки» [6, 9]. Еміль Дюркгайм уважав, 
що в такий спосіб індивідуальний 
тип зливається з родовим. Ембле-
матичний принцип тут дійсно може 
вважатися універсальним способом 
спільного узгодження індивідуаль-
ного з родовим та навпаки. Уявлення 
та маркування часу та простору на-
очний тому доказ. Час – абстракція, 
«створена із засобів, за допомогою 
яких ми його ділимо, міряємо, позна-
чаємо об’єктивними ознаками» [6, 
13].

Ідея «сакрального» також має 
емблематичну виразовість, що вті-
люється в візуально-поняттєвому 
презентуванні Божественности. 
Язичницький пантеон вагомий тому 
доказ. Священні природні стихії та 
явища опредмечувались у формі 
конкретних ідолів, отримуючи ім’я 
та вербалізований ритуальний су-
провід. Пізніше ця традиція моди-
фіковано ввійшла у християнство, 
ідейна доктрина якого виражається 
у поєднанні іконографічного (іконо-
стасного, візуального) та біблійно-
екзеґетичного (вербального) семі-
озису. Таким чином, емблематична 
форма експліцитно та імпліцитно 
проявляється у мітологічному, релі-
гійному, філософському дискурсах, 
де функціонує як семіотичний прин-
цип смислотворення та ґносеології. Її 
універсальність зумовлена специфі-
кою процесів сприймання і відобра-
ження, споглядання та інтерпретації, 

структурою чуттєвого пізнання та 
інтелекту1. 

Довготривала традиція вза-
ємодії іконічно-конвенційних репре-
зентацій по-своєму розкривалась у 
літературній сфері. Попри те, що у 
XVI – XVII столітті цей смисловира-
жальний принцип редукувався у по-
пулярний жанр «емблеми», все ж і до 
його появи, та й після резонансного 
апогею він мав і має широку моди-
фіковану ужитковість. За винятком 
европейських емблематичних збір-
ників, де власне розкрито конфігу-
рацію емблеми як жанру у клясичній 
формі (pictura, іnscriptio, subscriptio) 
у художній літературі вона, як пра-
вило, більше не з’являється. Навіть у 
часи свого «барокового» розквіту за-
знає різноманітних модифікацій. Так, 
«Гарсдерффер вважає нормальним 
1 Тут варто згадати, що теорія архетипів і 
колективного несвідомого К. Ґ. Юнґа, власне, 
її інтерпретаційна методика нагадує страте-
гію тлумачення емблеми. Описуючи метод 
власного доведення, вчений наголошує, що 
головним джерелом архетипів є сни, актив-
на уява, символ. Для розуміння їхніх смислів 
треба вибудувати модель, у якій відтворено 
конкретний образ, символ (чи групу симво-
лів) зі сну (своєрідний малюнок, візуальна 
конструкція), додати до нього «так званий 
контекст, тобто з огляду на належний до ньо-
го асоціятивний матеріял, у якому той фраґ-
мент втілюється» [27, 74] (свого роду епі-
ґрама-підпис) і опрацювати фантазійні візії 
через вивчення розвитку змісту фантазії, що 
доповнює відповідний фраґмент. Фактично 
маємо ідентичну до емблематичної тріядну 
матрицю, інтерпретуючи яку К. Ґ. Юнґ ро-
бить психоаналітичні висновки про вроджені 
універсальні структури і зміст колективного 
несвідомого. Подібним чином поняття архе-
типу (невипадково воно висновується з «ей-
досів» Плятона) розкривається в літературі, 
де архетипна схема є взірцем, якому індивіду-
альна свідомість письменника надає «специ-
фічного творчого й світоглядного звучання і 
дає можливість своєрідним чином “резонува-
ти”» [15, 65]. 
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двокомпонентну будову емблеми, 
а епіґраматиний підпис розглядає 
як зовсім не обов’язковий додаток» 
[13, 368]. Зрештою, зображення не 
обов’язково повинно зринати у фор-
мі ґравюри, візуальність слова до-
зволяє замінити малюнок коротким 
вербальним описом [13, 369]. Отож, 
визначальним було орієнтування не 
на клясичну форму, а на екзеґетичну 
цілісність смислотворчого принципу, 
де переплітається та взаємодіє візу-
ально-вербальна, іконічно-конвенці-
ональна сиґніфікація. 

Ця тенденція досить виразно 
представлена в національній мис-
тецькій традиції. Література укра-
їнського Бароко не витворила ори-
ґінальної клясичної емблеми, проте 
емблематична стратеґія була чіль-
ним способом поетикального семі-
озису. Відтак, Дмитро Чижевський 
у своїх медієвістичних студіях ха-
рактеризує «емблематичну поезію» 
[25], зараховує Григорія Сковороду 
до «найяскравіших представників 
емблематичного стилю в містич-
ній літературі нового часу» [26, 
114], Леонід Ушкалов вживає спо-
лучення «емблематичні вірші» [23, 
37], «емблематичні образи» [23, 
39], Юрій Миненко, визначаючи 
своєрідність геральдичної поезії, 
клясифікує її як «емблематичну за 
формою і панегіричну за змістом» 
[12, 6], Анатолій Макаров твердить 
про народження в XVII ст. «ґранді-
озної ідеї емблематичного осягнен-
ня світу» [11, 92], що спровокувало 
появу «емблематичної мови» [11, 
92] в архітектурі, живописі, графі-
ці, емблематичних віршах, філо-
софії, проповідницькій літературі, 
драматургії [11, 92-93] та навіть у 
музиці [14]. Схожі формулювання 

вказують на те, що в українській 
літературі XVII – XVIIІ століть домі-
нує проявлення не так конкретного 
жанру – емблеми, а радше семіотич-
ного принципу, праґматичної моде-
лі (за Ч. Пірсом), смислотворчого та 
мнемонічного механізму, що може 
трактуватись як вияв емблематич-
ної форми, а її різноґатункові типи 
номінуватись емблематизмом. 

Тож поняття «емблематична 
форма», «емблематизм» набувають 
наукової валідности як категорії, що 
мають визначений зміст та власти-
вості й позначають особливий тип 
художнього мислення й семіозису. 
Вагомости та доцільности такого 
термінологічного застосування до-
дає те, що проявлення емблематич-
ної моделі окремими дослідниками 
відстежується й «у драмі», й «у про-
зі», і «в характері», і «в образі», що 
провокує виникнення сполучень 
«емблематична драма», «ембле-
матична сцена», «емблематичний 
епізод», «емблематична наративна 
структура» [28]. Можна констатува-
ти своєрідну універсальну всепрони-
кливість емблематичної форми, що з 
жанрового виду трансформувалась 
в поетологічний принцип. Водночас, 
вона стала засобом номінування та 
характеристики явищ, що виникли 
задовго до появи емблеми як жанру, 
або ж – після її занепаду.
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Abstract: The article is devoted to research of the features of Ukrainian authors’ iden-
tity in 17th century. The basis of the preaching discourse of Kyiv Metropolis is defined. The 
analysis deals with the texts of Anthoniy Radyvylovs’kyi, Lazar Baranovych and Dany-
lo (Dymytriy) Tuptalo. The texts are devoted to the memorial days of Ukrainian saints 
(Volodymyr, Borys and Hlib, etc.), they indicated the location of the preachers. The men-
tions of cults in the texts point out at preachers’ coordinates in a particular area (such as 
relics of St. Barbara in Michael monastery). The feature of preaching discourse is also in 
the concept of the Immaculate Conception of the Virgin Mary motive and the doctrine of 
the justification of man in front of God not only by faith, but also by his deeds.
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ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ПРОПОВІДНИКА
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ

Сучасні літературознавці актив-
но залучають до своїх студій методи 
і прийоми, запозичені з інших наук. 
На нашу думку, соціологія має бага-
то резервів для сучасної гуманіта-
ристики. Особливо перспективними 
для літературознавства видають-
ся праці з проблем ідентичности, 
причому як для вивчення системи 
персонажів, так і для дослідження 
категорій автора й читача. При про-
читанні текстів ранньомодерної 
української літератури вони можуть 
бути корисними для вивчення авто-
ра як носія духових особливостей 
Київської митрополії, а в ширшому 

пляні – для пізнання органічної при-
сутности західних цінностей в укра-
їнському православ’ї.

Вже дослідники ХІХ століття по-
мітили певні ознаки, які вказували 
на культурну інакшість українських 
ранньомодерних проповідників на 
фоні конфесійного контексту. Вла-
дімір Строєв говорив про різни-
цю між російським та українським 
православ’ям на основі текстів Ла-
заря Барановича [17]. Михайло Мар-
ковський писав про польські впливи 
на проповіді Антонія Радивилов-
ського та їх католицькі джерела [8]. 
Микола Сумцов відзначав надмір-
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ність у вживанні чотирирівневої ек-
зеґези Святого Письма у повчаннях 
Іоаникія Ґалятовського [18].

Термін “ідентичність” з’явився у 
психоаналітиці, а далі почав актив-
но використовуватися іншими гума-
нітарними науками. Можна зустріти 
конкретні його розширення – соці-
яльна, політична, національна, ре-
лігійна, культурна, конфесійна іден-
тичність.

Під конфесійною ідентичністю 
розуміють “ідентифікацію людини з 
певним релігійним віросповіданням, 
а за посередництвом цього – й пев-
ним етносом, територією, способом 
життя” [19]. Конфесійна ідентичність 
виявляється через “певні форми вза-
ємодії людини і Бога, що регулюють-
ся системою правил, вимог, положень, 
доґм, як правило, зафіксованих в усно-
му чи письмовому переданні” [19].

Зрозуміло, що картину світу 
проповідника формує канон як звід 
положень, які мають нормативний 
характер. Фактично, це правила, що 
стосуються віровчення, обрядовос-
ти та церковної організації, а також 
постанови Вселенських соборів про 
впорядкування церковного життя 
та характер релігійности. Але кож-
на Церква має свою історію й свої 
традиції. Патрік Серіо наголошує, 
що при аналізі дискурсу вивчаєть-
ся сукупність текстів (проповідей) у 
тому сенсі, в якому вони вказують у 
соціяльному пляні на певну ідентич-
ність у процесі висловлювання [16, 
28]. Об’єктом нашого дослідження 
є українські проповіді XVII століття 
як висловлювання, що містять озна-
ки ідентичности того, хто говорить. 
Наше завдання: розглянути особли-
вості картини світу українського 
проповідника XVII століття.

Київська Церква в XVII століт-
ті була однією з митрополій Все-
ленського патріярху. З одного боку, 
вона була інтеґрована у православ-
ну культуру, а з іншого, – адаптува-
лася до вимог часу, засвоюючи до-
свід інших конфесій.

Передусім київське православ’я 
намагалося зберегти себе, міцно три-
маючись греко-візантійської спад-
щини. У кінці XVI – на початку 
XVII століття при дворі князя Ост-
розького й при львівському, луцько-
му, віленському та київському брат-
ствах працювали школи, упорядко-
вані за грецьким зразком. Церква 
окреслювала коло своїх авторитетів 
виданими книгами. Зокрема, в різ-
них українських друкарнях побачи-
ли світ твори отців Церкви: Книга 
Василія Великого (Острог, 1594); 
Маргарит (Острог, 1595), Книга про 
священство (Львів, 1614), Бесіди на 
Євангеліє від Іоана, Бесіди на 14 по-
слань апостола Павла (Київ, 1623), 
Бесіди на діяння святих апостолів 
(Київ, 1624) Івана Золотоустого. Ве-
лика увага приділяється також лі-
тургійним текстам: у Києві вийшли 
Божественна Літургія (1620) Івана 
Золотоустого та Василія Великого, 
Псалтир (1624). Конфесійна точка 
зору була представлена у текстах, 
що демонстрували й інтерпретува-
ли її канон. Це були Учительні Єван-
гелія за авторством патріярха Кал-
ліста, надруковані у Крилосі (1605), 
Єв’є (1616) та Києві (1637).

Разом із тим, уже в першій чвер-
ті XVII століття Київська митрополія 
не приховує того, що використовує 
досвід католицької Церкви. Звичай-
но, це виявляється не у відвертих 
декляраціях, а на рівні практики й 
окремих деталей. При соборах за-
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сновується посада проповідника. 
Одну з перших згадок про це дає За-
харія Копистенський у панегірику 
на смерть Єлисея Плетенецького [5]. 
Цей же автор у передмові до Бесід на 
14 послань апостола Павла називає 
Івана Золотоустого на західний ма-
нер “Іоанн Хрісостом” [4, 5].

Специфіка Церкви виявляєть-
ся в календарі, за яким вона живе. 
У ньому зафіксовані пам’ятні дні, 
що нагадують події з життя Ісуса 
Христа та святих. Вважається, що 
церковний календар складається 
зі свят, що нагадують визволення 
людини через Ісуса Христа. Таким 
чином, повторюваний річний цикл 
“відображає повноту божественного 
життя” [7, 495]. За рухомою части-
ною церковного календаря укладе-
на книга Меч Лазаря Барановича, за 
нерухомою схемою православного 
року впорядкована друга його кни-
га – Труби. До неї увійшли проповіді 
на дванадесяті та інші великі свята: 
Різдво Богородиці, Воздвиження 
Чесного Хреста, Введення до храму 
Пресвятої Богородиці, Різдво Хрис-
тове, Богоявлення, Стрітення, Бла-
говіщення, день пам’яти апостолів 
Петра і Павла, Преображення Гос-
поднє, Успіння Пресвятої Богороди-
ці. Книга включає також казання на 
супровідні свята (Собор Богородиці 
та Собор Івана Хрестителя) та дні 
пам’яти святих (Івана Богослова, 
Козьми і Даміяна, Варвари, Миколая 
чудотворця, трьох святителів, та 
ін.). Ці дати задають найбільш уні-
версальні параметри як книзі, так і 
місцю перебування проповідника. 
Але особливої уваги в цьому пляні 
заслуговують проповіді про україн-
ських святих. Це “слова” на дні вша-
нування пам’яти Олексія, митропо-

лита Київського, мучеників Бориса і 
Гліба, преподобних Феодосія та Ан-
тонія Печерських, рівноапостольно-
го князя Володимира. Саме ці тексти 
тематично засвідчують, звідки гово-
рить проповідник, представником 
якої Церкви він є.

Координати місця перебування 
проповідника будуть ще точніши-
ми, якщо звернути увагу на відобра-
ження у казаннях культу святих на 
певних територіях, а також згадки 
про храми в цих текстах. Скажімо, у 
Трубах Лазаря Барановича до Слова 
на святу великомученицю Параске-
вію додана фраза “Ея же Изряднёе Храм 
eстъ внё Бг +оспасаемагw Града Чернёгова” 
[2, 372].

Київ у XVII столітті був місцем 
поклоніння святій Варварі. У про-
повіді Слово на сту +ю великомч +нцу Варвару 
чернігівський архиєпископ порушує 
й тему свого зцілення. До казання 
ця історія вводиться як приклад. 
Спочатку йде деклярація тези (пра-
вила), оповіданню передує узагаль-
нююча фраза: “Христjане да оусердно 
текутъ къ мощемъ твоимъ: t них же течетъ 
недужнымъ исцеленjе” [2, 88]. Це ґенера-
лізуюче твердження є великою по-
силкою силогізму (“Христjане текутъ”). 
Менша посилка: “Азъ [...] прибёгохъ”. 
Висновок – зцілення, причому це 
дія, що поширюється на конкрет-
ну людину, яка при цьому виступає 
членом логічної кляси (християн, 
які вдаються за допомогою до мощів 
святих).

Висловлюючись із конкретного 
приводу, Лазар Баранович дописує 
оповідання свого попередника Фе-
одосія Софоновича. З приводу при-
чин хвороби він дає інформації не 
більше за архимандрита Михайлів-
ського Золотоверхого монастиря: 
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“Азъ самъ в недузё моемъ зёльною одержимъ 
немощию...” [2, 88]. Але проповідник 
нарощує її в описі обставин зцілен-
ня: “eгда прибёгохъ къ мощемъ святыэ 
Великомученици, съ вёрою пихъ воду, eю же 
бысть омочена рука Великомученици: сjэ чаша 
сицеваэ воды бысть мнё въ спасенне” [2, 88]. 
Створюючи свою оповідь, казнодія 
вдається до житійного наративу, зо-
крема до історії зцілення людей свя-
тою Варварою.

Унікальність цієї оповіді полягає 
ще й у тому, що вона викладена від 
першої особи. “И азъ самъ”, – говорить 
владика. Саме цим текст виділяєть-
ся на фоні українських оповідань 
XVII століття про дива, де оповідач 
ніколи не виступає однією з дійових 
осіб. Своє видужання архиєпископ 
не тільки називає зціленням від фі-
зичної недуги, а й вписує його в со-
теріологічну перспективу: “сjэ чаша 
сицевая воды бысть мнё въ спасенне” [2, 88]. 
Виклад подій у казанні переходить 
в авторську молитву до святої Вар-
вари. Прикметно, що для проповід-
ницького дискурсу Лазаря Барано-
вича не були характерні подібні на-
ративні вкраплення. У передмові до 
читача з Меча духовного він формулює 
правило використовування джерел: 
“…никоих же не точiю басней…” [2, XII зв]. 
У казнодійській практиці владики 
це правило порушується один раз, 
коли він говорить про своє зцілення, 
акцентовано зробивши подію влас-
ного життя предметом оповіді. Осо-
бливий наголос на ній поставлений 
ще й за допомогою позатекстового 
елемента: на марґінесі є знак (рука), 
що вказівним перстом націлена на 
відповідний уривок.

Данило (Димитрій) Туптало у 
другому томі Четьїх Міней у тексті 
Житjе сты +я великомч +ницы Варвары посила-

ється на Трубы словес проповёдных Лаза-
ря Барановича. Факт зцілення вла-
дики він використовує “въ оуверенiе 
маловёрныхъ” [20, 33 зв]. Фактично 
Туптало уводить до свого тексту 
цитату з проповіді, що дослівно від-
повідає п’яти рядкам з казання Ба-
рановича. На відміну від двох преце-
дентних текстів, Данило (Димитрій) 
Туптало конкретизує час, коли була 
виголошена проповідь: “Преwсщ +енный 
Архjеп +пъ Чернёговскjй Лазаръ еще прежде 
архjерейства своегw, мнwгимъ t лёта ах =м 
[1640] [...] между иными и на праздникъ 
ст +ыя Великомч +еницы Варвары, проповёдая 
при чт cныхъ eя мощахъ слово Бжj =е, прослав-
ляше sёлw блг +одарственнё чудw и своегw 
t тёхъ ст +ыхъ мощей по sёлной болёзни 
полученнагw исцёленiя, и повсегда прославля-
ти не преста” [20, 33 зв].

Зрозуміло, що для всіх авторів 
завданням було передусім акцен-
тувати на чудотворній силі мощів 
святої Варвари, що знаходилися тоді 
в Михайлівському Золотоверхому 
монастирі. Вони зробили це за до-
помогою наративного тексту, що ви-
конував функцію прикладу, але при 
цьому не був позбавлений конкрет-
них відомостей про історичну осо-
бу, час та місце дії. Переконливості 
оповіданню-міраклю надавав й осо-
бливий об’єкт благодатного впли-
ву – церковний ієрарх, перша особа 
в українській Церкві другої полови-
ни XVII століття архиєпископ Лазар 
Баранович.

Стійким елементом київської 
церковної традиції був мотив від-
сутности первородного гріха у Діви 
Марії, що у богослов’ї католицької 
Церкви оформився у середині ХІХ 
століття як доґмат про її непорочне 
зачаття. В українській Церкві XVII 
століття це було свято в церковному 
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календарі, що за старим стилем від-
значалося 9 грудня. Антоній Радиви-
ловський в Огородку Марії Богороди-
ці розкриває цю тему в чотирьох ка-
заннях на Непокаляне зачаття, а Ла-
зар Баранович – в одному з Труб словес 
проповёдных. Другий автор, звертаю-
чись до батьків Пресвятої Богоро-
диці Йоакима й Анни, говорить: “Въ 
дщерё же Вш +ей не видюще никакога мрака, 
оуподобляютъ ю сл +нцу, въ нем же никакова 
мрака видим [...] Какw начинает сjе слн +це паче 
неже Мц cъ сiяти, Никакова имёя мрака, ниже 
самаго первороднаго грёха” [2, 100]. І. Ґаґа-
рін переконаний, що це вчення най-
більш арґументовано з українських 
проповідників викладене у Лазаря 
Барановича, який два головні дово-
ди навів у казанні на свято Введення 
до храму Пресвятої Богородиці: “Пре-
жде зачатия, Чистая, освятися Бг +ови”; та 
проповіді на Різдво пресвятої Бого-
родиці, процитувавши Івана Дамас-
кина: “блаженна чресла Iоакима, из них же 
tнюдь нескверное излияся семя” [15, 388].

Особливо яскраво українське 
православ’я виділяється на фоні 
російського. Скажімо, у деяких про-
повідях Лазар Баранович засвідчує 
розбіжності у віровченні з москов-
ською Церквою. Це виявилося, коли 
чернігівський архиєпископ нама-
гався видати другий збірник своїх 
казань у Москві. Симеон Полоцький 
в листі від 13 червня 1669 року по-
радив йому переписати казання на 
свята Різдва Пресвятої Богородиці 
та Зачаття праведної Анни, оскіль-
ки у них в образній формі містили-
ся сліди вчення католицької Церкви 
про непорочне зачаття Діви Марії 
[21, 211]. Симеон писав це як пораду, 
а не як вимогу. Він намагався дис-
танціюватися від тих, хто може зава-
дити виданню Труб у Москві. Це без-

особові й безіменні “вони”: “…abym 
jeśli będą […] przeczyli i drukować tak 
nie chcą ci” [21, 211], – пише Симеон 
Полоцький, то необхідно буде замі-
нити проблемні проповіді на нові. 
Як відомо, Труби Барановича вийшли 
у Києві, а не у Москві. Очевидно, що 
нефортунність видавничого про-
єкту архиєпископа була пов’язана з 
його “інакшістю” на тлі московської 
традиції.

У XVII столітті сили української 
Церкви були спрямовані на самозбе-
реження. У цей час вона відрізняла-
ся від найближчого субкультурного 
контексту деякими правилами цер-
ковного життя, формами шануван-
ня святих, обрядовою культурою. 
Петро Могила починає реформу 
української Церкви, використовую-
чи досвід католицького богослов’я 
у внутрішньоцерковній сфері, ор-
ганізації школи, уніфікації літур-
гійних практик, систематизації ві-
ровчення. Результати нововведень 
були зафіксовані в катехизисі Петра 
Могили. Събраніє короткои науки об 
артикулах вёры (1645) містило згадку 
про існування третього місця в по-
тойбічному світі, опис проведення 
обряду хрещення і через занурю-
вання, і через обливання [6, 363]. 
Список смертних гріхів (гординя, 
жадібність, перелюбство, заздрість, 
обжерство, гнів, лінощі) Петро Мо-
гила уклав за папою Григорієм І [6, 
367]. Сакраментологія української 
Церкви набуває західних рис. Скажі-
мо, предметом полеміки між україн-
ським та російським православ’ям 
став момент перевтілення хліба й 
вина на Тіло і Кров Христові (про-
блема епіклези). За катехизисом 
1645 року, це відбувається у момент 
виголошення священиком єван-
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гельських слів: “Беріть, їжте: це моє 
тіло […]. Пийте з неї всі, бо це кров 
моя (Нового) Завіту, яка за багатьох 
проливається на відпущення гріхів” 
(Мт. 26: 26-28). Московські перекла-
ди катехизису 1649 та 1696 рр. наго-
лошували, що перевтілення відбува-
ється під час звертання до Святого 
Духа в євхаристійній молитві: Нис-
посли Дх +а твого Ста +го. Західна Церква 
не вживає у літургії цієї молитви з 
часів Фльорентійського собору [3, 
XXXV].

Обрядовою рисою, що відріз-
няла Київську митрополію від най-
ближчого православного контексту, 
була молитва розрішення священи-
ка над розкаяним грішником.

Крім того, ідея виправдання лю-
дини перед Богом була однією з тих, 
що різнили як християнські Захід та 
Схід, так і українське та російське 
православ’я XVII століття. Апос-
тольські послання пропонують два 
варіянти вирішення цієї проблеми. 
Згідно з Соборним посланням апос-
тола Якова, людина виправдову-
ється благими справами (Як. 2: 16-
17, 26). За апостолом Павлом, рятує 
віра, а не справи (Рим. 3: 28). Бого-
слови вважають, що концепція ви-
правдання справами орієнтована 
на досягнення людини, її правед-
ність і чесноти. Ідея віри, орієнто-
вана на справи Божі та його правед-
ність, заснована на Божій милості. 
Відтак перша концепція дає шанси 
людині через її справи й діяльність 
досягти спасіння. Українські інте-
лектуали XVII століття схилялися 
саме до неї. Марґаріта Корзо ідею 
виправдання справами у катехизи-
сі Православноє исповёданіе вёры Петра 
Могили відносить до його “анти-
протестантської спрямованости” 

[6, 388]. У своїй праці православний 
митрополит звертається до цієї 
теми кілька разів. Спочатку, відпо-
відаючи на питання про підстави 
для вічного життя, він пише: “ижъ з 
оучинков бываетъ усправедливеный члв +ёк, а 
не з вёры толко” [12, 1], а коментуючи 
євангельські заповіді, продовжує: 
“за благая дёла [...] творящiи, не токмо 
воспрiимут на небесёхъ вёчное блаженство. 
Но и в мире сем имеют и здё блаженство” 
[11, 132].

У віршованому Possesoris horum 
librorum luctuosum vale, написаному 
в кінці життя, Стефан Яворський 
концепцію виправдання справами 
викладає у таких рядках:

Инъ свитокъ вѣчный вижу предо мною 
сущій,

Его же мнѣ открыєтъ Судія грядущый.
Въ семъ всякаго слова и дѣла обнажатся,
И всякому по дѣломъ будетъ 

награждатся [9, 82].
Алєксандр Панчєнко перекон-

ливо довів на прикладі творчости 
Симеона Полоцького, Данила (Ди-
митрія) Туптала та Стефана Явор-
ського, що літературну працю ці ав-
тори сприймали як засаду для спа-
сіння. На користь цього дослідник 
наводить цікавий факт про Туптала, 
який заповідав чернетки Четьїх Мі-
ней покласти у домовину “для того, 
щоб виправдатися ними у майбут-
ньому житті” [13, 119].

Стефан Яворський визначає 
роль, яку відіграли книги в його 
житті, –“прославили”, “просвітили”, “у 
лиц высоких милость пробрели” [9, 80]. 
Для цих людей книга була реальним 
результатом благої справи, це – річ, 
яка засвідчує діяльність на Славу 
Божу. Книги в цей час сприймають-
ся як найбільший скарб і багатство 
(Стефан Яворський). Більше того, 
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книга – засіб наближення до са-
кральної сфери. Скажімо, перспек-
тиву для своєї бібліотеки Стефан 
Яворський бачить тільки одну: в 
Ніжинському монастирі його книги 
мають допомагати казнодіям при 
складанні проповідей. А проповід-
ництво, за владикою Стефаном, – 
“…многотрудное дѣло не земнаго ждет 
воздаянiя, а небеснаго” [10, 34]. Тобто 
проповідник рятується складанням 
казань.

Лазар Баранович і сприймав 
збірку своїх проповідей як підставу 
для спасіння. Клопочучись про кни-
гу Труби, архиєпископ Лазар про-
сить Феодосія Софоновича впли-
нути на її швидке видання. Причи-
на такого прохання – у бажанні на 
Божому суді мати результат благої 
справи: “…Едва только дышу; а при-
баутками и шутками не отдѣлаешся, 
и пред Господом не с чѣм показаться, 
кромѣ грѣхов” [14, 204-205]. Книга 
проповідей розумілася Лазарем Ба-
рановичем як результат молитви і 
роботи. На форті до Труб книга по-
казана як плід спільної праці двох 
ченців, один з яких молиться, а ін-
ший – працює.

Прикметно, що в розумінні ін-
телектуала XVII століття рятується 
не тільки той, хто книгу написав, а й 
той, хто її видав. У листі до Варлаама 
Ясинського Лазар Баранович про це 
говорить метафорично: “Слово Бо-
жіє дѣйственно, и десница Господня за 
каждую черную букву готовит для тебя 
свѣтлые звѣзды” [14, 18].

Отже, українські проповідники 
XVII століття, з одного боку, акту-
алізують східний духовний досвід. 
А з іншого, – переймають засоби з 
практики оновлення католицької 
Церкви. На комунікативному рівні 

це створює потенційно полемічну 
ситуацію, на рівні змісту – заго-
стрює контрасти й антитези, прово-
кує до застосування парадоксальної 
барокової поетики. Художній ви-
мір “межовости” (знаходження між 
християнським сходом та заходом) 
українських проповідей XVII століт-
тя обіцяє цікаву й плідну перспекти-
ву цього дослідження.
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Abstract: The article analyzes the transformation of the Easter story features in one 
of the oldest declamations written by a poet and printer Andriy Skulskyi. Сontent and 
style of recitation is characterized as a variation on Easter, preserving the style and key 
images. A. Skulskyi with a help of allusions to the events of Easter concentrates all the 
pathos of liberation from sin through self-sacrifice of Jesus Christ. In the center of Easter 
variation is the image of the Son of God. His descent into hell and release of sinners is 
an apocryphal motif. The power of Jesus Christ is manifested in the fact that he broke 
the gates of hell, devils dispersed and brought light. It was established that the author 
has resorted to numerous reminiscences and allusions, revealing the theme of the 
Resurrection of Jesus Christ. In his work changing of baroque trend to some elements of 
the plot was manfested. 

Keywords: Andriy Skulskyi, rant, dialogue, plot Easter, the Resurrection of Christ, 
apocryphal
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЕЛИКОДНЬОГО СЮЖЕТУ 
У ДЕКЛЯМАЦІЇ АНДРІЯ СКУЛЬСЬКОГО

Давня українська драматургія 
розпочалася із простих форм – декля-
мацій та діялогів, які писалися у того-
часних школах як навчальні вправи 
до курсу поетики з нагоди різдвяних 
та великодніх свят. З іншого боку, ці 
екзерсиси часом набували свого са-
мостійного літературного значення 
як твори, приурочені видатним поді-
ям християнського календаря. В Po-
etyce szkolnej (Шкільній поетиці, XVII 
ст.) подавалися рекомендації, якими 
за формою і змістом мають бути де-
клямації та діялоги. Зокрема, декля-
мація розглядалася як особливий вид 

літературно-драматичного твору, що 
за обсягом має відповідати одному 
актові драми, поділеному на сцени та 
яви, і не тривати більше півгодини. За 
будовою деклямація становила собою 
твір з прологу, кількох монологічних 
промов на обрану тему та епілогу. Ді-
ялог тут визначався як «прозова дра-
ма, яка складалася з обміну двох чи 
кількох осіб запитаннями й відповід-
ями». Деклямації та діялоги рекомен-
довано писати прозою чи віршами [2, 
1-40]. Дослідник давньої української 
драматургії Микола Сулима вважає, 
що «деклямації та діялоги, як і вся 
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шкільна драматургія, виникли у про-
цесі вдосконалення тодішньої шкіль-
ної духовної освіти, слугували кращо-
му засвоєнню учнями біблійного ма-
теріялу, на який писали вірші. Тексти 
вивчали напам’ять або читали з листа 
вибрані «отроки». Ці твори не вимага-
ли ні значного часу для виконання, ні 
великої кількости учасників вистави, 
і взагалі вони не були правдивими 
містеріями або сценічними дійствами 
з костюмами, декораціями, сценічни-
ми ефектами. Учні за чергою виходи-
ли на сцену і зачитували окремі, тема-
тично підібрані тексти» [4, 54].

Львівський друкар і поет Андрій 
Скульський1 спробував поєднати ве-
ликодню деклямацію з елементами 
пасійної драми у віршовій компози-
ції Вѣршѣ з трагодіи «Христос Пасхон» 
Григорія Богослова2 (Львів, 1630). Кля-
сичну деклямацію нагадує заключна 
частина композиції під назвою Вѣршѣ 
на пресвѣтлый день Воскресенія Христова, 
яка складається з прологу, чотирьох 
монологів та епілогу. 

Загалом ці вірші за змістом і сти-
лем характеризуються як варіяція на 
тему Великодня. Поняття «літератур-
на варіяція» означає використання 
певного тексту шляхом його імпро-
візації зі збереженням стилю і клю-
чових образів. Так зроблено у творі А. 
Скульського, який за допомогою ремі-
нісценцій та алюзій на великодні по-
дії, творить «радость над радости», тобто 
концентрує патос звільнення усіх від 
гріховности завдяки самопожертві Іс-
1 Андрій Скульський (? – 1651) народився у 
Львові. Навчався у братській школі, займався 
друкарською справою у Молдові, Львові, Уне-
ві. У 1651 р. заарештований за зв’язки з коза-
ками і страчений. 
2 При написанні твору Скульський орієнту-
вався на візантійську драму Григорія Бого-
слова Страждання Христа, що датується ХІ – 
ХІІ ст.

уса Христа. У центрі великодньої варі-
яції – образ Сина Божого, «котрый през 
крест свой з неволѣ нас збавил, през найдо-
рожчую кровь волности набавил, з мертвых 
встал…» [3, 143]. Зішестя Сина Божого 
у пекло і звільнення грішників – мо-
тив апокрифічний, а сила Ісуса Христа 
проявляється у тому, що він, подолав-
ши темну силу – Вельзевула, розбив 
брами пекла, розігнав чортів: «Брамы 
пекельныє преч ся отвирают, / Дьяблы теж 
всѣ с трвоги по кутѣх утѣкают». Христос 
асоціюється зі світлом, яке потрапляє 
в очі вірних у великодню ніч: «Кгды-
сьмы истоту свѣтла, Христа, оглядали, / 
От котрого вшелякоє свѣтло родит» [3, 
144]. Це світло є джерелом радости, за 
що воздається хвала Спасителю. 

Похвали удостоюється «Іоанн-
єваггелиста, учень коханий, от Христа за 
опикуна матце приданный». Іван – один 
із учнів Христа, автор четвертого 
євангелія, трьох послань та Одкровен-
ня. Він також був, як свідчить його ж 
Євангеліє, свідком найважливіших 
подій із життя Ісуса, зокрема і Його 
воскресіння. Коли Ісус явився своїм 
учням біля Тиверіядського моря, до 
нього підійшли Петро та Іван: «Обер-
нувся Петро та й ось бачить, що за 
ним слідкома йде той учень, якого 
любив Ісус, який на вечері до грудей 
Йому був схилився й спитав: “Хто, Го-
споди, видасть тебе?”» (Івана, 21: 20). 
Андрій Скульський точно передає 
характеристику Івана – «учень коха-
ний», але не вказує на його поведінку 
під час таємної вечері: «При столі, 
при Ісусових грудях, був один з Його 
учнів, якого любив Ісус» (Іван, 13: 23). 
Євангеліст навмисне, напевне, з етич-
них міркувань уникає називати само-
го себе, тому вживає словосполучен-
ня «один з Його учнів». Скульський 
акцентує на тому, що Іван – «от Христа 
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за опекуна матце приданый», натякаючи 
на епізод, коли розіп’ятий Ісус доручив 
Іванові опікуватися своєю матір’ю: «Як 
побачив Ісус матір та учня, що стояв 
тут, якого любив, то каже до матері: 
“Оце, жоно, твій син!”. Потім каже до 
учня: “Оце мати твоя!”. І з тієї миті той 
учень узяв її до себе» (Івана, 19: 26-27). 

Скульський і далі орієнтується 
на Євангеліє від Івана, спогадавши 
ще двох персонажів, які взяли участь 
у похованні Ісуса, – Никодима і Йоси-
фа: першому з них приписано те, що 
стосується у Євангелії Йосипа («учень 
Христов потаємный»), а другий є лише 
помічником Никодима. Насправді у 
Івана інакше: «Потім Йосиф із Арама-
теї, що був учнем Ісуса, але потайний, 
бо боявся юдеїв, став просити Пилата, 
щоб тіло Ісусове взяти. І дозволив Пи-
лат. Тож прийшов він і взяв тіло Ісусо-
ве. Прибув також і Никодим, що давні-
ше приходив уночі до Ісуса, і смирну 
приніс, із алоєм змішану» (19: 38-39). 

Другий декляматор згадує й інші 
імена тих, хто став свідком трагічних 
подій: «Симона Киринейчика, котрий то 
з села ишол и с тяжаром креста аж до 
Гогофи пришол» (ремінісценція з Єван-
гелія від Матвія, де сказано: «І пове-
ли Його на розп’яття. А виходячи, зу-
стріли одного киринеянина – Симона 
на ймення, – його змусили нести для 
Нього хреста» (27: 31-32); мироно-
сиць, які «у гробу през всю ноч стояли» 
(про це детальніше пишуть усі єван-
гелісти); Марію Маґдалину, яка не зі-
мкнула за всю ніч очей, ні на мить не 
присіла, а «слезами горкими вся объли-
вала / и през всю ноч учителя шукала, / 
Поки аж як, щасливая, до того пришла, 
/ Же го в особѣ огородника знашла, / 
Котрый не казал близко себе приступа-
ти, / Анѣ жебы тѣла ся єго дотыкати» 
[3, 145]. Тут – ремінісценція з Єванге-

лія від Івана, де зображено поведінку 
Марії Маґдалини у ніч воскресіння: 
«А Марія стояла при гробі назовні та 
й плакала. Плачучи, нахилилась до 
гробу. І бачить два ангели, що в білім 
сиділи – один у головах, а другий біля 
ніг, де лежало тіло Ісусове. І говорять 
вони до неї: “Чого плачеш ти, жінко?”. 
Та відказує їм: “Узяли мого Господа, і я 
не знаю, де Його поклали”. І, сказавши 
оце, обернулась назад і бачить Ісуса, 
що стояв, та вона не впізнала, що то 
Ісус. Промовляє до неї Ісус: “Чого пла-
чеш, жінко? Кого ти шукаєш?”. Вона 
ж, думаючи, що то садівник, говорить 
до Нього: “Якщо, пане, узяв ти Його, 
то скажи мені, де поклав ти Його – і 
я Його візьму!”. Ісус мовить до неї: 
“Маріє!”. А вона обернулася та каже 
Йому: “Учителю мій!”. Говорить до неї 
Ісус: Не торкайся до мене, бо я ще не 
зійшов до Отця…» (Івана, 20: 11-17). 

У деклямації до точности збере-
жено лише деякі ключові моменти з 
євангельської розповіді: оплакування, 
пошук Ісуса, сприйняття Ісуса за са-
дівника («огородника»), попередження 
Ісуса, що його не можна торкатися. А. 
Скульський значно скоротив фраґ-
мент із Євангелія, оскільки мав на меті 
лише означити образ Марії Маґдали-
ни, яка була серед мироносиць вранці 
у неділю біля гробу Христового. 

Третій декляматор своєю промо-
вою прагнув наблизити слухачів до 
чуда воскресіння Христа, ніби спону-
кав уявити себе серед тих, хто опла-
кував на Голготі муку Христову: «И 
у гробу збавенного смутно стояли, / На 
тѣло ся збавите ля позираючи, / И раны 
найдорожшіє оплакиваючи» [3, 145]. Мета 
декляматора – словесно трансфор-
мувати трагічний смуток на радість 
воскресіння: «по жалю – радость», «в 
смутку радости ся дочекали». 
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Цю тему продовжує четвертий 

декляматор, водночас повертаючись 
до теми першого, який вістив про те, 
що Ісус прийшов, аби подолати Ада-
мів гріх, знищити пекло, визволити 
рід людський із гріховного рабства. 
Знову виринають картини руйнації 
пекла як темного світу: 

Юж княжа чертовскій преч єст 
с трону знесеный

И кгротом креста острым навылот 
пропхненый.

Полки дьяблов моцю креста суть 
розпрошены

И, як дым по повѣтрю, преч 
порозношены [3, 147].

Під силою Христа впали «моцар-
ства шатанскіє», «Вельзевул лантухами 
єст скрепован и на декрет суду страшного 
наготован». Радість народжується від 
усвідомлення того, що «до раю на роз-
кош свѣтно запроважон, а непріятель душ 
вѣчне поражон». Але всі ці мажорні на-
строї – поза текстом євангелій, вони – 
з відчуття великого християнського 
свята, атрибути якого домислюються 
автором, щоб викликати відповідне 
піднесення у тих, хто присутній при 
проголошенні деклямації. 

Великодніх діялогів збереглося 
менше, на що звернув увагу М. Воз-
няк: «Нема сумніву, що діялоги були 
дуже поширені у свій час. Одначе 
плин часу винищив їх або вони досі 
не повіднаходжені» [1, 168]. Із тих, 
що виявлені та опубліковані, історик 
літератури згадує різдвяний діялог, 
оприлюднений Ярослав Гординським 
у Пам’ятках української мови і літе-
ратури (Львів 1930, Том VIII, с. 5-10), 
та великодній діялог для двадцяти 
чотирьох «отроків» (учнів, спудеїв) 
із прологом та епілогом, виявленим 
ним у рукописі, з якого переказав 
зміст твору. 

Діялог розпочинається прологом, 
у якому йдеться про перемогу Хрис-
та над дияволом зі смертю. Перший 
учень називає Христа «золотоперим 
орлом», «незахідним днем», «просвітите-
лем ночи», «незахідним світлом», «про-
менистим Титаном» (сонцем), у чому 
бачиться барокове змішування релі-
гійної та світської образности. Другий 
учень вдається до поетичного порів-
няння:

Днесь з гробовой темности виростає 
квіток,

Которий то нас барзо тішит, малих 
діток:

Квіток Христос воскресший червоно 
фарбистий,

Кровію іскроплений, яко клейнод 
чистий [1, 167].

Поетичний образ «квіту» транс-
формується у цвіт, який тримає пра-
виця Бога Отця і віщує усім спасення, 
тому кожна людина має піднести по-
гляд на цей цвіт, який означає вічне 
життя і щастя. Третій учень порівнює 
воскресіння Христа з появою золото 
промінного Сонця (Феба) на хмарно-
му небі; як сонце освітило всю землю, 
так і Христос відчинив браму раю для 
людей, обдарувавши їх багатством, 
золотом, сріблом, клейнодами і ві-
чним життям, врятувавши від забут-
тя смерти. З цього приводу висловле-
на радість у промові наступного учня, 
а п’ятий закликає прославити Ісуса, 
який переміг вічного тирана (дияво-
ла), шостий називає Христа «баран-
ком» (агнцем), що скинув із себе золо-
те руно, сьомий закликає мітичного 
Амфіона грати на лютні й оспівати 
Христа, якого порівнює з Ясоном, що 
переплив океан і, оминувши всілякі 
небезпеки, заплив у тиху пристань, 
здобувши золоте руно. У такому дусі 
висловлюються й інші учні. 
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Зрозуміло, що невідомий автор 
(автори) не прагнув переказати чи 
переспівати фраґменти із євангелій, 
у який мовиться про страждання, 
смерть і воскресіння Ісуса Христа. Те, 
що проголошують учні, – своєрідний 
палімпсест, «текст замість тексту», 
де зберігається стара ідея, твориться 
оновлений образ – свідомістю учнів 
XVIII ст., які добре пам’ятають єван-
гельський текст, але й як освічені 
люди знають античну мітологію, хи-
мерно, по-бароковому використову-
ючи її у змалюванні Христа з метою 
надати йому метафоричної могутнос-
ти, алегоричної виразности, високої 
символіки. 

Водночас, як помітив М. Возняк, 
у великодній діялог проникають гу-
мористичні елементи, адже автора-
ми таких творів були здебільшого 
мандрівні дяки, відомі своїм розваж-
ливим ставленням до великоднього 
свята. Так, дев’ятнадцятий учень пе-
реносить образ урочистого свята у 
веселу побутову, природну площину, 
обіграючи поняття воскресіння у ба-
роково-бурлескному стилі: 

Дай же, Христе воскресший, щоб росла 
кропива:

Ото то будет моя година щаслива!
Окрий же, Пане можний, і ліси 

листками,
Щоби ми в них гуляли собі 

з телятками,
Бо вже ся мені школа барзо ізбридла,
Як у турмі темній мене посадила 

[1, 167-168]. 
Нарешті, останній мовець закли-

кає усіх веселитися, а для себе про-
сить писанки. 

Вплив творчости мандрівних дя-
ків помітний і в різдвяному та вели-
кодньому діялогах, уміщених у Перлині 
многоцінній (1646) Кирила Транквілі-

она-Ставровецького. У Похвалі на пре-
славний день Рождества Господа нашого 
Ісуса Христа один з учнів проголошує 
орацію до слухачів (орація – речита-
тивний гумористичний твір, осно-
вним засобом якого є бурлеск, тобто 
навмисна невідповідність між темою 
і словесною формою: «висока» тема 
подається «низьким» стилем, а «низь-
ка» – високим, піднесеним). Так само 
зроблено і в Похвалі на пресвітлий день 
Воскресенія Христова. 

Як зауважив Михайло Возняк, 
поважний стиль у змісті діялогу не 
міг «довго вдержатися; сюди швидко 
проник гумористичний елемент, тим 
більше, коли такі діялоги давали сту-
денти-бурсаки з тією метою, щоб ви-
добути від слухачів гріш і харчі для 
зменшення своєї нужди й голоду. Щоб 
не втомити публіку серйозними й 
урочистими речами, вони старалися 
урозмаїтити їх внесенням гуморис-
тичного елементу, почерпнутого не-
рідко з подій власного життя» [1, 167], 
а не з євангельських сюжетів. 
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not only the author of Day Notes But also educated Ukrainians of his days. Mentions of 
the historical, philosophical and medical books are specified. Excerpts of theological and 
philosophical treatises and of biological attractions are analyzed. The article tells about 
the Yakiv Markovych’s library where were not only ukrainian books, but also german, 
french, russian and latin editions. Personal poetical experience of Yakiv Markovych 
is noted. A particular attention is paid to the friendship of author of Day Notes with 
prominent people of that time: F. Prokopovych, D. Apostol, M. Khanenko, S. Hamal, F. 
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ЯКІВ МАРКОВИЧ І ЙОГО ЧИТАЦЬКІ ІНТЕРЕСИ

Генеральний підскарбій Укра-
їни-Гетьманщини Яків Маркович 
(1798 – 1770) був одним із найосві-
ченіших людей свого часу, володів 
кількома мовами та залишив нащад-
кам 10 томів Денних записок, які вів 
упродовж 50-ти років (1717 – 1768). 
Ця пам’ятка є одним із найцінніших 
історико-літературних джерел цієї 
епохи. 

На сторінках Денних записок до-
сить часто зустрічаються записи про 
покупку чи позику книг, часописів, 
перекази прочитаного. Зі Щоденни-
ка дізнаємося, що книги Яків Марко-
вич колекціонував упродовж цілого 
життя, купував їх у Києві, Санкт-

Петербурзі, Москві та Ґданську, Брес-
лавлі й Кенінґсберзі, обмінювався 
ними з друзями, дарував їх; він пози-
чав французькі газети у Павла Апос-
тола, а згодом передплачував періо-
дичні видання із Парижа та Амстер-
дама, дарував. Часто у своїх денних 
записках він робить такі нотатки: «З 
тих же грошей Антону, отежджаючому в 
Кіев, по братов, далем 40 зол., на покупку 
минеи общой, тріодѣ постной и вина по-
линкового» (лютий, 1725) [2, 187], «Ку-
пилем реглямент и буквар Прокоповича» 
[2, 196].

Перебуваючи у Москві, 19 січня 
1728 р. Маркович записує: «Сегодня 
купилем книг 6, полских за 7 р. з гривнею, 
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а именно: Specunum Saxonum, статут, 
конституціи коронніе, Твардовcкій, о ту-
рецком государствѣ и полѣтику Аристо-
телеву. Особливо книжку о небоземных 
глобусах, за полтину» [3, 210]. 

24 січня того ж року автор за-
нотувує: «Сегодня рано был я у графа 
Головкина, а оттоль заездил в город по-
купати книг, и у библіотекара купилем 
книг, а именно: болших 5 за 6 р. и 20 сор. 
(коп.), полских 3, за полтора рубля, а 
себтернов (?) диспутаціи медических 35 за 
35 а.»[ 3, 211].

Час від часу Яків Маркович ро-
бить перерахунки своїх книг, деякі 
віддавав на перешивку, називає у 
своєму щоденнику позичені книги. 
Так, 25 лютого 1725 р. у Щоденнику 
записано: «Четвер. Книги в библіотеках 
нересмотрувалем, которих в скринѣ по-
казалось и зложилось 66, а в библіотецѣ 
14 (в той же библіотецѣ з другой сто-
рони 44, а винятих в поход 31), итого 
всѣх 287 и болш» [2, 203]. Наступного 
дня Яків Маркович ще раз ретельно 
переглянув усі книги, поскладав їх і 
відклав для того, щоб узяти з собою 
в майбутній Дербентський похід – аж 
82 книги: «Книги пересмотрувалем всѣ и 
знову поскладалем, отобралем з собою 82, 
а оставилем в скринѣ 64, в библіотецѣ 
сюй сторонѣ 144, а в другой 44, ито-
го всѣх 289» [ 2, 201]. Із цієї нотатки 
читач може відчути, наскільки орга-
нічно книги увійшли у життя цього 
українського шляхтича.

Перегляд книг Яків Маркович 
здійснював періодично. 27 квітня 
1737 р. «Книг в Сварковѣ всѣх показалос 
290, из коего числа дарована Лазкевичу одна, 
а Столповскому 2: Crucigeri in Evangelio 
Iohanni et Alexius Pedemontanus. Да в 
Сварковѣ-ж на версѣ з того числа остав-
лено книг 29, а в Глухов взяти 81 в том 
числѣ библіотеки Кіевской 2» [9, 130].

У липні 1728 р. Яків Маркович 
вирішив посортувати свої книги: «Во 
вторник. Сегодня не ездилем никуда, а 
пересмотривалем книг своих и пересорту-
валем, которих по ищисленію показалось, 
болших книг самих – 88, аркушових – 29, 
чверткових и малих – 223, итого 340» [3, 
308]; «Пересмотрувалем книг которих в 
дорогу вибралем числом 50, а им реестрик 
составлен есть» [ 2, 223].

11 березня 1725 Я. Маркович за-
нотував: «Книг в Ромнѣ оставленних 
пересмотрувалем и показалось: богослов-
ских 21, филозофских 12, исторических 10, 
медических 5, протчіих 8, и того всѣх 56, а 
з Глухова привезлем 32, и того тут всѣх 
345» [2, 211]. З приводу цієї нотатки 
можемо зробити висновки, що най-
більше цікавився діярист богослов-
ськими книгами, що було притаман-
но для доби Бароко. Ще після закін-
чення Яковом Марковичем Києво-
Могилянської академії, її ректор Фе-
офан Прокопович в одному із листів 
писав своєму учневі: «Ти при помощи 
Божией оказал такие успехи в богословии, 
о каких и помышлять не могут укра-
шенные митрами головы». Як бачимо, у 
книгозбірні українського генераль-
ного підскарбія було зібрано чимало 
книжок з історії, філософії та меди-
цини, що свідчить про його всесто-
ронню освіченість. В біографії Якова 
Марковича не на останньому місці 
стоїть філянтропія, пов’язана насам-
перед із відкриттям під його покро-
вительством безплатної лікарні для 
заразних хворих у Сваркові, аптек (не 
випадково в його поденних записах 
часто трапляються медичні рецепти, 
латиномовні назви хвороб та ліків). 

Книги, зміст яких найбільш захо-
плював Якова Марковича, детально 
нотувалися автором у його щоденни-
ку. Так, під час Дербентського походу, 

ит
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1 червня 1725 року, автор щоденни-
ка нотує «Отехавши от п. п. Миклашев-
ских, заехали до прилучан п. п. Федора, 
Горленка и прочіих, где книжку писанную 
лѣтописную о козаках взялисмо для про-
читання» [2, 241]. Уже наступного дня 
у Денних записках міститься велика 
за обсягом нотатка, яка свідчить про 
чимале захоплення їх автора істо-
ричним минулим своїх предків, па-
тріотизм, що надихав козацьку стар-
шину перед походом, хоча й не своїм. 
На сторінках щоденника трапляють-
ся також уривки із богословських чи 
філософських трактатів, біологічні 
цікавинки.

Вагому роль у бібліофільстві ві-
дігравала і дружба автора Денних 
записок із видатними людьми того 
часу. Певний час, як уже відзначало-
ся, Яків Маркович реґулярно обміню-
вався газетами і часописами з сином 
гетьмана Данила Апостола – Павлом 
Апостолом. Лубенський полковник 
П. Апостол володів французькою, 
італійською та німецькою мовами, 
отож він передплачував зарубіжні 
періодичні видання. Я. Маркович ре-
тельно записує позичені у приятелів 
книги та зазначає дати їх повернен-
ня. 1746 р. Маркович просить П. Апо-
стола повернути томи популярного 
європейського часопису Спектатор. 
Обмінювався книгами автор Денних 
записок і з Миколою Ханенком та 
Степаном Гамалією: «Ханенко, суддя 
старшинский, позичил у мене книжку пи-
санную Synod glisio limit(?) и отдал» [4, 
164]. «Стефану Гамалѣи позиченную от 
его книгу Compendium medicum полскую 
отдалем, и мою другую [на] время Basi-
lii magnii до прочитання позичилем» [3, 
35]. 

Листувався Яків Маркович і 
з письменником, членом-кореспон-

дентом Петербурзької Академії наук, 
петербурзьким видавцем Федором 
Туманським, який 1779 р. організу-
вав у Глухові книгарню, де продава-
лися академічні видання. Ф. Туман-
ський був причетний до Топографіч-
ного опису А. Шафонського та опису 
Д. Пащенка. 1793 р. Ф. Туманський 
видав Літопис Граб’янки під назвою 
Летописец Малыя Россіи. Приятелював 
Яків Маркович і з наставником юно-
го Кирила Розумовського, ад’юнктом 
Петербурзької Академії наук Гри-
горієм Тепловим. 27 лютого 1752 р. 
Маркович занотував у Денних запис-
ках про те, що він їздив рано у геть-
манський палац до Теплова, який 
подарував йому книгу з філософії [6, 
302].

Спільні захоплення книгами 
об’єднували Я. Марковича і С. Лу-
комського, відомого укладача 
літописного збірника Собрание исто-
рическое, до якого ввійшли Літопис 
Самовидця, Щоденник Окольсько-
го, переклад записок польського 
історика Матвія Тітловського.

Із Феофаном Прокоповичем Яків 
Маркович приятелював та листу-
вався до самої смерти просвітителя 
та перейняв у нього багато просвіт-
ницьких ідей і захоплень.

У 1726 – 1728 р. Яків Маркович, 
перебуваючи у Москві, часто бачить-
ся із Феофаном Прокоповичем, тоді 
вже архієреєм новгородським, який 
теж у цей час приїхав до Москви. Про 
ці зустрічі діярист записує в Денних 
записках: «Субота. 3. Сегодня, рано, ез-
дилем до Новодѣвичого монастира, а по-
том обѣдалем в своей квартирѣ з Макси-
мовичем и Несторовичем, а потом езди-
лем до князя М. М. Голѣцина, оттол до 
архиепископа новогородского Прокоповича, 
где и долго просидѣлем» [3, 213]. «Ез-
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дилем до архиерея великоновгородского, 
которий в разговорѣ обявлял мнѣ способ 
садить рекгулярно малини, ожини и другіе 
ягоди, а именно так: потерши руками 
ягоди, смѣшат оніе з тѣстом житной 
муки и оним тѣстом веровку конопляную 
всю вдовж облѣпить и як надобно, так 
землю проривши, закопать, з чего ягоди 
виростуть такою фѣгурою, як веровка за-
копана будет; да он же говорил о спосо-
бу чинить простіе баірометри, а именнно: 
витесать тоненко дощечку широкую в шир 
на корх, и у довж – на 6 вершков, чили 
болш, а тесать не по слоям, но впоперек, 
чтоб долгота была з ширини, а ширина 
оной дощечки з долготи натуралной, то-
ест в которой были б слои в поперек, а не 
вдовж, – до такой дощечки в долготу ж 
ей приклеить три полички тоей же долго-
ти, да натурално уже виструженніе, одна 
от другой неподалеку, и поставить такую 
дощечку на свободном воздусѣ, где оная 
по приходячим непогодам будет нагиба-
тись по мѣри оной непогоди и низше и 
висше» [3, 237].

У період перебування у Москві 
Якова Марковича і з сторінок щоден-
ника можна дізнатися про переміну 
його читацьких смаків. Під впливом 
Феофана Прокоповича автор щоден-
ника проявляє активний інтерес до 
книг західного, протестантського і 
католицького змісту: «Середа. 5 люто-
го Архиерей Новогородскій прислал ко мнѣ 
книжок 5: четыре Буддея, а пятую Петра 
Даніила Гуецѣя, епископа Абринценского, 
под титулом Demonstratio teologia» [3, 
282]. Із німецьким богословом Буд-
деусом Феофан Прокопович листу-
вався та довірив йому ведення поле-
міки проти Каменя віри, захищаючи 
протестантизм від нападів Стефана 
Яворського. Після нотатки Яковом 
Марковичем про появу цих книг у 
Денних записках з’являються розлогі 

виписки із трактатів цих протестант-
ських теологів, зокрема про філосо-
фію відчаю чи філософію бажання [3, 
256].

Інший автор – Гуецій – був при-
хильником філософії Декарта. І. Ка-
ґанов помічає, що не без впливу Ф. 
Прокоповича у «Я. Марковича від-
криваються потреби і нахили, далекі 
від православної ортодоксії» [8, 120]. 

У одній із наступних нотаток Я. 
Маркович переповідає свої вражен-
ня від книги Івана Золотоуста та за-
хідних теологів Степана Гаввіна і 
Франциска Буддея [3, 253]: «Златоуст 
в бесѣдох на Матѳея, второй части, в 
нравоученіи о иноцех, сказивает о регулѣ 
иноческой в монастирах живущах, з ко-
торого нравоученія видно, что еще в ту 
пору оніе иноци мяса не идали, ибо между 
инними словами приводит и то, что оніе 
иноци вмѣсто мяса печеного огнем, хлѣб 
з водою ядят и нѣт там диму мясного. 
Стефан Хаввѣн и Францѣск Буддей, пре-
високіи филозофи, тот іn lехісо Philo-
sophico, а сей в бесѣдѣ богословской, о 
суевѣріи разсуждают астрологическое ученіе 
весма быти суетное и лживое, и прямо-
му благочестию противное, понеже суетніе 
астрологастри, з оной своей астрологіи то 
притворяют себѣ вѣдати, что никому 
же кромѣ всевидущого Бога видимо есть, 
и то звѣздним теченіям приписуют, что 
едина Божія провѣденція или смотре-
ніе такожде свободних тварей свободное 
изволеніе дѣйствуют, а предсказуют о 
человѣку время рождения его или горо-
скоп, з таковим именно звѣзд аспектом 
злучивши, какой он будет инклѣнацѣи 
и якіе имѣтимет темперамента, хто 
гнѣвлив, хто мелянхолѣн, хто премудр, 
хто сластолюбец. Будто то единий звѣзд 
аспект в пунктѣ рожденія его бывшій 
имѣит натуралную силу раждати в оном 
человѣку множество или мелянхолѣи или 



60 +

Spheres of Culture+
жолчи, или других мокротних духов, и с 
такого разсужденія пророчествуют о бу-
дущих случаях, свободно приходячих, о 
кондиціи житія людского, о супружестве, 
дѣтех, честех, нещастях и прочее, и та-
когово ученія висшепомянутіе филозофи 
и богослови, усмотрели бити суету и лож 
по таковим причинам: 1) что оніе астро-
логи натуру звѣзд и сили тѣх, кото-
ріе над другіе ж знатнѣйшіе суть мало 
и скудно знают; 2) множайшіе же сут 
звѣзди, которих натура и сили весма от 
них закрити, а такових звѣзд дѣйствіе 
многоразлично и дѣйствія знакомѣйших 
звѣзд примѣнауватися обыкли; 3) разная 
диспозиція свѣта сего, которій пониже 
луни обретается и нижних телес, з чего 
то бывает, что небесній инфлюксус или 
стеченія разнообразно принятіе, такожде 
разнообразно и действуют; 4) жадной при-
тчини нет, для чого барзей оним астро-
логам нужно разсуждать пункт рожденія 
и якому аспектови усмотреть, якобы су-
щественно; 5) що ж, когда единим и тем 
же времени и начати и рождени суть мно-
гіе, а разніе и натури, и житіе, и случаи 
имеют, сіи показались еще ж люде обоего 
полу, всякого возраста разними звѣзд 
движеніями на свет сей произошли в раз-
них государствах, а все тіе или пропастію 
земною, или у падшими домами, или до-
битіем городов, или единим в море пото-
пленіем погибли, единим образом смерти 
и в едином моменте погибли; 6) ежели 
темперамент человеческого тела непременно 
положеніе звезд управляет и за поводом 
звезд все делают люде, то потому до-
бродетелем и злодѣніям нет места; 7) да 
еще ж и смѣшиво унѣверсалной темперцѣи 
тѣло у звѣзд искать, будто ближайшіе 
дритчини, то-есть перемѣни воздуха, 
дожчи, вѣтри, погоди и прочие до начала 
рождаемих не надлежат; 8) албо теж вос-
питаніе, воскормленіе, наконец проведенніе 
Божія, мимо всѣ звѣздніе аспекта, з 

Фараоном и з ним бывлим многочислен-
ним народом пресѣченіе единакое житія 
их в едином пунктѣ времено устроившая, 
нѣчого в людях не дѣйствуют, а так 
суетное и честних мужей недостойное оное 
астрологическое ученіе, албо рачой вимеш-
ление тунеядцев лживое» [3, 254]. Аналіз 
конспектів трактатів західних теоло-
гів, здійснених Я. Марковичем на сто-
рінках щоденника, дозволяє зробити 
висновки, що в них немає нічого та-
кого, що могло б насторожити пра-
вославного книжника, а навпаки – в 
них порушується досить прийнятна 
для православної людини тематика.

Слід сказти, що у Москві з 
підозрою ставилися до книг, що 
з’явилися в київських друкарнях. 
Взяти б хоча б книгу, про яку часто 
згадує Яків Маркович – Бесіди Івана 
Золотоуста. Про історію її видання 
Павло Житецький писав: «В 1709 
году изданы были в Москвѣ Бесѣды 
Іоанна Златоустаго на четырнадцать 
посланій Ап. Павла. В предисловіи к 
этому изданію сказано, что Бесѣды 
перепечатаны с кіевскаго изданія, 
при чем издатели старались сохра-
нить «орѳографію, сирѣчь правописаніе и 
правовѣріе великороссійское правильное по 
ученію грамматистов и любомудрецов, в 
училищах издревле и донынѣ обдержимо-
му. А малороссійская примрачная рѣченія 
изъяснихом обыкновенными»» [7, 5].

28 березня 1728 р. автор зано-
тував, що купив книгу з історії Інно-
кентія Гізеля: «Сегодня купилем книжку 
рускую Синопсис давній, за полтину» [3, 
220], яка була видана 1714 року в Мо-
скві, чи ще раніше у Києві. «Купилем 
книжок 3 у печатной лавкѣ, служебник за 
25 а. и копѣйку, минейку общую за 24 
а. и копѣйку, о исповѣди поученіе за 8 
шагов. Пану гетману з колегіи иностран-
ной принесено грамоту на гетманъство и 
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шубу зеленую аксамитную, соболями под-
шитую» [3, 247].

Судячи із нотаток, у бібліотеці 
Я. Марковича були не лише україно-
мовні книжки, а й німецько-, поль-
сько-, російсько-, французько- та ла-
тинськомовні видання.

На сторінках Денних записок, по-
чинаючи із 1728 р., простежується 
значний вплив на Якова Марковича 
західного Просвітництва. Щоправда, 
дослідник Щоденника Я. Марковича І. 
Каґанов, сумнівається в тому, що цей 
заможний український шляхтич був 
носієм просвітницьких ідей XVIII ст. в 
Україні, хоча й не заперечує його зна-
йомства із ними [8, 122].

Так, у тридцятирічному віці Яків 
Маркович почав вивчати французьку 
мову, тому в Денних записках подаль-
ших років життя Якова Марковича 
досить часто зустрічаємо чимало ви-
писок із французьких газет та книг: 
1731 р .: «Гетман прислал ко мнѣ газети 
францужскіе и при том получил я книжцу 
против Каменя Вѣри, називаючуюся Ge-
nius Stefani Javorckij» [4, 105]. 

У часи особистого спілкування з 
Феофаном Прокоповичем Яків Мар-
кович у Денних записках детально 
конспектує фраґменти із книги Таєм-
ниці природи Антоні ван Левенгука. 
Цей конспект є досить ориґінальним 
у його (Я. Марковича) авторській об-
робці: «Да в лавках же взялем книгу 
старую бесѣди Златоустa, на дѣянія, за 
полтора руб., а до крайнего сторгован-
ня в заклад положилем тѣ полтора. З 
чтенія Антонія Алевенгек видно стало, 
что кожа человѣческая покрита лускою 
разнофѣгурною, мѣжи которою щилин-
ки, мокрота, то-есть пот проходит, 
а не порами, которих въ тѣлѣ нѣт 
человѣческом. Да по его обсерваціи через 
микроскопіо никакого движенія животно-

го нѣт в слюнѣ людской, а в матеріи 
бѣлой, якая между зубами и на зубах, 
в ротѣ имѣется движенія животних 
безчисленних суть, которіе он увидѣл, 
смѣшавши тую матерію з слинею и во-
дою дожчевою чистою, а животніе тіе 
безмѣрно малой фѣгури, долговатенскіе 
мало, которіе от оцту, примѣсив оного 
туда ж, зараз умирают. Так же и угри-
ки малейше, которіе обикновенно з носа 
видавляются, не що инное суть, толко 
волоски тонесенкіи, зрозшіи и будто об-
волоченніе в купу, которих налѣчин от 
36 до 45. Луска зась на тѣлѣ нашом бу-
дучая, не есть мокроти з тѣла даного 
вийшовшой, но особливой субстанціялной 
матеріи составленіе есть; тая ж луска не 
толко от внѣ по всему тѣлу, покриваючи 
оное, имѣется, но и в ротѣ, и что крас-
ний чили кривавий коліор показуется, тое 
усмотрѣл Алевенгек бити от арекгуляр-
ного расположенія оной луски, которая к 
душѣ мира всею, которую и толь дѣлному 
животному признавали быта, нѣкоторуго 
тонкость вишнего воздуха. Другіи же оную 
душу частію существа Божіяго призна-
вали, по под такою силою хитростно и 
безумно, признавая оную душу мира за 
бога, якою ерсью и Пѣѳагоръ поврежден, 
которій хотя и смерти душѣ не призна-
вал, однако ж оной и чистого безсмертія 
не исповѣдял, но некоторое по смерти 
тѣла причѣненіе и оную сказивал бити 
небезматріялную, или не безтѣлесную, по-
неже по его системиатѣ, и Бог тѣлесен 
же, хочай тончайшего самого состава, в 
якой силѣ и Платон филозоф тож без-
смерте души утверждал. Аристотель же 
тако признавал, як его толковник ара-
пин Аверросс, гишнапец родом, свѣдчит, 
то-есть духи движущіе, разумніе всякому 
кругу определивши с тѣх духов и кру-
гу земному единого духа разумного, с 
которого и души человѣческіе бывают, 
признал и оного частію существа божіяго 
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и послѣдователно безсмертного показал; 
души же человѣческіе, яко множественніе 
смерти и тлѣнію причел» [3, 251]. Через 
2 дні 7 жовтня у своїх Денних запис-
ках Я. Маркович продовжив роботу 
над цією книгою [3, 253].

«Обсервації», описані А. ван 
Левенгуком і ретельно викладені 
Я. Марковичем, привернули увагу 
останнього, мабуть, ще й тому, що він 
дуже цікавився практичною медици-
ною [8, 121].

Під час перебування в Петербур-
зі в 1734 та 1742 р. Маркович відвідує 
публічні лекції в Академії наук, Кун-
сткамеру, звіринець, оперу. Так, 23 
грудня він нотує: «Были в Академии за 
покупкою книг и смотрели кунсткамеры, 
глобусы, библиотеки и других диковинок», 
а «после обеда ездили смотреть слонов, 
львиц, бобров полосатых и других зверей 
и птиц». Проявляє Яків Маркович ці-
кавість до різних фізичних приладів 
та експерементів: «Барометрум купи-
лем у иноземца Морица, за 1 р.»[3, 244]. 
20 грудня залишена автором така но-
татка: «Барометр чили рачей термометр 
новий, по інформацѣи Хаввѣна устрои-
лем, а именно: трубочку долгую з банкою, 
которую веема злегка когда нагрѣв я, то 
срѣбра живого часть увойшла въ трубочку 
и по состояніи холоду болшого в банкѣ, 
а меншого к концу шійки подвигается 
оное сребро, очинь чувственно, чего ради 
оной термометр названъ отъ мене ter-
mometrum chavinianum» [3, 272].

Зі сторінок Денних записок укра-
їнського генерального підскарбія 
бачимо всебічно розвинену особис-
тість, із широким світоглядом, захо-
пленнями. У 1734 р. Яків Маркович 
відвідав оперу італійського драма-
турга Петро Метастазіо.

Зустрічаються в щоденнику й за-
писи про власний поетичний досвід 

Якова Марковича: Лютий 1725 р.: 
«Вѣрши дочкам своим на привѣт ро-
дителскій сочинилем» [2, 186]. «Вѣрши 
Олюсѣ на привѣт родителскій написа-
ни» [2, 187]. В іншому місці читаємо: 
«Псалом 2 против еврейского вивернулем 
на славенскіи діялект» [3, 238].

Надзвичайно цікавим є запис, 
зроблений 27 вересня 1725 р.: «Пере-
водилем песнь Якопония латинскую Cur 
mundus militat vana Gloria на вирши рус-
ские, ниже написанние» [5, 292]. 

Зустрічаються й записи про про-
зу: Грудень 1728 р.: «Вовторник 24. Се-
годня окончилем чтеніе пророка Исаии и 
нѣкоторіе текста о знатнѣйших вещех 
виписалем на словенскій язик» [3, 273]. 
«26. Пяток. Слово о страданіях Христо-
вих слагалем» [2, 218]. «Апрель 1. четвер. 
Начал составлять о Воскресеніи Христовом 
повѣст от евангелистов разних текстов» 
[2, 220]. «Через Ѳедка готовали писма в 
дом и тогдаж началем до брата своего 
п. Семена писать листом исторію нашего 
походу, а написалемъ пол третя листа 
великого» [2, 249]. «Іпсіех слагалем Сте-
фана Хаввѣна»[2, 295].

Богословська тематика стає по-
мітною і в ориґінальній творчості 
Якова Марковича. Проте, як вважає 
І. Каґанов, цей інтерес до богослов-
ських питань носить своєрідний 
характер [8, 116]. Я. Маркович не 
припиняє писати і в зрілому віці, 
хоча, на переконання І. Каґанова, в 
більшості випадків це данина на-
вичкам, здобутим у роки навчання в 
Києво-Могилянській академії, в якій 
під час навчання власна творчість 
не тільки схвалювалась, але й була 
обов’язковою. Тому і з’являються 
всі ці переклади псалмів, вільні 
композиції на теми «слів» Івана Зо-
лотоуста та інших отців Церкви, пе-
реклади з латинської [8, 116]. 
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В останні 20 років життя автор 
Денних записок виявляв особливий 
інтерес до французької літератури, 
зокрема Фенелона, Роллена, Воль-
тера [1, 30]. Так, 1 листопада 1750 р. 
Маркович занотував: «Полковник Лу-
бенский прислал мне первый том исторіи 
короля Шведского; третий и четвертый 
оставил у себя для прочитания, а второй 
том ошибочно не прислан из Бреславля. 
За книги заплачено 11 рейхталлеров и 15 
чешских» [6, 288] Дослідниця Олена 
Апанович обумовлює бажання Якова 
Марковича мати комплект виданих 
томів вольтерівської історії Карла ІІ 
тим, що у цьому творі викладалися 
події, які безпосередньо стосувалися 
України й, головне, висвітлювалися 
зовсім інакше, ніж у Росії. Особливо, 
на думку дослідниці, це пов’язано з 
характеристикою Івана Мазепи та 
акцентом на тому, що Україна завжди 
прагнула бути вільною [1, 30].

І. Каґанов у статті Я. Маркович і 
його «Щоденник» як матеріял для іс-
торії Просвітництва в Україні у п. п. 
XVIII ст. робить висновки, що тема-
тика книг, які читав Яків Маркович 
у кінці 1720-х років, відображає ті 
вагомі культурні зрушення, які все 
ясніше намічалися у кінці XVIII ст. [8, 
116]. Яків Маркович пройшов незви-
чайний читацький шлях від праць 
отців православної Церкви до про-
тестантських теологів і Вольтера, що 
було, за словами І. Каґанова, незвич-

ним, але надзвичайно характерним 
для епохи першої половини XVIII ст. 
[8, 126].
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Abstract: The article deals with the work of scholar from Ukrainian diaspora - Dmy-
tro Chyzhevskyi Ukrainian literary baroque. There were analyzed prosodic elements of 
the present research (related to H. Skovoroda’s poetry), his assumptions and assertions 
are put into the context of achievements of the contemporary prosody. Particularly, the 
comparison of the hypothesis of the scholar about the “remains” of the poetics textbook 
was carried out, which previously was considered lost. The same assumption was made 
by V. Shevchuk, modern literary scholar. The views of D. Chyzhevskyі were considered 
that H. Skovoroda introduced versification innovations to the Ukrainian syllabic verse.
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Григорій Сковорода є одним 
із небагатьох українських поетів 
ХVІІІ ст., версифікація якого неодно-
разово була об’єктом дослідження 
українських літературознавців. Біль-
шою чи меншою мірою, проблем, 
пов’язаних із віршуванням мандрів-
ного філософа, ще в першій половині 
ХХ ст. торкалися Т. Пачовський, В. Пе-
ретц, П. Попов, та ін. У ІІ половині 
ХХ – на поч. ХХІ ст. особливості його 
вірша привернули увагу Б. Бунчука, 
Г. Сидоренко, Д. Чижевського, В. Шев-
чука та ін. При цьому окремі питання 
версифікації Г. Сковороди викликали 
прямо протилежні оцінки та суджен-
ня. Найперше, віршознавців ціка-

вили питання щодо курсу поетики, 
який читав Г. Сковорода у Переяслав-
ському колеґіюмі (і за який, мовляв, 
місцевий єпископ його усунув від 
викладання „не з честію”), а також пи-
тання його новаторства у техніці ві-
ршування.

Цілком зрозуміло, що наука про 
літературу (власне, як і сама літе-
ратура), є динамічною системою, 
вона постійно розвивається. Тому 
актуальним є переосмислення літе-
ратурознавчих досягнень минулого 
у контексті сучасних наукових здо-
бутків. Особливо, якщо це стосуєть-
ся ще донедавна маловідомих (але 
від цього не менш цінних) праць. 
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Дослідження Дмитра Чижевського 
з’явилися в активному науковому 
обігу материкової України досить 
пізно: наприкінці ХХ – на поч. ХХІ 
ст., тоді як написані вони були ще в 
1940-х – 1970-х роках1. І навіть по-
при це, чимало його ідей та гіпотез 
залишаються актуальними й дони-
ні. Скажімо, віршознавчі міркування 
вченого з діяспори високо оціни-
ла дослідниця українського вірша 
Н. Костенко: „українське віршознав-
ство […] тривалий час, внаслідок 
певних об’єктивних і суб’єктивних 
причин, не мало достатньо повної 
історії українського віршування. […] 
З появою Історії української літера-
тури Дмитра Чижевського […] існу-
ючу прогалину нарешті вдалося зна-
чною мірою заповнити” [4, 42]. 

Справді, на основі кількох праць 
Д. Чижевського можна виокремити 
один із найдокладніших на сьогодні 
оглядів українського вірша. І най-
більше це стосується, безперечно, 
версифікаційних форм у поезії Г. Ско-
вороди. Вченого цікавили, передусім, 
питання новаторства Г. Сковороди 
у царині віршової форми, пробле-
ма втраченого підручника поетики 
(їм присвячені окремі дослідження), 
1  Олекса Мишанич іронічно писав про ре-
цепцію ключової праці Дмитра Чижевсько-
го – Історію української літератури: «Свого 
часу її „спопуляризували” совєтські критики 
та літературознавці як „антинаукову”, „бур-
жуазно-націоналістичну”, „антисовєтську” 
тощо» [6, 13]. Михайло Наєнко наводить ці-
кавий факт: один із найактивніших і найав-
торитетніших критиків Історію української 
літератури Дмитра Чижевського Олек-
сандр Білецький «в усних розмовах (як зга-
дують сучасники […]) і в неофіційних ситуа-
ціях […] називав працю Дмитра Чижевського 
справжньою наукою і рекомендував її для 
опрацювання своїм аспірантам та окремим 
молодшим співробітникам Інституту літера-
тури» [7, 10].

торкався він віршознавчих питань і в 
інших дослідженнях.

Аналізуючи переклад твору Го-
рація, здійснений Г. Сковородою, 
Д. Чижевський торкнувся питання 
enjambements’ів. Так, „виправдо-
вуючи” уникнення Г. Сковородою 
переносів, вчений наголошує: „Без 
сумніву (письмівка моя. – В. М.), осно-
вна причина знищення переносів 
та упрощення речень є та, що в ла-
тинському вірші довготи складів 
надавали віршу значну ритмічність. 
В українському силябічному вірші, 
де немає довгот, а наголоси розпо-
ділено припадково, синтаксична 
структура була ритмізуючим вірш 
фактором, та відмовитись від син-
таксичної ритмізації визначало б, в 
значній мірі, знищити взагалі ритм 
вірша” [13, 110]. Далі це твердження 
дещо уточнено. У того ж Г. Сковороди 
(але вже в перекладі з Верґілія) на-
уковець відзначив „численні та смі-
лі enjambements” [13, 119] із таким 
коментарем: „Здається, у коротших 
уривках (пор. у Величковського) пе-
реноси були легше можливі та не по-
рушували єдности вірша, не розрива-
ли його на частини” [13, 119]. Проте, 
окрім невеликих за обсягом творів 
І. Величковського, сам же Дмитро Чи-
жевський зафіксував велику кіль-
кість переносів у деяких перекладах 
(не завжди „коротшими розмірами”) 
С. Тодорського [див.: 13, 92-102] чи в 
драмі Владиміръ Ф. Прокоповича [див.: 
13, 122]. Дуже незначну кількість 
переносів у Садi божественных пѣсней 
Г. Сковороди науковець пояснює так: 
„Можливо, що мала кількість пере-
носів у віршах Саду божественних пісень 
[…] з’ясовується тим, що Сковорода 
призначав свої пісні для співу” [13, 
149].
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Привертає увагу припущення 

Чижевського, висловлене у при-
мітках, щодо переспіву оди Горація 
„малоросійським діялектом”: „Пісню 
написано майже правильним трохе-
єм […]. Може, Сковорода вважав цей 
розмір за народний український? Бо 
елементів народної мови в пісні зо-
всім небагато!” [13, 121]. 

Нарис 6-й книги Український лі-
тературний Барок – Рештки підруч-
ника поетики Сковороди – присвя-
чено питанню про втрачену працю 
мандрівного філософа. Науковець 
висловив гіпотезу, що Разсужденіе о 
поезіи и руководство к искусству оной – 
це „його (Г. Сковороди. – В. М.) різні 
вірші, що заховались нам в руко-
пису з маєтку Ковалинського” [13, 
123]. Цікаво, що значно пізніше схо-
жу гіпотезу висловив і Валерій Шев-
чук. Але він, навпаки, стверджує, що 
саме Сад божественных пѣсней „творе-
но зі спеціяльним завданням і не 
інакше, як практичний посібник із 
техніки віршоскладання. Отже, пе-
ред нами своєрідна поетика у зраз-
ках, антологія відомих в україн-
ській бароковій поезії віршованих 
розмірів” [14, 585]. Д. Чижевський 
таку можливість відкинув: „пісні 
Саду навряд чи підійшли б як зраз-
ки для викладів піїтики” [13, 123]. 
На жаль, науковець не поширив 
і не пояснив цієї думки. На жаль, і 
В. Шевчук не згадав про гіпотезу 
Д. Чижевського: ні у 1990 році, коли 
вийшла його стаття, присвячена 
цьому питанню [15] (і, відповідно, 
задовго до опублікування в Україні 
праці Д. Чижевського Український 
літературний Барок), ні в двотом-
нику Муза роксоланська (2005), у 
якому цю тезу було повторено (вже 
після видання праці Д. Чижевсько-

го в Україні). Тому спробуємо порів-
няти арґументи науковців. 

Як Д. Чижевський, так і В. Шев-
чук виходять із того, що власне під-
ручник поетики або не зберігся в 
повному обсязі (В. Шевчук), або й, 
можливо, не існував узагалі (Д. Чи-
жевський). За словами В. Шевчука, 
„перше, що впадає в око, коли чи-
таєш звідомлення М. Ковалинсько-
го, – це те, що він виразно розрізняє 
у Г. Сковороди Розмисел про поезію і 
Керівництво (до її складання. – В. М.). 
Розмисел, напевно, втрачено […] – то 
була, з усього видно, теоретична 
частина курсу, мабуть, невеликого 
розміру, втім і це невідомо” [14, 583]. 
Існування такого Розмислу Д. Чижев-
ський поставив під сумнів узагалі: 
„Чи мусив Сковорода написати – ма-
буть, у латинській мові – цілий під-
ручник (руководство)? Це непевне. 
Він міг викладати в латинській мові 
або в україно-слов’янській, подаючи 
лише означення та формульовки в 
наперед виробленій формі і не маю-
чи цілого рукопису. Але те, що він му-
сив мати закінченим при викладах, 
були зразки різних ґатунків поезії. 
У Разных стихотвореніях і знаходимо 
таке зібрання різних ґатунків” [13, 
124]. В чомусь подібне припущення 
висловив і В. Шевчук. Опираючись 
на фразу з листа Г. Сковороди до 
М. Ковалинського („переяславські 
миші були причиною того, що мене 
викинули з великими неприємнос-
тями з семінарії” [цит. за 14, 583]), 
він припустив, що „очевидно, миші 
погризли готовий курс поетики, і 
Сковорода, не мавши часу написати 
новий, почав викладати поетику без 
підручника, за допомогою практич-
них вправ, що не могло сподобатись 
єпископові, який вимагав, щоб пред-
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мет викладався так, як це було тоді 
прийнято” [14, 583].

Ключовими арґументами на ко-
ристь висунутих гіпотез в обох на-
уковців є велика різноманітність у 
представлених „ґатунках” (у Д. Чи-
жевського) та віршових формах 
(В. Шевчук). Проте все-таки серед 
Разных стихотвореній маємо по кілька 
зразків кожного з „ґатунків” (за ква-
ліфкацією Д. Чижевського, це 4 оди, 
3 вірші з назвою Fabula, 2 чи 3 епі-
грами, 2 панегірики, 2 канти тощо 
[13, 124-126]). Справді ж, кожному із 
творів Саду притаманна своя власна 
версифікаційна структура. Як відзна-
чає Леонід Ушкалов, Сад божественных 
пѣсней, де кожен твір посідає власну 
строфічну (і не лише строфічну. – В. 
М.) форму, не має паралелей в укра-
їнській силябічній поезії ХVІІ – ХVІІІ 
століть, з огляду на що цю збірку 
можна назвати „садом модерних по-
етичних форм” [12, 24]. Окрім того, у 
викладові зразків різних „ґатунків” 
навряд чи було щось „революційне”, 
що призвело до втрати Г. Сковоро-
дою посади в колеґіюмі. Натомість 
саме у версифікації Саду і справді ба-
чимо немало нового й незвичного, 
про що пише й сам Д. Чижевський у 
7-й частині Українського літератур-
ного Барока – Сковорода яко рефор-
матор віршування.

Опосередковано підтверджує гі-
потезу В. Шевчука ще й назва збір-
ки – Сад божественных пѣсней. Образи-
символи саду чи рослин дуже часто 
виносились у назви підручників із 
поетики та риторики. Згадаймо хоча 
б Hortos poëticus (Сад поетичний) 
М. Довгалевського, Rosa inter spinas 
(Троянда серед колючок) чи Cedrus 
Apollinis (Кедр Аполлона) І. Яроше-
вицького тощо. Хоча, звісно, такі об-

рази були характерними для бароко-
вого мистецтва взагалі.

Хай там як, але гіпотези Д. Чи-
жевського та В. Шевчука, на сьогодні 
навряд чи можуть вважатися доведе-
ними. Проте припущення сучасного 
дослідника все-таки видається дещо 
більш арґументованим. До речі, сам 
Д. Чижевський, розглядаючи нова-
торство Г. Сковороди у царині рими, 
в розділі Сковорода яко реформа-
тор віршування зауважує: „Цікаво, 
що Сковорода  скупчує в тому або 
іншому вірші більшу кількість своїх 
улюблених нових засобів віршуван-
ня. […] Він має вірші написані на ви-
ключно чоловічі рими. Гармонії скла-
дів перед римою вжито в Carmen, де 
з 8-ми рядків 6 вживають цього за-
собі „інструментовки”. В окремих ві-
ршах скупчені неповні рими певних 
типів (письмівка моя. – В. М.)” [13, 
149]. Отже, окрім того, що кожна з пі-
сень Саду репрезентує окрему метро-
строфічну структуру, значна частина 
з них, до того ж, подають зразки „но-
вих” рим. Тож чи не є цей факт ще од-
ним арґументом на користь гіпотези 
В. Шевчука?

То які ж нововведення у поетичну 
практику пропонував Г. Сковорода? Що 
саме „епископъ приказалъ перемѣнить и пре-
подавать по тогдашнему обыкновенному 
образу ученія”2? [цит. за 13, 129]. Окремі 
літературознавці совєтського періоду 
(до прикладу, А. Ніженець, І. Табачни-
ков, Ф. Шолом та ін.) стверджували, що 
Г. Сковорода запроваджував в укра-
їнській поезії силябо-тонічний вірш 
М. Ломоносова та В. Тредіяковського і, 
мовляв, саме за це він потрапив у неми-

2  До речі, сам Д. Чижевський стверджував, 
що „віддалено Сковороду було за порушення 
субординації, а не за його теорію поезії. Кон-
флікт лише почався з теорії поезії” [13, 130].
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лість до єпископа3. Проте, як зауважував 
Д. Чижевський, „справу дуже ускладнює 
одна обставина: якщо Сковорода дій-
сно прийняв теорію Тредьяковського 
та Ломоносова, то треба запитати, чому 
він не переводив її в своїй поетичній 
практиці. Бо якщо переглянемо вірші 
Сковороди […], ми не знайдемо в них 
ніякого (письмівка Д. Чижевського. – В. 
М.) слідування теоріям Тредьяковсько-
го та Ломоносова та не помітимо навіть 
наближення до них!” [13, 130]. Схоже 
зауваження знаходимо й у В. Шевчу-
ка: „В поетичній практиці мислителя 
слідів використання ломоносовської 
системи ані на мак” [15, 174]. Суголос-
ну думку висловлює також Б. Бунчук, 
аналізуючи найбільш тонізовані твори 
Саду божественных пѣсней: поет у ряді сво-
їх пѣсней „витворив не нову систему ві-
ршування, а силябічні, дуже тонізовані 
структури, які перебувають на межі си-
лябіки і силябо-тоніки. Унормованість 
наголосів у рядках легко втрачалася і 
структура знову набувала первинних 
силябічних ознак” [1, 101]. Причини та-
кого упорядкування наголосів у межах 
силябічної системи, на думку Б. Бунчу-
ка, пояснюється впливом Г. Сломин-
ського та А. Кантеміра4.

3  А. Ніженець приписувала „активне відсто-
ювання ломоносівської (силябо-тонічної. – 
В.М.) системи віршування” [9, 12] навіть Г. Ко-
ниському.
4  Подібну характеристику вірша А. Канте-
мира свого часу дав М. Ґаспаров: „Модернізо-
ваний […] силябічний вірш (А. Кантєміра. – 
В. М.) справді займав золоту середину між 
безладною вільністю традиційної силябіки 
та хореїчною одноманітністю вірша Тредія-
ковського […]. Теорія і практика Кантєміра 
показує, як на основі російської силябіки мо-
гла скластися російська силябо-тоніка, більш 
гнучка і багата ритмічними засобами, ніж та, 
яку вводили Тредіяковський та Ломоносов” 
[2, 41]. Очевидно, що такий варіянт силябо-
тоніки міг би скластися й в українській поезії, 
на основі нововведень Г. Сковороди.

Одностайности щодо „силябо-
тонічности” віршів Г. Сковороди не 
було і в совєтському літературознав-
стві. Досить помірковано висловив-
ся, приміром, П. Попов: „У віршах Ско-
вороди, очевидно, вироблялася інша 
силябо-тонічна система, близька до 
силябізму українських народних пі-
сень. Ця система не була підтрима-
на безпосередніми наступниками 
Сковороди у віршуванні, які з легкої 
руки Котляревського пішли іншим 
шляхом, але час від часу і ця система 
відчувалась як паралельна лінія, в 
пізнішій українській поезії, зокрема 
у Т. Шевченка” [10, 611]. Суголосну 
думку висловив і сам Д. Чижевський: 
„Ще більше значення треба нада-
ти сковородинським спробам якось 
ритмізувати силябічний вірш: шля-
хом цієї ритмізації український силя-
бічний вірш міг сам собою прийти до 
якоїсь тонічної системи, мабуть, ін-
шого типу, аніж російська” [13, 159]. 

Отже, Д. Чижевський наголошу-
вав, що „ми не зустрінемо в дійсності 
у Сковороди ніяких ямбів або трохеїв 
[…]. Все ж є кілька віршів, що зміню-
ють наголос за певною майже (пись-
мівка Д. Чижевського. – В. М.) тоніч-
ною закономірністю, – але теорія ві-
рша не знає „майже”!” [13, 149-150]. 
До таких творів він відносить Разговор 
о премудрості, що „має майже ямбічний 
розмір” [13, 150], Всякому городу нрав 
і права – „майже правильний (ката-
лектичний) дактиль” та Пісню 24-ту, 
яка „вже значно менше відповідає 
нормальній будові трохея” [13, 150]. 
Д. Чижевський помітив, що „часто на-
віть цілі рядки мають певний ритм, 
що повторюється 2 – 3, навіть 4 рази 
в сусідніх рядках, щоб потім уступи-
ти місце іншому ритму (при тій самій 
кількості складів, бо вірш Сковороди 
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залишається в основі силябічним, 
кількість складів, а не наголос – є в 
ньому конститутивним чинником)” 
[13, 152]. 

Дмитро Чижевський докладно 
зупинився й на римі Г. Сковороди та 
його окремих попередників. Він ви-
ділив різні види „неповних” рим (за 
усталеною сьогодні термінологією – 
неточних та приблизних), широко 
залучив статистичні підрахунки, по-
давши інформацію, яка не застаріла 
й до сьогодні. Розглядаючи грама-
тичність рими, Д. Чижевськ ий від-
значає: „У Сковороди, рими якого 
надзвичайно «радикальні», маємо в 
його Саду божественних пісень […] лише 
38 відсотків неґраматичних рим […], 
правда, вище відсоток неґраматич-
них рим у раніших поетичних спро-
бах Сковороди […], 58 відсотків. На-
віть у Котляревського кількість не-
ґраматичних рим менша (1-ша пісня 
Енеїди – 30 відсотків) та лише в Шев-
ченка піднімається над 50 відсотків 
(Катерина – 54 відсотки)” [13, 79]. 

Мовлячи про чоловічі рими у 
Г. Сковороди, Д. Чижевський наводить 
приклади таких рим у Кантах з Воскре-
сенія мертвих Г. Кониського. Зокрема, 
наведені ним строфи мають таку бу-
дову: 13A/13A/5b/5b/6C/6C/7d та 
13A/13A/5B/5B/6C/6C/7d. Як бачи-
мо, 3-й та 4-й рядки в одному випад-
ку мають чоловічі, в іншому – жіночі 
рими. Подібне науковець спостеріг і 
в інших барокових поетів: С. Полоць-
кого, Климентія, в Богогласнику тощо. 
Тому вчений висновує: „Чоловіча 
рима є лише «факультативним ва-
ріянтом» нормальної жіночої рими” 
[13, 132]. Більше того, він припустив, 
що „можливо, що не випадково у По-
лоцького зустріваємо при чоловічих 
римах ще співзвучність також пере-

достанніх (тут і далі письмівка Д. Чи-
жевського. – В. М.) складів, напр.: 
небеса́ :: чюдеса́, его́ :: сего́ […]. По-
лоцький ніби вважає обов’язковою 
ознакою рими співзвучність двох 
складів, наголос має для нього лише 
підрядну роль” [13, 133].

Російський віршознавець Міха-
їл Ґаспаров зауважив щодо рими в 
силябічному вірші: „У силябіці ви-
значальними в римі є лише кількість 
співзвучних складів у кінці вірша – в 
залежності від цього рими поділя-
ються на односкладову, двоскладові і 
так далі, а місце наголосу теоретично 
не має значення […]. Невірно було б 
сказати, що російська силябіка кано-
нізувала жіночу риму. Рими зрілого 
Симеона Полоцького – всі двоскла-
дові, але не всі жіночі […]. Силябіч-
ний принцип римування залишався 
твердим: у Симеона неможлива, на-
приклад, рима „тебе – судьбе”, тому 
що вона односкладова” [2, 50-51]. 
Зате в С. Полоцького можна помітити 
цілу низку прикладів „двоскладових 
чоловічих” рим, які навів у аналізова-
ній праці Д. Чижевський. 

Наведемо ще один арґумент, на 
користь висновків Д. Чижевського 
та М. Ґаспарова. Невідомий автор 
латиномовної поетики Cedrus Apol-
lonis (1702) вимагав обов’язкового 
наголосу на передостанньому складі, 
при цьому допускаючи існування 1-, 
2- та 3-складової рими (тобто, мож-
на говорити про „силябічний” підхід 
до рими, розмежування констант-
ного наголосу, як явища метрики, 
та співзвуччя – власне рими): поль-
ський та український (в ориґіналі – 
„слов’янський”) вірш „додержується 
кількости, яка розглядається не як 
коротка або довга, як у латинському, 
але таким способом, щоб передос-
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танній склад завжди в деклямації 
був подовжений у порівнянні з ін-
шими складами […]. У всіх польських 
і слов’янських віршах кінець або за-
кінчення ставлять такі, щоб точно 
сходилися з кінцем або закінченням 
іншого вірша, щоб точно такими ж 
(бездоганно такими ж) були склад, 
або два, або три, схожі з іншими ві-
ршами” [Цит. за 11, 91]. 

Зрозуміло, що теоретичні поло-
ження поетик далеко не завжди фор-
мували відповідний аспект віршової 
практики. Як зазначає Дмитро Нали-
вайко, „київські поетики ХVІІ – ХVІІІ 
ст. не були безпосередньо включені 
в художню практику, як це маємо в 
новій українській літературі, не ви-
конували функцій її осмислення й 
організації, – вони перебували на 
поважній теоретичній і академічній 
дистанції від неї, мали суто доктри-
нальний характер” [8, 153-154]. Ска-
жімо, М. Довгалевський в поетиці 
Hortos poëticus у 13-складовому вірші 
вимагав обов’язкової жіночої цезури 
(„у тринадцятискладовому вірші це-
зура ставиться після сьомого складу, 
а каданс випадає на шостому складі” 
[3, 48-49]), але у власній поетичній 
практиці взагалі іґнорував цей ас-
пект (Див. [5, 48]). Тут важливе інше: 
до уваги могли братися не співзвуч-
ні клаузули, а співзвуччя закінчень 
рядків узагалі, незалежно від позиції 
наголосу. 

Проте надалі, упродовж ХVІІ – 
ХVІІІ ст., за спостереженнями Д. Чи-
жевського, частка чоловічих рим 
зменшується. „Кияни, очевидно, 
дуже старалися добитися „добрих”, 
віршів. Кількість виїмків, себто чо-
ловічих рим, у відомих мені збірках 
київського друку з часом все зменшу-
ється. У Вѣршахъ на жалосный погреб… 

Петра Конашевича Сагайдачного… (1622 
р.) маємо в 692 рядках 46 чоловічих 
рим […], себто 13% всіх рим. В 
Vмнологіі (1630 р.) […] 5%” [13, 133]. В 
EYXAPI�THPION’і (1632 р.), EYФ�NI’і 
(1633 р.) та Іфіка ієрополітика (1712 
р.) науковець не зафіксував жодної 
чоловічої рими [13, 133]. Д. Чижев-
ський навів також дані щодо твор-
чости поетів, „що їх цитує Сковоро-
да” [13, 143]: у Ф. Прокоповича – 3%, 
В. Лащевського – 1,3%, Г. Конисько-
го – 5,6%, Д. Туптала – 1,8% [13, 143]. 
Причому „з 20-ти чоловічих рим в Ко-
медії на Рождество Христово (Д. Тупта-
ла. – В. М.) 12 знаходяться у сценах із 
пастухами, що обіймають 180 рядків: 
очевидно, чоловічі рими вважались 
більш придатними для «низького 
стилю», для народних сцен. У сценах 
з «пастырями» чоловічих рим – 13%. 
Натомість у більш народному […] 
Слові о збуренню пекла маємо […] 23%, 
кількість, що її зустріваємо лише ще 
в одного з найслабших поетів україн-
ського Барока, ієромонаха Онуфрія” 
[13, 143]. 

За спостереженнями Д. Чижев-
ського, і серед Разных стихотвореній 
Г. Сковороди чоловічих рим не так 
багато, усього 23 (14%) [13, 134] себ-
то, раніші вірші Г. Сковороди, в осно-
вному, цілком вписуються у тради-
ційний контекст. Щоправда, „маємо 
тут цілий вірш у 40 рядків, у якому 
вжито лише чоловічі рими. Це Разго-
вор о премудрости: мудрость и человѣк 
[13, 134]. При цьому „римуються й 
односкладові слова: жить :: быть, прочь 
:: ночь […], і односкладові слова з кіль-
каскладовими: назвать :: мать, вѣк :: 
человѣк […], і нарешті кількаскладові 
слова між собою: сама :: дума, сторонах 
:: словах” [13, 134]. Проте вже у Саду 
божественных пѣсней „рими обох типів – 
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чоловічі та жіночі – для Сковороди 
цілком рівноправні […]. Традиційні 
виключно жіночі рими мають лише 
6 пісень […], виключно чоловічі рими 
маємо в 5-ти піснях […], мішані закін-
чення – в 20-ти піснях” [13, 137-138]. 
Ще в одному випадку вживаються 
дактилічні рими, поруч із жіночими 
та чоловічими, „теж не припадково, а 
як і чоловічі, завше на тім самім місці 
строфи (в першім рядку)” [13, 138]. У 
Саду божественных пѣсней відсоток чо-
ловічих рим досягає „небувалої кіль-
кости: 45” [13, 142].

Ще одним нововведенням Г. Ско-
вороди є відхід від культивування 
точної рими. Д. Чижевський зафік-
сував як неточні, так і приблизні (за 
сучасною термінологією) рими. Се-
ред перших – йотовані, власне, чер-
гування й – Ø (ревно :: древной, главо :: 
дыравой), чергування м’яких із твер-
дими приголосними (чудна :: полу-
дня, фигура :: буря), дзвінких та глухих 
(ради :: взяти, Пруса :: Француза, далась :: 
глаз), чергування відкритого складу 
із закритим (градом :: стадо, пріемлют :: 
землю), чергування подовженого при-
голосного з неподовженим (отмѣнно 
:: колѣно, избранне :: Богдане) та „різ-
ні варіяції шелестівок та їх груп” 
(предовольно :: полной, высокомѣстной :: 
звѣздной, хоромы :: преогромній). Мож-
ливі у Г. Сковороди й приблизні рими 
(із нетотожними ненаголошеними 
голосними): дѣла :: тѣло, головою :: 
покоѣ [13, 135-136]. Частка всіх цих 
„неповних” рим становить 25%. 
Окрім того, Д. Чижевський звернув 
увагу, що Г. Сковорода „шукав „опір-
них” (не плутати з опорними приго-
лосними в сучасному розумінні. – В. 
М.) звуків (голосівок та шелестівок) 
поперед рими” [13, 137]. Науковець 
навів багато прикладів, серед яких: 

слова ́ми :: нога́ми, живу́т :: и ту́т, 
пустынѣ :: густынѣ тощо. Щоправда, у 
Саду божественных пѣсней частка „непо-
вних” рим зменшується до 17%, мен-
ше також і „співзвуч в останніх скла-
дах перед римою” [13, 147]. „Ні в кого 
з його попередників не знайдемо 
навіть приблизно такого багатства 
типів […]. Ніхто з них не вийшов поза 
межі припадкового вжитку неповних 
рим, ніхто з них не вийшов поза рам-
ки вжитку кількох традиційних ти-
пів неповної рими” [13, 145-146].

Зрештою, Д. Чижевський дохо-
дить такого висновку: „Хоч та систе-
ма вірша, якою користувався Сково-
рода, і не вдержалась в українській 
поезії, але з історичного пункту по-
гляду вона мала можливості даль-
шого розвитку. Сковорода зробив 
рішучий крок в напрямі до нової сис-
теми українського віршування, крок, 
який, як мені здається, мав багато 
виглядів на успіх. Що його реформа 
не знайшла розповсюдження, – не 
його вина” [13, 159].

Можна виснувати, що поетоло-
гічна спадщина Григорія Сковоро-
ди в рецепції Дмитра Чижевського 
й сьогодні має неоціненне значення 
для вивчення форми, ритміки та по-
етичних реформ одного з останніх 
великих поетів українського Барока. 
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Abstract: This paper proposes a working classification of genre varieties of Taras 
Shevchenko novels: moral and ethical (The Servant Girl, The Princess, The Captain’s Wom-
an), social and ethical (The Convict, The Musician, The Artist, A Stroll with Pleasure and 
Not without a Moral), story of manners (The Unfortunate Man), moral and didactic (The 
Twins). This classification is based on problematic and thematic features of the prose by 
Taras Shevchenko.
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МОДИФІКАЦІЇ ЖАНРУ ПОВІСТІ 
У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Проблему жанрової кваліфікації 
повістей літературознавці розгляда-
ли вже не раз, нагромадивши важли-
ві спостереження, однак цілісної кон-
цепції не було заявлено через теоре-
тичну нерозробленість жанру повісті 
в українському літературознавстві 
[7, 190] та деяку невідповідність на-
явної жанрової номенклатури про-
зовим творам Тараса Шевченка. Крім 
того, досі не вдалося структурувати 
різновиди повісті на одній логічній 
основі: дослідники часто застосову-
ють різні критерії навіть у межах од-
нієї клясифікації.

Жанр повісті у російській літе-
ратурі канонізується тільки в 1830-
х роках, в українській – ще пізніше. 
Саме тому письменники та читачі 

їхніх творів не надавали особливого 
значення розрізненню повісті й опо-
відання. Т. Шевченко називав свої 
прозові твори оповіданнями, один 
раз – повістю: «рассказ Княгиня», 
«мой рассказ» [14, 86]; «рассказ Кня-
гиня» [14, 90], «этот рассказ (Княги-
ня. – О. Б.) – один из первых его учени-
ческих этюдов», «рассказ, под назва-
нием Варнак» [14, 106]. У будь-якому 
разі Варнак і Княгиня асоціювалися в 
нього з оповідним жанром: «А кстати 
о повествовании. […] отошли только 
Варнака, а Княгиню оставь у себя […]» 
[14, 104]. Прогулку с удовольствием и 
не без морали письменник, очевидно, 
з огляду на обсяг, у листі до Сергія 
Аксакова іменує повістю: «Вы обе-
щаете мне написать ваше мнение о 
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моей повести» [14, 171]. Показово, 
що у Капитанше Шевченко мимохідь 
у дужках зауважив: «[…] в то время 
я повестей еще не сочинял […]» [11, 
293]. Авторське визначення жанру, 
як відомо, часто не збігається з дум-
кою пізніших дослідників, які вивча-
ють той чи інший твір у широкому 
літературному контексті.

Вочевидь, не слід підганяти ко-
жен прозовий твір Тараса Шевченка 
під певний жанровий різновид, спер-
шу необхідно виокремити специфіч-
ні риси повістей письменника, звер-
нувши увагу і на ті ознаки, які спорід-
нюють авторські модифікації цього 
жанру з тогочасною повістю. Неза-
лежно від обсягу всі відомі дев’ять 
прозових творів відносимо до пові-
стей, а не оповідань чи невеликих 
романів. Перші повісті Шевченка за 
обсягом тяжіють до оповідання, піз-
ніші, особливо Художник, – до рома-
ну. Навіть у найменшій із повістей 
охоплено доволі значне коло подій 
у тривалому часовому проміжку, на 
першому пляні виведено двоє-троє 
персонажів, діє певна кількість пер-
сонажів другорядних. Водночас сю-
жетний  розвиток не вирізняється 
багатопляновістю, характерною для 
роману.

На думку Лариси Кодацької, ху-
дожня проза Тараса Шевченка «поєд-
нала у собі жанрові ознаки повістей 
і мемуарів, подорожніх нотаток і що-
денникових записів. Майже у кожно-
му прозовому творі поета виявля-
ються, по суті, ознаки кількох жанро-
вих різновидів – спогадів, щоденни-
ків, автобіографії, листування, – які 
тяжіють і до художньої літератури і 
до документально-історичної прози» 
[5, 148]. Однак дослідниця резонно 
наполягає, що ці твори слід розгля-

дати в межах повістевого жанру саме 
як художні. 

Шевченкознавці не раз наголо-
шували фактографічну точність по-
вістей, їхній документалізм. Справді, 
більшість персонажів Шевченка має 
конкретних прототипів, деякі пер-
сонажі є збірними, узагальненими 
образами, у яких втілено характер-
ні риси кількох реальних осіб. Крім 
того, в окремих творах, головно Ху-
дожнике, реальних осіб виведено 
під справжніми іменами (І. Котля-
ревський, К. Брюллов, В. Штернберґ, 
О. Венеціянов). Письменник, не ма-
ючи схильности до конструювання 
самостійних вигадливих сюжетів, 
використовував переважно факти 
власного життя, оформлюючи їх по-
декуди у мемуарну форму. Однак роз-
межування реальних подій і вигадки 
у художньому цілому повістей по-
требує неабияких дослідницьких зу-
силь, зокрема перехресної перевірки 
за іншими джерелами, що часом не-
можливо. Біограф мусить використо-
вувати, скажімо, спогади дитинства, 
наведені в автобіографічному вступі 
у повісті Княгиня, із певною мірою 
умовности. У такому разі залишаєть-
ся вірити Шевченкові на слово, що, 
однак, не має жодного значення для 
художнього рівня твору.

Саме велика питома вага авто-
біографічного елементу, на думку 
Л. Кодацької, і вирізняє Шевченкові 
повісті з-поміж інших прозових тво-
рів того часу [5, 198]. Володимир По-
ліщук формулює цю тезу точніше: 
новим для тодішньої української 
прози взагалі й повістевої зокрема 
було не стільки використання авто-
біографічного елементу, скільки міра 
і ступінь насичення ним окремих по-
вістей [7, 194]. Цього факту не засту-
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пає і поява 1852 року на сторінках 
«Современника», а 1853 року – окре-
мим виданням [6] цілком автобіогра-
фічних повістей П. Куліша История 
Ульяны Терентьевны та Яков Яков-
лич, імовірно, відомих Шевченкові [2, 
139-149]. Однак саме це водночас і не 
дає змоги погодитися з дослідницею, 
ніби автобіографізм – найхарактер-
ніша риса саме Шевченкових пові-
стей [5, 214]. Без сумніву, у застосу-
ванні автобіографічного матеріялу 
виявилося новаторство Т. Шевченка 
в українській прозі. Якщо П. Куліш 
просто поклав в основу твору по-
дії свого дитинства в хронологічній 
послідовності, то Шевченко частко-
во використав, піддавши суттєвій 
трансформації, епізоди власного 
життя лише у фабулі першої части-
ни повісті Художник, в інших творах 
автобіографічні елементи здебіль-
шого органічно вплетено у загаль-
ний розвиток сюжету, іноді вони 
пов’язуються із загальним викладом 
асоціятивно. Ніколи реальні події не 
перенесено «живцем» – вони зазна-
ють часових зміщень, маскування, 
подекуди, звісно, мінімального. При-
кладом може слугувати позафабуль-
ний відступ про «привілейованих 
красунь» у щойно згаданій повісті, 
де, зокрема, Т. Шевченко з гіркотою 
розповідає про знайому красуню-
картярку, в якій він розчарувався 
[12, 199-200]. В її рисах нині ми лег-
ко впізнаємо Агату Ускову, що у час 
написання твору не мало жодного 
значення для широкого читацького 
загалу.

Документалізм повістей, попри 
Шевченкове прагнення до точности, 
зокрема у викладі подій минулого, 
є насправді доволі умовним. Це зу-
мовлено серед іншого і тогочасним 

станом історичних джерел, автор-
ськими абераціями пам’яти тощо. У 
численних історичних екскурсах та 
алюзіях Тарас Шевченко, не маючи 
під рукою жодної довідкової літера-
тури, незрідка припускався помилок. 
Приміром, у повісті Близнецы він 
писав: «На правом берегу […] Альты 
расположен хутор […] против того 
самого места, где бешеный честолю-
бец, окаянный Святополк, зарезал 
родного праведного брата своего 
Глеба» [12, 17]. На Альті було вбито 
насправді Бориса, а Гліба – на Дніпрі 
поблизу Смоленська. Відповідні відо-
мості Т. Шевченко правильно зафік-
сував у археологічних нотатках [13, 
216]. У Княгині він помилково заува-
жує, ніби в Козельці відбулася Чорна 
рада 1663 р. [11, 157], тоді як її було 
скликано в Ніжині. Останні дві циф-
ри року Т. Шевченко, не пригадавши 
дати, не вказав. Суттєві корективи 
вносять і сучасні наукові студії. Такі 
історичні ретроспекції становлять 
характерну прикмету Шевченкових 
повістей, що прагнув бодай у підтек-
сті актуалізувати пам’ять читача про 
героїчне минуле. Хоча Шевченко-
прозаїк не написав жодної суто істо-
ричної повісті, насиченість його про-
зи присвяченими минулому відсту-
пами свідчить про суттєвий вплив 
романтичного стильового напряму.

У повістях широко застосовують-
ся елементи таких традиційних жан-
рів сентиментальної прози, як «подо-
рожі», епістолярний та дидактичний 
жанри тощо. Цим формам Т. Шевчен-
ко, порівняно з літературою сенти-
менталізму, надає іншого спрямуван-
ня, наповнюючи їх новим змістом. Їх 
позбавлено виразних прикмет умов-
ности, літературности, властивих по-
передній епосі. До того ж, як відомо, 
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епістолярна форма набула широкої 
популярности у романтичній прозі, 
коли автор прибирав роль видавця 
нібито знайденого або отриманого 
листування: О. Марлінський – Роман 
у семи листах (Роман в семи письмах, 
1823), О. Сомов – Роман у двох листах 
(Роман в двух письмах, 1832), Є. Рос-
топчина – Чини і гроші (Чины и день-
ги, 1838), О. Ган – Суд Божий (1840) 
та ін. Український прозаїк викорис-
товує епістолярну форму в повістях 
Музыкант, Близнецы, Художник, Про-
гулка с удовольствием и не без мора-
ли, елементи «подорожі» – у повістях 
Музыкант, Капитанша, Прогулка с 
удовольствием и не без морали.

Поширеним у російській роман-
тичній прозі 1830-х років був при-
йом публікації «справжніх» щоден-
ників і різноманітних нотаток [9, 89]. 
До такого прийому не раз вдається і 
Тарас Шевченко. У Музыканте наве-
дено нібито уривки з рукопису пись-
менника-самоука Івана Максимови-
ча С., у який, у свою чергу, вклеєно 
«реальні» листи Тараса Федоровича, 
головного героя Шевченкової пові-
сті. У Капитанше цілком уміщено по-
вість Віктора N. N. Капитанша, или 
Великодушный солдат: рассказ само-
видца, написану, мовляв, зі слів його 
батька. Таке ускладнення форми (да-
нина літературній традиції) знадо-
билося письменникові, щоб створи-
ти ілюзію справжности описуваних 
подій, узятих ніби зі щоденного жит-
тя українців.

Творчо опрацьовуючи переваги 
дидактичного жанру, Т. Шевченко не 
вдається до прямолінійного повчан-
ня – характерної ознаки творів по-
передньої літературної доби, проте 
виразний виховний струмінь мають 
більшість його повістей, а в Несчаст-

ном і Близнецах письменник узага-
лі вибудовує сюжет таким чином, 
щоб продемонструвати вирішальну 
роль у становленні та гармонійному 
розвитку особистости освіти і се-
редовища, в якому зростає людина. 
Сконструйований у просвітницькому 
дусі педагогічний експеримент Близ-
нецов навряд чи переконає читача, 
налаштованого на твори реалістич-
ного стильового напряму, саме тому 
повість слід розглядати за критерія-
ми художности, а не достовірности. 
Водночас не можна забувати того, що 
вплив оточення на формування осо-
бистости визнавали і представники 
натуральної школи. 

Загалом від ранніх до пізніших 
повістей Т. Шевченко поступово пе-
реймав стильові тенденції російської 
літератури свого часу, віддаляючись 
від традицій літератури 1830-х – по-
чатку 1840-х, хоча більшість його 
прозових художніх засобів – спадок 
від попереднього літературного пе-
ріоду. На переконання В. Поліщука, 
після Княгини у Шевченкових пові-
стях посилюється аналітичне начало, 
а це сиґналізує про зміщення ідейно-
естетичних поглядів прозаїка у бік 
раціоналістичного способу мислення 
[7, 195], що, у свою чергу, свідчить не 
тільки про поширення просвітниць-
ких ідей у його творчості, але й про 
зростання реалістичних тенденцій.

Український мистець, відмовив-
шись від олітературнення фольклор-
них жанрів, у практичній розбудові 
жанрової структури повісті спирав-
ся спершу на власний поетичний 
досвід (у творах Наймичка, Варнак, 
Княгиня), а згодом більшою мірою 
враховував напрацювання Г. Квітки 
(Основ’яненка), Є. Гребінки, П. Кулі-
ша, беручи до уваги, припускаємо, 
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і контекст російської літератури, із 
творами якої реґулярно ознайомлю-
вався за публікаціями у журналах. У 
тематиці повістей він виявився но-
ватором у межах українського пись-
менства, а почасти і  російського. Всі 
його фабульні схеми – результат са-
мостійної творчости. Скажімо, «роз-
бійницька» тема Варнака, хоч і має 
аналоги в обох літературах (Дубров-
ский А. Пушкіна, Гаркуша В. Наріжно-
го, Гайдамака О. Сомова, Предания о 
Гаркуше Г. Квітки та інші), є цілком 
ориґінальною. Не потребує доведен-
ня і несхожість Художника на росій-
ські повісті 1830-1840-х років про 
мистця і мистецтво.

Український прозаїк – один із не-
багатьох, хто звернувся до проблеми 
кріпосного інтеліґента, не надто по-
ширеної зі зрозумілих причин у того-
часній російській літературі. Водно-
час помилкою було б вважати, ніби 
Т. Шевченко уникав у своїй прозі від-
верто непривабливих сцен сільсько-
го життя лише через побоювання 
перед цензурою. Вже з’явилися дру-
ком такі антикріпосницькі повісті Д. 
Ґріґоровича, як Село (Деревня, 1846) 
та Антон-Бідака (Антон-Горемыка, 
1847). Щоправда, друга повість поба-
чила світ тільки завдяки втручанню 
О. Нікітєнка, якому довелося пере-
робити кінцівку на більш прийнятну. 
Очевидно, Т. Шевченко, звісно, врахо-
вував цензурні реалії, але втілював у 
прозі незалежну свідому настанову 
на позитивне бачення світу та щас-
ливе розв’язання суперечностей.

Провідною тенденцією повістей 
стало прагнення змалювати україн-
ські побутові реалії, дати уявлення 
загальноімперському читачеві про 
національний тип українця. Звісно, 
це не той буквальний етнографізм, 

який виявився в україномовних тво-
рах Квітки, а природне занурення у 
сам спосіб народного мислення та 
поведінки, реалізоване у численних 
колоритних епізодах на кшталт опи-
саної у повісті Княгиня зустрічі роз-
повідача зі Степановичем, що незво-
рушно курить люльку і не зважає на 
худобу в городі та дощ, який псує ко-
жух. Цій самій меті підпорядковано і 
вже згадувані історичні екскурси.

Наталія Грицюта співвіднесла 
повісті Близнецы та Художник із ев-
ропейськими зразками роману ви-
ховання, помітивши численні типо-
логічні відповідності, які дали змогу 
окреслити особливості Шевченкової 
художньої версії становлення осо-
бистости. Дослідниця розглядає 
повість Художник як жанровий різ-
новид роману виховання [4, 19]. Во-
лодимир Поліщук пропонує нази-
вати повістю виховання Близнецы і 
«визнати Шевченкові пріоритети в 
цьому проблемно-тематичному ас-
пекті української повістевої прози» 
[7, 195]. Обидва науковці в конкрет-
ному аналізі та арґументації таких 
визначень мають певну рацію, однак 
остаточна кваліфікація видається 
не зовсім точною. Роман виховання, 
за сучасним визначенням, – це твір, 
у центрі якого перебуває внутрішнє 
життя героя, поступове формування 
і самовизначення його як особистос-
ти, пошуки можливостей самореалі-
зації у суспільстві [8, 218]. Роман ви-
ховання як тип роману становлення 
характеризується певним набором 
диференційних ознак [1, 201 та ін.]. 
Не маючи на меті заглиблюватися 
у цю проблему, зауважимо тільки, 
що Т. Шевченко якраз не вдається 
до зображення внутрішнього життя 
героя. Проникливі листи, присвяче-
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ні серед іншого і процесу навчання 
маляра (в однойменній повісті) не 
змінюють справи – в обох згаданих 
вище повістях маємо послідовно ви-
будувані у цілісний сюжет епізоди, 
покликані унаочнити наперед визна-
чену ідею, проте психологія персона-
жів, їхні внутрішні порухи не стають 
предметом спеціяльного художнього 
аналізу. Втім, очевидний жанровий 
зв’язок цих творів Тараса Шевченка 
з романом виховання в його клясич-
них зразках не підлягає сумніву.

Так само важко погодитися із 
жанровим визначенням Художника 
як автобіографічної повісті на тій 
лише підставі, що у творі викорис-
тано деякі реальні обставини Шев-
ченкового життя (і не тільки його, 
до речі). Для читацького сприйнят-
тя не має значення автобіографіч-
ність тих чи тих епізодів, це важить 
для дослідження біографії поета і 
психології його творчости. Л. Ко-
дацька, покликаючись на Л. Ґінз-
бурґ, мимохідь пропонувала озна-
чити повість як автопсихологічну 
[5, 172-173]. Л. Ґінзбурґ так нази-
ває твір із виявленою настановою 
письменника на справжність, фак-
тичність викладу, яка не завжди 
повністю збігається з фактичністю 
об’єктивною, і як приклад наводить 
трилогію Л. Толстого  Дитинство, 
Отроцтво, Юність [3, 58]. Саме зга-
даної настанови і немає у Шевчен-
ковій повісті.

Клясифікацію жанрових різно-
видів повістей Шевченка варто про-
вести на підставі проблемно-тема-
тичних особливостей кожного твору, 
враховуючи раніше названі формаль-
ні жанрові ознаки. Таким чином, із 
високим ступенем умовности можна 
виокремити морально-етичні повісті 

(Наймичка, Княгиня, Капитанша), со-
ціяльно-етичні (Варнак, Музыкант, 
Художник, Прогулка с удовольствием 
и не без морали), звичаєвоописову 
(Несчастный), морально-дидактич-
ну (Близнецы). Межі між цими підви-
дами є подекуди доволі розмитими, 
взаємоперехідними, кваліфікація ви-
значається перевагою того чи того 
чинника у розвитку сюжету.

Загалом жанрово-стильову струк-
туру прози Тараса Шевченка необхід-
но розглядати хоч і в контексті росій-
ського письменства, але без жорсткої 
прив’язки до нього, адже жанрове но-
ваторство мистця виявилося передов-
сім у межах літератури української, 
тільки в окремих моментах – загаль-
ноімперської російської. Він на прак-
тиці виробив розгалужену жанрову 
підсистему повістей, у центрі яких 
опинилися морально-етичні та мен-
шою мірою – соціяльні проблеми.

Т. Шевченко прозовою творчістю 
закономірно відбиває розквіт пові-
стевого жанру в російській літера-
турі 1840-х років. У цьому розумінні 
письменник рухався в руслі провід-
них літературних тенденцій свого 
часу – посиленого розвитку епічних 
жанрів, зокрема зміцнення пози-
цій роману. Він адаптував до нових 
умов просвітницький дидактизм Г. 
Квітки (Основ’яненка), істотно пере-
осмислив ідеї, реалізовані у повісті 
Є. Гребінки Кулик та інших його тво-
рах, акцентувавши цінність окремої 
людської особистости за будь-яких 
обставин.
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МЕЖА РІЗНОЧИТАНЬ ПОЕМИ МАРІЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: 
ТЕКСТ І МЕТАТЕКСТ

Поема Марія Тараса Шевченка є 
одним із цікавих прикладів мистець-
кої трансформації біблійного тексту. 
Поет користується апокрифічними 
та агіоґрафічними джерелами, щоби 
знайти новий імпульс для розвитку 
євангельського оповідання. Слід 
відзначити, що шевченкознавство 
активно досліджувало (і надалі про-
довжує це успішно робити) саме 
джерела творчости поета. Тут виді-
ляли фольклор, Біблію, літературну 
традицію України, що склалася на 
той час, інтертекстуальну спорідне-
ність із дискурсами інших поетів сві-
ту. Загалом же “агіоґрафічний шар 
свідомости Шевченка як тип відпо-
відної свідомости українського на-

роду відіграє помітну роль у фор-
муванні ціннісного світу поета” [13, 
29]. Житія святих беруться за основу 
для створення власного розуміння 
буття, формування духовних орієн-
тирів, адже саме святі є прикладом 
для наслідування, бо вони виступа-
ють послідовниками Ісуса Христа. 
За словами Євгена Маланюка, навіть 
життя самого поета можна прирів-
няти до житія [17, 107].

Серед джерел написання дослід-
ники часто називають апокрифічні 
та агіоґрафічні матеріяли, численні 
ремінісценції з яких бачимо в поемі. 
Про це вже докладно написав Ста-
ніслав Росовецький [21]. Дослідник 
з’ясовує саме поняття “агіоґрафія”, 
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його виникнення і поширення ще в 
часи Руси-України, майстерне вико-
ристання поетом духовних надбань 
народу і в поезії, і в прозі, і в епісто-
лярній спадщині. На думку дослід-
ника, у поемі Марія “немає жодних 
посилань на джерела, в тому числі 
й агіоґрафічні” [21, 328]. І лише епі-
ґраф з Акафіста Пресвятій Богоро-
диці відсилає нас до конкретного 
джерела. Так, це правда. Однак у са-
мій тканині твору на імпліцитному 
рівні можна помітити численні алю-
зії на неканонічні пам’ятки, відшу-
кати інтертекстуальні паралелі. 

Ще Іван Франко у незакінчено-
му дослідженні, зіставляючи тексти 
4 канонічних Євангелій, визначав 
деяку невідповідність на текстуаль-
ному рівні між поемою та розповід-
ями апостолів Марка, Матвія, Луки 
та Івана. Він взявся аналізувати такі 
основні етапи життя Марії та Ісуса 
у євангелистів і показувати, як ці 
аспекти “по-своєму обробив Шев-
ченко” [25, 311]. Таких моментів 
учений нараховує 9: “1) суспільне 
становище Марії в її дівочім стані, 2) 
її обручення з Йосифом, 3) благові-
щення, 4) подорож до Бетлегема, 5) 
вродження Ісусове, 6) волхви й Ірод, 
7) втека до Єгипту й поворот від-
там, 8) Ісусове навчання і смерть, 9) 
останні літа життя Марії” [25, 311]. 
Кожен етап він порівнює із відповід-
ними місцями у Біблії й дуже часто 
знаходить відмінне тлумачення по-
етом таких “моментів”. Сучасний 
дослідник пояснює таку позицію 
Шевченка “надзавданням твору – 
його дія цілком по-християнському 
позачасова, котра відбувається за-
разом в історичній давнині, тепер і 
завжди, а задум поеми, – за спосте-
реженнями вченого, – мислиться як 

містичний акт, своєрідна реінкарна-
ція духовної сутности матері Ісуса 
Христа в душі поета-візіонера” [21, 
329]. Оксана Яковина теж відзначає 
про таку складність переосмислен-
ня релігійної історії [30, 56].

Переосмислення біблійного сю-
жету поет здійснював продумано і 
послідовно, спираючись великою 
мірою на апокрифічні матеріяли. 
Про це йдеться у статті Миколи При-
ходька Апокрифічні мотиви у поемі 
Тараса Шевченка “Марія”: їхня ґене-
за і творче переосмислення у першій 
половині ХХ століття [20, 60-64]. 
Можна виокремити два способи за-
своєння поетом апокрифічних сю-
жетів. Один із них умовно назвемо 
“безпосереднім”: коли Шевченко, 
знаючи і пам’ятаючи розповіді на 
біблійну тему, слухаючи церковні 
піснеспіви, використовував мотиви 
у своїй поезії, зокрема, в поемі Ма-
рія. Інший шлях – “через посеред-
ництво фольклору”. Після хрещення 
України-Руси наприкінці Х віку бі-
блійні сюжети, оповіді активно про-
никають до багатства усної народ-
ної творчости. Тут народ по-своєму 
розглядає традиційні релігійні опо-
відання. Сліди таких фольклорних 
творів знаходить у поемі Марія Іван 
Дзюба. Він вказує, що поет “йде за 
ґеніяльним народним «примітивом» 
різдвяних співів, колядок і щедрі-
вок, старовинних ікон і середньо-
вічного вертепу, де Ісус Христос і 
Діва Марія «вростають» у селянське 
життя, стають «своїми», близькими 
і зрозумілими; все незужите емо-
ційне багатство народної душі, весь 
«запас» її людяности обертається на 
цих євангельських персонажів, так 
само небесних, як і земних, які і да-
леко, і поруч” [6, 73]. 
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Апокрифічний первень у по-

емі Марія теж був виразний і для І. 
Франка. Зіставляючи поданий ури-
вок про зустріч Марії із таємничим 
гостем (“Уже зірниця / На небі ясно 
зайнялась. / Марія встала та й пішла 
/ З глеком по воду до криниці. // І 
гость за нею, і в ярочку / Догнав Ма-
рію...” [27, 316], він пише, що поет у 
цьому фраґменті передає “із вели-
кою християнською тайною зача-
тія” [24, 303]. Саме таким і є цей акт 
у Біблії (див. нпр., Лк 1: 26-38). Раці-
ональним способом пояснити Непо-
рочне зачаття неможливо, адже це 
не піддається людському розумові. 
Якраз цей фраґмент у поемі, мабуть, 
є головним каменем спотикання 
для дослідників. 

Зачаття у богослов’ї трактується 
як Непорочне. Це один з основопо-
ложних доґматів у християнстві. 
Позиція совєтського шевченкознав-
ства з цього приводу було однознач-
ною: “Своїм змістом «Марія» спрос-
товувала два з головних доґматів 
християнської церкви – доґмат про 
непорочне зачаття «пречистої діви» 
(!?) Марії і доґмат про божественну 
природу Христа” [11, 289.] Слід ска-
зати, що спеціяльно поет не мав на 
меті розвінчувати доґмати Церкви, 
адже його метою було інше. І про це 
він сам пише в листах до Варавари 
Рєпніної (від 1 січня та 7 березня 
1850 р). Совєтське шевченкознав-
ство особливо наголошувало на по-
казі земного зачаття в поемі, відки-
даючи дію Святого Духа. “Шевчен-
ко-атеїст” цілком вкладався в рамці 
прокрустового ложа країни “розви-
неного соціялізму”.

Можливо, що привід для різно-
бічного пояснення в поемі дав сам 
Т. Шевченко, тому що, за словами І. 

Огієнка, автор цей епізод “змальовує 
дуже неясно” [19, 261]. Однак “неяс-
ність” не означає одразу земний спо-
сіб зачаття. У Святому Письмі теж 
буквально про це не сказано. Але 
не слід Євангеліє міряти земними 
мірками, а людським розумом нама-
гатися зрозуміти таємницю зачат-
тя Ісуса Христа. Як сказано у Біблії: 
“Мої путі не ваші путі, і мої дороги 
не ваші дороги” (Ісаія 55: 9).

Цілком справедливо можна го-
ворити про Непорочне зачаття у по-
емі. Ця думка отримала активний 
розвиток у сучасному літературоз-
навстві. Особливо чітко така пози-
ція простежується у дослідженнях 
Оксани Яковини, зокрема у статті 
Благовіщення та образ Богородиці в 
церковній традиції і в поемі Тараса 
Шевченка «Марія» [29]. Більш повно 
ця думка розвивається в одному з 
підрозділів ”її монографії у співав-
торстві із Олександром Слободяном 
[30]. Дослідниця спирається на пра-
ці Сєрґєя Авєрінцева, Папи римсько-
го Івана Павла ІІ, французького тео-
лога Анрі де Любака, Івана Огієнка 
і послідовно доходить до висновку, 
що в поемі Марія Тарас Шевченко 
показав момент Благовіщення і зо-
бразив Марію як Непорочну Діву 
[30]. Як вважає авторка, причиною 
такого різночитання сцени Благові-
щення у поемі є світобачення і духо-
вність самих учених, адже “ідеоло-
гічно налаштовані науковці завжди 
все визначають чітко й однозначно” 
[29, 42]. На таку думку натрапляємо 
й у дослідженнях релігійного діяча, 
який, хоча і твердить, що “опис Бла-
говіщення в Марії Шевченка дуже 
неясний […]. Але людського зачаття 
в Марії зовсім нема – його вносять 
самі читачі та критики-дослідники 
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своїм незрозумінням. – І далі дово-
дить митрополит Іларіон, посилаю-
чись вже на текст поеми: – Шевчен-
ко зве Діву Марію – Пренепорочною, 
Пречистою, Всеблагою, Святою…” 
[19, 263-264]. Тому, вважаю, слід до-
тримуватися саме такої точки зору. 
І про це найкраще написав сам Т. 
Шевченко у вступі-псалмі до Бого-
родиці. У цьому невеликому фраґ-
менті поет з величезною любов’ю, 
на яку тільки здатне людське серце, 
із глибоким пієтетом та безмежним 
пошануванням звертається до Ма-
тері Ісуса Христа, називаючи її: “мій 
пресвітлий раю”, “Святая сило всіх 
святих, Пренепорочная, Благая!”, 
“Пречистая”, “Достойно пєтая!”, “Ца-
рице неба і землі!”, “о Всеблагая!” 
[27, 311]. Звертається до Богородиці 
як до заступниці, до тої, що завжди 
вислухає і прийде на допомогу. Саме 
так розглядає цей “вступ-молитву” 
[23, 199] Іван Огієнко, зіставляю-
чи слова з акафісту до Богородиці 
зі словами поеми [19, 250]. І це ви-
правдано, адже поет сам вказав на 
основне джерело твору, взявши за 
епіґраф слова з акафісту. 

У сучасній літературознавчій 
науці поряд із трактуванням дум-
ки, що поет представляє Непороч-
не зачаття, існує й дещо інша, що 
її автор називає “раціоналістичне 
тлумачення мотиву Благовіщення” 
[22, 364]. Мається на увазі те, що 
“в поемі – поряд із раціоналістич-
ною земною версією Ісусового на-
родження – збережено й містичну 
версію Непорочного Зачаття” [22, 
365]. Виразні витоки такої “голов-
ної інтерпретаційної новації поеми” 
[22, 364] знаходимо у літературно-
критичних дослідженнях Миколи 
Зерова. Не пишучи окремої розвід-

ки про твір Т. Шевченка, а готуючи 
статтю про Т. Шевченка для своїх 
Лекцій з історії української літера-
тури (1798 – 1870), щодо поеми він 
зазначає, що автор “раціоналізує іс-
торію Марії” [10, 180]. Під цим М. Зе-
ров розуміє, що Марія виступає тут 
як мати-покритка, Ісус – син Марії та 
мандрівного галилейського проро-
ка, а Йосиф представлений як “пра-
ведний, багатий душею старець” 
[10, 180]. Цікавим із огляду на різні 
способи трактування образу Марії є 
міркування М. Зерова, що “Шевчен-
ка зовсім не цікавить руйнування 
євангельської версії. Йому треба, – 
акцентує літературознавець, – щоб 
Мати Божа була «покритка», бо, – 
пояснює він, – тоді йому легше упо-
добити її до тих стражденних обра-
зів жіночих, які його поезія одягла 
найніжнішою ніжністю” [10, 180]. Ці 
слова підтверджують думку про те, 
що Т. Шевченко не мав на меті розві-
яти церковний доґмат про непороч-
ність Діви Марії. До цього епізоду 
поет поставився дуже пильно і ви-
тончено, про що свідчать численні 
переробки цих рядків поеми, більше 
ніж інших [4, 149-150]. Однак О. Яко-
вина застерігає, що “говорити про 
«тему матері-покритки» у зв’язку з 
образом Марії – матері Ісуса у творі 
Шевченка потрібно надто обереж-
но” [30, 39]. Дослідниця обґрунтовує 
таку думку тим, що завдання поета 
значно вище і складніше – “показати 
серце матері не лише людини, але й 
матері Бога, тобто значення Марії в 
історії спасіння цілого людства” [30, 
39].

Шевченкові важливо було “укра-
їнізувати” Богородицю, створити її 
образ виразно національним, укра-
їнським. Саме тому він так часто 
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звертався до жіночих тем, почина-
ючи від Катерини і до ґеніяльної 
Марії, аби вивести образ властиво 
український. А оскільки часто мате-
рі у ті часи були покритками, най-
мичками, то і “робить” Марію по-
криткою, яка “під тином, / Сумуючи, 
у бур’яні / Умерла з голоду” [27, 328]. 
Марія – символ жертовної материн-
ської любови; завжди допомагає си-
нові, протидіє ворожим обставинам. 
Образ Шевченкової Богородиці був 
ближчим до життєвих реалій Укра-
їни. Це звичайна матір, яка власне 
життя присвятила синові і його бла-
гій справі. Пречиста Діва Марія по-
стає не абстрактною божественною 
особою, а реальною, з усіма про-
блемами і радощами, з конкретним 
життям, перипетії якого такі схожі 
до доль українок. Тому, Т. Шевченко 
створює образ сильної духом, сми-
ренної, віруючої матері, чин життя 
якої є гідним наслідування. 

Євангельська оповідь про на-
родження, життя і розп’яття Ісуса 
Христа стає основою для творення 
своєрідної Шевченкової оповіді про 
життя Марії та Її Сина. Оскільки по-
ема Марія має потужний зв’язок із 
апокрифічними оповіданнями, О. 
Сирцова називає Т. Шевченка “по-
етом-апокрифотворцем” [цит. за: 18, 
76]. Така думка заслуговує уваги з 
огляду на те, що апокрифи деталізу-
ють, докладніше розповідають, до-
мислюють ті моменти, які відсутні в 
Біблії (зокрема, дитинство, вихован-
ня) і навпаки – опускають епізоди із 
провідництва Ісуса, чуда Його, учін-
ня з апостолами, що наявні у Свято-
му Письмі. “Найголовніша причина 
появи неканонічних творів, – ствер-
джує молодий дослідник, – прагнен-
ня анонімних авторів деталізувати, 

спростити, наблизити новозавітний 
сакральний текст до світоглядних 
уявлень звичайного читача. Знижу-
ючи високий і абстрактний зміст ка-
нонічних текстів, вони наближува-
ли зображуване до побуту, завдяки 
чому герої апокрифів олюднюються, 
стають зрозумілими, близькими та 
доступними широкому колу чита-
чів” [20, 61]. Це і робить Т. Шевченко 
в поемі Марія.

Крім Біблії, апокрифічної та агіо-
ґрафічної літератури, поет користу-
вався також і низкою інших джерел. 
Більшість дослідників однозначно 
говорять, що на поемі Шевченка 
позначився вплив філософії Д.-Ф. 
Штрауса (Д. Чижевський, Л. Білець-
кий, М. Гнатюк, Є. Нахлік). Особливо 
детально Михайло Гнатюк зупиня-
ється на дослідженні споріднености 
мотивів Шевченкової Марії із відпо-
відними темами у малярстві. Він від-
значає, що поет був дуже добре обі-
знаний із малярською спадщиною 
представників епохи Відродження: 
Рембрандта, Тиціяна, Мурільйо [5, 
28-29]. Цікаво, що наводяться деякі 
паралелі навіть із Леонардо да Він-
чі. Тема материнства знайшла своє 
найповніше вираження у шедеврі 
Рафаеля Санті Сікстинська мадонна. 
Таку думку підхопив інший дослід-
ник творчості Тараса Шевченка Гри-
горій Клочек, який порівнює образ 
Марії в Шевченковій поемі із обра-
зом Мадонни, вказуючи, що цей ху-
дожній витвір є “складніший, глиб-
ший і, сказати б, реалістичніший 
за всі доти існуючі досі” [15, 221]. 
Богдан Лепкий був переконаний, 
що образи в поемі можна порівняти 
з малюнками Ботічеллі або з ком-
позиціями прерафаелітів [16, 162]. 
Олександр Білецький здогадується, 
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що, можливо, поет був знайомий із 
філософським трактатом Людвіґа 
Андреаса Фойєрбаха Сутність хрис-
тиянства (1841) [2, 286]. 

Водночас існує й думка, що поет 
був попередником Ернста Ренана у 
способі зображення Ісуса та Бого-
родиці як історичних осіб [18 76]. Є 
також ідея можливості зіставлення 
твору Марія із поемою Найсвятіша 
родина Богдана Залєського [5, 34], 
чи з поемою Алєксандра Пушкіна 
Гавриїліяда (Михайло Гнатюк, Єв-
ген Нахлік). Однак ще Микола Зеров 
стверджував, що, якщо і шукати ана-
логію поемі у російській літературі, 
то швидше можна знайти її у творі 
Матір Івана Буніна [10, 180]. Ціка-
вою є сучасна думка науковців про 
моделювання образу Марії із одно-
йменної Шевченкової поеми та її 
дальше літературне життя у новелі 
Василя Стефаника Марія [3], чи у лі-
ро-епічній поемі Скорбна мати Пав-
ла Тичини , або у романі Марія Уласа 
Самчука [20, 64-67].

Найбільшу увагу, крім моменту 
Благовіщення, дослідники приділя-
ли вступові до поеми. Майстерність 
форми і змісту, легка плавність ві-
рша, емоційне піднесення, духовна 
наснаженість, досконала ритміка, 
неперевершене чуття слова зачаро-
вували шевченкознавців. Вважаю 
доречним навести тут думки деяких 
із них. Ще Іван Франко писав, що це 
“чудовий вступ”, в якому тема мате-
ринства досягає “найкращої апоте-
ози” [24, 300]. Митрополит Іларіон 
особливо наголошував на високоду-
ховності цього заспіву: “…Вступ до 
Марії – це висока стародавня, як бі-
блійна поезія, неповторна в світовій 
літературі поезія […]. Цей вступ – це 
найкраща перлина релігійної по-

езії!” [19, 254]. Схожу думку вислов-
лював і Леонід Білецький: “Псальма 
(заспів) […] то така мистецька і ду-
хова краса, якої рідко знайти в релі-
гійній ліриці” [1, 23]. Інші дослідни-
ки вважають, що цим вступом поет 
вводить “мотив соціяльного про-
тесту” [11, 291], або “вводить у твір 
трагічний патос теми материнсько-
го горя і хресних страждань її сина” 
[23, 199].

Саме починаючи із вступу-заспі-
ву, звернення до Богородиці, літе-
ратурознавці наголошують на релі-
гійному стилі Т. Шевченка [19, 252]. 
Проте, зауважує Валерія Смілянська, 
у поемі наявні сліди різних мовних 
стилів: “церковнослов’янського, ри-
торичного й українського народно-
розмовного, побутового; говірної 
та ораторської віршової інтонації; 
біблійної «екзотики», – уточнює 
дослідниця, – реалій, топонімів, 
імен, тропів, фразеологізмів, з од-
ного боку, та, з другого, української 
фольклорної символіки, побутових 
деталей сільського життя, народно-
розмовних зворотів, пісенних епі-
тетів, порівнянь метафор” [23, 200]. 
Бачимо, що науковець чітко виділяє 
два стильові струмені поеми: на-
роднорозмовний та біблійний. Такі 
спостереження наявні також у до-
слідженні Юрія Шевельова, де автор 
навіть конкретно позначає рядки, у 
яких домінує спочатку церковний 
стиль, а вже потім слова, написані 
розмовною мовою, ще пізніше йде 
плавний синтез обох стихій [26, 91]. 
Це те “поєднання контрастивних 
елементів” [26, 91], на якому осо-
бливо наголошував літературозна-
вець, – як на одній із характерних 
рис поета протягом його творчости. 
А найбільший вияв такий синтез 
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дістав у поемах останніх років жит-
тя – Неофіти і Марія. 

Водночас Микола Шлемкевич 
акцентував на цілості як основній 
ознаці авторського стилю поета, де 
“«Я», організатор, владарно орудує 
душевними змістами, організуючи 
їх в одну цілість. Владу свідомого 
особистого «я» відчуваємо і в непо-
рушній формі, і в внутрішньому опа-
нуванні, в спокою сили, де почуваль-
ні вибухи не розривають форми, але 
перейняті нею роблять враження 
готової до розряду, страшної, зосе-
редженої енергії. В поемі, – наголо-
шує дослідник, – відчувається stille 
Groesse, тиха велич, якої вимагав 
Ґете від ґенія” [28, 101]. Потужний 
авторський почерк, який владно ке-
рує мовною і настроєвою організа-
цією поеми, відчувається повсюдно 
у рядках поеми. Проте обидва до-
слідники сходяться на думці, що в 
останні роки життя поет ретельні-
ше продумував кожне слово, щоб не 
було надлишковости. Це й посилює 
експресивність вираження почуттів, 
емоцій у творі. 

У цьому контексті варто від-
значити окремі спостереження над 
мовостилем твору. М. Гнатюк вва-
жає, що слід звернути увагу на ко-
льористику поеми, відзначає лек-
сичну структуру твору. Проте В. 
Смілянська справедливо стверджує, 
що “з погляду естетичного поема з 
достатньою вичерпністю й досі не 
досліджена” [23, 206], незважаючи 
на те, що багато літературознавців 
бралися за інтерпретацію твору пое-
та. Дослідниця переконує, що протя-
гом минулого століття у працях на-
уковців переважала тенденція ана-
лізу поеми з погляду релігійности: 
довести чи спростувати думку про 

християнськість автора [23, 205-6]. 
Побічно дослідники також наголо-
шують на ритмічній та інтонаційній 
організації твору (Ф. Ващук, М. Гна-
тюк, В. Смілянська).

Цікаво, що поема Марія розгля-
дається критиками крізь призму 
психоаналізу. Таке цілісне дослі-
дження Марії Кашуби [14] показує 
шлях інтерпретації творчости Та-
раса Шевченка від Степана Балея у 
його наукових працях З психольо-
гії творчости Шевченка, Ендіміон-
ський мотив у Шевченка, Фемінізм 
Шевченка, Замітки про містицизм у 
творчости Шевченка і продовжений 
у студіях сучасників – Оксани Забуж-
ко, Григорія Грабовича. Дослідниця 
на основі вищевказаних праць С. Ба-
лея висновує, що причинами часто-
го звертання поета до “фантазій на 
жіночу тематику” були три головні 
причини: 1) “фемінізм самого пое-
та”, тобто, що поет сам себе усвідом-
лював дівчиною, особливо його очі. 
Жіночою нібито була і сама душа 
автора; 2) прагнення відтворювати і 
передавати власні страждання крізь 
оптику емоційного ладу жінок, щоб 
таким чином більше наголосити 
на трагедійности зображуваного; 
3) “відсутність у його житті повно-
ти любови і краси”; 4) “оцінювання 
жінки як храму святости” [14]. Жін-
ка у Т. Шевченка, на думку С. Балея, 
є втіленням чогось світлого, “вти-
хомирення” болю. С. Балей просте-
жує певну еволюцію у зображенні 
образу жінки: спочатку переважає 
розуміння її ролі як утішительки, за-
ступниці, а в пізніших творах, зокре-
ма поемі Марія, “жінка сама стається 
олицетворенням недолі, образом 
болю і муки”. І підводить підсумок: 
“Сі два способи відчування жіночого 
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світа, додатній і від’ємний, оптиміс-
тичний і песимістичний ведуть зі 
собою в душі поета борбу о перевагу, 
в якій другий поволі бере верх” [цит. 
за: 14]. 

Категорично не можна пого-
дитьсь із дослідницею, що вона від-
носить Дмитра Донцова до числа 
тих, хто тлумачить творчість Тара-
са Шевченка з перспективи психоа-
налізу. Його шевченкознавчі студії, 
основна з яких Незримі скрижалі 
Кобзаря (Містика лицарства за-
порозького) (1961) [9] та численні 
статті, перевидані у збірнику під 
назвою Літературна есеїстика [8], 
дають підстави розглядати критика 
як того, що вперше дає розуміння 
Т. Шевченка як “українського хрис-
тиянського пророка” [12, 17]. Тут 
же шевченкознавець Петро Івани-
шин високо оцінює монографічне 
дослідження Дмитра Донцова Не-
зримі скрижалі Кобзаря (Містика 
лицарства запорозького) як “першу 
шевченкознавчу монографію, де ор-
ганічно поєднались інкультурова-
на християнська ідея та ідея нації у 
межах націологічно-христологічно-
го дискурсу” [12, 17]. 

Цікавим підходом до аналізу по-
еми Марія позначений метод візу-
альности, що його детально і ґрун-
товно реалізує Григорій Клочек у 
монографії Поетика візуальности 
Тараса Шевченка. Дослідник перш за 
все наголошує на унікальній здат-
ності поета творити художню сис-
тему, мізансцени, кадри, як у філь-
мі. Цей прийом науковець називає 
“кіномисленням” [15, 33-45]. Він 
ефективно використовує “кінемато-
графічний код” для розкодування 
візуального потенціялу поеми. Спе-
цифікою такого тлумачення твору є 

послідовний розгляд рядків поеми, 
кадр за кадром, де кожна деталь 
працює на створення художнього 
образу. Можна вважати, що такий 
підхід ще потребує подальшого роз-
працювання, бо потенційні можли-
вості такого бачення очевидні. Іван 
Дзюба теж мимохідь зазначав, що “в 
цій поемі Шевченко настільки «кіне-
матографічно» картинний, з динамі-
кою естетично значущих подробиць 
побуту і дії, що великий кінорежи-
сер Сергій Параджанов недарма 
мріяв ставити фільм за Марією” [7, 
530]. Очевидно, що саме пошук кіне-
матографічности може стати однією 
з найпродуктивніших методологіч-
них інновацій дослідження творчос-
ти Т. Шевченка.

Отже, творчість Т. Шевченка 
стає могутнім фактором розвитку 
сучасної літературознавчої науки. 
Вона піддається для дослідження 
за допомогою актуальних наукових 
методологій, і часто стає причиною, 
збудником витворення нового під-
ходу. Зокрема, національно-екзис-
тенціяльна інтерпретація виникла 
в основному внаслідок вдумливо-
го і зосередженого вивчення поезії 
Кобзаря В. Іванишиним. Найдоско-
наліше ця методологія експлікована 
саме у працях цього вченого, який 
творчість Т. Шевченка визнає фун-
даментом для виокремлення такого 
наукового підходу.

У результаті опрацьованих дже-
рел вдалося прийти до кількох ви-
сновків. По-перше, задекляровано, 
що поема є високохудожнім зразком 
поезії, в якій Т. Шевченко на власний 
манер опрацьовує релігійні мотиви 
й образи. Однак на цьому ґрунті ви-
никають протиріччя. Частина до-
слідників визнають поему за гимн 
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звеличення Діві Марії (І. Франко, 
Є. Маланюк, І. Огієнко, Б. Лепкий, 
Ю. Шевельов, Л. Білецький, Б. За-
вадка), інші наполягають на цілком 
протилежній думці: Марія – най-
яскравіший приклад матеріялістич-
но-атеїстичного світогляду поета 
(Є. Кирилюк, Ю Івакін, Ф. Ващук). 
По-друге, досліджено як відбувався 
пошук першоджерел твору, а осо-
бливо акцентується на пошуках у 
сфері віднайдення апокрифічних 
та агіоґрафічних впливів. По-третє, 
з’ясувалося, що у літературно-кри-
тичних працях еміґраційних вче-
них (Д. Чижевського, Є. Маланюка, 
Б. Лепкого, Л. Білецького) поема 
виводилася на інший рівень дослі-
джень, який і нині залишається ак-
туальним.
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Abstract: The article examines the theme of interpretation of figure and heritage of 
Ivan Franko in literary criticism of Mykola Yevshan. A number of generalizations about 
M. Yevshan was made. It’s believed that he is underestimated intellectual and theorist in 
Ukrainian culture in the early twentieth century. It is stressed that the young Fedyushka 
(Yevshan) was the first one talking about «two Frankos». He theoretically proved that 
Franko’s talent was almost constantly in contradiction to the chosen positivist’s program 
of work. He stated that the «crystallization of creative individuality» of the writer was 
only from 1890. Yevshan opposed Franko to the philistine and provincial spirit of Galicia, 
its «Ruthenian» traditions. At the same time categorically rejected Franko’s socialistic 
doctrine as an expression of materialist worldview of the early period of his creativity.

Keywords: positivism, naturalism, socialism, romanticism, modernism, nationalism, 
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ІВАН ФРАНКО В ОЦІНКАХ МИКОЛИ ЄВШАНА

Микола Євшан (Федюшка) 
(1889 – 1919) належить до числа тих 
критиків початку ХХ ст., які праг-
нули кардинально оновити укра-
їнську літературу, подолати в ній 
застарілі тенденції народництва і 
позитивізму. До когорти провідних 
модерністів, як правило, зачислю-
ють В. Щурата і М. Вороного (дещо 
старших за віком), М. Сріблянського 
і П. Богацького, А. Крушельницького 
і М. Рудницького. Кожен по-своєму, 
вони штовхали національну літера-
туру до стрімкішого інтелектуаліз-
му, на широти европейського сти-
льового багатоманіття, націлювали 
на формально-жанрові відкриття й 

експериментування. Серед цих твор-
чих імен Євшанові вдалося зайняти 
окреме значуще місце завдяки осо-
бливій широті та гострій принципо-
вості поставлених національно-есте-
тичних проблем, завдяки щирому і 
пристрасному відстоюванню позиції 
вільного критика, борця із заско-
рузлістю, рутиною і провінційністю. 
Можна ствердити, що він, попри свій 
молодий вік, вже до 1914 р. виділив-
ся як інтелектуальний лідер доби в 
національній культурі. Тому цікаво 
буде дослідити ставлення Миколи 
Євшана до Івана Франка – централь-
ної постаті у тодішній українській 
культурі, через відштовхування від 
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якої моделювали свою творчість ба-
гато українських письменників.

Метою нашої студії буде про-
аналізувати, як формувалися і змі-
нювалися погляди Миколи Євшана 
на постать і творчість Івана Франка, 
які ориґінальні націософські та куль-
турологічні думки він при цьому ви-
словлював і які естетичні критерії 
виставляв для української літерату-
ри.

Загалом в українській науці на-
писано небагато, хоча й видано од-
ним об’ємним томом майже всі його 
літературно-критичні твори [3]. Го-
ловні дослідники спадщини критика, 
а це Микола Ільницький [5], Михайло 
Гнатюк [2], Соломія Павличко [6], На-
таля Шумило [7], Сергій Яковенко 
[8], акцентують на естетизмі його 
програми, яскравому окциденталіз-
мі та особливому ніцшеанстві його 
мислення. При цьому науковці чо-
мусь схильні характеризувати його 
загальним визначенням «модерніст» 
і роблять замало спроб розібратися 
у проблемі розуміння ним модер-
ністської специфіки і явної симпатії 
Євшана до неоромантизму як однієї 
з течій Модернізму. Ми ж виходимо з 
того, що Микола Євшан не просто за-
хопився естетськими теоріями епохи 
Модерну, а на ґрунті широкого філо-
софського матеріялу (що частково 
осмислила С. Павличко) спробував 
перебудувати загальну світоглядну 
парадиґму культурного мислення 
нації. Він здійснив найкрутіший по-
ворот у постпозитивістську добу в 
бік до філософського ідеалізму, ір-
раціоналізму та інтуїтивізму. З цих 
позицій критик і оцінював велетня-
Франка. 

Народився Микола Федюшка у 
бідній сім’ї хліборобів. Закінчив ґім-

назію у Станіславові (Івано-Фран-
ківську) і Львівський університет 
(ґерманістику і україністику). Звер-
нув на себе увагу ще в дитячому віці 
як вундеркінд, в студентський пе-
ріод був підтриманий проф. Михай-
лом Грушевським за надзвичайні 
здібності й отримав платну службу 
у бібліотеці Наукового Товариства 
імени Т. Шевченка. Згодом працював 
адміністратором в Академічному 
Домі у Львові, урядником «Видавни-
чої Спілки», секретарем НТШ та осо-
бистим секретарем М. Грушевського 
як голови НТШ.

Дуже активно включився у того-
часну українську літературну крити-
ку: всі його основні твори написані у 
відтинку 1909 – 1914 рр. Тоді ж ви-
йшли і три книжки Миколи Євша-
на: Під прапором мистецтва (Київ, 
1910), Тарас Шевченко (Київ, 1911), 
Куди ми прийшли? Річ про українську 
літературу 1910 року (Львів, 1912). 
Друкувався у журналах «Бджола», 
«Будучність», «Літературно-Науко-
вий Вістник», у якому певний час був 
літературним оглядачем. 

Показово, що Микола Євшан у 
1912 р. переклав і видав Промови до 
німецької нації Йоганна Ґотліба Фіх-
те, поклавши цим вагомий камінь в 
основі модерного українського наці-
оналізму. Відомо ж бо, що ідеї Фіхте 
потужно вплинули на ідеологічну 
творчість Дмитра Донцова (1883 – 
1973), великою мірою визначили 
концептуалістику його віхових тво-
рів Підстави нашої політики (1921) 
і Націоналізм (1926). Власне, цим 
Євшан започаткував ідеологічну 
тенденцію до ірраціоналізму та інту-
їтивізму, яка вплинула на філософію 
українського націоналізму міжвоєн-
ної доби.
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Загалом Микола Євшан пов’я-

зував художню творчість із ідеєю 
національного служіння. Власне, 
у цьому моменті в нашому літера-
турознавстві сформувалася хибна 
теза: не зрозумівши його культур-
ного націоналізму, заакцентувавши 
всю увагу на його протиборстві із 
народницько-позитивістською кри-
тикою (Сергій Єфремов та ін.), на-
уковці нав’язали йому трафаретний 
образ «естета», «модерніста», «інди-
відуаліста» і т. ін. Насправді Микола 
Євшан не стільки захоплювався но-
вомодним тоді декадентством, те-
оріями «мистецтва для мистецтва» 
(навпаки він їх гостро критикував), 
скільки прагнув подолати фатальні 
для української літератури і куль-
турної свідомости провінціялізм, на-
родницький етнографізм і спроста-
чений позитивізм. Він ідейно змагав-
ся за велич нації, за могутній виплеск 
її творчої енергетики, якнайширше 
засвоєння високих европейських ху-
дожніх традицій. Ось одна з остан-
ніх його тез: «Культура нації – се її 
свідомість власної сили, се творен-
ня своїх питомих життєвих форм. Се 
організування, плекання, будування 
одної, спільної всім, колективної волі 
(письміка наша – О. Б.), се змагання 
до установлення своєї окремішнос-
ти перед цілим світом» [3]. Це пряме 
пророкування майбутнього вольово-
го націоналізму, реалізованого в тео-
ріях 1920 – 1930-х років (Д. Донцов і 
його послідовники).

Як яскравий інтелектуал Мико-
ла Євшан критикував тодішню укра-
їнську культуру за дрібнопроблем-
ність, просвітянщину, плаский нати-
візм і навпаки, підтримував все висо-
ке, вишукане, аристрокатичне у ній. 
Тому особливо близькою йому була 

творчість Ольги Кобилянської. Кри-
тик виявився у певній ізоляції серед 
культурних і політичних середовищ 
через свою сміливість, нонконфор-
мізм, категоричність суджень. Однак 
об’єктивно його творчість передво-
єнного періоду була продуктивним 
інтелектуальним спуртом у сфері 
національної самокритики і само-
свідомости українства. Це був спалах 
метеорита, який осяяв темні закутки 
українського підневільного, бездер-
жавницького, культурно недоформо-
ваного життя.

Біографічно Микола Євшан теж 
повівся за законами метеорита: ко-
ротко працював у Відні в українських 
виданнях перед самою Першою сві-
товою війною, з початком її відра-
зу зголосився до війська; воював на 
російському, румунському та італій-
ському фронтах, на останньому був 
поранений; з падінням Австро-Угор-
щини взявся активно організовува-
ти українські бойові частини в райо-
ні міст Ряшів, Ярослав, Перемишль; 
відтак очолив 9-й український полк 
і зайняв оборонні позиції у Пере-
мишлі; після непрофесійних, наївних 
переговорів Української Національ-
ної Ради в Перемишлі з поляками, 
які повели до розброєння 9-го пол-
ку, Федюшка вимушений був тікати; 
на початку 1919 р. очолив військову 
міліцію в своєму рідному Войнило-
ві; згодом Державний Секретаріят 
Західно-Української Народної Рес-
публіки, тобто уряд, запросив його 
до співпраці в урядовому часописі 
«Республіка». Микола Євшан відваж-
но і принципово критикував нерішу-
чу, недалекоглядну політику ЗУНР, 
відсутність в її стратеґії твердого 
ставлення на армію, не масову мобі-
лізацію й наступальні дії; через неза-
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лежну позицію був заарештований 
з Василем Пачовським і Микитою 
Шаповалом за підозрою у діях проти 
ЗУНР; звільнившись, пішов служити 
в Українську Галицьку Армію, опи-
нившись у «чотирикутнику смерти» 
на фронтах Центральної України; 31 
жовтня у Вінниці виголосив блиску-
чу і запальну промову Великі рокови-
ни України на святі Галицької Армії; 
23 листопада 1919 р. помер від тифу і 
був похований на військовому кладо-
вищі у Вінниці. 

Олесь Бабій, який опублікував у 
«Літературно-Науковому Вістнику» 
чудовий есей про Миколу Євшана [1], 
наголошував на тому, що критик і 
патріот був людиною безкомпроміс-
ною, щирою і відкритою, з героїчним 
світовідчуттям, тому його конфлікт 
із офіційним українством і певною 
мірою смерть були закономірнос-
тями: він не приймав ліберально-
го тюхтійства, наївного пацифізму, 
розхлябаности, вузьколобости про-
вінційних політиканів, тому сміливо 
пішов у вир змагань, щоби згоріти, 
аби не нидіти. Увага «Літературно-
Наукового Вістника» у 1920-і роки за 
редакцією Дмитра Донцова до особи 
Миколи Євшана загалом була симво-
лічним жестом апеляції до предтечі 
вольового націоналізму та естетики 
героїчного вісниківського неороман-
тизму в українській культурі.

Саме Микола Євшан першим у лі-
тературній критиці взявся критику-
вати позитивістську лінію Михайла 
Драгоманова (стаття Михайло Дра-
гоманов як літературний критик, 
1909) і у цьому аспекті теж виявився 
попередником «вісниківської» іде-
ології, яка, як відомо, базувалася на 
кардинальному і всеохопному запе-
реченні проґресизму та раціоналізму 

(особливо це виявлено у творчості 
Д. Донцова, який вважав М. Драгома-
нова головним спричинником укра-
їнської національної поразки у Рево-
люції 1917 – 1920 років). Його твор-
чий діяпазон був доволі широким: це 
портретні статті про провідних пись-
менників сучасности (І. Франко, Леся 
Українка, М. Яцків, О. Кобилянська, В. 
Стефаник, Б. Лепкий, В. Пачовський, 
П. Карманський, А. Кримський та ін.), 
статті проблемно-культурологічно-
го та естетико-теоретичного змісту 
(Проблеми творчости, Суспільний і 
артистичний елемент у творчості, 
Шевченко і ми, Боротьба ґенерацій і 
українська література та ін.), огля-
ди поточної літератури, які склали 
основу книжки Куди ми прийшли? й 
охоплювали літпроцес 1908 – 1913 
років; це статті про явища польської 
літератури (Марія Конопніцька, Бо-
леслав Прус, Зиґмунт Красинський, Б. 
Залеський і Україна, Сучасна польська 
література і її вплив на нашу), статті 
про давніх і ближчих европейських 
клясиків (Сандро Ботичеллі, Жан-
Жак Руссо, Генрих фон Кляйст і ні-
мецька література, Фридрих Шпіль-
гаґен, Микола Ленау, Ред’ярд Кіплінґ 
та ін.), полемічні виступи (знамениті 
Листи з Галичини) і поточні рецензії 
на головні літературні явища в Укра-
їні.

Микола Євшан виділився як за-
взятий критик закостенілости куль-
тури, галицької провінційности, 
вузькости і примітивности грома-
дянського мислення, профанування 
патріотичної праці і безвідповідаль-
ности в ній. Він нещадно викривав 
графоманію в літературі, патріотич-
не позерство, рутину. Йому належить 
заслуга першого критичного і твере-
зого аналізу постаті М. Шашкевича 
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(стаття Свято Маркіяна Шашкевича, 
«Літературно-Науковий Вістник» 
1911, Том 56) як людини невеликого 
таланту і неепохальної, якій попри 
те в Галичині штучно влаштували 
справжній культ. Він вельми прискі-
пливо поставився до художніх ново-
відкриттів літераторів із об’єднання 
«Молода Муза», виділяючи серед 
них тільки могутній талант Михайла 
Яцкова. При цьому до Івана Франка 
критик ставився з великим пієтетом, 
постійно протиставляв його нескін-
ченній «галицькій колтунерії», вва-
жаючи талантом европейського фор-
мату, правдивим героєм модерної 
української нації й культури. Євшан 
майже любувався кожним вдалим лі-
тературним жестом, твором І. Фран-
ка, його життєвою позицією і велич-
ними думками. Так, у статті Поезія 
безсилля (1910), присвяченій темі 
критики української модерністської 
літератури, він цитував теоретичну 
тезу І. Франка про безґрунтовність 
засади «мистецтво для мистецтва» 
[3, 55].

У своєму першому літературно-
критичному відгуку на твір І. Фран-
ка Пісня про Мойсея («Будучність» 
1909, № 1 і 2) Микола Євшан наголо-
шує на тому, що Франко від молодих 
літ зазнав великого впливу Біблії, 
тобто еврейської традиції духовно-
го і художнього мислення. У цьому 
аспекті порівнює його із польським 
письменником Яном Каспровічем. 
На його думку, «Мойсей – артистич-
на креація, на яку поет перелляв свої 
найіндивідуальніші мрії та задумче-
ву тугу задушевну, перелляв свої по-
гляди і думки – себе цілого; се неначе 
инше тіло й стрій з тою самою ду-
шею, се креація, яку можна за кроком 
прослідити у цілій творчості само-

го поета та показати її розвиток від 
ембріону до тої повноти, яку маємо 
у поемі. Обставина допомогла пред-
ставити біблійного Мойсея таким 
глибоким, такою людиною наскрізь, 
з кров’ю і нервами, з усіма судорога-
ми душі… що у ній можна справді від-
чувати свою сучасність з її невідрад-
ними обставинами, з її усією лютістю 
супроти вищої духом людини. У спо-
віді Мойсея, у його глибокому трагіз-
мі кінцевих пісень є ті самі струни, 
що у сповіді самого поета у послідній 
збірці, доля мужа «в хвилях занепаду, 
коли заглухне й найчуткіша совість, 
хоть диким криком збуджує громаду 
(І. Франко Semper tiro)» [3, 438].

Далі Микола Євшан порівнює 
тему національного самоаналізу й 
проповідництва у поемі із подібними 
мотивами твору Станіслава Виспян-
ського Akropolis. Концепція Бога у 
Івана Франка ориґінальна: він є сво-
єрідним сумлінням самого Мойсея, 
народного провідника, «се Бог реаль-
ний, живий у всіх людських серцях, 
справді всюди присутній, великий 
і могучий своєю силою – Бог націо-
нальний!» [3, 440].

Микола Євшан вважав, що Фран-
ків Мойсей є втіленням ідеального 
організатора народної, максимально 
толерантної і демократичної дер-
жави, справедливої і відповідальної 
[3, 441]. Його головне змагання – це 
«змагання до свободи духа» [3, 441]. 
«Як чоловік екстреми – він також ве-
ликий. Бо керує ними третя ціха про-
рока – абсолютна справедливість» 
[3, 442]. Вся увага критика зосеред-
жена на темі вождизму, профетизму і 
зречности. Він вважає, що поема – це 
заповіт І. Франка.

У 1913 році, до відзначення 
40-літнього ювілею творчої праці 
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Івана Франка, Микола Євшан напи-
сав більшу студію Іван Франко (Нарис 
його літературної діяльности) («Лі-
тературно-Науковий Вістник» 1913, 
Том 63). Це була спроба цілісного 
осмислення постаті Каменяра. Автор 
виходив із засади, що треба розрізня-
ти в його особі дві іпостасі: «суспіль-
ного діяча» і «поета творця» [3, 135]. 
Він наводив знамениті слова із про-
мови 1898 року на 25-річному ювілеї 
творчої праці про «хліб для щоденно-
го вжитку», який пік велетень думки 
і натхнення, щоб «відповісти потре-
бам хвилі і заспокоїти злобу дня», 
і наголошував, що це була головна 
правда його життя. «Творчість його 
виростала з життя і була для життя» 
[3, 136].

Наступна теза: «Франко весь час 
боровся сам із собою, суспільний ро-
бітник боровся з поетом» [3, 136]. Цю 
роздвоєність можна зрозуміти з біо-
графії письменника. У ранній період 
творчости він не мав сформованого 
світогляду, але дуже багато читав. 
Твори під псевдонімом Джеджалик 
«не відрізняюся нічим понад пере-
січний степінь тодішнього літератур-
ного життя і смаку» [3, 138]. Роман 
Петрії і Довбущуки найповніше харак-
теризує тодішнього І. Франка. Твір є в 
основному вторинним щодо тогочас-
ної польської літератури пізнього ро-
мантизму (Захар’ясевич, Лозинський) 
і стереотипним, однак в ньому вже 
намітилася та тенденція, яка невдовзі 
привела до кардинального перело-
му у світогляді автора. Це тенденція 
громадянського служіння, розвинута 
у темі думок і вчинків Петрія та Ісака 
Бляйберґа. Так поступово Джеджа-
лик стає Мироном – новий псевдонім, 
який символізує собою патріотичний 
етап Франкової творчости.

Після знайомства із М. Драго-
мановим і його ідеями, захоплення 
соціялізмом І. Франко опиняється у 
ситуації гострого протистояння із 
офіційною українською громадою в 
Галичині: його виганяють із «Просві-
ти», забороняють відвідувати куль-
турне товариство «Руська Бесіда». 
Однак це не зламало письменника, а 
тільки відкрило перед ним новий ге-
роїчний етап творчости, його Sturm 
und Dpang-periode [3, 139]. Микола 
Євшан вважає цей момент найвирі-
шальнішим для Івана Франка: «почи-
нає укладати свою літературну про-
граму, ставити собі цілі в літератур-
ній праці» [3, 139]. Програма ця нази-
валася «реалізм» і Микола Євшан на-
водить цитати зі статті Література, 
її завдання і найважніші ціхи. Аналі-
зуючи цей «науковий реалізм» і «по-
ступову тенденцію» у Івана Франка, 
він вважає, що «се живцем перейняті 
доктрини російських реалістів шко-
ли Дмітрія Пісарєва, з одного боку, а 
з другого – теорії, які вложив Еміль 
Золя у свій «експериментальний ро-
ман» [3, 140]. Микола Євшан узагаль-
нює: Іван Франко «будить заінтере-
сування і співчуття до тих людей, що 
в поті чола працюють, відкриває нагу 
правду життя, його рани, недомаган-
ня, невблаганність. Тенденція – авто-
рові дорога річ […] він не забуває на-
кликувати, вказувати дорогу не так 
словами, як типами, картинами, са-
мим освітленням матеріялу» [3, 141]. 
Критик вважав, що І. Франко не зумів 
повністю реалізувати свою програ-
му через надмірну завантаженість, 
різноспрямованість своєї творчої 
активности. Він виділяв повість Boa 
constrictor, y якій Франко виходить 
поза свою тенденцію, зображуючи 
трагічну постать Германа Гольдкре-
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мера, виявляє психологічний талант 
y високій степені і заходить в такі 
нетрі людської душі, в яких вже не 
можна орієнтуватися після програми 
самого автора» [3, 141].

Другий період творчости І. Фран-
ка закінчується «з початком [18]90-х 
років». Тоді ж відбувається «криста-
лізація творчої індивідуальности» 
письменника, бо перед тим він за-
надто залежав від обраної програми 
й культурних авторитетів. Так пись-
менник перестав бути і Джеджали-
ком, і Мироном, а став таки Фран-
ком» [3, 142]. Микола Євшан дав ціка-
ву аналітичну картину вигасання на-
туралізму в eвропейській літературі 
й переродження його в імпресіонізм. 
Це ілюструє і творчість І. Франка: по-
ступово в його творах починає вило-
нюватися психологічна драма його 
складної особистости, з муками і бо-
лями серця, що він переливає у вірші 
останніх збірок.

Найпопулярнішим твором І. Фран-
ка серед галицької інтеліґенції довго 
була поема Панські жарти, але справ-
жнім художнім досягненням, яке зро-
било його живим клясиком, стала 
лірична збірка Зів’яле листя [3, 143]. 
Це «факт революційний» у розвитку 
творчости І. Франка, бо це перший 
значний твір, позбавлений ідеології, 
наскрізь суб’єктивний [3, 144].

Далі Микола Євшан висловлює 
цікаве спостереження, що Іван Фран-
ко у 1890-і роки, почавши писати 
п’єси, не зумів розвинутися в потуж-
ного автора через те, що драма вима-
гає великої творчої концентрації від 
кожного, а Франко через свою різно-
спрямованість не зумів цього зроби-
ти [3, 145].

Критик захоплюється передмо-
вою І. Франка до збірки Мій Ізмарагд, 

називає її «сповіддю», щирою і гли-
бокою, цитує великий кусок тексту 
з аналізом соціялістичного доктри-
нерства. Ця збірка ніби закриває тре-
тій період творчости.

Євшанові близька і зрозуміла пе-
редмова І. Франка до польськомовної 
збірки своїх оповідань із болючим 
«Nie kocham Rusi». Очевидно, він сам 
був нещадним критиком національ-
ної недокровности українства, фаль-
шивого рутенства, філістерського 
примітивізму «патентованих патріо-
тів», тому дуже глибоко розумів Ка-
меняра. Він вважав, що від 1898 року, 
від широкого відзначення 25-літньо-
го ювілею його творчости, І. Франко 
вперше відчув твердий ґрунт під но-
гами, особливо серед молоді, відчув 
себе вождем нації. Тому його праця 
відтепер набуває особливого тита-
нізму. Отримавши як трибуну «Літе-
ратурно-Науковий Вістник», він стає 
правдивим культурним організато-
ром молоді, «пропаґатором модерних 
напрямів» [3, 147]. Яскравим свід-
ченням цього є його віхова студія Із 
секретів поетичної творчости. Так І. 
Франко став теоретиком нових есте-
тичних тенденцій в українській літе-
ратурі, підтримавши в інших статтях 
модерні віяння і тенденції супроти 
консервативної позиції С. Єфремова.

Водночас І. Франко прагнув збе-
регти свою індивідуальність, не лю-
бив бути в одному ряду з іншими. 
Микола Євшан виділяв його худож-
нє кредо із Лісової ідилії у полеміці 
із Миколою Вороним-символістом, у 
якому великий поет закликав мист-
ців якнайглибше занурюватися в 
бурі і випробування життя. Це при-
вело його до розходження із групою 
молодих авторів з «Молодої Музи», 
що теж позитивно оцінює Микола 
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Євшан, оскільки та виражала «упа-
док, ослаблення пульсу» галицької 
літератури [3, 149].

Цікаво трактує Микола Євшан 
два великі прозові твори останньо-
го періоду творчости Івана Франка 
і роман Перехресні стежки і повість 
Великий шум. «Оба роблять вражен-
ня пригноблююче своїм настроєм… 
Се настрій неначе чорної меланхолії, 
де чорні ворони залягають небо; на-
стрій який находить на душу неспо-
дівано, здавлює її як спазм і кладе 
перед очі дикі, страшні візії» [3, 150]. 
І далі про роман Перехресні стежки: 
«…переконуємося тут в одному […] і 
коли особисте щастя чоловіка зни-
щене, т. є. коли надії на те щастя про-
пали, – пропадає також весь розмах 
до суспільної праці. Можна її тракту-
вати тоді як «песій обов’язок», вона 
може дати забуття особистого горя, 
приспати на час голодну душу, але не 
може дати внутрішнього вдоволен-
ня, дати зміст життю. Бо в душі буде 
все щось щеміти, щось домагатися 
свого вислову, щось буде вічною та-
ємною журбою» [3, 150].

Філософія життя і поетика Пере-
хресних стежок перегукуються із мо-
тивами збірки Із днів журби (1900). 
Це настрій «напівзрезиґнованого 
стоїцизму», «повної самотности», 
«духового сирітства», який вже опа-
новує нову збірку Semper tiro (1906). 
Микола Євшан підсумовує: «Настрій, 
від котрого віє морозом. Неначе чую-
чи се, поет старається підшукати сло-
ва лагідні та повні ласкавої доброти, 
аби не тривожити читача і відвести 
його якнайдалі від тих настроїв, які 
сам переживає. Се лагідність і добро-
та чоловіка, який дійшов до край-
ности в терпінню і сирітстві, зробив 
останній крок і здібний говорити ди-

тині казки, аби її заколисати до ти-
хого сну. Щось батьківське чується в 
тім голосі» [3, 151].

Микола Євшан підносить поему 
Мойсей, це ідейна вершина «поета-
громадянина». Це суд і душевна роз-
мова із своїм народом, з яким поет 
пройшов довгі 40 років терпінь. Він 
не шкодує батога для гріхів свого на-
роду, ні іронії та презирства за його 
слабкі національні риси. Але вика-
зує свої докори із великим почут-
тям батьківства, «з прив’язанням, 
любов’ю, прощенням всього зла» [3, 
151].

Критик оцінював як вагомий на-
ціотворчий та культуротворчий вне-
сок І. Франка його творчість для ді-
тей і перекладацтво і наводив його 
знамениту тезу: «Передача чужо-
земної поезії, поезії різних віків та 
народів рідною мовою збагачує душу 
цілої нації, присвоюючи їй такі фор-
ми і вирази чуття, яких вона не мала 
досі, будуючи золотий міст зрозумін-
ня і спочування між нами і далекими 
людьми, давніми поколіннями» [3, 
152]. 

Закінчувалася студія такими сло-
вами: «Галицька Україна має не один 
гріх за Франка на сумлінні. Мусить 
йому впасти до ніг і очиститися з тих 
своїх провин» [3, 153].

Ориґінальним документом укра-
їнської культури є невиголошена 
промова Миколи Євшана на урочис-
тій академії на честь 40-ліття творчої 
праці Івана Франка, яка відбулася під 
час ІІ Всеукраїнського студентського 
з’їзду. Вона називалася Іван Франко і 
Галицька Україна (вперше надруко-
вана в «Українській хаті», 1913, № 7 
і 8). Це не стільки літературознавча 
студія, як роздум на тему Ґеній і сус-
пільність, юрба. Це пристрасна спро-
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ба захистити велич і творчу чистоту 
І. Франка від нікчемного пристосу-
ванства і фатальної дрібности «па-
тентованих патріотів».

Микола Євшан узагальнював і 
застерігав, що «Культ Шевченка ви-
родився тим способом в Галичині 
в найбільш образливі форми, став 
систематичною щорічною компро-
метацією національних почувань» 
[3, 476]. До цього привели трафарет-
ні ювілеї з ушанувань національних 
провідників, коли пересічні люди, 
насправді ворожі і далекі від ідеалів 
та поривань ґеніїв, під кінець їхнього 
життя або по смерті пробують «кано-
нізувати» їх, але в тих примітивних 
своїх формах, які відповідають їхньо-
му приземленому світовідчуттю. Він 
вважав, що від 25-літнього ювілею І. 
Франка у 1898 р. вже ніхто не запе-
речував його авторитету, навіть ті 
«сови і кертиці», які позасідали в «на-
ціональному синедріоні» патенто-
ваних патріотів. І найбільшим арґу-
ментом за І. Франка є ті 125 сторінок 
списку його творів, який підготували 
до ювілею [3, 476].

Отже, проведений нами огляд 
вирізняє Миколу Євшана як критика, 
який першим заговорив про екзис-
тенційну роздвоєність натури Івана 
Франка, визначив чіткі етапи його 
світоглядної еволюції, наголосивши, 
що початок 1890-х рр. був віхою, від-
коли той розчарувався у позитивізмі 
та лібералізмі, повернувши вправо, 
до ідеалізму і традиціоналізму, який 
проникливо проаналізував патріо-
тизм І. Франка, власне, його націона-
лізм, як надзвичайно драматичний, 

гордий, жертовний життєвий порив 
до витягування цілої нації з трясо-
виння провінційности, безхребет-
ности, лінивства і плебейства. Його 
естетичні спостереження, роздуми 
про внутрішні колізії Франкової 
творчости – точні і по-філософськи 
цікаві. Він вибудовує свою «апологію 
Франка», показуючи того як постать 
понадчасового значення, героїчну 
за типом характеру, прометеївську, 
таку, що трансформує своєю творчою 
наснагою історію. 
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Abstract: The article analyzes the specifics of the First World War image in short sto-
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ПОЕТИКА ОБРАЗУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
У ПРОЗІ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ

Напередодні Першої світової ві-
йни Марко Черемшина переживав 
своєрідне творче мовчання. Період 
його жанрово-тематичних шукань 
завершився, збірка Карби акумулю-
вала в собі всі попередні творчі здо-
бутки і письменник шукав нових. 
Проте нові теми не приходили, а по-
вторюватися він боявся. Село виги-
бає – відчайдушний крик письменни-
ка у відповідь на руїну в суспільстві. 

1914 рік – початок переломного 
моменту не тільки в біографії Марка 
Черемшини, а й у світовій історії за-
галом. Розпочалася війна, яка відте-
пер змінить усе. Фронт проходив тоді 
через Західну Україну, через Снятин 

також. Юрист Іван Семанюк, який на 
той час – знаний правник, перебуває 
в Снятині, й, таким чином, опиняєть-
ся в епіцентрі подій. 

З початком війни Іван Семанюк 
їде зі Снятина до батьків у с. Коба-
ки, хоч своє снятинське помешкання 
упродовж війни неодноразово від-
відуватиме. В селі, у природному для 
нього середовищі, знову проситься 
на світ голос мистця, і тепер уже не 
правник Іван Семанюк, а письмен-
ник-новеліст Марко Черемшина ви-
носить на папір кожен порух люд-
ської душі, за якою спостерігав, як за 
найбільшим дивом світу. У спогадах 
про Марка Черемшину читаємо: «28 
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серпня 1917 року загальні збори 
повітового товариства «Сільський 
господар» у Снятині обрали Мар-
ка Черемшину своїм головою. У цей 
жорстокий воєнний час Черемшина 
захищав селян від військових і ци-
вільних урядів, від усяких кривд і не-
законних військових реквізицій» [6]. 

Марко Черемшина з уважністю 
літописця стежив за доволі таки ха-
отичним перебігом подій і намагався 
і як громадський діяч, і як мистець 
того часу, і, зрештою, як громадянин, 
тримати руку на пульсі історичних 
подій. А події були невтішними, один 
загарбник змінював іншого. Війна як 
суцільний алогізм, що травмує свідо-
мість і позбавляє здатности вірити 
закони логіки – саме такою постає 
вона в баченні письменника. 

Багаторічне мовчання Черем-
шини-новеліста, зрештою, прининя-
ється (саме новеліста, бо як громад-
ський діяч він не мовчав, в його гро-
мадській роботі це якраз найплідні-
ший період). Вимучений відбитками 
війни, які обтяжують його чутливу 
до вражень свідомість, письменник 
виводить у світ нові твори, тепер уже 
на воєнну тематику. Спочатку вони 
виходять у «Літературно-науковому 
вістнику» 1925 року, а згодом (того 
ж року) – окремою книгою Село ви-
гибає. Новели з гуцульського життя 
за загальною редакцією і з передмо-
вою Миколи Зерова. До збірки ввій-
шли деякі новели з Карбів (Святий 
Николай у гарті, Хіба даруймо воду!, 
Зведениця, Грушка) та нові оповіда-
ння, об’єднані в однойменний розділ 
(Село потерпає, Село вигибає, Бодай 
їм путь пропала!, Парасочка, За мачу-
ху молоденьку, Зарікайся мід-горівку 
пити, Козак). Закінчується збірка ко-
роткими авторськими настановами 

молодому поколінню, навіть дитя-
чо-юнацькому, яке ще тільки стає на 
шлях пізнання (Колядникам науки).

У збірці порушено ряд проблем, 
які надиктовані самими реаліями ві-
йни: а) протиставлення справжньої 
та ілюзорної зради (Зрадник, Бодай 
їм путь пропала!);

б) стихійні зміни політичних сил 
у селі (Бодай їм путь пропала, Село 
потерпає);

в) війна як руйнівник сімейних 
цінностей (ця проблема наскрізно 
проходить через усі новели циклу);

г) осиротіле без чоловіків село 
та збірний образ беззахисного жіно-
цтва (Поменник, Зрадник);

ґ) наслідки війни – село як вели-
ка трупарня, мародерство як різно-
вид спекуляції (Після бою, Село виги-
бає);

д) фізичне каліцтво колишніх во-
яків як тягар для їхніх родин.

Пейзаж також долучається до 
розкриття основної проблеми, але не 
підпорядковується їй, а вже несе са-
мостійну інформацію. Характерною 
рисою новелістики Марка Черемши-
ни є символічність та інформатив-
ність пейзажних вкраплень. Якщо 
говорити про перші сиґнали присут-
ности війни, означені у тексті збірки 
Село за війни, то, на нашу думку, пер-
ший знак подає природа, саме вона 
виступає первинним індикатором 
приявности стороннього зла. Так, 
один з перших смислових «карбів» 
збірки Село за війни – смерть, озна-
чена у об’єктах живої природи. По-
казником присутности смертонос-
ної сили стає той момент, коли жива 
природа починає провіщати смерть, 
живе починає говорити про мерт-
вість: «Розступилися гори на два 
табори. Громами себе розсаджують, 
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кременисті голови собі розбивають, 
ліси на тріски розколюють, ізвори 
людьми рівняють. Заревіли гори, аж 
небо здригається, аж камінні скали 
лупаються. Хто жиє, най гине» [5, 89]. 
Ще одним знаком символом є і розпо-
діл від початкової цілісности – гір «на 
два табори». Тут прочитується натяк 
на суспільне протистояння, яке буде 
зумовлене війною і яке передбачати-
ме розподіл одного соціуму на різні 
воєнні групи, відтепер – ворожі.

Природа відчуває не тільки при-
сутність смерти й убивства, але і 
свою причетність до цього процесу: 
«Під третьою горою вільшина пріє. 
Від сонця відвертається, від села 
обертається. Бо сонце покмітить, 
що мерців гойдає, чорну птаху ними 
годує. Бо село на ню збанує, що на 
шибеницю виросла, росохаті голови 
має» [5, 89].

Письменник наділив позасюжет-
ні елементи винятковим значенням, 
відтепер пейзаж, портрет та інтер’єр 
промовлятимуть разом із персона-
жами твору. Особливе місце посідає 
саме природа, яка є вмістилищем 
первинного значення, про яке Марко 
Черемшина не говорить у сюжетній 
системі, аби не переобтяжувати її. Це 
забезпечує новелістиці письменника 
динамічність, легкість для сприй-
няття і певну недомовленість. 

Якщо говорити про твори Марка 
Черемшини, центральна тема яких – 
Перша світова війна, то таких новел 
сім – Село потерпає, Перші стріли, 
Поменник, Бодай їм путь пропала, 
Зрадник, Після бою та Село вигибає. 
Їх розташування у збірці – невипад-
кове, адже саме така послідовність 
забезпечує плавний та поступовий 
виклад єдиної фабульної канви, яка 
здатна розгортатися у межах різних 

цілком самостійних фраґментів, але 
становити єдине наративне полотно.

Досить умовно відносити до тво-
рів з елементами воєнної дійснос-
ти лише твори збірки Село за війни. 
Адже становлення мілітарної сві-
домости, культивованої з раннього 
дитинства, спостерігаємо ще у збір-
ці Карби в однойменній новелі, де 
Марко Черемшина зображає перший 
вишкіл хлопчика на вояка: «Дід по-
садив його на коліна і уважав, аби в 
печі горшки не позбігали. Показував 
пальцями мальованих стрільців на 
комині й розказував, як вони татарів 
та багачів різали, смолою обкапу-
вали. І обіцював, що справить йому 
пушку і топорець зробить» [5, 51]. 
Так майже фольклорний образ воя-
ка, побачений дитиною, стає певним 
орієнтиром поведінки, бо далі ба-
жаним для дитини подарунком стає 
зброя. З розповідей діда дитина пев-
ною мірою приймає саме воячий тип 
мислення та поведінки – поки що це 
відбувається підсвідомо і на рівні 
гри. 

Національне виховання як спо-
сіб формування дитячої свідомости у 
цьому випадку відбуваються за посе-
редництва казок та оповідей відпо-
відного змісту. Тетяна Лях приходить 
до висновку, що «мальовані стрільці, 
разом з дідовими розповідями про 
героїчне минуле відтворюють істо-
ричну пам’ять народу, спільний міт» 
[2, 79]. А це формуватиме національ-
ну самосвідомість дитини, важливу 
як у мирний час, так і у воєнний. 

Не тільки національне вихован-
ня у мирний час має компонент мілі-
тарного передчуття, але й загальна 
суспільна картина наводить на ви-
сновки, що війна не привносить всі 
нові суспільно-психологічні реалії, 
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часто вона їх просто загострює. Роз-
чарування у владі й безсилля перед 
нею, соціяльна нерівність та ярли-
ки-стереотипи, праґматичне збага-
чення за рахунок чиїхось життєвих 
обставин – всі ці проблеми означені 
в новелах На Купала, на Івана, Біль-
мо, Горнец, На боже, Раз мати роди-
ла – всі ці проблеми уже сформовані 
і встигли вкоренитися у суспільстві. 
Війна їх лише загострює. Зрада стає 
політичною, розчарування у вла-
ді набуває періодичного характеру 
(тому що влада часто змінюється), 
а корисливість загострюється аж до 
мародерства.

Фактичний початок війни – апо-
каліптичний і раптовий. Марко Че-
ремшина спочатку зображає село, 
яке ще не зовсім зрозуміло, що іде 
війна (герої новели Бодай їм путь 
пропала зібралися на храм і фактич-
но знають про війну, але ще її не ба-
чили аж доти, поки випадкова куля 
не влучила в одного з них). Картина 
евакуації з села мирного населення 
демонструє, що війна – то обезсилен-
ня краю, порушення його суспільної 
та ментальної гармонії: «Як вироку-
вало село на крайню гору, то блідло, 
як тото мохнате каміння, що вітер 
його з землі вирвав і на скалу кинув, 
аби мокло та й усихало» [5, 90].

Символічно зображений і мо-
мент, коли селянин вперше бачить 
ворога в обличчя – не сам, а через 
скельце коменданта, тобто через 
його призму зору. Комендант же ви-
користовує селянина як свого роду 
живий захисний бар’єр: «Командант 
розкладав і примірював довгі скла 
побільшаючі та глядів то за непри-
ятелем, то назирці за своїми вояка-
ми, що поховалися в драбинах возів 
за спину стоячих пушкарів. Бадіки і 

челядь розцікавлювалися дуже і ви-
ходили з церкви та вірили, що коман-
дант через те скло, яке вони звали 
окяном, видить далі, ніж вони голим 
оком, і випитували його, чи вже за-
здрів неприятеля. Командант усе по-
вістував з окяну, що видить дим, а в 
димах неприятеля лише ледь-ледь, 
бо бадіки заслонюють йому вид, – а 
в душі радувався, що бадіки його 
обступили і перед хитрим ворогом 
опарканили» [5, 93].

Щодо авторської манери зобра-
ження і називання влади чи війська, 
то відзначаємо деякі особливості, 
які стають виправданими тільки 
контекстуально: закономірності на-
зивання залежать від суспільної 
оцінки, а оцінка – від тогочасного 
досвіду. Зокрема, австрійські вій-
ська не мають послідовної назви – 
«жовніри»-«жовнірики»-«жовнірня», 
а в Щоденнику Марко Черемшина 
вживає займенник «наші», що фіксує 
тогочасне ставлення до австрійської 
держави. У суспільстві, де про власну 
незалежність говорити не доводи-
лося, своїми називали тих, хто при-
носив менше шкоди, біля кого можна 
було вижити.

У новелістиці Марко Черемшина 
фіксував нелюдську поведінку обох 
політичних сил. Щодо австрійського 
війська, яке напівіронічно називає 
спочатку «захисниками», то автор 
показує і його «подвиги» через мов-
лення своїх персонажів, авторська 
мова письменника його вчинкам не 
дає жодної характеристики. Так, се-
лянка скаржиться поміщикові Дзель-
манові, що австрійські жовніри: «Аді, 
обсіли хату, забрали коні, маржину, 
дріб а навіть єрчєти забрали та й 
доньку вінка збавили, збавив би їм 
біг долю, та й пішли» [5, 114].
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Російська армія в новелістиці 
іменується переважно як «москалі», 
причому під словом «москаль» вояк 
царської армії, незалежно від націо-
нального походження.

Збірка Село вигибає показує по-
літичну неспроможність тогочасної 
Австро-Угорської імперії: жандарми, 
яких прислано охороняти місцеве 
населення від російських військ, з 
майже дитячою беззахисністю чека-
ють допомоги від самих селян. Пік 
швидкої циклічности зміни політич-
ної влади в краї припадає на листо-
пад 1914 – січень 1915 років. Новела 
Бодай їм путь пропала! краще від іс-
торичного документа відтворила це: 
за кілька сторінок двічі змінилася 
влада, «жовнірики» ставали «жовнір-
нею» і навпаки. І це все за два дні. 

Тут також показано цікаве роз-
межування політичних сил щодо 
релігійних питань: «Передтогід ко-
трі церкви припали на австрійський 
бік, ті стоять не кинені, бо москаль 
не кивав церков» [5, 79]. Зате Що-
денник Марка Черемшини засвідчує, 
що російські війська абсолютно іґ-
норували церковні традиції, стоячи 
на службі в бабинці, тобто жіночій 
половині, і влаштовуючи хмільні гу-
ляння на Різдво.

Як показує новела Марка Черем-
шини Перші стріли, особливої різни-
ці між вояками різних держав місце-
ве цивільне населення спочатку не 
робить, а тому підгодовує солдатів, 
не ідентифікуючи їх як ворогів, а ви-
нятково як чиїхось синів та чолові-
ків. Можна виснувати, що на цьому 
етапі концепт «ворог» ще не чітко за-
сів у свідомості людини, яка не воює: 
«Селу було ненаручно доносити їду 
воякам і до касарні, і пушкарям на 
фронт, але ґаздині годували з горш-

ків і цісарське, і добровільне військо, 
то за поману, то за повинність. По-
ману робили тії ґаздині, що їх ґазди 
або сини також пішли на війну і десь 
у чужім краю за наживою попід чу-
жими вікнами коло чужих ґаздинь 
колядують» [5, 94]. 

Уже в новелі Бодай вам путь про-
пала – передчуття війни як стихії з 
конкретним розподілом військових 
сил: «Видко ділу, що битва набли-
жається, бо мости горять, а над люд-
ською працею хмари диму збивають-
ся, дороги ковпотом накриваються. 
Видко, що москаль цурікає свого не-
приятеля в гори, межи Гуцулію» [5, 
100]. Цікавим є і спосіб називання 
австрійського війська стосовно ро-
сійської армії – «свого неприятеля». 
Така назва демонструє, з одного боку, 
відмежованість оповідача від зобра-
жуваного, неприймання позицій ро-
сійської армії – то неприятель їхній, 
означає це словосполучення також 
позиціонування війни, що наближа-
ється, як стороннього і чужого про-
цесу – адже одна з сил названа екс-
пресивно-політичною номінацією 
«маскаль», а противник окреслений 
як його противник, тобто суто його.

Система політичних симпатій 
упродовж війни часто коливається, 
що зумовлено як безпосередньо во-
єнними подіями та поведінкою кож-
ної з сил у селі, так і рівнем особис-
тої обізнаности місцевого жителя. 
Упродовж усієї Першої світової війни 
політичні погляди галичан і буко-
винців коливалися, хоча до війни та 
на самих її початках вони були чітко 
проавстрійськими. Неконкуренто-
спроможність на політичній арені 
Австро-Угорської монархії відчува-
ють не тільки герої Черемшининих 
новел. Можна, наприклад, послатися 
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як на фактографічне джерело на кра-
єзнавчі записи Літопис села Кобаки 
Григорія Букатчука, оскільки він зі-
брав та вміло упорядкував дані з іс-
торії села від найдавніших часів і до 
кінця ХХ століття. Саме село Кобаки 
стало головним у зображенні подій 
збірки Село вигибає, тому й вважає-
мо за доцільне долучити матеріяли 
вищезгаданого літопису для аналізу 
тогочасної суспільно-політичної си-
туації. Г. Букатчук зазначає: «Пред-
ставник польського клубу в парля-
менті заявив, що габсбурзька звізда 
на польськім небі вже погасла, а в 
відповідь на то представник україн-
ського клубу заявив, що габсбурзь-
ка звізда на українському небі ясно 
сияє. Проте до кінця війни такі сум-
ніви все більш ширяться».

Як видно з новелістики Марка 
Черемшини, війна перетворюється в 
суспільну норму поступово, спочат-
ку перші жертви оплакуються й хо-
ваються за християнським звичаєм, 
як того вимагала гуцульська поми-
нальна традиція: «Один бадьо кидає 
з досадою рискаль і йде на дзвіницю, 
аби ґаздам по душі віддзвонити. Най 
село знає, що найперших ґаздів уже 
немає. Заголосили дзвони жалібни-
ми голосами на все село, на ріки, на 
доли, і гори» [5, 106]. На цьому етапі 
війни полегла людина – це покійник, 
якого проводять у інший світ, тут 
акцент на духовному значенні похо-
вального обряду чітко зберігається. 
Чим далі війна поширюється в краї, 
тим масовіше вона підкошує людей, 
яких тут уже і не відспівують, і не лі-
чать. До кінця апокаліптичної карти-
ни лічити будуть тільки живих.

У новелістиці Марка Черемшини 
відображено також такий особливий 
момент, як взаємне братання між се-

лянами й тими вояками, які прийшли 
нібито їх підкорювати. Неважко здо-
гадатися, що самі жовніри не розді-
ляли тих поглядів, що й їхня адміні-
стративна верхівка: ця війна була не 
в їхніх інтересах. Науковець Дмитро 
Наливайко так характеризує війну та 
її усвідомлення мирним населенням: 
«Ця війна була не тільки страшною 
трагедією, а й ґрандіозним обманом: 
простим людям доводили, що вони 
вмирають за вітчизну, за демокра-
тію, за «культуру проти варварства», 
тоді як насправді вони вмирали […] 
за новий хижацький переділ світу» 
[4, 5]. А з цього виходить, що ані се-
лянин не розумів, для чого потрібна 
війна, якщо нації між собою добре 
розуміються, ані вояк цього не міг 
зрозуміти, який відчував себе швид-
ше гарматним м’ясом, аніж представ-
ником якихось державних інтересів.

Війна остаточно зруйнувала за-
кони логіки, якими досі керувало-
ся суспільство: традиційний поділ 
на свій/чужий щодень змінювався, 
загарбник ставав захисником, а за-
хисник – загарбником, принаймні їх 
так називали. Та найгіршими і най-
важчими для усвідомлення були ви-
падки, коли люди однієї нації, а то й 
близькі родичі, опинялися в складі 
різних армій і змушені були воювати 
один проти одного.

Іншими словами, людині дають 
зрозуміти, що і родиною можна зне-
хтувати, якщо того вимагає час, і в 
батька можна вистрелити, якщо він 
виявився «не свій». 

Поняття «чужої війни» і незрозу-
мілих для пересічного вояка ґеопо-
літичних цілей – ще одна проблема: 
адже ідеться не про відстоювання 
безпеки сім’ї чи захисту національ-
ної ідеї. Ідеться про військову участь 
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солдата на боці того війська, у яке 
його рекрутують. 

Таким чином у Першій світовій 
війні як першому ґлобальному вій-
ськовому конфлікті людська доля 
береться до уваги хіба на найперших 
стадіях розгортання протистояння, 
коли поділ соціюму на «своїх» та «чу-
жих» ще не загострений, а смерть – 
трагічна подія, а не цифра до статис-
тичного підрахунку. Згодом уже (і 
в новелістиці Марка Черемшини це 
дуже виразно помітно) людина пози-
ціонується не як індивід, а як части-
на війни (більш чи менш активний її 
учасник), або ж жертва війни – пасив-
ний елемент, який не може існувати 
за законами нової дійсности й, відпо-
відно, вона його руйнує.

Соціяльно-політичні інтеґратив-
ні ознаки в ХХ столітті починають 
домінувати над родинними. Тобто 
«свій» це не той, хто однієї крови, а 
той, ким керує той самий політичний 
лідер. Політична влада стає крите-
рієм для визначення споріднености. 
Така психологічна аномалія призво-
дить до того, що в суспільстві пере-
важає мілітарне начало і нівелюєть-
ся родинне.

Власне завершення воєнних дій 
на території краю – це попелище; 
Марко Черемшина показує фізичне 
знищення цілого села (за винятком 
людей, призваних до війська, або ж 
тих, які виїхали самі): «А перед Ан-
ничкою баба зумівалася: Хоть іди 
горі, хоть йди долів, то з усего села 
лиш ми дві живі, бо я тото не рахую, 
що світами бродит! Таки бігме, село 
вигибає» (новела Село вигибає) [5, 
с.161]. 

Перша світова війна принесла в 
родини українців ще одну трагедію – 
члени одної родини могли належати 

до різних політичних сил і служити у 
арміях різних імперій.

Збірка Село вигибає ознаменовує 
собою другий період творчости пись-
менника й дослідники сходяться на 
тому, що саме тепер Марко Черемши-
на реалізовує свій письменницький 
талант вповні (А. Музичка, А. Кру-
шельницький, О. Гнідан та інші). 

Найсильнішими особливостя-
ми другого періоду творчости пись-
менника вважають психологічну 
довершеність, глибокий символізм, 
ритмічну стрункість та експресіоніс-
тичну манеру його викладу. Проте 
ми завважимо, що всі ці риси були 
притаманні вже першій збірці Карби, 
тільки їх використання підпоряд-
ковувалося певній меті (наприклад, 
прадавня гуцульська система віру-
вань). У збірці Село вигибає спостері-
гаємо лише вдосконалення манери 
письма, хоча самі образи стають зна-
чно штриховішими, тут не виписано 
детально характери, однак глибоко 
розкрито емоційно-настроєве тло, 
відображене в описах, монологізова-
ному мовленні. 

Літературознавці сходяться на 
думці, що Село вигибає – новий етап 
творчости, але іноді не помічають 
найприкметнішого в цій збірці, а 
вказують на другорядні риси: «Сема-
нюк – з другої доби своєї творчости – 
розкриває очі читача на свої пись-
менські цінності з Карбів – він висту-
пає тепер уже для всякого ясно у всій 
своїй творчості як самостійний, ори-
ґінальний мистець слова й форми» 
[5, 6]. Можемо не погодитися з тим, 
що на цьому етапі творчости новели 
письменника стали прозорішими та 
легшими для сприймання. Якраз на-
впаки – якщо Карби можна було зчи-
тувати як карбовані праукраїнські 
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язичницькі мітки в християнській 
свідомості гуцулів, то Село за війни – 
гра з читачем: тут інколи насправді 
важко зрозуміти, де письменник сер-
йозно говорить, де іронізує, а де вда-
ється до сарказму. 

Головним персонажем стає війна-
руйнівниця, головною її жертвою – 
село як збірний образ. Перенесення 
шкоди, завданої війною, на дерева, 
ліси, місяць, гори – так само одна із 
творчих особливостей письменника. 
Природа тут ніби перебирає на себе 
частину страждань. Гармонія прояв-
ляється не в тому, що людина – час-
тина природи, а в тому, що природа з 
людиною «заодно»; людина і приро-
да рівноправні. Це нова філософська 
позиція, відображена письменником 
на інтуїтивному рівні, бо, як відомо з 
його Автобіографії, філософом себе 
Марко Черемшина ніколи не вважав. 

Точність і штриховість – дві запо-
руки легкої манери письма та інфор-
мативности повідомлення. Мистцеві 
не потрібно було вигадувати екстре-
мальні ситуації, бо він як правник і 
громадський діяч, зрештою, як свідо-
мий громадянин-патріот, не раз ба-
чив сюжети своїх творів у реальному 
житті. Він не писав про екзотику, якої 
ніколи не бачив, бо сучасна йому сус-
пільно-політична дійсність могла за-
безпечити йому ті враження сповна.

 Новели Марка Черемшина циклу 
Село вигибає, − цикл голосу з війни – 
голосу людського розуму і правдиво-
го чуття. Автор не приймав війни з її 
алогічністю: і для письменника, і для 
його персонажів війна була абсурдом. 
Не виявлений прямо, та надиктова-
ний міжрядково, антимілітарний мо-
тив Черемшининих новел промовляє 
через століття читачеві, що немож-
ливо говорити про гармонію в тому 

суспільстві, де війна визначає пріо-
ритети і розставляє акценти. 

Новели Марка Черемшини – це 
не літопис, хоч твори відбивають 
немало фактографічного матеріялу; 
вони, в зіставленні з офіційними іс-
торичними джерелами, доповнюють 
загальну картину бачення Першої 
світової війни. Марко Черемшина не 
дає власних історичних коментарів 
до зображуваних ним подій, він від-
водить цю роль для читача.

 Якщо говорити про збірку Село 
за війни як про модерне явище, склад-
ну систему кодів, то стає очевидним, 
що ця збірка – сама є глибоким сим-
волом, утіленням черемшинівської 
філософії, виявленням його власного 
світосприйняття та світосприйняття 
людини загалом у тогочасному сус-
пільстві. Хоча сам Черемшина скеп-
тично ставився до філософії, вважав 
її вимислом, чимось надуманим і 
штучним, однак несвідомо закладав 
певні філософські ідеї у власну но-
велістику. Специфікою новелістики 
Черемшини є те, що філософське на-
чало тут дуже легко переплутати з 
ліричними відступами, які служать 
швидше для емоційної розрядки, 
аніж для повідомлення.

Ситуації, зображені в новелах – 
не тільки подієвий шаблон, який міг 
приміряти на своє життя читач і зі-
ставити із власним досвідом, це пере-
дусім ключ до розуміння свідомости 
людини, яка пережила війну і проне-
сла її відбиток у своїй душі крізь усе 
життя. Символ уже не є помічником 
метафори і більше не служить для 
краси чи експресивного подразнен-
ня уяви читача; тепер символ стоїть 
чимраз ближче до знака.

Немає сумніву в тому, що Село 
вигибає – яскраве явище української 
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літератури, її важко порівнювати й 
із іншими творами воєнної і після-
воєнної тематики, оскільки ця збір-
ка – наскрізь ориґінальна. «Після 
виходу збірки Село вигибає повніше 
розкрився дар «ліричного квіткуван-
ня» письменника. Тепер він виразні-
ше вирізьблює психологічні порухи 
душі і зовсім не прагне етнографіч-
ної детальности, повноти, вичерп-
ности. Але ж психологізація, настро-
євість у Черемшини – не самоціль, 
ритмізація мови – не модерністське 
естетизування, публіцистичний па-
тос – не письменницька риторика. То 
природний стан його душі, його гро-
мадянського єства, що найповніше 
і найвиразніше виявляється у ство-
реному ним художньому літописі за-
гальнонародної трагедії» [5, 5].

Підсумовуючи сказане, зазначи-
мо, що збірка Марка Черемшини Село 
за війни – новий етап у творчості 
письменника, який засвідчив еволю-
цію естетичної свідомости мистця. 
Проте цим значення збірки не об-
межується. Новели воєнного циклу – 
унікальні літературні свідчення з 
тих територій, де влада під час Пер-
шої світової війни могла змінювати-
ся і кілька разів на тиждень. 

У новелах передано конкретні 
історичні реалії, одні з них підтвер-
джуються наявними історичними 
матеріялами, інші ж так і залиша-
ються єдиними свідченнями. У зо-
браженні подій Марко Черемшина не 

вдавався до художнього вимислу, це 
було би абсолютно невиправданим 
з огляду на тематику. Проте уник-
нув він і документалістичного, хро-
нологічно впорядкованого викладу. 
Художній твір все-таки не має бути 
переобтяжений фактографією – цю 
думку митсець послідовно витримав 
упродовж всієї своєї творчости.
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ТИПОЛОГІЧНА СПОРІДНЕНІСТЬ НОВЕЛИ ЛЕСЯ МАРТОВИЧА 
ВІДМІНА ТА РОМАНУ ОСИПА ШПИТКА ВИРІД

Актуальним напрямом сучасно-
го літературознавства є вивчення 
художніх явищ шляхом їх типологіч-
ного зіставлення. Таке дослідження 
дає змогу окреслити визначальні 
ознаки індивідуального стилю пись-
менників, творчість яких є предме-
том компаративного аналізу, всебіч-
но осмислити жанрову специфіку, 
ідейне спрямування та художні до-
мінанти їхнього творчого доробку. 

Одним із найбільш яскравих 
прикладів типологічних збіжнос-
тей в українській літературі є ху-
дожня творчість талановитих за-
хідноукраїнських письменників 
кінця ХІХ – початку ХХ століть – 
Леся Мартовича та Осипа Шпитка. 

У творчому доробкові цих мистців 
чіткі аналогії й відповідності вияв-
ляються на ідейному, проблемно-
тематичному та стильовому рівнях. 
Зокрема, виразно простежуємо їх 
у таких творах покутського авто-
ра, як: Відміна, Пророцтво грішни-
ка, Винайдення рукопису про русь-
кий край, Забобон та текстах Осипа 
Шпитка – Вирід, Листи з пекла: Ан-
цихрист до Люципера, Про сьвятих 
Дамазия і Панкратия. 

На окрему увагу заслуговують 
ознаки типологічної подібности 
між Відміною (1904) Леся Мартови-
ча й Виродом (1901) Осипа Шпитка. 
Це – автобіографічні твори, у яких 
відбито манери поведінки письмен-
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ників, їхній неординарний та екс-
центричний стиль буття. Спільни-
ми стильовими прийомами творів є 
тонка іронія й сарказм, що нерідко 
набувають карикатурного перебіль-
шення. Основою, що пронизує канву 
кожного з цих текстів і дозволяє вес-
ти мову про їхню ідейно-естетичну 
та проблемно-тематичну спорідне-
ність, є мітологічний смислообраз 
“відмінника”. 

Новела Відміна належить до 
останньої прижиттєвої збірки Леся 
Мартовича Стрибожий дарунок та 
інші оповідання (1905). Вона займає 
одне з важливих місць у “дитячій” 
прозі письменника. Сюжет її про-
йнятий глибоким філософським 
змістом і насичений виразними 
символіко-мітологічними елемен-
тами. Тут мистець проявив себе, на-
самперед, як неперевершений май-
стер зображення внутрішнього, пси-
хологічного стану героя. Об’єктом 
творчої уваги автора в новелі є зо-
браження короткого епізоду з жит-
тя головного героя Микитки. Через 
цей епізод у творі органічно від-
творено загальну ворожу атмосфе-
ру в сім’ї героя, показано характер 
самого Микитки. Звужуючи й лока-
лізуючи дію на родинних колізіях, 
автор “доконує подвійне завдання: 
домагається максимально можли-
вого кипіння конфліктної «маґми» 
і вказує на природу інфернальної 
чуттєвости” [8, 105]. Відтак, уся сю-
жетно-композиційна структура но-
вели побудована лише на півтонах, 
натяках та алюзіях. Тому кожна, на-
віть найменша художня деталь, що 
на перший погляд не варта мистець-
кої уваги, набуває в цьому творі кон-
цептуально вагомого й промовисто-
го значення. 

Дослідники творчості Леся Мар-
товича віддавна артикулюють “ав-
тобіографізм як одну зі складових 
його художнього дискурсу” [8, 104]. 
І не лише стосовно повісти Забобон, 
але також і “дитячої” прози письмен-
ника. Отож, неважко відчитати ав-
торський хронотоп і в новелі Відмі-
на. У творі зображено складний для 
письменника період “ескалації нер-
вової напруги”, пов’язаний, насам-
перед, “із душевною перевтомою”, 
а також “із розчаруванням у людях, 
які оточували, і в духово-творчій 
діяльності” [8, 104]. Зображений у 
творі загальний “клімат ворожости”, 
очевидно, панував довкола мистця 
у реальному житті між його рідни-
ми й близькими. У новелі відбито 
також окремі риси характеру пись-
менника, що були властивими йому 
ще з дитинства. Зокрема, виразно 
їх простежуємо в образі головного 
героя твору малого Микитки, якого 
можна ідентифікувати з письменни-
ком на підставі таких спільних рис: 
імпульсивного й бунтівного темпе-
раменту, прямолінійної відвертос-
ти, ненастанної потреби пустощів, 
бешкетів тощо. Тому, як влучно й 
цілком доречно відзначають дослід-
ники творчости Леся Мартовича, 
у Відміні навіть неозброєним оком 
помітні “явні симпатії й співпере-
живання автора за свого героя, його 
зближення чи навіть «осереднення» 
в текстовій субстанції. Микитка не 
просто «об’єктивний» носій ідеї, а й 
значною мірою alter egо письменни-
ка” [8, 106].

Роман Вирід (1901) займає чіль-
не місце y художній спадщині Осипа 
Шпитка. Це – “перший екзистенцій-
ний твір не лише на наших теренах, 
а й у Eвропі”[6, 13]. Він став своє-
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рідним викликом усім естетичним 
канонам тогочасної літератури і 
засвідчив якісно новий етап в істо-
рії розвитку українського письмен-
ства – початок творення літератури, 
вільної від будь-яких обмежень, тра-
дицій і канонів. Синкретизм глибо-
ких екзистенційних мотивів та тон-
кої іронії, гумору, виразних елемен-
тів еротики й флірту – та стильова 
домінанта роману, що вирізняє його 
з-поміж інших модерністських тек-
стів. Цим твором Осип Шпитко “за-
клав певні закономірності у розви-
ток української прози, бо навіть не 
хотячи його мимовільними послі-
довниками стали, для прикладу, такі 
сучасні прозаїки, як Ю. Покальчук та 
Ю. Винничук” [5, 127]. 

Роман Осипа Шпитка Вирід, як 
і новела Леся Мартовича Відміна, 
побудований на автобіографічній 
основі. У сюжеті твору відбито чи-
мало фактів, які мали місце в житті 
письменника, відтворено його пове-
дінковий стереотип, що простежу-
ється в образі наратора й головно-
го героя твору – Романа Луневича, 
реальним прототипом якого є сам 
Осип Шпитко. Образ головного ге-
роя роману можна ідентифікувати з 
письменником на підставі багатьох 
спільних рис, найголовнішими се-
ред яких є: ексцентрична манера по-
ведінки, схильність до епатажних, 
скандальних витівок, зухвалих дій 
і вчинків, надзвичайно розкутий, 
авантюрний стиль життя. Тут про-
стежуємо синтез життєвого й твор-
чого принципів Осипа Шпитка, що, 
власне, становить одну з визначаль-
них рис художнього методу пись-
менника. Життя і творчість мистця 
були неподільними, вони органічно 
взаємодоповнювали одне одного. 

Часто історії, що відбувалися з авто-
ром, переливалися в літературні сю-
жети і навпаки – елементи із творів 
згодом, у тій чи іншій мірі, реалізо-
вувалися в дійсності. 

Відзначимо, що у поведінко-
вих стереотипах Леся Мартовича й 
Осипа Шпитка простежуємо також 
немало спільних рис. Головним кон-
ституційним чинником життєвої па-
радиґми обох мистців були неорди-
нарні й епатажні витівки, безмірні 
«масні» жарти та дотепи, щоправда, 
в кожного з них вони виявлялися 
по-різному. В Осипа Шпитка, зокре-
ма, вони були значно жорсткішими, 
ніж у Леся Мартовича. 

Лесеві Мартовичу ще з дитячих 
літ був притаманний неабиякий та-
лант до комічного мімесису. Його 
вміння «наслідувати знайому всім 
особу в рухах і способі вимови» [3, 
151-152] неминуче передбачало 
«гостру спостережливість, надзви-
чайну пильність ока як прикметну 
ознаку художньої обдарованости» 
[8, 123]. Тому сучасники покутсько-
го автора неодноразово відзначали 
в ньому жорстокість, цинізм у його 
поводженні, ставленні до друзів і 
близьких людей, у грубих жартах, 
манері спостерігати тощо. Письмен-
ник і справді бував різкий, нестри-
маний, внутрішньо налаштований 
на скандал. За спогадами очевидців, 
«у його товаристві ставало деколи 
ніяково. Він бо увесь час приглядав-
ся до людей, увесь час їх обсервував 
і при тому деколи злобно підсміхав-
ся» [3, 190]. Та якщо покутському 
мистцеві був властивий простий, 
подеколи грубий і злостивий гумор, 
його дотепно-іронічні кепкування 
й пародійне висміювання рідних 
і близьких людей не перетікали у 
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відверту аґресію, то Осипові Шпит-
ку притаманним було надзвичайно 
гостре, відверте та їдке саркастичне 
глузування, що іноді переходило в 
карикатурне перебільшення. Біль-
ше того, письменник, «йдучи за мо-
тивами цинізму», нерідко «впадав у 
грубий реалізм з нахилом до самоби-
чування» [9, 496]. Він «був ладен се-
ред білого дня на Академічній вули-
ці побити людину, відібрати їй честь 
найнижчого сорту пасквілями», бо 
«всюди в нашому громадському 
житті добачував нікчемність, і, по-
борюючи її, не вагався вжити ніяких 
засобів», був брутальний «у відно-
шенні до тих, в кім добачував свого 
ворога, і горе було тому, хто «впав 
йому в око» як ворог!» [2, 34]. 

За спогадами очевидців, Осип 
Шпитко мав скандальну й неорди-
нарну вдачу. На початку минулого 
століття в літературно-наукових 
колах Галичини письменник ви-
різнявся нестандартною манерою 
поведінки, розкутим, авантюрним 
стилем життя, надмірною схильніс-
тю до хуліганства й розбишацтва. 
Особливо виражений цинізм і зверх-
нє ставлення до будь-яких мораль-
но-етичних законів, обов’язків не 
мали в його житті меж. Сказане сто-
сується і творчої сфери. Він завжди 
принципово й категорично відсто-
ював власні художньо-естетичні та 
світоглядно-філософські погляди 
й ідеї. Нерідко навіть найменші за-
уваження щодо своєрідности твор-
чого методу чи індивідуального 
стилю мистця видавалися йому 
необ’єктивними й викликали шале-
не обурення та спалахи гніву, про що 
пише в есеї Перший богеміст на га-
лицькому ґрунті сучасник письмен-
ника Петро Карманський: «[…] Наші 

дороги розійшлися з того приводу, 
що я в його знаменитих фейлетонах 
викреслював йому одну крапку над і, 
чого він за ніяку ціну не міг прости-
ти ні мені, ні взагалі всім «ідіотам з 
університетами». Наші граматики 
певно не знають, що їх химерність 
спричинила такий поважний «казус 
беллі» та що з їх вини мені дісталося 
на письмі стільки епітетів, до матер-
щини включно» [2, 39]. Очевидно, 
саме через це прижиттєва літера-
турна критика так обережно обми-
нала його ексцентричну постать.

Типологічна спільність між ро-
маном Осипа Шпитка Вирід і нове-
лою Леся Мартовича Відміна най-
більш чітко виражена в образах го-
ловних героїв. В їхній основі лежить 
мітологічний мотив “відмінника”.

Ознаки мітологічного смисло-
образу “відмінника” простежуємо 
вже у самих назвах творів, що є си-
нонімічними й загалом мають зна-
ковий характер. Назва в обох творах 
виведена зі зневажливого прізвись-
ка головних героїв – Романа Луневи-
ча (в романі Вирід) й Микитки (в но-
велі Відміна). В обох випадках вона 
є деталлю-ляйтмотивом, що наділе-
на символічним значенням і висту-
пає певним концептуальним кодом 
усього твору. Вирід, як і відміна – це 
той, що відродився від усіх, не такий, 
як інші, не сприймається більшістю 
через власні життєві принципи, які 
не збігаються із загальноприйня-
тими в суспільстві. “Смислообраз 
«відмінника» глибоко закорінений 
у релігійну і, загалом, у мітологіч-
ну свідомість”. Згідно з народними 
віруваннями, “підмінними вважали 
дітей, яких ворожі сили підкинули 
породіллям, викрадаючи натомість 
їх немовлят” [8, 105]. Підмінним ді-
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тям властива незвична поведінка, 
особливі здібності та неординарна 
вдача. “Незвичайність” підміненого 
виявляється також і в його зовніш-
ності: “маленька голова, довгі вуха, 
тонкі ноги, велике черево, хорує не-
настанно, не ходить до сімох літ, а 
така буває нетерпляча, що ніколи 
не можна її нагодувати. Полише-
на в хаті, виїдає всі страви, за що її 
б’ють, коли достережуть, і викида-
ють. Богиня забирає її назад, а при-
носить украдену дитину, говорячи: 
«На тобі твою дитину, ти над моєю 
збиткуєшся, а я твоїй не кажу нічо-
го; диви, яка вона гарна та чиста»” 
[1, 125-126]. Проаналізуємо кожний 
випадок окремо. 

“Інакшість” головного героя 
твору Осипа Шпитка Вирід Рома-
на Луневича виявляється вже в 
ранньому дитинстві. Подеколи й 
справді виникає враження, ніби він 
не людська дитина, а виплід злих 
сил, “виродок”, “відміна”, “чортеня”. 
Мітосемантика “відміни” постійно 
нав’язується свідомості Романа Лу-
невича. Так, зневажливе прізвись-
ко “вирід” головний герой отримав 
одразу ж після свого народження, 
однак серйозних причин, які б зумо-
вили відверто неґативне ставлення 
рідних до нього, автор у творі не 
наводить: “Ще малим у колисці про-
звали мене виродом, мабуть, через 
те, що я плакав і був, загалом, дуже 
непосидючий, так що покійний мій 
тато давав крейцері за те, щоб мене 
вколисати або забавити” [10, 16]. 
Зрештою, назва “вирід” стає для 
нього більш звичною й природною, 
ніж ім’я: “Мені швидко навкучилося 
здрібніле «Ромцю», я сам немов по-
чував, що властивіша для мене на-
зва – вирід. […] Чому воно так було – 

сего не розумію” [10, 17]. Згодом 
гостре відчуття Луневичем власної 
“інакшости” переростає y стійкий 
психокомплекс “меншовартости”, 
якого йому так і не вдається позбу-
тися: “Мені не вільно бути щасли-
вим, бо я […] вирід, якого сотворено 
на світ мабуть тільки на те, аби не 
переставав ніколи мучитися…” [10, 
115]. 

Прикметно, що у романі Оси-
па Шпитка Вирід образ “відмінни-
ка” наділений більш глибоким фі-
лософським змістом, ніж у новелі 
Леся Мартовича. Певною мірою, це 
зумовлено особливостями жанро-
вої структури та наративної форми 
твору. Адже специфіка роману до-
зволяє глибше й об’ємніше, ніж у 
новелі, розкрити ту чи іншу тему й 
проблему, змоделювати найсклад-
ніші психічні процеси, а експліцит-
на форма оповіді, що надає творові 
сповідального тону, – проникливі-
ше збагнути сутнісні детермінанти 
внутрішньо-духового буття героя. 
Отож, у романі Вирід концепт “від-
мінника” осмислюється, насампе-
ред, із погляду філософсько-екзис-
тенціялістських домінант. Власне, 
сюжетно-композиційна канва твору 
розгортається крізь призму таких 
головних екзистенціяльних модусів, 
як: відчуження, самотність, відчай, 
вибір, абсурд людського буття. 

Найчіткіше в сюжеті роману Ви-
рід прочитується мотив відчуження, 
який виявляється в екзистенційно-
му стражданні і є своєрідним приві-
леєм свідомости, що стає домінан-
тою характеротворення головного 
героя твору Романа Луневича. Він 
гостро відчуває свою непотрібність, 
недоречність власного існування: 
“Мені здавалося тоді вже, що нема 



113+

Volume XІІІ, 2016 +

правди на світі, що мене б’ють за-
дармо, що мене ніхто не любить, що 
я нікому не потрібний, що… я справ-
ді якийсь не такий, як інші діти, що 
я – вирід” [10, 17]. Основною преро-
ґативою екзистенційних рефлексій 
героя є відраза до себе: “До чого я 
здібний? До всього на світі, значить-
ся: можу обіжати людей, бити неви-
нних, визискувати, грабувати, крас-
ти, а навіть мордувати. […] З того 
виходить таке, що нема нічого вже 
підлішого від мене, або, сказавши 
іншими словами: я є найпідлішою 
людиною…, ні, навіть не людиною, 
лиш найпідлішим і найбруднішим 
сотворінням під сонцем” [10, 103]. 
Луневич намагається протистоя-
ти суспільству, ворожому, “іншому”, 
недосконалому, яке нав’язує йому 
свою волю, мораль, інтереси й ідеа-
ли. Він доходить висновку, що саме 
суспільство є справжньою причи-
ною трагічної невлаштованости 
його життя, адже воно, не зрозумів-
ши й не сприйнявши його належно, 
відкинуло від себе і цим спричини-
лося до всіх його моральних падінь.

Головний герой твору Осипа 
Шпитка Роман Луневич є глибокою 
екзистенційною особистістю, для 
якої все можливо, все дозволено, по-
заяк усе однаково не має сенсу: іс-
нування – це “буття для смерти” як 
єдиної мети життя. Тому, за автор-
ським задумом, він шукає свого про-
довження в самогубстві. 

У новелі Леся Мартовича міто-
логічний смислообраз “відмінника” 
виявляється у постаті головного ге-
роя Микитки, який безпосередньо 
“скований метафізичними пережи-
ваннями концепту виродка” та “пе-
ребуває в повній і деспотичній його 
волі” [8, 106]. Життя хлопця, як і Ро-

мана Луневича з твору Осипа Шпит-
ка Вирід, сповнене несамовитих дій 
та ексцентричних витівок, яким, 
схоже, немає меж. За структурою 
свого внутрішнього, психологічного 
буття Микитка й справді ніби неса-
мовитий, виродок, відміна, чортеня. 
“Я не вірив у ніякі забобони, але те-
пер вірю, що він – відміна. Це дідько 
підміняв свою дитину” [7, 205], – та-
кого висновку доходить брат Ми-
китки Іван у кінці новели. Неорди-
нарна манера поведінки Микитки, 
його зухвалі й скандальні витівки 
часто викликають у рідних лише не-
розуміння, сміх та подив. Тому осо-
бливу увагу привертає чимала кіль-
кість дефінітивних характеристик 
неґативного, образливого змісту, що 
лунає з уст рідних і близьких голов-
ного героя на його адресу: “Уступи-
ся мені з хати, напасте старцівська! 
[…] Ти, запортку недоношений! Гос-
подоньку милосердний! Який тепер 
поганий нарід настає на світі. Геть! 
Ти, антихристе! Бо як возьму яке 
лихо, то й перевалю тебе” [7, 203]. 
Сам Микитка теж, судячи з наступ-
ного епізоду, вважає себе “відміною”, 
“виродком”, не таким, як інші: “Ти 
гадаєш, що я плачу? То сльози самі 
капають, бодай їх шлях трафив, – 
говорив Микитка, ловив жменею 
очі так, як ніс, і пирскав сльозами 
на землю. – Я вас мушу висякати, 
дітьчі очища” [7, 205]. Осудливе й 
зневажливе ставлення сім’ї до Ми-
китки зумовлене насамперед його 
постійним бешкетуванням: “Знаєш, 
де твої нашильники, що вліті пропа-
ли? То я їх украв та порізав на ремін-
ці та й зробив шори на нашого пса” 
[7, 204], – зізнається головний герой 
своєму братові Іванові, щоб його 
розізлити. Причина такого дивно-
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го, бунтівного поводження героя 
залишається незрозумілою майже 
до кінця новели. Після завершення 
діялогу Микитки з братом Іваном 
оповідач нарешті пояснює мотиви 
незвичних дій і вчинків головного 
героя: “Цілий світ робив Микитці 
наперекір: дома його зневажали й 
били, на селі його били, від нікого 
не чув привітного слова, хіба тільки 
сварку, тим-то й рад був Микитка, 
що й він віддячить тому світові тим 
же добром” [7, 206]. Наведені слова, 
власне, звучать як “своєрідна кода, 
що узагальнює не лише тематичний 
спектр цього конкретного твору, а 
й слугує підсумком певного життє-
вого й змістово-концептуального 
принципу” [8, 107].

Типологічні паралелі між но-
велою Леся Мартовича Відміна й 
романом Осипа Шпитка Вирід ви-
являються також і на стильовому 
рівні. Зокрема, однією з найбільш 
характерних спільних рис, що збли-
жує стильові рівні творів є іронія та 
сарказм, які в обох випадках нерідко 
набувають карикатурного перебіль-
шення. Дається взнаки тонкість і 
легкість іронічного стилю письмен-
ників, дотепність і гострослів’я. 

У романі Вирід виразним є глуз-
ливо-критичне, упереджене став-
лення Осипа Шпитка до тих чи інших 
зображуваних персонажів, його над-
звичайно гострий і їдкий сарказм та 
сатира. Письменник нерідко вдаєть-
ся до характеристик неґативного, 
образливого та зневажливого зміс-
ту, вживаючи згрубілу лексику: “В 
повітовім місті Т., де стоїть звичайно 
трохи війська, жила собі проживала, 
знана не лише у місті, але і в околи-
ці 30-кількалітня дівка жовнірська… 
прачка, обдерта, вічно запита, скро-

фулічна… Її кликали іронічно: «Пан-
но Гапко!» Смішнішого страхопуда я 
ще не бачив досі на світі. Тут справді 
природа мусіла зужити незвичайно 
багато сили, аби створити щось та-
кого гидкого” [10, 77]. Карикатура й 
іронія у цьому романі є не лише за-
собом створення комічного ефекту, 
але й способом вираження ставлен-
ня автора до зображуваного пред-
мета. Подеколи письменник вико-
ристовує астеїзм – “різновид іронії 
як тропа, похвала у вигляді осуду (чи 
навпаки)” [2, 67], що простежуємо, 
наприклад, у наступному фраґменті 
тексту: “Або й вона сама, Боґуміла… 
Господи! Така то свята, така добра – 
лиш одну-одніську хибу відкрив я 
у неї перед шлюбом: була бридка!” 
[10, 81]. 

Натомість іронія, гумор та сар-
казм Леся Мартовича в новелі Від-
міна прості й добродушні. Дотепно-
жартівливі описи письменника не 
мають настільки їдкого, образли-
во-зневажливого змісту, як у рома-
ні Вирід Осипа Шпитка. Головним 
стильовим принципом покутського 
письменника, що виразно виявля-
ється, зокрема, й у новелі Відміна, є 
ґротесковість: “Купив коня такого, 
що копає й кусає, та й підкував на 
всі чотири ноги. Думка була така, що 
Микитка товче собою поміж коні, та 
кінь морсне його підковою по чолі 
та зробить йому амінь. Гадаєте, що 
лучило на нього? Де там! Кінь коп-
нув батька, копнув неню, копнув 
мене, а ся відміна лазила коневі по-
під живіт, тягала за хвіст, а кінь його 
й не рушив” [7, 205-206]. 

Таким чином, ознаки типологіч-
ної споріднености між новелою Леся 
Мартовича Відміна та романом Оси-
па Шпитка Вирід є чіткими й вираз-
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ними. Ідейно-тематична й стильова 
подібність цих творів обумовлена 
перш за все подібністю манер жит-
тєвої і творчої поведінки мистців, 
спорідненістю їхніх темпераментів, 
тобто спільними життєво-типоло-
гічними факторами.
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existence and find one’s own way of faith. The analysis is done by means of tex-
tual and comparative methods, also with the help of Christological interpretation.
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ВІЗІЯ ЩАСТЯ У ВЕЛИКІЙ ГАРМОНІЇ 
БОГДАНА ІГОРЯ АНТОНИЧА

Творчість Богдана Ігоря Антони-
ча – одна з найбільш значущих сторі-
нок нашої літератури, їй притаманна 
непідробна оригінальність в осягнен-
ні художньої дійсности та виняткова 
глибина у відтворенні специфіки ре-
лігійного світосприйняття. Його по-
етичне слово відкривається читачеві 
щораз новими гранями і дає багатий 
матеріял для літературознавчих сту-
дій. 

Актуальність нашого досліджен-
ня зумовлена необхідністю глибшо-
го прочитання художньої спадщини 
Богдана Ігоря Антонича, адже його 
творчість вирізняється жанровою 
багатогранністю, широкою палітрою 
поетикальних засобів, високим рів-
нем суб’єктивности в поетичній ре-

інтерпретації традиційних сюжетів. 
Нового осмислення потребує збірка 
Велика гармонія, адже вона має ваго-
ме значення для розуміння внутріш-
нього світу її автора, зокрема у ній 
викладено поетову візію щастя, яку 
намагатимемось прокоментувати, 
послуговуючись біблійними текста-
ми, творами святих Отців та україн-
ських письменників, зокрема Григо-
рія Сковороди.

У Великій гармонії подибуємо три 
вірші, у яких поет концептуально під-
ходить до питання щастя: Amen (“Щоб 
серце доспівало, його ти перемінь. До 
щастя треба мало: гармонії. Амінь”) 
[1, 89], (Наївність) (“Малі до щастя 
дверці: захоплення та неба, гармонії 
у серці, нічого більш не треба”) [1, 
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99], Triangulum (Віра, надія, любов, 
ч. 1) (“Бо щастя це трикутник, / а в 
нім три боки: віра, надія, любов”) [1, 
106], решта поезій побіжно, але мис-
тецьки досконало дають відповідь 
на поставлену у нашому дослідженні 
проблему. 

Для Богдана Ігоря Антонича, як 
людини і поета, вкрай важливо було 
знайти відповідь на питання: у чому 
щастя? чи воно можливе? як його 
осягнути? Оскільки Велика гармонія 
− збірка християнської лірики, то, 
зрозуміло, ключ до щастя поет відна-
ходить на сторінках Святого Письма, 
зокрема Євангелія − благої вісти. Уже 
з перших днів своєї проповіді Ісус 
Христос вказує шлях до щастя, про-
голошуючи блаженства у Нагірній 
проповіді. Він для того і прийшов на 
землю, щоб закликати вірних увійти 
у радість Пана свого і зробити її за-
гальнодоступною (Мт. 25, 21). Впро-
довж усієї земної місії Спаситель час-
то наголошував на тому, що щастя не 
у земних скарбах, а небесних благах, 
що радість чистого серця уже є пе-
редсмаком Царства Небесного тощо. 
Перед тим, як повернутися до Не-
бесного Отця, Воскреслий особливо 
зупинявся на трьох ключових словах: 
мир, любов та радість. Біблія визна-
чає мир як стан добробуту щоденного 
існування, як стан людини, що живе у 
гармонії з природою, собою та Госпо-
дом [12, 424]. Жак Філіп наголошує, 
що Господь є Богом миру. Він гово-
рить і діє лише в атмосфері миру, а не 
неспокою і хвилювання. Пригадаймо 
досвід пророка Іллі у Хориві. Бог не 
перебував ні в потужному вітрі, ані 
в землетрусі, ні у вогні, а в “лагідно-
му вітерці” (1 Цар. 19, 12) [15, 9]. Для 
християнина мир − це велике благо, 
тому що сам Христос дарував його 

своїм апостолам: “Мир вам” (Лк. 24, 
36; Йо. 20, 19), “Мир залишаю вам, мій 
мир даю вам” (Йо. 14, 27), “Мир до-
мові цьому” (Мт. 10, 12; Лк. 10, 5). По-
бажання і прагнення миру увійшло 
згодом у літургійну традицію, адже 
більшість церковних богослужень 
містять прохання за мир: “В мирі Гос-
подеві помолімся”, “За мир з висот і 
спасіння душ наших Господеві помо-
лімся”, “В мирі вийдім”. Мир − це той 
стан, якого прагне людина після ви-
снажливої духовної боротьби зі злом. 
Людині, у якої серце обтяжене при-
страстями, незнайомий стан духо-
вного миру і радости, і навпаки, якщо 
людина живе у мирі з Богом, ближні-
ми, навколишнім світом, тоді її серце 
буде наповнене неземною, непроми-
нальною радістю, і це не емоції, а стан 
її духа, душі і тіла. Папа Франциск 
каже, що відзнакою та печаттю хрис-
тиянина є радість. Він наголосив, що 
сумний християнин – це абсурдна річ, 
підкресливши, що Святий Дух вчить 
любити й переповнює радістю, адже 
у Посланні до Галатів апостол Павло 
пише, що “плід Духа: любов, радість, 
мир” (Гал. 5, 22). Над темою миру і 
радости розмірковують і святі Отці: 
“Мир − це простота духа, умиротво-
реність сумління, спокій душі, зв’язок 
любови. Мир − це порядок, гармонія 
в кожному з нас, це постійна радість, 
яка народжується від свідчення чи-
стого сумління, це свята радість сер-
ця, в якому панує Бог. Мир − це шлях 
до досконалости. Або ще краще: у 
мирі міститься досконалість” [15, 
75]. Тома Кемпійський каже: “Весе-
лість праведних є ради Бога і в Бозі, і 
радість їх правдива” [14, 122]. Йосиф 
Ратцінґер (папа Бенедикт XVI) наго-
лошує, що погіршення стосунків із 
Богом є витоком усіх отруєнь люди-
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ни, їх покращення − головною умо-
вою миру у світі. Лише примирена з 
Богом людина може примиритися 
і сама з собою та бути в собі гармо-
нійною, і лише примирена з Богом 
та собою людина може зміцнювати 
мир навколо себе та в цілому світі [8, 
100]. Український філософ Григорій 
Сковорода, який світоглядно вель-
ми близький Антоничеві, висновує: 
“Плоди блаженного життя є радість, 
радісність, насолода. А корінь їх є спо-
кій серця” [16, 230].

У творчості Антонича поняття 
“щастя”, “гармонія”, “мир”, “радість” 
виступають майже синонімами. До 
речі, те, що розмаїття земних радощів 
не має нічого спільного з істинним 
щастям, поет у своїх творах декларує 
неодноразово. У поезії Momentum cum 
Deo (3 Богом сам-на-сам) Богдан Ігор 
Антонич художньо зобразив спокуси 
“цього світу”, життя, “повне чару, при-
нади”, манить ліричного героя, “бли-
щить із зрадливих заслон” [1, 94]. 
Проте епітет “зрадливі” виказує те, 
що поет розгадав усю марноту світ-
ських зваб. З цього огляду доречними 
є розмірковування Івана Золотоус-
того, який каже: “Справді, не велич 
влади, не многота грошей, не велика 
могутність, не міцність тілесна, не 
розкішний стіл, не блискучий одяг, 
не інші людські переваги надають 
благодушність і радість, але буває 
це плодом лише душевного благо-
устрою й чистої совісти. Той, хто має 
чисту совість, хоча він одягнений у 
веретище, хоча бореться з голодом, 
добродушніший за тих, хто живе роз-
кішно; але той, хто усвідомлює за со-
бою лихе, хоча володіє горами золота, 
є бідніший за всіх” [4, 144].

Ще одним твором, у якому Бог-
дан Ігор Антонич стверджує, що хоча 

життя має “тисячі принад”, проте у 
“кожній радості ховає безліч зрад”, є 
поезія Vinea divina (Сірина життя): 
“О, життя різноманітне в однині, / о, 
життя тисячебарвне в сірині, / та зате 
в найбільшім щасті є на дні / лиш по-
лин” [1, 94].

Щастя полягає не в зовнішніх 
обставинах життя, вважає Григорій 
Сковорода, а “в нас самих”: “Що було 
б, якби щастя, для всіх найпотрібніше 
та найлюбезніше, залежало від місця, 
від часу, від тіла та крови! Скажу яс-
ніше: що було б, якби щастя поклав 
Бог у Америці або на Канарських ост-
ровах, або в азійському Єрусалимі, 
або в царських палацах, або у Соло-
моновому віці, або в багатстві, або 
в пустині, або в уряді, або в науках, 
або у здоров’ї? [...] Хто міг би осягну-
ти ті місця? Як можна всім родитися 
в тому самому часі? Як усім умісти-
тися в одному уряді або маєтку?”; “Я 
не кажу, що щаслива людина не може 
виконувати високого уряду або жити 
в веселій країні, або користуватися 
добутком, я кажу лише, що вона щас-
лива не від чину, не від країни, не від 
добутку [...] Бог не прив’язав щастя ні 
до часів Авраамових, ні до кордонів 
Соломонових, ні до царства Давидо-
вого, ні до наук, ні до маєтків, ні до 
природних талантів, ні до добутків – 
тим-то він не всім одкрив шлях до 
цього (усього), і є праведний у своє-
му вчинку”; “Хочеш бути щасливий? 
Не шукай щастя за морем, не прохай 
його в людини, не мандруй по плане-
тах, не тиняйся по палацах, не повзай 
по кулі земній, не ходи по Єрусали-
мах... За гроші ти можеш купити село, 
справа важка, бо обхідна, а щастя, 
як необхідна необхідність, даруєть-
ся скрізь та завше задурно”; “Дійсне 
щастя є в нас”; “Шукаємо щастя по 
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країнах, по віках, по статтях, а воно 
скрізь та завше з нами; ми в ньому, 
як риба в воді, воно коло нас шукає 
нас самих. Немає його ніде, бо воно 
скрізь. Не шукай його ніде, коли не 
знайдеш скрізь”; “Цей мир, ніби нео-
ціненний скарб у нашому домі, в нас 
самих захований. Можна сказати, що 
воно бездомним волоцюгам у голову 
не приходить, що порозкидали серце 
своє по пустих зовнішностях”; “Щастя 
наше в нас... хай ніхто не чекає щастя 
від високих наук, від шановних посад, 
від добутків...». Щастя в нас – це для 
Сковороди значить “царство Боже – в 
нас” або сам Бог у нас... [16, 301-302]. 
Ці думки філософ також виклав у по-
езії Щастя, де ти живеш?.

Ще однією умовою до відчуття 
блаженства, миру і радости є вміння 
усамітнитися, увійти в “комірчину” 
власного серця, з яким Господь роз-
мовлятиме у тиші. Власний духовний 
досвід підказав Антоничеві, що лю-
дині не так легко стати понад зви-
чайні земні радощі, які автор передав 
словом “щоденність”, і витишитися 
серцем, щоб почути голос Божий: “Як 
важко, як важко, як важко / забути 
щоденність є нам, / єдину коротку 
хвилину / гуторити з Богом... сам-на-
сам” [1, 95].

Великий знавець духовного жит-
тя Никодим Святогорець наголошує 
на важливості усамітнення: “Якщо 
покажеш Богові свою душу, настільки 
вільною й усамітненою в собі, то по-
бачиш, які дивні діла зволить Він зро-
бити в ній; головне − Він осінить тебе 
божественним миром, який є даром, 
що може стати в тобі кивотом для 
всіх инших дарів, як говорить вели-
кий Григорій Солунський. “О, дивне 
з’єднання, таємна скарбниця Всевиш-
нього, в якій одній Він зволив слуха-

ти звернені до Нього твої слова, і сам 
говорити до серця твоєї душі” […] 
Все твоє бажання й очікування нехай 
буде завжди звернено до цих невиди-
мих Божих відвідин. Однак пам’ятай, 
що Бог не відвідає твою душу, якщо 
не знайде її усамітненою в собі” [6, 
189]. Це добре розуміє і Григорій Ско-
ворода: “Залиш, о дух мій, скоро всі 
землянії міста! / Зійди, мій душе, в 
гори, де правда живе свята, / Спокій 
де, тишина царюють з відвічних літ, 
/ Країна де вабна, де неприступний 
світ” [11, 50].

Г. Сковорода висловив думку про 
те, що потрібно вийти із системи зем-
них пристрастей і піднятися туди, де 
панує правда, тобто Мудрість та Бог, і 
саме там заспокоїться душа. Але для 
цього треба залишити печалі світу й 
марнотність мирських діянь. Такий 
підйом зветься у миcтця “возлетін-
ням”, яке можливе в очищеній люди-
ні. У “силі” до байки Щука та Рак фі-
лософ пояснює: “Без Бога й за морем 
погано, а мудрому чоловікові весь 
світ – рідний край: скрізь йому й за-
вжди добре. Бо добро він не збирає з 
місць, а носить його в собі” [11, 121]. 
Отже, спокій, тиша, тобто душевний 
мир, досягається через зречення від 
усього, що проминає, і поєднання з 
небесним, з Богом.

Стан душевного миру в Антонича 
найчастіше передається словом “гар-
монія”, яке закладене у назву збірки 
релігійної лірики поета і є ключем до 
його розуміння щастя. Слово “гармо-
нія” − злагодженість, “благозвуччя” − 
є домінантним у збірці Велика гармо-
нія, повторюється у 12 поезіях, орга-
нізовує образну систему, що дозволяє 
вважати його метаобразом [19, 28]. 
Гармонія в Антоничевому сприйнятті 
− не лише стан духовного та духового 
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умиротворення, це також позитивна 
активність усіх граней особистости 
(пор. “цілого чоловіка” в Івана Фран-
ка), для поета це, звичайно, творчість. 
У вже згадуваній поезії Vinea divina 
поет екстраполює у художній текст 
декілька християнських тем і симво-
лів (притча про таланти, притча про 
робітників у винограднику), за до-
помогою яких розкриває сенс свого 
земного існування: “О, життя все має 
тисячі принад, / навіть і тоді, як сіре і 
сумне, / лиш одне: / в божій винниці 
збирати виноград” [1, 94].

Ліричний герой Великої гармонії 
переконаний, що джерелом щастя, 
миру, радости і гармонії є Господь. 
У поезії Deus Magnificus Богдан Ігор 
Антонич так і називає Бога “гармо-
нією”, “акордом музичним”, “камер-
тоном, що строїть серце”, “звуком 
доконаним, величним” [1, 92]. Поет 
за посередництвом ліричного героя 
звертається до Осіб Пресвятої Трійці 
з проханням дарувати йому щастя, 
наприклад, у творі Veni Sancte Spiritus 
просить наповнити серце “щастям 
янгольської повноти” [1, 85], у вірші 
Litania − молитва про дар віри і лас-
ки: “Як треба усміху Твойого, / як ра-
дости серцям, / як оборони від усього 
злого, як соняшної віри треба нам” [1, 
96].

Повнота миру, непроминальної 
радости і вічного щастя втілена в осо-
бі Ісуса Христа, тому Богдан Ігор Ан-
тонич у своїй знаковій поезії Agnus 
Dei (“Ти не гордий орел сизокри-
лий...”) акцентує на Божій доброті, 
милосерді, всепрощенні, приймаючи 
які, людина стає щасливою: “Ти не 
біль, ти не міль, що гризе. / Ти любов, 
Ти нам знов до душі радість ллєш, до-
брий Боже. / Ти потіха, ти лік на все 
зле. / А як витримати людське серце 

у злиднях не може, / в темноті кличе 
одне імня: / Боже Ягня” [1, 110].

“Де Христос – там правдива ра-
дість і райське торжество”, – каже Паї-
сій Святогорець [7, 283]. Сковорода ж 
обстоює думку про те, що той, хто об-
рав у своєму житті Бога, отримав бла-
гословення у всьому, що робитиме, і 
це буде для нього легким. “Блажен, 
о блажен, хто з перших пелен / Себе 
присвятив Христові” [11, 49]. 

Б.-І. Антонич сприймає світ і жит-
тя в ньому як досконалий акт творен-
ня, у якому немає місця хаосу і дисгар-
монії. Вони з’являються лише тоді, 
коли людина добровільно і свідомо 
перериває свій зв’язок з Творцем або 
коли знаходиться у стані напруженої 
духовної боротьби. Так, у вірші Veni 
Creator поет усвідомлює себе енгар-
монійним контрастом до космічної 
гармонії всесвіту: “Ти акорд косміч-
ної гармонії довкола, /Я – енгармо-
нійний – серед хвиль боротись мушу; 
/ Та коли б моя душа униз упала кво-
ла, Дисонанс заглуш і громом вбий 
безсилу душу” [1, 101]. 

Втрата благодати, неспокій, не-
злагодженість у душі ліричного ге-
роя, виснажливі процеси духовної 
боротьби асоціюються у Б.-І. Антони-
ча з дисонансом та енгармонійністю. 
Такі стани можна подолати лише з 
вірою в те, що Господь як досконала 
гармонія заповнить собою людську 
“енгармонійність”, силою Духа Свято-
го, наче вогняним мечем, розсіче пута 
спокусника, поглине дисонанс душі, 
наповнить її світлим звучанням. До 
речі, смуток у християнстві є одним 
з найважчих гріхів, бо породжується 
гордістю та браком віри, тому Свя-
те Письмо радить : “Розважай себе, 
втішай своє серце, геть проганяй від 
себе печаль: багатьох бо сум уже по-
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губив – немає ніякого з нього пожит-
ку” (Сир. 30, 23). 

Владу повернути мир людському 
серцю має також Богородиця, у якій 
святість, а отже, мир і радість, сяга-
ють кульмінації. З’ява Святої Діви 
супроводжується промовистими об-
разами зі світлою, веселковою, му-
зичною тональністю. “Грайте, арфи, 
грайте, ліри, грайте, гусла, грайте, 
лютні, / бийте, дзвони, лийте тони 
ніжні, соняшні й могутні, / в світ ви-
ходить Божа Мати з неба синьої па-
лати, / вбрана в семибарвної веселки 
злототкані шати” [1, 111].

Душі ліричного героя Великої 
гармонії властиві стани неспокою, 
сумнівів, коли “хата серця – курна і 
проклята”. Саме тоді час звернутися 
до Богоматері, яка єдина може “при-
нести цілющий лік в борні” і “за-
спокоїти скрегіт арфи серця”. “Salve 
Regina!” – кличе поет і знає, що його 
почуто, що поміч прийде. Поезія Ave 
Maria − досвід тісних материнсько-
синівських взаємин Божої Матері і 
ліричного героя, тепло яких відобра-
жає “ясна долоня на молодому чолі”: 
“Зарання й ввечорі щодня в задумі 
шепочу Твоє імня. / Імення – пісня 
соняшна, гармонія, надія. / Прилинь, 
Всенепорочна, й віджени від мене 
зло, / ясну долоню поклади на моло-
де чоло. / Ave Maria” [1, 101].

Зустріч iз Божественним зазви-
чай викликає у людини радість (“у 
Господі я веселитимусь” (Пс. 104, 
34)), богообрані особи переживають 
екстаз, їм відкривається містичний 
досвід єднання з Господом. Ціла низ-
ка поезій зі збірки Велика гармонія 
є свідченням того, що Богдан Ігор 
Антонич володів винятковим даром 
споглядати Трансцендентне, органи 
його духовного чуття були чутливи-

ми до сакрального, звичайно, перед 
тим серце поета витишувалося, уми-
ротворювалося, диявол-спокусник 
був поборений Божою силою, і саме в 
такі моменти народжувалися поетич-
ні шедеври типу Musica noctis (Вечір): 
“В серці, що сповите тихого спокою 
шарфами, / милозвучний, гармоній-
ний кожен тон. / Далеч обзивається 
ледь-ледь чутними арфами, / вітер 
строїть ніч під божий камертон. // 
Літня, тепла ніч угору на недеї, киче-
ри / піднесеться пахощами квітів ба-
гатьох. / Слухаймо великого концер-
ту, як увечорі / на фортепіяно світу – 
кладе долоні Бог” [1, 86].

Людина, яка так чи інакше до-
свідчила Бога, не може бути такою, 
як раніше, наприклад, цар Давид тан-
цював перед Ковчегом Завіту, Закхей 
роздав бідним своє майно і прийняв 
науку Христа, зустріч з Богом карди-
нально змінила життя Марії Магда-
лини, жінки-самарянки, і таких при-
кладів можна навести надзвичайно 
багато. Для поета ця духовна транс-
формація виливається у бажання 
безперестанно славословити Госпо-
да, прославленого у своїх творіннях: 
“Захоплений до краю, / мов барва в 
рожі згусла. / Нічого більш не маю, 
/ лишень кедрові гусла. // Для Ньо-
го хочу грати, / рукою в гусла бити. 
/ Сто струн, мов срібні грати, / що 
ними кедр обвитий” [1, 97].

У Великій гармонії Б.-І. Антонича 
простежуємо ще одну закономірність: 
бажання славословити Бога прихо-
дить після покаяння і сокрушення 
серця. Так, прохально-покаяльна то-
нальність поезії Kyrie elejson природ-
но переходить у величання – Magnifi-
cat. Поетове серце прагне співати Бо-
гові “похвальну псальму”, “могутню 
пісню”, “пречисту пісню”. Псалтир та-
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кож пронизаний такими закликами: 
“Співайте Богові нашому співайте, 
Цареві нашому співайте” (Пс. 46, 7), 
“Співайте Йому нову пісню” (Пс. 33, 
3), “Боже, я нову пісню Тобі заспіваю” 
(Пс. 144, 9). Славослов’я – це також 
невід’ємний і важливий компонент 
богослужень: “Слава Тобі, Боже наш, 
слава Тобі” або “Слава Тобі, Господи, 
слава Тобі”, “Слава во вишніх Богу, і 
на землі мир, і в людях благовоління”. 
“Через славослов’я, прославляння 
Любови, Премудрости, Милости Гос-
подньої під час богослужіння, – на-
голошує Д. Болгарський, – людина 
прилучається до Божественного жит-
тя, зцілюючи тим самим свою ушко-
джену гріхом і страстями душу, стає 
на благодатний шлях спасіння і якщо 
вона живе, не порушуючи заповідей 
Божих, у дусі християнської любови, 
то отримує можливість наслідувати 
життя вічне” [3, 74].

Для вираження екстатичного 
почуття поетові часом замало лише 
слова, тоді на допомогу приходить 
музика, яка здатна зачепити найтон-
ші струни серця і налаштувати лю-
дину на прийняття благодати. Думка 
про те, що світ має музичну природу, 
була Антоничеві надзвичайно близь-
ка. Християнський Бог є найвищою 
гармонією, камертоном, до якого 
поети “підлаштовують” інші сфери 
музичного універсуму. Бог, людина і 
природа єднаються в єдиному акор-
ді, в єдиному музичному ритмі [20, 
377]. 

Музика завжди здійснювала ва-
гомий вплив на духовне й духове 
життя людини. “Втілений у піснеспі-
вах досвід молитовного богоспілку-
вання несе в собі свідчення духа най-
вищого Розуму, в якому ритм, дихан-
ня, життя Царства Небесного” [3, 74]. 

Ермес Ронкі взагалі вважає, що “вста-
новити зв’язок із Богом та дійсністю 
можуть лише музика поезії та поезія 
музики [...]. У Святому Письмі недо-
статньо розмірковувати про Бога чи 
говорити про Нього − необхідно ще й 
співати [...]. Спів − це більше, ніж про-
стий речитатив. Спів − це більше, ніж 
голос і звук, адже він залучає музику, 
мистецький досвід краси, культуру 
та історію народу [...]. У молитві пісня 
залучає тіло, світ та історію. До музи-
ки поезії додається поезія музики [...]. 
Христос дарує себе, Слово дарується 
через красу в музиці та поезії” [9, 33-
38].

Ще у давні часи люди виражали 
стремління до Божественного за до-
помогою слова і музики. У книгах 
Старого Завіту знаходимо декілька 
яскравих прикладів для підтвер-
дження цієї думки. Наприклад, коли 
злий дух мучив Саула, Давид грав 
цареві на гуслах, і дух відступав. Та-
кож коли пророк Єлисей хотів щось 
запитати у Бога, він наказував при-
вести гусляра. “А тепер приведіть 
мені гусляра. І сталося, коли грав гус-
ляр, то на Єлисеї була Господня рука” 
(2 Цар. 3, 15). Під час царювання Да-
вида у храмі день і ніч грали і співали 
понад 4000 музикантів (1 Хр. 9, 33; 
23, 5). Однак найповніше значення 
духовного співу представлено у псал-
мах, які передають стан душі, коли 
вона наповнюється Господом, адже 
лише людина, наповнена Божим Ду-
хом, може з повноти серця співати 
для свого Творця: “Співатиму псалом 
імені Твоєму” (Пс. 18, 50), “Співатиму 
й у псалмах Господа буду хвалити” 
(Пс. 27, 6), “Співайте Господеві псал-
ми; співайте нашому цареві, співайте” 
(Пс. 47, 7), “Я буду Господеві співати 
поки життя мого, псалми співатиму, 
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скільки буду жити” (Пс. 104, 33) та ін. 
У Новому Завіті апостол Павло також 
закликає християн проказувати між 
собою “псалми, гимни і духовні піс-
ні” (Еф. 5, 19). Митрополит Андрей 
Шептицький, пам’ятаючи вислів свя-
тих Отців “Хто співає, той подвійно 
молиться”, влучно назвав спів “пре-
чудним символом молитви”: “Співана 
молитва відповідає людській природі 
та природним довгам чоловіка супро-
ти Всевишнього, [...] у співі людина, 
що її серед життя ломить і мучить 
безнастанний нелад і дисгармонія, 
внутрішня боротьба і зовнішні уда-
ри, знаходить те, що є ідеалом життя, 
себто лад і гармонію” [17, 56-57]. Ці 
слова Митрополита Андрея стнуть 
у нагоді уважному читачеві Великої 
гармонії.

Музика і спів виступають у тво-
рах Богдана Ігоря Антонича важ-
ливим засобом єднання людини з 
Богом. У його поезії музичні обра-
зи символізуються, несуть важливе 
смислове навантаження (наприклад, 
символ арфи, дзвону, скрипки). На 
жанровому рівні автор часто вико-
ристовує псалми, гимни, пісні, для 
нього характерні біблійні стилізації, 
алюзії зі Святого Письма та відомих 
літургійних творів. 

Коли душу ліричного героя пере-
повнює радість, з його грудей ллєть-
ся пісня-величання: “Співай, душе 
моя, пречисту пісню Богу, / О радуйся, 
о веселися вся! / Вкажи захопленим 
очам Твою дорогу, / Хай арфою Твоєю 
стану я” [1, 113]. 

Ліричний герой благає стати ар-
фою в руках Бога, тобто він просить, 
щоб Господня рука торкнулася струн 
його душі, бо лише творячи Божу 
волю, людина може вповні розкри-
ти себе для світу, в Антоничевому 

розумінні – “зазвучати”. Дослідниця 
Ірина Бетко зауважує, що образ-сим-
вол арфи пророків виступає містким 
уособленням поетичної творчости 
[2, 69]. Через акт творення Всесвіту 
Б.-І. Антонич намагається збагнути 
призначення миcтця, який, уподі-
бнюючись до Бога, теж стає творцем 
нової дійсности. 

Проблема творчости у системі 
поезій Б. І. Антонича на біблійну те-
матику посідає одне з чільних місць, 
зокрема у контексті духовно-суспіль-
ного призначення мистецтва. “Лірич-
ний герой Антоничевої збірки відає, 
що він причетний до таїни Великої 
гармонії, до Абсолюту, і здійснюєть-
ся ця причетність у поетичній твор-
чості”, – пише Ганна Токмань [13, 
52]. Отже, можемо стверджувати, що 
Антоничева творчість має містич-
ний, екстатичний сенс, про що про-
мовисто свідчить Ars poetica II, ч. 1: 
“Я звичайний піїта, / кожний мене 
захоплює день, / не розумію світа, / 
не розумію власних пісень. [...] // За-
хоплення початок / релігії й сонетів, 
/ захоплення нам родить / апостолів 
і поетів” [1, 91].

Без творчости поет не зміг би по-
чуватися щасливим, тому що це його 
основне життєве призначення, це те, 
що Сковорода назвав “сродною пра-
цею”. “Для мене день, / що без пісень, 
/ це чорна ніч / для юних віч. // Для 
мене день, / що без пісень, / є наче 
гріб, / що смерть застіб” [1, 105].

У Великій гармонії Богдан Ігор Ан-
тонич ділиться дуже сокровенними 
для кожної людини речами: привід-
криває тайну свого богоспілкування 
і богомислення, запрошує читача у 
свої мрії, визнає, що має нелегку ду-
ховну боротьбу. Вірш Ars poetica II, ч. 
2, з одного боку, розповідає про при-
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значення Антонича-поета, а з іншого 
− відкриває образ людини, яку відвід-
ини Бога роблять чутливою до сво-
го брата, тобто ближнього: “Співати 
про хату, / малу, небагату, / де добре 
є брату, / де радісно жить. [...] // Та ще 
про хвилину, / найвищу, єдину, / коли 
це людину / відвідує Бог” [1, 105].

У релігійній традиції часом осо-
бливого наближення Бога до люди-
ни є період церковних свят, що над-
звичайно колоритно відображено у 
творчості Антонича.

У християнстві виокремлю-
ють три види часу. Час космічний, 
пов’язаний із чергуванням дня та 
ночі, пір року і так далі; цей час ци-
клічний за своєю суттю, обумовле-
ний коловим рухом у природі; час 
історичний, який виражає послідов-
ність історичних подій, що пряму-
ють, згідно з Божим Промислом, у 
співдії Божої волі із волею людською 
до певного завершення. Історичний 
час пов’язаний з есхатологією. Існує 
ще один вид часу, який різні автори 
називають по-різному. Філософи ви-
значають його як “екзистенціяльний 
час”, богослови – як “богослужбовий, 
літургічний час” або “час Церкви”. 
В. Лєпахін називає його “іконічним 
часом”. У вигляді божественних енер-
гій вічність пронизує час, надаючи 
йому непроминальної цінности. Іко-
нічний час – це “воплочена” вічність, 
це двоєдина часо-вічність, це час, що 
не змішується із вічністю, але і не-
віддільний від неї, час, максимально 
насичений вічністю [5, 98]. Іконічний 
час – це не теоретична богословська 
категорія, а боголюдська реальність, 
що відкривається людині через осо-
бистий досвід життя у Христі. Церква 
ж як Тіло Христове, як боголюдський 
організм перебуває і в часі, й у вічнос-

ті. Стаючи істинним членом Церкви, 
беручи участь у Божественній Літур-
гії, людина “виривається” із часу і 
прилучається до вічности. 

У поезії Богдана Ігоря Антони-
ча Gloria in Excelsis подія Христового 
Різдва виходить поза часово-просто-
рові межі, тому що Антоничів Бог на-
роджується не у Вифлеємі Юдейськім, 
а в серці поета: “Обняти всіх людей / з 
великої, ясної радости, / до всіх гука-
ти: гей, / сміятися безжурно, радо. [...] 
// Хай грає пісня серед герця, / Бо це 
найбільша з перемог. / У жолобі мой-
ого серця / Сьогодні народився Бог” 
[1, 87-88].

Варто зазначити, що у наведених 
вище рядках особливе богословське 
навантаження лежить на слові “сьо-
годні”. “Ось тепер – час сприятливий, 
ось тепер – день спасіння” (II Кор. 6, 
2), – пише апостол Павло у Другому 
посланні до Коринтян. Отже, за посе-
редництвом божественної благодаті 
ліричний герой виростає з хроносу 
в кайрос, і ця подія супроводжується 
невимовною, неземною веселістю, 
що має ознаки радости прийдешньо-
го віку.

Такою ж екстатичною радістю 
пронизана поезія Resurectio (Воскре-
сіння). У ліричного героя наскрізно 
особисте, а не лише обрядове сприй-
няття найбільшого релігійного свята, 
бо “моя воскресає душа” (письмівка 
моя. – І. Д.): “Дзвони грають шовково, 
осяйно, бароково, / дзвони грають, 
вся земля на привіт поспіша, / дзво-
ни грають шовково, будять Соняшне 
Слово, / дзвони грають, бо моя во-
скресає душа” [1, 95].

Для християн Великдень − це 
“свято над святами і торжество всіх 
торжеств”, “цей день, що його со-
творив Господь, возрадуймося і 
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возвеселімся в нім” (Пс. 117, 24). Ра-
дість Воскресіння Христового впо-
вні відображають церковні бого-
служення: “Небеса достойно нехай 
веселяться, земля ж нехай радується, 
нехай празнує і світ, видимий увесь 
і невидимий, бо Христос воскрес − 
радість вічна” (Канон Пасхи). В Ан-
тонича символом пасхальної радо-
сти виступає дзвін – поширений в 
українській літературі образ-символ 
з багатою палітрою значень, серед 
яких Богдан Ігор обирає великодній, 
вітальний дзвін, який проганяє зло 
і звістує Воскресіння: “Дзвони б’ють 
без угаву, б’ють на радість, на славу, 
/ дзвони б’ють в п’янім герці, хоч за-
мовкли, б’ють знов, / дзвони б’ють 
без угаву, будять тишу імлаву, / дзво-
ни б’ють, бо у серці воскресає любов” 
[1, 95].

Наступним твором, який за то-
нальністю надзвичайно близький до 
попереднього, є поезія Зелені свята, 
у якій Богдан Ігор Антонич передає 
радість свята Зіслання Святого Духа. 
Біблійна традиція зображає Свято-
го Духа в образі голуба, вогню, води, 
бурі. Усе, до чого Він торкається і на 
чому спочине, відроджується до жит-
тя з невимовною енергією. У вірші 
Зелені свята символом Святого Духа 
є буяння життя, що передається за 
допомогою зеленого кольору. На тлі 
зеленого довкілля викристалізову-
ється образ душі, оживотвореної Бо-
жим Духом. “Сьогодні є Зелені свята, 
/ зелена вже трава. / Моя душа була 
розп’ята, / сьогодні знов жива. // Усі 
до церкви поспішіть! / Вій, теплий ві-
тре, повівай! / На дверях власної душі 
/ я вішаю зелений май” [1, 103].

Поезія Зелені свята є ще одним 
потвердженням того, що кожна бі-
блійна подія, яка реактуалізується 

у церковному святі, має проєкцію 
на особисте духовне життя автора: 
“Моя душа була розп’ята”, “На дверях 
власної душі я вішаю зелений май” 
(письмівка моя. – І. Д.). У аналізовано-
му вірші кожен рядок дихає радістю, 
поет із властивою йому художньою 
майстерністю доносить до читача пе-
реконання, що насправді є щасливим 
лише тоді, коли перебуває у Бозі, тоді 
і “Господь радіє творами своїми” (Пс. 
103, 31): “Усюди щастя, радість, сміхи, 
/ мов юність вічно є ще. / Здається, 
що сам Бог з утіхи / собі в долоні пле-
ще” [1, 104].

В Антоничевій поезії Бог і люди-
на поєднані спільним станом радос-
ти. А от Григорій Сковорода наголо-
шує на передумові, завдяки якій мож-
ливе таке злиття Творця і створіння: 
“Чисте серце належить Богові, а Бог 
належить йому. Воно – приятель 
Бога, а Бог – йому приятель, Воно – 
жертва Богові, а Бог – йому. Чисте 
серце та Бог є двоє та єдино” [16, 229]. 
Отже, чистота серця – необхідна умо-
ва щастя. Ліричний герой Антонича 
(зрозуміло, що і сам поет) неоднора-
зово говорить про те, що піддається 
спокусам, що його душа “поплямлена 
життям і зла”, але зазвичай стає на до-
рогу покаяння: “А сьогодні я спілий, 
мов літом, / покінчив молодечі шту-
карства та герці, / погодився із Богом 
та світом / і знайшов досконалу гар-
монію в серці” [1, 103].

Тема духовної боротьби є домі-
нантною у святоотцівській традиції, 
адже для людини, яка стає на Божий 
шлях, багатий духовний досвід стар-
ців є неоціненним скарбом. Так, Ни-
кодим Святогорець пише: “[...] так, 
як Бог є мир, що перевищує всякий 
ум, то необхідно, аби серце, яке хоче 
прийняти Його в себе, було мирне й 
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вільне від усякого збентеження. [...] 
Оскільки Бог і Господь для того зво-
лив створити твою душу, щоб вона 
була житлом і храмом власне для 
Нього самого, то тобі треба тримати 
її у великій пошані і не допускати, 
аби вона принижувалася нахилом до 
будь-чого, що є нижче від неї” [6; 183, 
189]. 

Григорій Сковорода вважає, що 
“мир”, “спокій” можливі лише як “зго-
да з Богом” та звільнення від тих “ес-
кадронів чортів”, що “обсадили майже 
кожне людське серце” [16, 230], тому 
найпершим кроком до щастя є звіль-
нення від гріха: “Щасливий той і без 
утіх, хто подужав смертний гріх. / 
Душа його – Божий град, душа його – 
Божий сад [...] / А невинність – то мій 
квіт, мир, любов – ото наш плід. / Бо 
душа моя верба, ти для неї, як вода 
[...] / Я нічого не боюсь, лиш гріха я 
стережусь, / В мені вбий усякий гріх – 
це є ключ моїх утіх!” [11, 51].

У іншому місці філософ каже: “О 
чисте серце! Ти – новий час, вічна вес-
на, прекрасне небо, обітована земля, 
рай розуму, радість, тиша, спокій Бо-
жий, субота та великий день Велико-
дня” [16, 229]. Чисте серце – необхідна 
умова для того, “щоб в небо возлеті-
ти” (“Бо серцем хто брудний, не може 
Бога уздріть” [11, 50]), і уникнути 
смертного жаху (“Знаю, що смерть, як 
коса замашна, Навіть царя не обійде 
вона, [...] Хто ж бо зневажить страшну 
її сталь? Той, чия совість, як чистий 
кришталь” [11, 58]). До речі, Анто-
нич у поезії (De morte, ч. 3) Requiem 
[1, 108] називає щасливою ту люди-
ну, яка здобула досвід смерти (“Біла 
тінь твоя вже знає з всіх найбільшу 
таємницю, бенкетує серед вічних 
бесід”) і Божого суду (“Божий післа-
нець докладно почислив, що ясне й 

темне у душі було й ти вже щаслив”). 
У одкровеннях ліричного героя вчу-
ваються нотки заздрости до душі із 
вічности (“ти знайшов гармонію спо-
кою”), адже сам він ще виборює свій 
мир (“та тепер шукаю ще гармонії 
життя й борні”). Поет неодноразово 
розмірковує про ту мить, “коли загля-
не в очі лилик”, і просить Бога, щоб у 
момент кульмінації духовної напруги 
“мене ніколи не зігнув бурун”, “щоб 
я в змаганні стояв, мов скеля, проти 
орд”, “щоб смерть моя була – останній 
гармонії акорд”. 

Гармонія, або мир, тісно пов’язані 
з поняттям “апатея”, що походить 
від стоїків, які були переконані, що 
найбільшим щастям для людини є 
душевний спокій. У Горацієвих Одах 
читаємо: “Зберігай розум спокійним 
чи то у скруті, чи у щасті!” У христи-
янстві слово апатея вказує на стан 
людини, що подолала пристрасті 
і відтак перебуває “поза всіляким 
страхом, сумом, хіттю та прагненням 
насолод” (Епіктет). Для людини яка 
сягнула апатеї, рішення на користь 
добра є легким і радісним; його мож-
на порівняти із силою чистої душі. 
Іван (Йоан) Ліствичник називає апа-
тею “воскресінням душі, яке відбува-
ється ще до воскресіння тіла” [18, 22]. 
Никодим Святогорець каже, що мир 
серця − це і мета духовної боротьби, 
і наймогутніший засіб для отриман-
ня в ній перемоги [6, 184]. Ці істини 
мають такі поетичні вияви у вірші De 
morte, ч. 4 (Смерть): “Я є спокійний, 
наче тиша на воді, / я маю досить, до-
сить сили, / щоб не боятись навіть і 
тоді, / коли загляне в очі лилик. [...] 
/ Бо навіть чорний привид смерти / 
душі моєї не розстроїть струн” [1, 89].

Мабуть, Богдан Ігор Антонич, пе-
редчуваючи свій близький відхід, ін-
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туїтивно налаштовував себе на спо-
кійний відхід “у дім за зорею”. Дже-
релом його спокою була непохитна 
віра у те, що його душа не зануриться 
у вічну темряву і не впаде у безод-
ню, адже він очікує, що Бог, для якого 
поет став золотострунною арфою, по-
батьківськи “пригорне” [1, 97] його 
до себе.

Святе Письмо рясніє цитатами 
про зв’язок між щастям і приборкан-
ням пристрастей: “Щасливий чоло-
вік, що Господа боїться” (Пс. 128, 1), 
“Щасливий, хто додержує закону” 
(Прип. 29, 18), “Щасливий, кого не ви-
нуватить власне сумління” (Сир. 14, 
2). Никодим Святогорець каже: “Бе-
режи совість свою незаплямованою, 
щоб ні в чому не осуджувала тебе й 
ні за що не дорікала, але була мирна 
й щодо Бога, й щодо всіх зовнішніх 
речей. Таке пильнування совісти на-
роджує, поглиблює і збільшує вну-
трішній мир, як запевняє пророк 
Давид: “Глибокий мир тим, що закон 
Твій люблять, − вони не спіткнуться” 
(Пс. 119, 165) [6, 185]. Григорій Ско-
ворода, як і всі учителі християнської 
духовности, насамперед застерігає 
перед такими гріхами, як марнослав’я 
та гордість, адже людина з такими 
пристрастями не може осягнути ду-
шевного миру: “То у тих хай мозок 
рветься, / Хто високо вгору пнеться. 
/ А я буду собі тихо / Коротати милий 
вік, / Так мені мине все лихо – / Щас-
ний буду чоловік” [11, 65].

Оскільки Христос проповідував 
покору, неодноразово давав уроки 
смирення власним життям, то з твору 
розуміємо, що ліричний герой, вправ-
ляючись у простоті, тихості, наслідує 
свого Вчителя. “Отже, брате мій, – ка-
жуть святі отці, – якщо любиш мир 
серця, то намагайся увійти в нього 

через двері смирення” [6, 187]. Укра-
їнський філософ закликає бути ближ-
че до простого, природного, адже нія-
кі штучні науки не відкриють людині 
не тільки своїх глибинних таємниць і 
законів, а й не зроблять щасливими, 
і тим більше не принесуть душевно-
го миру: “Не бажаю наук нових, крім 
здорового ума, Крім розумностей 
Христових, бо солодкість там сама. 
[…] / За маєток земний маю спокій, 
воленьку святу, / Окрім вічности ба-
жаю я дорогу цю просту” [11, 59]. 

В Антоничевій поезії Свята про-
стота присутні співзвучні мотиви: 
“Велика простота – / найвища до-
сконалість. / Наївність є свята, / до-
вершенням є малість. // Щаслива це 
людина, / ясна її дорога. / наївно, мов 
дитина, / молитися до Бога” [1, 99].

Отже, ще однією умовою щас-
тя є простота серця, яка неодмінно 
пов’язана зі служінням, адже людина, 
яка Божі таланти захотіла б зберегти 
лише для себе, ніколи не зможе бути 
щасливою, тому що любов – це єди-
ний дар, який примножується лише 
тоді, коли його віддають. Антонич 
як поет дарував свій мистецький та-
лант, свою творчість, і це приносило 
йому радість, і це по-антоничівськи 
майстерно відтворено у поезії Рубач, 
ч. 2, де в образі веселого дроворуба 
впізнаємо поета, та й взагалі твір ба-
гатий на місткі символи, алюзії, які 
слугують добірним матеріялом для 
численних філософських рефлексій. 
На нашу думку, Антоничева формула 
щастя викладена у рядках: “Найбіль-
ше щастя – бути добрим” [1, 106].

У творчості Богдана Ігоря Анто-
нича Бог є найвищою гармонією, ка-
мертоном, від якого налаштовується 
людина і світ. Як каже псалмоспівець, 
“сам Господь дає щастя” (Пс. 85, 13), 



128 +

Spheres of Culture+
але осягнути його нелегко, адже воно 
є привілеєм тільки такого серця, яке 
заради нього зрікається світського 
задоволення, порожнього філософу-
вання і керується винятково Божою 
волею, яку ставить вище від своїх еґо-
їстичних бажань. Лише чисте серце, 
яке викорінило жало усякого сумніву, 
бунту, гордости, спроможне відчути 
радість від зустрічі із Трансцендент-
ним і розділити це щастя зі своїми 
ближніми.
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Abstraсt: The article analyzes the works of Нnat Khotkevych, which combined Chris-
tian principles and mythological prose. This segment of works belongs to the so-called 
“Hutsul” period of the artist. Ideological aesthetic approach to depicting Hutsuls was 
based primarily on understanding the archaic worldview of Hutsuls, their pagan culture, 
which contribute elements of mythological idea. During the Hutsuls’ period the life and 
creativity Нnat Khotkevych showed special interest to culture of this part of Ukraine. Neo-
romantic prose of Н. Khotkevych needs to be understood as a myth. 

In his writings there is a clearly defined vision of issues that should be based on the 
laws of spiritual morality. The article states that the prose works are characterized by an 
attempt to understand the Ukrainian nation through the prism of religion, mythological 
and Christian worldview of Ukrainians. 

Keywords: Н. Khotkevych, mythological and Christian principles, Hutsul mentality, 
religious themes, national issues
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СИНКРЕТИЗМ МІТОЛОГІЧНОГО ТА ХРИСТИЯНСЬКОГО НАЧАЛ 
 У ПРОЗІ ГНАТА ХОТКЕВИЧА

Українці, як і інші народи світу, 
мають достатньо розвинуту міто-
логію. Мітологія виражає ідеальне 
буття нації. Українська мітологія 
відіграла конструктивну роль у 
формуванні релігійного підґрунтя 
національности, що засвідчують й 
історико-культурні, й історико-фі-
лософські періоди. 

Ідейно-естетичний підхід мист-
ців до зображення Гуцульщини ба-
зувався головним чином на осмис-
ленні архаїчного світовідчуття гуцу-
лів, язичницьку культуру яких обу-

мовлюють елементи мітомислення. 
Дотримувався цієї традиції, зокре-
ма, й Гнат Хоткевич. 

У гуцульський період життя та 
творчости Г. Хоткевич виявив осо-
бливу зацікавленість культурою цієї 
частини України. Вона вабила пись-
менника із Наддніпрянщини своїм 
екзотичним поєднанням християн-
ства та язичництва, виразним вия-
вом первісних уявлень про світ і лю-
дину, що відбивалися як у фольклорі, 
так і у звичаях, обрядах, які мистець 
досліджував і вивчав. Це не було ви-
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падковим чи таким, що вибиралося 
з історичної логіки розвитку україн-
ської літературної традиції означе-
ного періоду. Певною мірою зацікав-
леність фольклором письменників 
рубежу ХІХ і ХХ століть була зумов-
лена рецесією традиції романтиків 
початку і середини ХІХ століття, для 
яких духовне та духове життя наро-
ду, втілене у фольклорі й етнографії, 
ставало об’єктом вивчення та по-
пуляризації у художній творчості. 
Для письменників-модерністів кін-
ця ХІХ – початку ХХ століття (М. Ко-
цюбинський, Тіні забутих предків; 
О. Кобилянська, У неділю рано зілля 
копала; Г. Хоткевич Камінна душа, 
Довбуш) особливу зацікавленість 
становила фольклорна та звичаєва 
традиція малознаного, а від того ще 
екзотичнішого світу Гуцульщини. 
Розкриття ориґінального світопочу-
вання та світосприйняття мешкан-
ців цієї частини України стало скла-
довою неоромантичної естетики. 
Неоромантична проза Г. Хоткевича 
повинна сприйматися як міт, бо вона 
характерно об’єктивізується, уявно 
відтворює образи ідеалу, sacrum’y. 
За нашими спостереженнями, гори 
становлять переважаюче художнє 
тло сюжетів неоромантичної про-
зи Г. Хоткевича. У його творах чітко 
окреслюється авторське бачення 
тих питань, які повинні спиратися 
на закони релігійної моралі. Осмис-
лення цієї сентенції знаходимо у ро-
мані Довбуш, повістях Камінна душа, 
Авірон, численних оповіданнях (Ма-
ленькі образки великої справи, Так 
мусило бути, Першому революціоне-
рові, Борець) та драмах (Лихоліття, 
Вони, Село в 1905 році та інші). 

Таким чином, питання сенсу та 
значення релігії, пошуків людиною 

Бога, свободи y духовному житті, на-
магання з’ясувати суть таких важ-
ливих морально-етичних категорій, 
як «добро» та «зло», «любов», «ві-
рність», «терпимість», «пошук істи-
ни» та осмислення християнського 
та мітологічного світогляду гуцу-
лів, є центральними для розуміння 
творів Г. Хоткевича та його внутріш-
нього світу. У повісті Камінна душа 
(1911) та романі Довбуш (1930) нео-
дноразово наголошується, що саме 
віра допомагає побожному гуцулові 
зберегти себе від спокус та гріхів. 
Над Камінною душею Г. Хоткевич по-
чав працювати, коли приїхав на Гу-
цульщину, десь 1908; закінчив 1910 
року. Вперше повість була надруко-
вана 1911 року в Чернівцях у друкар-
ні «Руської ради». Видання було ілю-
строване багатьма авторськими ма-
люнками переважно пейзажного ха-
рактеру. За чернівецьким виданням 
повість була перевидана без будь-
яких змін у Харкові 1922 року. Десь у 
1920-х роках Г. Хоткевич написав кі-
носценарій за повістю. Однак цього 
кіносценарію у архіві письменника 
не виявлено. 1964 року за мотивами 
повісті Г. Хоткевича А. Кагарниць-
кий і М. Ровицький написали герої-
ко-романтичну драму Камінна душа.

У творах мистця, у яких затор-
кується релігійна тематика, не-
має чіткої межі між язичництвом 
та християнством. Перебуваючи в 
умовах взаємодії, релігія на Гуцуль-
щині стала переплетенням христи-
янських канонів та язичницьких ві-
рувань. Ще в давнину люди бачили, 
що гори мають велику силу, вагу й 
твердість, тому вони здавна стають 
предметом поклоніння. Згадати 
хоча би Синайську гору з біблійно-
го сюжету. Про це читаємо у повісті 
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Авірон: «Як прийшов Ізраїль сюди, 
до цієї гори, від Рафідина, в той же 
день Мойсей був на горі й говорив 
з Богом. Того давно вже не трапля-
лося, певно, тому, що не було гори: 
все рівне та рівне пустиня, – звідки 
ж би мав говорити Бог» [3, 72]. Гора 
тут семантизується у місце зустрі-
чі, моління, спілкування з Богом, у 
місце де рятувались від гонінь, де 
ховались у самотності й страждан-
ні святі герої. Представлення обо-
готворення каменю починається у 
тексті із тотемічного ототожнен-
ня речі й тотему, які, у свою чергу, 
ототожнюються з усією природою 
і соціюмом. У повісті Камінна душа 
тотемізм мітологічного сюжету ви-
ражається в одинично-множинному 
характері творення персонажа: це, 
як правило, купа каменів біля скелі, 
або печера з навалених каменів, які 
дають означальну характеристику 
оречевленому образові мітологічно-
го тотему. Марусі любо перестрибу-
вати з каменя на камінь. Для неї це 
однозначно метаморфозувалося у 
відчуття «любови до Великої Мате-
рі природи, відчуття себе у гнучкім 
стані, в бистрім погляді очей, в воло-
синочці отій, що рухне нею легіт, – 
згодом і залоскочеться чоло» [8, 21]. 

Щодо християнської перспек-
тиви твору, то героїні повісті Ка-
мінна душа Маруся і Катерина, не 
знаходячи Бога та гідної відповіді 
на дарунок життя у власних роди-
нах, змушені у стражданні чекати 
Господнього благословення. Хоча, 
як зауважує Н. Михайловська, саме 
«страждання і неволя робили укра-
їнців чутливими до чужого лиха, ми-
лосердними, ближчими до Творця» 
[2, 4]. Життя без Всевишнього втра-
чає сенс, знецінюється і для пасту-

ха Лук’яна (Довбуш), адже Бог, на 
думку героя, є єдиним і найвищим 
осмисленням усього. Краса гір, їх 
мінливість та досконалість спонука-
ють молодого чоловіка до роздумів 
про те, що «в кожній видимій речі 
є послання якогось Абсолюту неви-
димого як їхнього творця» [1, 575]. 
Щовечора гуцул Лук’ян звертався до 
Бога з благальними словами, і «без-
хитрісною була молитва, але йшла з 
глибини серця, і від цього сама ста-
вала глибшою» [5, 99], наповнюючи 
існування героя глибоким змістом. У 
художньому змалюванні Г. Хоткеви-
ча саме віра допомагає згаданим ге-
роям бути духовно чистими та жити 
в злагоді з християнською мораллю, 
наближаючись до врівноваженого 
та гармонійного світосприйняття. 

Повість Камінна душа є перехре-
щенням двох просторів духовного 
світу людини – поганства та хрис-
тиянства, на зламі яких внутріш-
ньо перебував і сам письменник. 
Заперечивши принцип виключно 
раціонального сприйняття дійснос-
ти (картини святкування гуцула-
ми свята Юрія, Великодня, обря-
ди, пов’язані з виходом пастухів у 
гори тощо) та ствердивши мотив 
очищення людини через покаян-
ня (доля Марусі, Дмитра Марусяка, 
Юріштана ), мистець у такий спосіб 
відбив насамперед власну життєву 
філософію. 

Ідейно-естетичні підходи мист-
ця базовані на зображенні Гуцуль-
щини головним чином для осмис-
лення архаїчного світовідчуття 
гуцулів, язичницька культура яких 
обумовлюється елементами міто-
мислення. Чільне місце в повісті 
Г. Хоткевича належить описам свят-
кування Великодня і Юрія, під час 
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яких важливе значення належало 
ватрі, очисна та зцілююча сила якої 
поширювалася і на душу людини. 
Культ вогню у горян безпосередньо 
пов’язаний із «живим» або «Божим 
вогнем». Наприклад, урочисте роз-
кладання «живої ватри» знамену-
вало початок життя на полонині, 
своєрідне освячення взаємин лю-
дини з природою, убезпечення від 
нечистих сил. «Все в першу весінню 
цю ніч мало значіння, було насичене 
чарівною силою віщування. Все го-
ворило, все давало знаки, все воро-
жило – треба лиш було розуміти цю 
мову» [8, Т. 2, 27]. 

Елементом первісних язичниць-
ких вірувань у творі Г. Хоткевича 
є також ставлення верховинців до 
смерти та потойбічного світу, адже 
«до смерти гуцул ставиться цілком 
по-філософськи, не боїться ані її 
самої, ані її царства. Не раз можна 
бачити на цвинтарі нарехтовану 
кобилу, що мирно пасеться між мо-
гилками, з’їдаючи траву, порослу, 
може, з частин тіла попередніх ґазд 
її предків. Часом забіжить сюди й за-
кохана пара, і тоді в царстві смерти 
совіршається таїнство зародження 
нового життя. Словом, гуцульське 
кладовище – це зовсім не хитар юдо-
лі плачу і скорбот, а просто собі ка-
валок землі, який обов’язково тре-
ба було відрізати для одної конеч-
ної потреби життя» [8, Т. 2, 69-70]. 
Смерть – це необхідний момент у 
процесі росту та відновлення наро-
ду, це інший бік народження. У творі 
Г. Хоткевича Маруся чекає на появу 
первістка саме тоді, коли страчують 
Дмитра Марусяка. Таким чином, об-
раз самої смерти в Камінній душі є 
амбівалентним: він фіксує тіло, яке 
вмирає або повинно вмерти, й тіло, 

яке народжується або обов’язково 
народиться.

Чимало місця гуцульським похо-
ронним звичаям та обрядам Г. Хот-
кевич присвятив у своїй повісті По-
ніпалєк і Туманюк [7]. Змальовуючи 
події, пов’язані зі смертю Шведа, 
письменник багато в чому перегуку-
ється із М. Коцюбинським (Тіні забу-
тих предків). Увівши в твір детальні 
описи традиційної гуцульської гри 
на трембітах (що мала на меті по-
відомляти горян, зокрема, й про чи-
юсь смерть) та повір’я, пов’язані з 
душею людини, Г. Хоткевич особли-
ву увагу зосередив на змалюванні 
веселощів, які горяни влаштовують 
при вмерлому. Йдеться про так зва-
ні гуцульські «посіження», які су-
проводжувалися загальним гулян-
ням, сміхом, численними веселими 
іграми, на кшталт «млина», «тягну-
ти кота», «бити галембізу», у яких 
можна показати спритність та силу. 
Наприклад, автор пише: «Сумно в 
хаті, і через це вся молодь, не лише 
парубки та дівчата, але й одружені 
пари – всі тісняться у сінях. Інколи 
звідти чуються спалахи здорового 
молодого сміху. І це так добре, так 
по-життєвому, адже життя вічне, а 
смерть минуща. Майстри, що роби-
ли труну у дворі, також заглядали 
на галембізу та хотіли чимшвидше 
приєднатися до задіяних у грі» [7, 
110]. 

Твір Г. Хоткевича став прові-
сником принаймні двох буттєвих 
шляхів людини, яка має змогу вся 
до кінця віддатися фізичному по-
тягові, домаганням своїх почуттів 
і всі зусилля спрямувати на досяг-
нення миттєвої втіхи, або віддатися 
духовному, пошукам Бога, ідеалові 
святости. Перша стежка веде до роз-
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пусти та самопожертви тлінности, 
друга – через душевні муки та ка-
тарсис – до самопожертви Всевиш-
ньому, до нового життя.

Синтез мітологічного та хрис-
тиянського також простежується і в 
нарисі Г. Хоткевича Гуцули й Гуцуль-
щина. Невеличка брошурка видана у 
друкарні «Свобода», у Нью-Джерсі у 
1920 році. У ній автор розглядає осо-
бливості життя гуцулів на основі їх 
народної творчости. Так, наприклад, 
аналізується поява у гуцульських 
піснях таких образів, як працелюб-
ного хлібороба, хоча хліборобство 
не є достатньо розвинутим у гір-
ській місцевості; образи моря та Ду-
наю, виходу до яких Гуцульщина не 
має. Автор намагається осмислити 
буття гуцула крізь призму топосу, 
який впливає на вірування, звичаї 
та традиції верховинців. Письмен-
ник наголошує: «Прекрасна приро-
да Гуцульщини, прекрасний і нарід 
її. Гуцул – се дитина. Він наївний, він 
первісний, він ще не християнин. 
Він близький до природи і вірить в 
могучі, тайні її сили. Ніде нема стіль-
ки повірок і суєвіри, як тут, – трохи 
добрі були услів’я для задержання 
їх на Гуцульщині» [6, 12]. Топос та 
сама природа і є сенсом буття, існу-
вання горців, гуцула важко мисли-
ти не знаючи особливостей місцин, 
на яких він живе. «Його окружають 
гори, а не фабричні труби, він да-
леко від залізничних доріг, авто-
мобілів, аероплянів, він живе ще в 
камінній добі, хоч і уживає зеліза. І 
тому світ для нього є тайною, в нім 
перехрещуються для нього злі і до-
брі сили, треба бути все на сторожи, 
аби не попасти у нього»[6, 12]. 

Нарис є своєрідним спостере-
женням Г. Хоткевича за новим для 

нього і до кінця незбагненним гу-
цульським світом. Автор з неймо-
вірним захопленням описує цей ба-
гатий на враження край. Недаремно 
гори називають «престолом при-
роди», «церквою природи» за їхню 
здатність підносити людський дух 
до трансцендентальної реальности. 
З природніх локусів лише гірські ма-
ють надзвичайну здатність викли-
кати у людини палітру найвищих, 
найглибших почуттів. Карпати для 
гуцула – тло його існування. Вони 
замінюють собою й сферу видовищ, 
і навіть спілкування. Автор зазна-
чає, що важливим для горян є вза-
ємодія людини і природи. 

Варто сказати, що автор акцентує 
увагу на тому, що гуцули дуже по-
божно ставляться до сил природи і 
сприймають її як живу і загадкову 
істоту. У ній взаємопов’язані реальні 
та ірреальні, звичайні видимі та 
надзвичайні, таємні речі й уся ця 
система живе та розвивається. Кож-
на бадилина чи деревце наділене 
для горянина своїм духом і однако-
во важливі для нього. Кожна спра-
ва на Гуцульщині супроводжується 
ворожіннями та ритуальними 
діями. І пісня, й праця гуцулів – все 
дихає первісною давниною. Няв-
ки, чугайстер, щезник, арідник, 
мольфари – весь язичнийцький 
світ відкриває свою палітру на гу-
цульських теренах. Переплетіня 
християнського і мітологічного у 
нарисі висвітлюється через зма-
лювання календарних свят: «День 
благовіщення – більше свято у 
гуцулів. Се свято весни старого по-
ганина, перенесене в хрістіянску 
обстанову. Гуцули кажуть, що в 
сей день Бог вкладає свою голо-
ву в землю, щоби розігріти її, від 
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того пробуджується всяке єство – 
муравлі, гади, жаби… І в сей день 
не можна нічього робити, особли-
во копати або орати землю. І лише 
нещасливець, продавший чьорто-
ви душу, обтісує в той день кіл і 
забиває його в землю, після того він 
може свобідно цілий рік робити і в 
найбільші свята – і йому нічього не 
станеться» [6, 13].

Г. Хоткевич захоплююче розпо-
відає про календарні свята та обря-
ди, які нерозривно пов’язані з по-
рами року. Автор описує ритуальні 
дії в час найбільших свят, а саме 
Різдва, Великодня, Івана Купала та 
інших. «Не можу навіть переказати 
всього, в що вірить гуцул. Правда, 
вплив віку щезає, і мало-помалу ра-
ціональний образ думки робить все 
більші завойовання, тепер вже мно-
ге з того, що було записане етно-
графами, щезло, але всетаки многе 
і осталось» [6, 16] 

Тонко відчуваючи красу і настрій 
довколишньої природи, Г. Хоткевич 
у своїй праці викристалізував ту 
культуру вищих цінностей гуцулів, 
котра і через віки залишається 
унікальною. Симбіоз природи і ду-
ховности породили справжнього 
провідника у мітологічний та хри-
стиянський світ горянина.

Осмислюючи давні мітичні уяв-
лення гуцулів, глибини їх світовід-
чуття та характеру, особливу увагу 
Г. Хоткевич звертав на християн-
сько-духовний світ гуцулів, основу 
якого вбачав у загальнолюдському 
плясті. Камінна душа є яскравим 
прикладом твору, в якому відобра-
ження первісних уявлень про світ 
відбивається через трансформовані 
форми поетичного переосмислен-
ня, зокрема через символ. Одним із 

головних символів повісті є панте-
їзований камінь (як обов’язковий 
елемент гірського пейзажу), який 
не є мертвим і не статичним, а, на-
впаки, дивовижно нагадує людину: 
він відчуває і бачить, чує і говорить, 
навіть може лаятися і битися тощо. 
Використавши принцип олюднення, 
письменник, по-перше, наголосив 
на пантеїзмі гуцулів, по-друге, на-
ділив свій твір глибоким філософ-
ським змістом, адже, за словами з 
Нового Заповіту, люди – це «жваві 
камені», а «Христос є каменем, який 
будівничі відкинули, і відбудова-
ною святинею, що ідентифікується 
з вознесеним світом» [4, 51]. У творі 
камінь стає посередником не лише 
між людьми та природою, а і є сво-
єрідним медіюмом між світом явно-
го й неявного, Хаосом та Космічною 
Гармонією, що нагадує про вічність. 

Гнатові Хоткевичу вдалося 
яскраво відобразити особливості 
характеру верховинців, їх духовнос-
ти та самобутньої культури. Зма-
льовуючи опришків переважно в 
реалістичному пляні, письменник 
зумів наголосити на об’єктивних ри-
сах характеру горян. Осмислюючи 
культуру гуцулів як складну сув’язь 
язичницьких та християнських 
елементів, письменник особливу 
увагу зосереджував на значенні до-
вкілля для горян, із яким вони жи-
вуть у цілковитій гармонії (Гірські 
акварелі, Гуцульські образки). Мі-
тологічний гуцульський світогляд 
не обов’язково тотожний загально-
людським морально-етичним цін-
ностям (Дві дячихи, У корчмі, За Юрі-
штаном).

Найгостріше проблеми сув’язі 
релігійного та національного по-
стають у повісті Г. Хоткевича на 
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біблійну тематику Авірон (1917), 
яка пронизана численними філо-
софсько-моральними роздумами 
про любов та ненависть, життя та 
смерть, людяність та жорстокість, 
свободу та рабство (перш за все, ду-
ховне), пошуки Бога, віру та її вплив 
на людину. В українській літера-
турі дещо раніше за Г. Хоткевича 
до цієї теми звернувся І. Франко в 
філософській поемі Мойсей (1905), 
у центрі якої – трагедія пророка, 
проводиря мас, який прагне подо-
лати зневіру, дух відчаю богообра-
ного народу. Г. Хоткевич подав свій 
ракурс бачення проблеми і зосеред-
ився на психології молодого юнака 
Авірона, що «так безконечно любив 
Бога» [5, 13], а отже й Мойсея. Пись-
менник змальовує героя як над-
звичайно пристрасну (почуття до 
Асхи), душевно чисту людину, яка 
намагається уникати непорозумінь, 
конфліктів, бути зі всіма спокійною 
та ввічливою. Юнак був щасливий 
вже тому, що міг «доложити й своїх 
рук до святої праці» [5, 12] й таким 
чином принести користь своєму на-
родові. Віра у Бога давала Авіронові 
спокій, натхнення, силу вириватися 
із замкненого кола животіння, на-
решті – мрію про Обіцяну землю. 
Однак події, які трапилися в табо-
рі юдеїв: розмови людей про те, що 
ніхто ще не бачив Бога, окрім Мой-
сея (спроба раціоналізувати, а отже, 
втратити віру), обряди жертвопри-
ношень, сорокаденне перебування 
пророка на Синайській горі й, як на-
слідок цього – створення золотого 
тельця, – призвели до зародження 
у душі Авірона сумніву щодо істин-
ности віровчення. Герой сиротливо 
блукав серед напівошалілих, ди-
ких людей, і краялося його серце, 

оскільки «падала слава Мойсеєва! 
Падала віра! Руйнувався Божий 
чертог!» [5, 25]. Авірону не хотіло-
ся цього, адже, як слушно зауважує 
Г. Хоткевич, «сумнів – ненажерли-
вий змій. Йому даєш руку – він хоче 
серце, йому даєш день – він хоче 
життя» [5, 16]. Кульмінацією подій 
стало сходження Мойсея з гори та 
кривава розплата народу за непо-
слух (створення золотого тельця). 
Помста, яка виявилася страшні-
шою за злочин, лише посилила зло. 
«Щось страшне почалося… Мов дикі 
звірі, що від крові п’яніють і гублять 
розум… люди били, рубали і різали» 
[5, 31]. Авірон теж убив, знищивши 
таким чином «свідомість та душу» 
і залишивши «один дикий, обнаже-
ний, загіпнотизований інстинкт» 
[5, 32]. 

Автор, представляючи героя у 
стані духової кризи, внутрішнього 
аналізу межових ситуацій (а звід-
си – і вибору), туги, трагізму, що 
міститься в корені людського іс-
нування, вводить ще одне коло ви-
пробовувань для юнака – внутріш-
нє – сумнів. Герой, не усвідомивши 
цього, обертає вістря сумніву проти 
себе самого, результатом чого стає 
занепащення, духова смерть, втрата 
спілкування з Богом. Зневіра у Мой-
сеєві, «який змальований Г. Хотке-
вичем і в хвилини духовного підне-
сення, і в час запаморочення своєю 
владою» [3, 77], підштовхує Авірона 
до роздумів над вічним питанням: 
«Боже! Чи ти справді живеш на не-
бесах? Чи лише вірити ми повинні, 
що ти єси?» [5, 61]. Відповідь авто-
ра, який із особистісного виходить 
на загальнолюдський філософський 
рівень, закодована, на нашу думку, 
в останній сентенції твору: «Небеса 
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мовчали… як мовчать до цього дня» 
[5, 61]. 

Г. Хоткевич належав до великої 
когорти мислителів (Г. Сковорода, 
М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шев-
ченко, П. Юркевич, Леся Українка, 
І. Франко, М. Хвильовий, Т. Осьмач-
ка, В. Стус та інші), які особливу ува-
гу звертали на вирішальне значен-
ня релігії для духовности українців. 
Полемізуючи з ідеями Ф. Ніцше про 
«надлюдину», мистець прагнув до-
вести, що бачення українцями наці-
ональних питань повинно спирати-
ся насамперед на закони християн-
ської моралі, яка виявляється дуже 
співзвучною українському характе-
рові. 

Через осмислення людської ек-
зистенції письменник намагався 
пізнати сьогодення через занурен-
ня в минуле, без висвітлення якого 
неможливе відродження християн-
ського самопізнання. Художньою 
ілюстрацією цього виявилася його 
повісті Авірон, Камінна душа та ро-
ман Довбуш. Названі твори характе-
ризуються спробою автора осмис-
лити буття українців через призму 
релігії, їх мітологічного та христи-
янського світоглядів. 

Bibliography and Notes

1. Історія релігії в Україні / Ред. 
А. Колодний, П. Яроцький, Київ: Знання, 
1999, 736 с.

2. Михайловська Наталія, Трагічні 
оптимісти. Екзистенційне філософу-
вання в українській літературі ХІХ – 
першої половини ХХ ст., Львів: Світ 1998, 
214 с.

3. Погребенник Федір, Повість 
«Авірон» Гната Хоткевича, [y:] Укра-
їнське слово. Хрестоматія української 
літератури та літературної критики 
XX ст.: У 4 книгах / Упор. В. Яременко, 
Є. Федоренко, Книга 2, Київ: Рось 1995, 
с. 73-78.

4. Фрай Нортроп, Архетипний ана-
ліз: теорія мітів, [y:] Слово. Знак. Дис-
курс. Антологія світової літератур-
но-критичної думки XX ст. / Ред. М. Зу-
брицька, Львів: Літопис 2002, с. 142-174.

5. Хоткевич Гнат, Авірон. Довбуш: 
Повісті. Оповідання, Київ: Дніпро 1990, 
560 с.

6. Хоткевич Гнат, Гуцули й гуцуль-
щина, Нью-Джерсі, 1920.

7. Хоткевич Гнат, Поніпалек і Тума-
нюк: Повість / Автограф [y:] Централь-
ний державний історичний архів України 
м. Львова, Фонд 688, Опис 1, Справа 26, 
156 арк.

8. Хоткевич Гнат, Твори: У 2-х то-
мах, Київ: Дніпро 1966, Том 1, 534 с.; Том 
2, 604 с.



137+

Volume XІІІ, 2016 +

Abstract: The article deals with the problem of split personality in the literary work. 
The author singled out and analyzed spatial, cultural, human and mechanical factors, 
which caused the fault of identification and the loss of integrity of the person. Particular 
attention is paid to the artistic model of mirror reflection, accompanied by enantiomor-
phism, external similarity of the different incarnations of “self” and activity that resem-
bles a synchronous imitation. V. Domontovych used these laws of reflection in creating 
his own version of split personality in the art space of the story The Tamed Gaydamaka. 

Keywords: identity, split personality, mirror reflection
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САВА У ЗАДЗЕРКАЛЛІ: ПРОБЛЕМА РОЗДВОЄНОЇ ОСОБИСТОСТИ 
У НОВЕЛІ В. ДОМОНТОВИЧА ПРИБОРКАНИЙ ГАЙДАМАКА

Дуалістична природа людсько-
го “Я” завжди була об’єктом заці-
кавлення суб’єктів-її-носіїв, проте 
саме ХХ століття надало їй пріо-
ритетного статусу та особливо го-
строго резонансу. Разом із філосо-
фами, психологами, культуролога-
ми та іншими гуманітаріями цей 
дискурс активно розширювали 
ті, кого Людвік Фойєрбах називає 
“людською совістю” [18], – пись-
менники. Українські літератори в 
цьому аспекті теж не становлять 
винятку, яскравим доказом чого є 
не лише художній доробок, але й 
сама особистість В. Домонтовича 
( Д о м о н т о в и ч а - Б е р а - В і к т о р а 
Петрова). У своїх творах (Доктор 

Серафікус, Дівчина з ведмедиком, 
Відьма, Я і мої черевики, Помста, 
Без ґрунту, Ой поїхав Ревуха та по 
морю гуляти, Романи Куліша, Аліна 
і Костомаров та інші) він неоднора-
зово звертався до проблеми втрати 
монолітности “Я” у здеконструйо-
ваному світі, необхідности відшу-
кати свій ґрунт серед “змінної ста-
лости”. Особливе зацікавлення ви-
кликає оповідання про Саву Чалого 
Приборканий гайдамака (з циклу 
Романтика). Твір був написаний в 
еміґраційний період МУРівського 
життя автора, що лише посилює як 
рецептивні відчуття проблеми, так 
і її експресивні форми у художньо-
му тексті. 
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Історична новела чи, за твер-

дженнями окремих вчених, істо-
ричне оповідання В. Домонтовича 
Приборканий гайдамака цікавила 
тих небагатьох дослідників, які 
звернули на неї увагу, радше як 
ще один твір про гайдамаччину 
(Ф. Кейда [11]). Інші літературознав-
ці шукали авторських хиб щодо істо-
ричної правди (В. Державин [7]) або 
ж виправдовували автора і його пра-
во на власну інтерпретацію історії 
(Б. Крупницький [13], Ю. Шевельов 
[21]). Зрештою, “один з найцікаві-
ших творів В. Домонтовича” [3, 6] 
розглянули у контексті очевидних 
проблем психологічної роздвоєнос-
ти (В. Агеєва [1] та М. Гірняк [6]). 
Ми теж звертаємося до останньої з 
перерахованих проблем та ставимо 
за мету детальний аналіз особистіс-
ного роздвоєння головного персо-
нажа – Сави Чалого, виокремлення 
факторів, що призвели до цього ста-
ну, та відшукування шляхів повер-
нення до цілісного “Я”.

Автор недаремно означує свій 
твір як “новеля з кільцевим сюже-
том” [9, 502], хоча ми вважаємо, що 
доцільніше говорити про сюжет, 
побудований за принципом дзер-
кальности, відображення. Твір ло-
гічно варто структурувати на три 
частини. Першу Домонтович розпо-
чинає із бесіди двох друзів – Сави 
та Онисима. Розмова ця закінчуєть-
ся викриттям Онисимової зради, 
жорсткої кари за неї та втечі Сави 
з військом до Молдавського міста 
Бендери, до Пилипа Орлика. Друга 
частина – це опис того, що “діялося 
[…] в Молдавії, в місті Бендерах” [9, 
269], це опис “бесіди” між Савою та 
Орликом, яка тривала більше року. 
Третя частина – віддзеркалення 

першої: це розмова полковника ко-
ронної служби та гайдамацького ва-
тажка. Ці три частини, які пропонує 
В. Домонтович, провокують алюзію, 
якою б, напевно, не знехтував Віктор 
Бер, – алюзію із фізичним явищем 
заломлення світла. Час, який Сава 
провів iз Орликом у Молдавії, – то 
межа, на якій заломлюється про-
мінь-ідентичність (кут α) Сави на 
початку оповідання до (кута γ) від-
дзеркаленого Сави наприкінці тво-
ру. При цьому, як і за законами фізи-
ки, створюється уявне зображення у 
дзеркалі, яке, на противагу цим же 
законам, не є конґруентною іден-
тичністю: внаслідок симетричности 
ліве та праве міняються місцями. 
Автор вміло використовує цей бага-
тозначний символ, репрезентуючи 
через нього, як через призму, влас-
ний художній зразок роздвоєної 
особистісної ідентичности.

В. Домонтович закладає по-
тенційність особистісного роздво-
єння та окреслює домінантні шля-
хи поглиблення інтелектуального 
дискурсу усього тексту вже в назві 
твору – оксюморонному словоспо-
лученні “приборканий гайдамака”. 
У перекладі з тюркського гайда-
мака означає “бунтівна людина”; 
слово входить в обіг на позначення 
учасників народно-визвольної бо-
ротьби XVIII – початку XIX ст. [10, 
127]. Отже, саме словосполучення 
“приборканий гайдамака” склада-
ється із двох взаємовиключних по-
нять. Заголовок, як “…межа, на якій 
розпізнаємо «згорнений» варіянт 
твору” [20, 24], на цьому початко-
вому етапі вказує на стан внутріш-
ньої “розколотости” персонажа. 
Автор підкріплює цю потенційність 
і в першому діялозі. Сава у розмові 
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з Онисимом сам про себе свідчить 
як про ще когось: “Чи ж не був ти я, 
а я ти?” [9, 267]. Хоча відразу ж від-
дає наказ своїм джурам: “…виведіть 
його за клуню, на дрібні шматки 
його порубайте й тіло його соба-
кам викиньте, щоб воно, гидке, й 
землі святої християнської не по-
ганило” [9, 267]. Очевидно, що Сава 
здатний позбутись (частини) себе. 
Віра Агеєва розглядає зроблене як 
кару за “невчинений чи мимовіль-
ний злочин” [1, 263], корені якої 
сягають певних біографічних мо-
ментів із життя автора. Адже “з со-
вєтського погляду, письменницька 
діяльність Домонтовича, як і його 
перебування в повоєнній Німеччині, 
були зрадою” [21, 841]. Ми ж вважа-
ємо, що така думка правдива тільки 
частково: Сава карає Онисима не за 
мимовільний, але за вчинений зло-
чин, не за придуману, але за реаль-
ну зраду. Її корені, якщо дивитись 
на них крізь призму життя автора, 
у тому, що Онисим вважає за кра-
ще лишитись і “врятувати себе” [9, 
267], “підтасуватись” до сильнішої 
сторони, конформізуватись ціною 
зради власних переконань, власно-
го ватажка. За такою логікою, автор 
навряд чи бачить зраду у тому, щоб 
залишити Совєтський союз, зрада 
для Домонтовича полягає радше у 
тому, щоб залишитись там. А зали-
шив чи залишився Домонтович? – 
Це запитання, про відповідь на яке 
можна лише гадати, ніколи так і не 
впевнитись остаточно.

У наступній, за подієвою логі-
кою, частині твору В. Домонтович 
проєктує простір, межу, де має за-
ломитись кут самовизначення Сави. 
Автор обирає кілька чинників цієї 
зміни. Перший – просторово-куль-

турний. В. Домонтович змінює гео-
графічні координати свого героя 
(рідне Поділля – на молдавське місто 
Бендери), що лише підтверджує спо-
стереження В. Агеєвої: “Домонтовича 
завжди цікавила проблема втрати 
людського зв’язку з місцем і адапта-
ції до нового середовища…” [1, 265]. 
Зважаючи, що ідентифікація з про-
стором – це не тільки «інкорпорація 
індивідуумом місця, території, але 
й попурі спогадів, концепцій, інтер-
претацій, ідей та відповідних почут-
тів відносно певних фізичних місць 
та типів місць» [25, 60], абсолютно 
виправдано можемо констатувати, 
що її розрив спричинив у Сави стан 
певного шоку, насамперед культур-
ного. На це вказують тривожність, 
гнів, ворожість до чужої культури 
та депресія Сави: “…Тут навіть хліба 
по людському спекти не вміють, ні 
огірків засолити як слід, – з кропом, 
горіховим та дубовим листям, як то 
у людей робиться… З лютим криком 
скидав зі столу миску з остогидлою 
отією мамалигою. Замість міцної 
горілки, що пече, доводилось пити 
тутешнє вино, яке ні до чого було. 
Так, аби лише слави, що пито. Що ж 
до дівчат або молодиць, то на них і 
не дивився […] сухих і чорних, як ци-
ганки. […] вітри з моря приносили 
відлигу, тумани, лихоманку й чиря-
ки, що на них хворіли козаки. (…Чи 
воно од води, чи що?..)” [9, 275]. “Тип 
вигнанця” (за Г. Абрамсоном [23]) 
якнайкраще репрезентує форму 
ідентифікації Сави. Він втратив пер-
винні соціяльні зв’язки, прагнучи 
зберегти символічні традиції рідної 
культури, і при цьому був змушений 
закорінюватися у чужій культурі, 
що знову ж додає подвійности його 
“Я”: “…Мріяв про справжню зиму, яка 
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буває там на Поділлі, про білий ри-
пучий сніг, про кріпкий мороз, що 
бере на ніч, про дерева в сяйві пух-
кого інею… Зідхав по запашних по-
дільських паляницях” [9, 275]. Сава 
починає оцінювати іншу-молдав-
ську культуру через призму своєї, й 
неминучий незбіг між ними призво-
дить до додаткового відчуження та 
суперечностей. 

Найважливішим та вирішаль-
ним чинником зміни був людський 
чинник – гетьман Пилип Орлик – 
“людина пристрасної, чуттєвої вда-
чі, експансивний, жвавий, всім за-
цікавлений… з різкими переходами 
від найбільшого оптимізму до най-
глибшого відчаю” [9, 271]. Проте у 
Бендерах він був “Мандрівник, ви-
гнанець, людина без вітчизни, без 
власної хати, видана на кожну при-
мху турецького паші, кожного кан-
целярського писця…” [9, 271]. Орлик 
відчував потребу реалізації суворої, 
логічної системи думок, так май-
стерно збудованої за роки вигнання. 
Тож, коли в Бендерах з’явився Сава, 
він “жадібно вхопився цієї нової (но-
вої, а рівно tabula rasa, яку можна за-
повнити. – О. З.) людини…” [9, 274]. 
Складається враження, що Орлик 
хотів “заразити” Саву власними іде-
ями та плянами, хотів “заразити” 
собою, “заразити” власною ідентич-
ністю, наділити його своїми рисами, 
бажаннями, почуттями, розглядав 
Саву як продовження себе, власну 
проєкцію: “з безшабашного розби-
шаки, з селянського ватажка, з гай-
дамаки […] вирішив зробити поле-
тику, куртизана, геометра” [9, 275]. У 
цьому контексті варто згадати слова 
Едварда Саїда: “Колонізувати – озна-
чало насамперед ідентифікувати…” 
[26, 101]. Орлик прагне колонізу-

вати особистісне “Я” Сави, замінив-
ши його ідентифікаційні стратеґії 
(вже втрачені, бо у Сави залишилось 
лише “…темне відчуття невисловле-
ної порожнечі” [9, 276]) власними. 
Тому замість чобіт – черевики, які 
ще й заборонено смарувати дьог-
тем, замість мастити волосся олією 
з лямпадки – носити “пудровану, в 
кучерях, з чужого волосся зроблену 
перуку” [9, 278], а на шию – вузький 
комір. Такі вимоги сприяють тому, 
що поруч із Орликом Сава відчуває 
себе марґіналом – людиною, яку по-
ставили на межі вибору, але яка не 
може цілком прихилитись до яко-
гось із пропонованих варіянтів, – 
марґінальність лише підсилює дво-
їстість самоусвідомлення.

Додавав непевності Саві ще й 
механічний чинник, його “двотак-
тний приголомшений згук: тік-так, 
тік-так!” [9, 282] від машини, яка 
куди краще знала не лише години, 
хвилини чи секунди, але й показува-
ла дні тижня, перебіг місяців, роки, 
фази місяця, рух небесних світил, 
“сія часова машина в малому образі 
відтворює увесь рух цілого великого 
світу!.. і не робила в лічбі своїй по-
милок…” [9, 280]. Непрості відноси-
ни склались у Сави з цим дивом ме-
ханіки, він “…не міг згодитися… Усе 
пручалося всередині в ньому, змага-
лося, протестувало. Хіба ж машина 
могла лічити, рахувати, мислити, 
як людина? Краще за людину? Хіба 
годилося, щоб машина була замість 
людини, заступала людину?..” [9, 
283]. В. Домонтович неначе насміха-
ється над своїм персонажем, показує 
його недалеким простаком, що за за-
дньою стінкою пристрою шукає ма-
ленького чоловічка, який би керував 
усіма тими коліщатками. Не знай-
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шовши нічого, окрім хитромудрого 
механізму, він приходить до висно-
вку, що робить його “відчуття бут-
тя зламаним” [22, 103]. “Глибокий 
яр за лісом біля села старого діда 
Якима, в якому лежали усі місяці від 
створення світу” [9, 284], – то все 
вигадка. Машина, виглядає, допра-
цювала там, де Орлик залишив про-
галини. “Машина нищила людське, 
хлопське, сільське – рустикальне! – 
в Савкові. Самого Савка нищила. І 
в Савка здіймалася ненависть до 
машини… Машина репрезентувала 
універс, а він що?.. Був він безсилий 
супроти неї, супроти універсу, збудо-
ваного як машина” [9, 284]. 

Прирівняння машини до люди-
ни, чи навіть її превалювання над 
людиною, є художнім відбитком про-
блеми, яку активно обговорювали в 
філософії ХХ століття. Хосе Ортеґа-
і-Ґассет, Льюїс Мемфорд, Освальд 
Шпенґлер, Мартін Гайдеґґер та ін. 
вказували, що техніка, здобувши 
значну та загадкову владу над її 
творцем, несе небезпеку існуванню 
людства та людськости, бо “тепер 
вже не знаряддя служить людині, 
але навпаки: людина – придаток 
машини” [14, 164]. Саме так відчу-
вав себе і Сава: “Здавалось йому: 
немов це він і не він. Ніби не він, а 
хтось інший за нього говорить і діє. 
І цей другий не людина, а машина, 
механізована лялька, геометрична 
постать з трикутників, квадратів і 
кубів складена, восковий фарбова-
ний автомат, в який замість серця, в 
спорохнілій порожнечі, як в годин-
никові, бляшане пласке коліщатко 
вставлене” [9, 278]. На перший по-
гляд, може видатись, що інтелекту-
ал-Домонтович надав би перевагу 
раціоналізованій політиці, однак у 

статті Християнство і сучасність 
Віктор Петров переконливо ствер-
джує: “…тепер людство мусить ска-
зати: Не механічна каузальність, а 
чудо. Не техніка, а віра” [16, 18].

Надломлена ідентичність “ста-
рого” Сави з домішками механізо-
ваної Орликової могла витворити 
“нову”, й тим самим подолати кри-
зу та ознаменувати наступний етап 
закономірної еволюції ідентичнос-
ти. Проте, з огляду на несумісність, 
різноспрямованість вже існуючо-
го “Я” Сави та “Я”, яке намагається 
прищепити йому Орлик, ці дві іден-
тичності не можуть поєднатись та 
витворити нову. Причиною цього 
неприйняття, недифузности різних 
ідентичностей автор вважає те, що 
Сава надто рустикальний, а все те, 
що всередині його діялось, – “від тієї 
непереборної, неприборканої русти-
кальности” [9, 287], що виявилась аж 
надто “резистентною ідентичністю” 
(“resistant identity” – за М. Кастельс 
[24]). Як наслідок, Сава відчуває роз-
двоєння. Тепер у ньому жили русти-
кальний мужик, що “повставав про-
ти панів-ляхів, різав, палив, нищив 
їх…” [9, 285], та геометр-полетика, 
що “діяв за механічним розрахунком 
машини” [9, 285]. Сава не лише від-
чував це десь на рівні ментальному, 
йому навіть “привиджувалося, що є 
два Савки…”. Якщо погоджуватись із 
тезою Жака Дерріди: “те, що може 
бачити себе, вже не єдине в собі…” 
[8, 155], – така візуалізація-галюци-
нація є логічним та очікуваним на-
слідком.

На Поділля повернувся інший 
Сава, який знову полковникував, “…
знов, як буря, пронісся над старо-
ством, нищачи, палячи, на палі са-
довлячи, вішаючи й рубаючи” [9, 
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285]. Але цього разу “не панів-ля-
хів вішав, не панські замки палив, 
не шляхетним білим трупом шляхи 
стелив і ріки гатив, а гайдамак рубав 
і людські села, гайдамацтвом затро-
єні, руйнував і нищив. Стиснувши 
зуби, робив своє діло полковник 
коронної служби Сава Чалий” [9, 
285]. Тепер ми з певністю можемо 
говорити не лише про роздвоєну 
ідентичність, але й про роздвоєну 
дзеркальну ідентичність. Внаслідок 
заломлення відбулась повна змі-
на парадиґм, енантіоморфізм – ін-
версія сторін: у дзеркальному “Я” 
ліве стало правим, а праве – лівим, 
те, що було правильним, стало хиб-
ним, і навпаки. Домонтович відтво-
рює Ясперсівські асоціятивні ряди 
[21]: один вважає, що треба битись 
за “рівновагу сил”, інший – за “віру 
батьків”; одного “пишними балями 
по замках і палацах шанували пани” 
[9, 286], інший – “бився проти (тих 
же. – О. З.) панів-ляхів”; один хотів 
“вихопити свою важку шаблюку ко-
зацьку й рубати, рубати, рубати” [9, 
287], інший – “натомість люб’язно 
посміхався” [9, 287], “було їх два: 
один любив, другий ненавидів” [9, 
292]. Ми отримуємо той варіянт роз-
витку подій, коли Буберове “…люди-
на тим більшою мірою особистість, 
чим сильніше в людській подвійнос-
ті її Я – Я основного слова Я-Ти” [4, 
15] абсолютно не спрацьовує. Сава 
насправді не відчуває себе особис-
тістю, бо ж “ніколи не знав, чи то 
один Савко всередині його, чи то 
другий щось скаже, чи зробить… Не 
було в ньому певности. Не був він пе-
вен себе” [9, 287]. Дзеркальна іден-
тичність підтверджується, з іншого 
боку, неймовірною схожістю: “Цей 
другий – такий самий, як і він, Сава: 

високий на зріст, широкий у плечах, 
вузький в талії, з шаблею на боці й 
пістолею за поясом… навіть шрам на 
черепі, що розсікав чоло аж до скро-
ні, був у того пана такий самий, як і 
у Сави” [9, 293]. Домонтович досягає 
парадоксу тотожности.

У третій частині це роздвоєння 
переходить із сфери підсвідомости 
у сферу реальности, чи майже ре-
альности. Прихід гайдамацького 
ватажка Гната Голого – стає точкою 
кульмінації. Домовлена зустріч “сам 
на сам” провокує на підозру, бо над-
то вже тонка межа між свідомістю 
героя та реальністю. Читач і критик 
разом із ним, так і не впевнені до 
кінця, чи ця зустріч відбулася в ре-
альності, чи лише в пошматованій 
не-свідомості Сави. В один момент 
Чалий йшов темними коридорами 
підземелля, в інший – сидів у зруч-
ному кріслі, чекаючи гостя; то він ра-
хував кроки і сходинки з ліхтарем в 
пітьмі, то з кімнати прислуховував-
ся до тих же кроків. Автор нагнітає 
ситуацію, користуючись прийомом 
ґрадації: від розгублености через 
ізольованість та страх до безвихід-
ности: “Двоїлося. Двоїлося почуття. 
Двоївся він сам. Світ роздвоювався 
на дві частини. Тривога охоплювала 
його, нудьга, од якої хотілося вити, 
як дикому звірю. Але коли це надхо-
дило до нього, він уже не знаходив 
порятунку… Сава хоче кричати від 
жаху, бо він не знає тепер, хто він, де 
він і що з ним” [9, 293]. 

Увагу варто звернути на кіль-
ка незначних, на перший погляд, 
деталей. По-перше, ім’я ватажка – 
Гнат Голий – це людина яка, маючи 
ім’я, залишається безіменною, на-
гою – без імени насамперед як соці-
яльного означника, «без свого роду 
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одягу» [15, 345]. Навпроти ж нього 
сидить людина у перуці “з чужо-
го волосся” [9, 278], в черевиках та 
тугим комірцем на шиї. Такий не-
природний та незручний одяг – це 
радше туга маска не за розміром, 
яку Сава Чалий одягнув вимушено. 
По-друге, зустріч “сам на сам” ста-
вить нам пастку мови, як сказав би 
Мартін Гайдеґґер: “… мова як мова 
сама починає говорити…” [5, 137]. 
“Сам на сам”, окрім значення “без 
свідків”, означає ще й “наодинці” [17, 
123]. Отже, чи була це зустріч Сави 
та Гната без зайвих свідків, чи Сава 
так і залишався наодинці зі собою? 
Користуючись своїм правом у три-
кутнику автор-текст-читач, надаємо 
перевагу більш “домонтовичівсько-
му” варіянтові – будучи наодинці зі 
собою, роздвоєна свідомість, про-
єктує нову реальність – пара-реаль-
ність. Тим паче, що був справді ре-
альний прототип, реальна модель, 
подія, яку можна було взяти за осно-
ву, віддзеркалити – розмова Сави та 
Онисима. Саме з неї, з уже пережито-
го роздвоєна ідентичність Сави реф-
лексує внутрішню розмову із самим 
собою, рустикального, “голого” “Я” 
з “Я” геометра-полетики в тугих ко-
мірцях, де “Я” стає відлунням, якому 
Сава каже “Ти” і яке каже “Ти” йому. 
Автор навіть користає з тих самих 
слів, що й при першій розмові-про-
тотипі: “…чи ж не ти, Саво, колись 
пішов з людьми проти панів-ляхів, а 
тепер ти, Саво, з панами йдеш про-
ти людей?” [9, 294]. Автор і тут ко-
ристає із принципу дзеркала, яке “в 
окремій фразі […] помножує смис-
лові варіяції, створює ефект резо-
нансу…” [18, 126]. Домонтович знову 
відтворює окрему життєву подію, 
адже, як зазначає О. Колотова [12], 

дзеркало у творі мистецтва формує 
не лише просторову, але й часову 
вісь смислових координат.

Ще один аспект, який дозволяє 
нам означувати ідентичність як 
дзеркальну, – синхронна імітаційна 
активність Сави та Гната: “коли той 
пан підводить руку, простягає йому, 
щоб поручкатись, Сава (…) теж про-
стягає йому свою руку…” [9, 293]; “…
Сава витяг пістолю з-за пояса й по-
клав її перед собою на коліна. І пан в 
ту ж мить зробив те саме… Сава під-
вівся. За ним той другий, гайдамаць-
кий ватажок, теж підвівся… Сава 
підніс пістолю, щоб застрелити того 
другого, ватажка гайдамацького. 
Той другий зробив те саме” [9, 293-
294]. За М. Бахтіном можемо означи-
ти цей аспект як “екран живої реак-
ції” [2, 17]. Випивши “надто багато… 
того вечора” [6, 294], Сава з його вже 
й так роздвоєним “Я” сидів перед 
дзеркалом, у якому не-свідомість 
проектувала всю зустріч – розмову, 
рухи, риси. На це припущення знову 
ж таки провокує автор, пишучи про 
вогник свічки, який “блимав в при-
смерковій далечині великого дзер-
кала” [9, 295].

Одним із визначальних аспектів 
відтворення множинної ідентичнос-
ти на письмі залишається функція 
смерти. Інший вмирає, одночасно 
позначаючи доконання очищення 
та вибору. Смерть – вихід із мно-
жини до цілости. Промовистим за-
лишається факт, що “чорний отвір 
пістолі” побачив перед собою саме 
Сава, а не Гнат. У Домонтовича не-
здатність чітко відділити одне “Я” 
від іншого “Я” призводить до того, 
що смерть цього Іншого коштує жит-
тя для власного “Я”. Промовистим 
є й те, що дзеркало залишилось ці-
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лим. Автор або ж не скористався 
яскравою фольклорною метафорою 
розбитого дзеркала як смерті пер-
сонажа, або ж таким чином вказав 
на збереження життя – збереження 
ідентичности. 

В. Домонтович створив ціка-
ву модель художнього втілення 
ідентичности-як-ідентичностей. 
Роздвоєння в Приборканому гай-
дамаці відбувається на рівні не-
усвідомленому, персонаж не може 
окреслити, ким і коли він є. Такий 
стан нагадує близьке до патологіч-
ного дисоціятивне розщеплення 
ідентичности – у героєві живуть 
дві нетотожні та опозиційні іден-
тичності одночасно. Сава Чалий, 
ідентичність якого розщепилась, не 
може опанувати, обмежити чи бодай 
конкретно окреслити власні “Я”. Аж 
врешті його хвора свідомість проєк-
тує Іншого як реального у дзеркалі, 
а далі виводить його в об’єктивно-
суб’єктивну реальність, що закінчу-
ється самовбивством.

Подальші дослідження пробле-
ми роздвоєного людського “Я” у 
творчості В. Домонтовича відкри-
вають широкі та багатообіцяючі 
перспективи. Щодо окремо взятого 
автора, то йдеться насамперед про 
його полібіографічний контекст 
Домонтовича-Бера-Петрова як осно-
ву для художнього відтворення. На 
окреме дослідження В. Домонтович 
провокує як член МУРу – організа-
ції українських літераторів у емі-
ґрації. Не-материковість, DP-статус, 
зрадник-як-підозра – ці та багато 
інших факторів обіцяють стати при-
змами, через які проблему двоїстос-
ти людського “Я” можна побачити 
у її різноманітних та несподіваних 
гранях.
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Abstract: The article attempts to analyze the phenomenon of generational trauma 
in the Olha’s Mak story Chudasiy (Wonderer). It was found out that the author-emigrant 
ties up psychological complex of protagonist Oleksiy Vucho with conflicts in his family, 
which pushes him to the periphery of the Ukrainian colonial society. Oleksiy’s separate-
ness from people and his own family has been marked as a strangeness.
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МІЖ “ІМПЕРСЬКОЮ МАТІР’Ю” ТА “КОЛОНІЯЛЬНИМ БАТЬКОМ”: 
ҐЕНЕРАЦІЙНА ТРАВМА У ПОВІСТІ ЧУДАСІЙ ОЛЬГИ МАК

Теми антиколоніялізму, анти-
тоталітаризму, як засвідчують біо-
графія, а також багатогранна худож-
ня проза Ольги Мак (1913 – 1998), 
були для неї одними з провідних. 
На це вказує сама письменниця, зі-
знаючись у статті Видвигаю людину 
(1960) в тому, що писати вона поча-
ла ще в СССР, однак публікувати свої 
твори принципово відмовлялася [2, 
9]. Позицію Ольги Мак можна розці-
нювати, з одного боку, як індивіду-
альний опір тоталітарній російській 
окупаційній системі, з якою у неї 
пов’язувались утрата батька, двох 
сестер, що померли з голоду та хво-
роб (1920-ті роки), і репресованого 
чоловіка, мовознавця і перекладача 
Вадима Дорошенка (справжнє пріз-

вище – Дрочинський), який загинув 
у совєтському концтаборі (1944). З 
іншого, як метафору безмовности 
всього повоєнного українського по-
коління, яке заговорило про себе 
лише на еміґрації, спершу в таборах 
Displaced Persons (DP) або Ді-Пі, у За-
хідній Німеччині, а згодом – на аме-
риканському континенті. Водночас 
“порушення мовчання” Ольгою Мак 
після поневіряння з доньками Вікто-
рією та Мирославою окупованими 
селами й містечками Поділля, Гали-
чини (1941 – 1943), пошуків прихист-
ку у повоєнних Словаччині, Австрії, 
Німеччині (1943 – 1947), а невдовзі – 
у Бразилії (1947 – 1970) та Канаді (з 
1970), де вона відкрилася світові як 
письменниця, може бути інтерпре-
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товане як прояв волі колоніяльної 
жінки, або, кажучи словами Ґаятрі 
Чакраворті Співак, “можливість під-
порядкованого промовляти” [4, 716]. 
Крім того, твори Ольги Мак здебіль-
шого продовжують теми, актуальні 
для українських письменників-емі-
ґрантів повоєнного часу: комуніс-
тичного терору та репресій (спогади 
З часів єжовщини, 1954), занепаду 
моральних цінностей, знищення ре-
лігії і розквіту атеїзму (роман Проти 
переконань, 1959), кризи індивіду-
альности у совєтському концтаборі 
(повість Куди йшла стежка?, 1961), 
трагедію Голодомору 1932 – 1933 ро-
ків (повість Каміння під косою, 1973) 
та ін. Відтак, творчість письменниці-
еміґрантки можна схарактеризувати 
як спробу “реконструкції” духової бі-
ографії своєї ґенерації, яку вона роз-
глядає не інакше як “місце пам’яти” 
(П’єр Нора). У цьому пляні проза Оль-
ги Мак уписується в подібний про-
блемний контекст творів Івана Ба-
гряного, Василя Барки, Докії Гумен-
ної, Галини Журби, Тодося Осьмачки, 
Уласа Самчука, тобто всього матери-
ка української еміґраційної прози з її 
антиколоніяльною, антитоталітар-
ною спрямованістю, культом сильної 
особистости, ностальгічними емо-
ційними переживаннями тощо.

Безперечно, проблему анти-
колоніяльного, антитоталітарного 
спротиву порушено й у повісті Чу-
дасій (Торонто, 1956), у якій голо-
вне – зосередження на внутрішньо-
му світі протагоніста, Олексія Вуха, 
котрий усвідомлює себе колоніяль-
ним суб’єктом, через що має складні 
психологічні комплекси та девіяції. 
Головний посил авторки спрямова-
ний на те, щоб розкрити тему коло-
ніялізму через руйнівний уплив на 

особистість, розрив ґенераційних, у 
тому числі родинних зв’язків.

Аналізуючи психопатологію ко-
лоніялізму, Франц Фанон стверджу-
вав, що колонізований спрямовує 
свою “образу” насамперед на рідних 
і близьких [9, 266]. “Образа” Олексія 
Вуха виливається в обсесивну нена-
висть до матері – російської дворян-
ки, яка постає у повісті справжнім сі-
мейним тираном, що морально й фі-
зично знущається з чоловіка та сина, 
і співчуття до батька – приниженого 
українського службовця. Звідси – бо-
лючі національні почуття (питання 
рідної мови, імени й національнос-
ти), асексуальність (безуспішні сто-
сунки з жінками), аскетизм (само-
замкнення у василіянському монас-
тирі, що стає формою “внутрішньої 
еміґрації” героя) – риси характеру, 
які детермінують образ Олексія. Вод-
ночас вони символізують дисгармо-
нійність української людини міжво-
єнного та повоєнного часів, яка, крім 
того, є ще й колоніяльним суб’єктом, 
що перебуває на стадії нонконфор-
мізму, а згодом – активного антиім-
перського спротиву.

Історія стосунків Олексія з 
матір’ю – одна з психологічно най-
складніших у творі. Не буде перебіль-
шенням сказати, що, крім зовніш-
нього, морально-етичного значення, 
образ “монструозної матері” має ще 
й внутрішній, прихований сенс. Із по-
статтю російської дворянки Лисаве-
ти із Саратова, яка, після одруження 
з українцем Михайлом Вухом, була 
“імплантована” в чужорідне та воро-
же їй українське суспільство, авторка 
пов’язує насамперед проблему ро-
сійської колонізації. Під цим кутом 
зору розповідь Олексія про стосунки 
батька-українця з матір’ю-росіянкою 
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набуває зрозумілого значення – це 
своєрідне психо- та лінґвотерапев-
тичне проговорення травматичної 
сімейної історії, що відображає коло-
ніяльну українську історію з диле-
мою “слабкого чоловіка” та “сильної 
жінки”. До речі, тут спостерігаємо 
деякий відхід письменниці від сте-
реотипу, за яким творам про колоні-
ялізм характерне зображення домі-
нування чоловіка над жінкою як але-
ґорії панування імперської держави 
над колонізованою нацією, могутні-
шої сили над слабшою. Екстраполю-
ючи індивідуальну травму Олексія 
на травму національну, Ольга Мак 
розкриває образ “монстра-матері” як 
репрезентанта імперії (Росії) з її сум-
нівними моральними цінностями, 
й відповідно, образ “бунтаря-сина” 
як жителя колонії (України). Образ 
Ухової, відтак, позбавлено будь-яких 
ознак, властивих традиційній матері, 
натомість образ Олексія має всі риси 
сина-бунтаря, навіть матеревбивці.

Щоб пояснити поведінку Олексія, 
в учинку якого щодо матері, з погля-
ду традиційної української моралі, 
порушення табу зайшло чи не найда-
лі (кпини, бійка, замах ножем), Ольга 
Мак удається до умовности, навіть 
алеґоричности. Олексій не сприймає 
“люту московку” за свою матір у без-
посередньому значенні цього слова. 
Вона постає не як мати, а як утілен-
ня імперії – СССР. Таке розуміння 
“імперської матері” стає очевидним, 
зокрема, в епізоді дискусії Олексія з 
Павлом над проблемами, які сучас-
ні дослідники назвали філософією 
“національного поневолення” та 
філософією “національного опору”. 
Водночас така умовність, позначена 
включенням ґенераційного розриву 
(син – мати) в антиколоніяльний на-

ратив (українське – російське), мала 
сприяти кристалізації національного 
самоусвідомлення Олексія, чиє наці-
ональне “Я” роздвоєне між двома – 
українським і російським началами.

Міжнаціональні та ґенераційні 
конфлікти в родині Вуха маркують 
ще одну проблему, таку ж важливу, 
як і складну. Ідеться про “змішані ро-
дини” – українців та росіян, а також – 
про пошуки “напівкровними дітьми” 
свого національного самовизначен-
ня. Накладаючи колоніяльну травму 
(втрату національної ідентичности) 
на травму родинну (батьки та діти – 
репрезентанти не лише різних, а й 
узаємоворожих ідентичностей), Оль-
га Мак продовжує традицію, започат-
ковану в українській прозі романом 
Люборацькі (1861 – 1862) Анатоля 
Свидницького. Однак, якщо в Лю-
борацьких Анатоля Свидницького 
йдеться про духове зубожіння, зре-
чення дітьми свого національного 
“Я”, то в Чудасієві Ольги Мак навпа-
ки – про відновлення втраченого, а 
ще – про гіпертрофоване сприйняття 
власної національности. У випадку 
Олексія це проявляється, зокрема, у 
його пошуках рідної мови (власно-
го голосу), імени (балансування між 
російським Альоша, українським 
Олекса, чернечим Онисифор) та наці-
ональности (ототожнення себе з пев-
ною кровно-духовною спільнотою), 
які суголосні з пошуками “справж-
ньої” матері. Так, намагаючись ви-
креслити з пам’яти образ “імперської 
матері” – російської дворянки, що є 
причиною його моральних і фізич-
них страждань, герой повсякчасно 
згадує іншу, як він висловлюється, 
свою “справжню матір”, яка стає за-
мінником “імперської”, уособлюючи 
жіночу турботливість і чуйність. Та-
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кою герой бачить щиросердечну “ко-
лоніяльну матір” – українську міщан-
ку Уляну Федорівну, яка опікується 
ним. Вона постає як згорьована укра-
їнська жінка, без чоловіка, без роди-
ни, без дітей.

Намагаючись позбутися трав-
матичного минулого, яке здається 
невіддільним від образу “імперської 
матері” (не випадково Павло ствер-
джує, що Олексій “є жертвою, і всі свої 
дивацтва завдячує саме ненормаль-
ній матері” [3, 4]), зцілитися від ньо-
го, він прагне пізнати причини своєї 
травми, а також – витерти з пам’яти 
болісні спогади “колоніяльного під-
порядкування”. Особливе значення 
тут має діялог із Павлом про “душу, 
злиту з національністю”, адже трав-
ма Олексія – загострена “національ-
ною дволикістю”, а при будь-якому 
способі “зцілення” він відчуває про-
вину відступництва від когось із 
батьків: “Як я є москаль – то, значить, 
яничар супроти батька; як я є укра-
їнець – то, значить, яничар супроти 
матері” [3, 21]. З одного боку, як син 
росіянки та хемік-науковець, він є 
повноправним представником ро-
сійської імперської еліти, а з іншого, 
як українець – усвідомлює себе час-
тиною колонізованої, бездержавної, 
духово ущербної нації. Це травматич-
не самовідчуття визначає його вну-
трішню роздвоєність, розщеплення, 
балансування в амбівалентній зоні, 
між двома позиціями – колонізовано-
го й колонізатора, а згодом – рішучу 
відмову від імперського “Я” та фана-
тичну відданість “Я” колоніяльному. 
Своє ставлення до проблеми націо-
нальности Ольга Мак анатомувала в 
дискусії між Павлом та Олексієм, яку 
відтворила у формі “теза” (Павло) – 
“антитеза” (Олексій). Вирізнивши 

дві версії національности, які вуста-
ми свого героя спростовувала, вона 
запропонувала власну – про “душу, 
злиту з національністю”. Не випад-
ково мистецтвознавець-еміґрант 
Богдан Стебельський у передмові 
до Чудасія Ольги Мак зазначав: “Її 
розуміння національности вносить 
багато світла у темряву формальних 
понять, утертих і безобразних. Одну 
з найкращих дефініцій подав Василь 
Стефаник у свойому творі Сини. Але 
ця дефініція землі та крови для обра-
зу України не могла бути розв’язкою 
національного самоокреслення для 
героя Чудасія – Олекси. Син москов-
ки й українця, він мусить розв’язати 
внутрішні конфлікти, розв’язати без 
компромісів і хитань” [5, 9].

За першою версією, до якої схи-
ляється Павло, намагаючись допо-
могти Олексієві знайти арґументи 
“бути українцем”, національність – 
це категорія не вроджена, а набута. 
Спираючись на частково українське 
походження Олексія, його проживан-
ня в Україні, він визнає за ним право 
називатися українцем, обґрунтовую-
чи це категоріями “землі” та “крови”, 
загалом типовими для культурного 
традиціоналізму, що бере свій поча-
ток у народництві з його ідеалізаці-
єю села як статичної моделі існуван-
ня: “Адже ви родились і виховались в 
Україні, їсте український хліб, диха-
єте українським повітря” [3, 21]. Од-
нак у випадку змішаної національної 
ідентичности це твердження зда-
ється непереконливим: Олексій за-
уважує, що він міг би виховуватись 
у Москві, їсти “московський хліб”, 
дихати “московським повітрям”. Дру-
га версія Павла – право людини на 
вибір своєї національности: “Коли 
в людині є крови пів-на-пів, то вона 
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може сама собі вибирати свою наці-
ональність” [3, 21] – відверто обурює 
Олексія: “Виходить, що моя націо-
нальність таки вибрана, а не вродже-
на… Брехня!... Я завжди і при всяких 
обставинах був би тільки тим, чим є, 
і нічим іншим! Розумієте? І не можна 
національности вибирати, так само, 
як не можна при народженню ви-
бирати кольору очей, або волосся… 
Он мої прекрасні сестриці – “істінно 
рускіє баришні”, хоч мають, як і я, пів-
на-пів мішану кров і родились та ви-
ховувались на Україні! Чому так?! Бо 
національність є частиною людської 
душі… А тепер питаю вас: може на-
родитися жива людина без душі?.. 
Отже, і без національности не може!” 
[3, 21-22]. Далі Олексій увиразнює 
власне бачення національности: “Ви 
думаєте… що, коли б я народився в 
Московщині, чи в Китаї, чи в Абісинії, 
коли б у мене не було навіть ні краплі 
української крови, – я був би кимось 
іншим, ніж тепер?!. Я міг би мати 
тільки іншу зовнішню оболонку, але 
душу мав би ту саму! Розумієте? Хоч 
був би косооким, чи чорним, як халя-
ва, але все був би українцем! Не міг би 
бути з душі ніким іншим!.. Головне – 
душа! Вона одинока, безсмертна і 
злита з національністю…” [3, 23]. По-
казуючи гіпертрофоване сприйняття 
Олексієм своєї національности, Оль-
га Мак звертає увагу на мову його 
тіла – несподівані, неконтрольовані 
спалахи емоцій, які виказують не-
рвову хворобу, істеричність, до того 
ж – без особливих сподівань на ви-
лікування. Так, під час дискусії з ним 
Павло зауважує: “Не треба було бути 
навіть великим психологом, щоб зро-
зуміти, як мучило це питання Олек-
сія і яке істотне значення мало для 
нього. Він зблід, болісно нахмурив 

чоло і безжалісно виломлював свої 
пальці” [3, 22]. Спостерігаючи за тим, 
як опонент підбирає арґументи, Пав-
ло зауважує: Олексій “мав таке вра-
ження, що він зараз кинеться на мене 
з кулаками. Очі його заокруглились 
від злости, а лице нервово засмика-
лось, так що зуб не попадав на зуб” 
[3, 22]. А говорив він “таким несамо-
витим голосом, що я притьмом мусів 
зачинити вікно” [3, 22]. Важко не по-
мітити, що почуття національности в 
Олексія – травматично-невротичне, 
таке, яким його описує в оповіданні 
Psychopatia nationalis (1890) Агатан-
гел Кримський. З одного боку, воно 
замасковане від зовнішнього світу, 
а з іншого – постає як патологічна 
форма світосприймання, що мучить 
персонажа та дає йому насолоду, тоб-
то реалізується відповідно до фор-
мули Жака Лякана про обсесевний 
невроз [8, 15]. Водночас його гіпер-
трофована українськість становить 
“точку неповернення”, яка означає 
розрив із матір’ю-росіянкою та за-
хист батька-українця. Невдовзі Олек-
сій демонструє свою “українськість” 
у родині (“перевиховує” матір і відси-
лає до Саратова сестер – нероб і шові-
ністок) і в суспільстві (відмовляється 
від кар’єрного росту, чим проявляє 
своє небажання служити імперії; на-
сміхається з комуністичних лозунґів, 
складає анекдоти про Лєніна та Ста-
ліна; скрізь, де лише може, шкодить 
совєтській владі, про що розповідає 
Павлові ніби про щось само собою 
зрозуміле). 

Ґенераційна травма Олексія як 
репрезентанта колонії маркована 
традиційною для творів про коло-
ніялізм проблемою відсутности від-
повідального за долю дітей бать-
ка. З одного боку, цю відсутність 
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пов’язано з травмою родинною – 
слабкістю чоловіка, що є частиною 
сім’ї, яка не функціонує, з іншого – з 
національною, крахом патріярхаль-
ного ладу. Прикметно, що, на відмі-
ну від детально виписаної характе-
ристики матері, Лисавети Ухової (її 
ми бачимо переважно очима сина, 
спершу – це аналіз власної образи, а 
невдовзі – зневаги), образу батька в 
повісті Ольги Мак немає. У творі не-
має ні його портрета, ні рис харак-
теру, за винятком чоловічої немочи, 
безсилля, слабкодухости. Так, нарі-
каючи Павлові на дружину та дочок, 
яких він звинувачує у всіх родинних 
нещастях, старий Вухо зізнається, що 
сім’я його – спотворена та скаліче-
на: “Я сам ворог того, щоб домашнє 
сміття на люди виносити, бо в родині 
всяке буває… Тільки ж, от, у нас нема 
родини, розумієте? Нема! Тільки я й 
Олексій – родина. Решта все – вороги! 
Ціле життя для них працював, все їм 
віддав, а вони мене ненавидять за це. 
Мене й Олексу. Ми чужі в цьому домі, 
хоч тільки ми втримуємо його, а ре-
шта живе з нашої праці. І за це ще й 
ненавидять нас, вважають нас чимсь 
гіршим, як рабами. Це не фіґураль-
ний вислів, не думайте, і не перебіль-
шення. Це правда, якої ви не можете 
навіть уявити собі! Серед зовсім чу-
жих людей для нас нема чужіших, як 
у власній родині. «Родині»!..” [3, 135].

Безпомічний батьківський світ, 
світ без авторитету, який давав би 
відчуття цілісности та захищености, 
себто утілював патріярхальні цін-
ности, в Чудасієві Ольги Мак пере-
гукується з повістю Ротонда душо-
губців (1956) Тодося Осьмачки. Ана-
лізуючи цей твір у “Танцюючій зірці” 
Тодося Осьмачки (1996), Ніла Збо-
ровська пише, що в ньому “…«бать-

ківський» світ повністю зламаний. 
Колись рішучий із невгасимою енер-
гією волі батько (Овсій Брус. – В. В.), 
нагадуючи безпомічну дитину, тепер 
просить сина захистити від страшної 
дійсности” [1, 51]. Відмовляється від 
помсти своєму кривдникові, ґвалтів-
никові неповнолітньої дочки Гапусі, 
у цьому ж художньому творі інший 
батько, Шелестіян, навіть тоді, коли 
високопоставлений комуніст про-
понує йому для вбивства пістолет. І 
річ не в тому, що Шелестіян звик, аби 
діяв громадський закон, а не самосуд, 
а в тому, що, з одного боку, він інту-
їтивно відчуває, що його хочуть під-
ставити, а з другого – не втаює, що 
панічно боїться комуністів, що вже 
давно морально та фізично злама-
ний. Для українського батька кодекс 
чести та право помсти в ситуації, де 
не діють загальноприйняті закони, 
не спрацьовує такою мірою, як це по-
казує Тодось Осьмачка в учинку бать-
ка-ремісника з поеми Міщани (1929), 
який за збезчещену дочку-одиначку 
Ліду, що застрелилася, викинув із ві-
кна ґвалтівника, комуніста Пилипа 
Комара. Натомість, Іван Брус із Ро-
тонди душогубців, син, який виріс у 
патріярхальній селянській родині, 
відповідає, що не може покинути рід-
ний край і тікати, щоб уберегти себе 
для України, бо справжньою Укра-
їною для нього став батько. Однак 
жертовність сина не рятує ні його 
самого, ні безвільного батька, який, 
зважуючись на останній учинок, ви-
бирається з психіятричної клініки, 
де перебував під наглядом чекістів, 
щоб умерти своєю, осмисленою, а не 
нав’язаною зовні смертю.

У Чудасієві Ольги Мак неспро-
можний до захисту своїх дітей бать-
ко постає уособленням смертельно 



152 +

Spheres of Culture+
загроженого, власне, ледве живо-
го патріярхального ладу. Для того, 
щоб “приборкати” матір-деспота й 
захистити батька-жертву, Олексій 
демонструє безпрецедентний про-
яв ненависти. Він не лише вступає 
у бійку з матір’ю, коли та, за своєю 
звичкою, намагається відібрати у 
нього зароблені гроші, а й заносить 
над нею ножа. Не випадково Пав-
ло, який став свідком фантасмаго-
ричної бійки сина з матір’ю, чекає 
найгіршого – матеревбивства. І хоч 
Олексій не прагнув убити матір, а 
лише намагався відібрати у неї свої 
та батькові гроші, сам інцидент є 
симптоматичним. Так, за понищеним 
“батьківським світом” у повісті Оль-
ги Мак постає спотворений аґресією 
та мстивістю, здеформований “світ 
сина”. Знак піднятої на матір руки 
прочитується не лише як символ за-
непаду патріярхального ладу та де-
ґрадації сина, а також як образ згань-
бленого, оскверненого материнства, 
й оскверненого не лише фізично 
(згадаймо, що Олексій не вважає Ли-
савету своєю “справжньою” матір’ю). 
У його очах стара Ухова не набуває ні 
материнської, ні навіть людської по-
доби. Ось із яким сарказмом він під-
сумовує наслідки свого конфлікту з 
нею: “Взагалі все життя змінилося, 
знаєте? Батько, знаєте, такий само-
впевнений, випростуваний, і навіть 
голос у нього став інакший. Слово 
чести, як почав мамаші вичитувати 
всі її гріхи, як почав докоряти, то ма-
маша слухала, слухала, а потім йому 
в ноги – бух! Плаче і говорить: «Про-
стіть мене, Михайле Івановичу, каю-
ся! Як ви мене за ціле життя ні разу 
не вдарили, за коси не волочили, то 
яка з мене й жінка була?». Батько її 
підняв і каже: «Бог простить!», а ма-

маша тоді другий раз – бух! І так до 
трьох разів. Смішно! Понад сорок ро-
ків тільки зневажливими словами 
батька обзивала, а тут раптом «ви» і 
«Михайле Івановичу»…” [3, 144-145]. 
Відчуження Олексія від матері про-
являється через почуття роздрату-
вання, яке вона незмінно викликає 
до себе: у розмовах із Павлом він 
неодноразово підкреслює, що його 
мати – чужинка. Так, характеризую-
чи внутрішню зміну Ухової, він пози-
ціонує себе як цивілізованого чолові-
ка (українця), на тлі вищости якого 
вона (“московка”) постає дикункою, 
варваркою, здатною або до прояву 
грубого насильства (бійки, лайок), 
або до лакейства, сервілізму, запо-
бігання перед сильнішим: “Така по-
кірна, така покірна, що мене просто 
злість бере. І чому, скажіть, людині не 
бути людиною? Ні, або на шию вилі-
зе, або під ноги стелиться, як чиюсь 
силу відчує. Гидко! Московську нату-
ру, видно, неможливо змінити…” [3, 
145]. 

Натомість, “колоніяльний бать-
ко” не спрямовує свого насильства 
проти сина, щоб той не став колоні-
яльним рабом, як писав Франц Фа-
нон, а вказує на те, що він сам хотів би 
забути, – комплекс бідного міського 
провінціяла-українця. Утім, Олексій 
співчуває своєму батькові, пробача-
ючи йому рабську впослідженість, і 
це співчуття породжує його ідеалі-
зацію та сліпе, неконтрольоване по-
чуття ненависти до матері. Любов до 
приниженого, “колоніяльно кастро-
ваного” батька у нього така ж ірра-
ціональна, як і ненависть до матері. 
Тут, удаючись до психоаналізу, маємо 
справу з неґативним, або зворотним 
Едіповим комплексом, який прояв-
ляється через любов до батька чи 
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матері тієї ж статі, що й дитина, та 
ворожість до батька чи матері проти-
лежної статі, що стосується дитини. 
Описуючи це явище, Зиґмунд Фройд 
зазначає: “Здебільшого повніший 
Едіпів комплекс, який є подвійним – 
позитивним і неґативним, залежно 
від сексуальности дитини, тобто у 
хлопчика – не тільки амбівалентна 
установка до батька і ніжний вибір 
об’єкта-матері, але й водночас він по-
водить себе як дівчинка – проявляє 
ніжну жіночу установку до батька та 
відповідну їй, ревниво-ворожу до ма-
тері” [7, 104]. Сам психоаналітик нео-
дноразово спостерігав за тим, як дві 
форми Едіпового комплексу поєд-
нуються, продукуючи амбівалентне 
ставлення до обох батьків. Однак по-
чуття ненависти до матері та любови 
до батька в Олексія обумовлені ще й 
тим, що Ухова постає не лише як ре-
альна матір, а насамперед – як “матір 
імперська”, представниця метропо-
лії, тому сприймає чоловіка та сина 
як колонізованих, підвладних собі 
суб’єктів. Із цього погляду, конфлікт 
між нею та Олексієм не лише ґене-
раційний, а й політичний, світогля-
довий, одне слово – непереборний. 
Примирення між ними неможливе, 
бо ні син, ані матір не спроможні 
позбутися колоніяльної психології: 
перший – як репрезентант колонії, 
а друга – як адепт імперії. Принагід-
но згадаймо постулат Франца Фано-
на: “Про визволення може йти мова 
лише тоді, коли ним буде охоплена 
вся людська психіка” [10, 212].

Ґенераційну травму Олексія мар-
ковано не лише національно, а й сек-
суально. Спроби Олексія зав’язати 
стосунки з Тамарою, а невдовзі – з 
Лідою, яких він кохає, але, через вну-
трішній страх, жодній не може зізна-

тися у своїх почуттях, закінчуються 
тим, що Тамара виходить заміж за ви-
сокопоставленого комуніста, а Ліда – 
за його приятеля, ботаніка Павла 
Омельченка. Однак, якщо до Тамари, 
яка вийшла заміж за керівника рай-
кому, замість ірраціональної любови, 
в Олексія визріває така ж ірраціо-
нальна ненависть, то Лідою, яка стає 
“каменем спотикання” у його вза-
єминах із Павлом, він “жертвує” сам – 
заради плятонічних почуттів до при-
ятеля. Так, запросивши Павла стати 
посередником між ним та Лідою, щоб 
зізнатися їй у своїх почуттях, Олексій 
раптово дізнається, що приятель не 
лише закохався у Ліду, а й почав не-
навидіти його як свого потенційного 
суперника. Здогадуючись про рев-
ність Павла, він самотужки розв’язує 
цей “гордіїв вузол” – від імени при-
ятеля освідчується їй, ніби позбува-
ючись у такий спосіб свого “тягаря”. 
На перший погляд, ця поведінка ге-
роя здається дивною, проте Олексій 
усвідомлює, що не може бути щасли-
вим ні з Лідою, ні з будь-якою іншою 
жінкою, бо не спроможний на сім’ю 
загалом. Таке сприйняття власного 
“Я”, за Зиґмундом Фройдом, можна 
пояснити наслідком важких трав-
матичних стосунків із матір’ю, сво-
єрідним “страхом перед жінкою”. На 
думку психоаналітика, чоловік, від-
чуваючи, слабкість жінки, вважає, що 
будь-який зв’язок із нею є загрозою 
для нього стати слабким, жіночним, 
а тому, уникаючи жінки, забезпечує 
собі перевагу над нею [6, 243]. При 
цьому Ольга Мак показує замилу-
вання Олексія не реальною жінкою, а 
уявною, до того ж – надміру ідеалізо-
ваною.

Отже, Чудасій Ольги Мак – твір 
антиколоніяльний, антитоталітар-
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ний, тому основа його естетики – іде-
ологічна, хоча, звісно, не превалюю-
ча. Конфлікт поколінь переходить із 
площини психологічної в суспільно-
політичну, тому знаковими стають 
постаті монструозної матері (росіян-
ки) та слабосильного батька (україн-
ця). Якщо “імперська мати” віддзер-
калює все неґативне, те, що стримує, 
неусвідомлюване Олексія, то “коло-
ніяльний батько”, натомість, не може 
запропонувати йому ні позитивного 
взірця поведінки, ні цілісної ідентич-
ности, індивідуальної чи колектив-
ної (ґенераційної), яка традиційно 
передається від батька до сина, від 
одного покоління до іншого. Однак, 
розірвавши стосунки з поколінням 
батьків, Олексій не може надолужи-
ти втраченого й у середовищі ро-
весників, націлених на адаптацію і 
компроміс, а не спротив і бунт, “утечу 
від волі”, а не прагнення до її здобу-
вання. Фрустрація у лавах покоління 
“батьків” та “дітей”, що постає у пові-
сті Ольги Мак як наслідок колоніяль-
ної, тоталітарної дійсности, доповне-
на відчуженням героя від покоління 
сучасників (зокрема, відмовою від 
особистого, сімейного щастя).
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МОДЕРНІСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОМАНІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДІЯСПОРИ 1960  1980Х РОКІВ: ПРОЗА НЬЮЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ

У 1950-х роках в еміґрації 
з’явилося нове покоління україн-
ських письменників – Нью-Йоркська 
група. Члени цього творчого 
об’єднання в інтерв’ю різним видан-
ням постійно підкреслювали, що сло-
во “група” в назві свідчило про те, що 
усіх учасників зв’язували лише твор-
чі стосунки: вони не брали на себе 
жодних громадянських та мистець-
ких зобов’язань. До Нью-Йоркської 
групи входили літератори: Богдан 
Бойчук, Богдан Рубчак, Юрій Тарнав-
ський, Віра Вовк, Женя Васильків-
ська, Патриція Килина, Емма Андієв-
ська (остання правда неодноразово 
заперечувала свою належність до 
Нью-Йоркської групи) та ін., а також 

мистці: Богдан Певний, Любко Во-
роневич, Борис Пачовський, Аркадія 
Оленська, Ярослав Вижницький, Зен-
ко Онишкевич, Богдан Титла.

20 грудня 1958 року на зібранні 
у кав’ярні “The Peacock” Ю. Тарнав-
ський, Б. Бойчук, його дружина Аня, 
Патриця Килина вирішили видавати 
журнал, якому дали назву “Нові по-
езії”. Перше число журналу “Нові по-
езії” з’явилося в 1959 році, останнє – 
у 1971. Усього вийшло 12 чисел.

Учасник Нью-Йоркської групи 
письменник і літературознавець 
Богдан Бойчук зауважував, що її ви-
никнення мало кілька причин. Одну 
з них він сформулював так: “Деяке 
значення мав також той факт, що 
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ми були ізольовані від літературних 
процесів в Україні та від суспільно-
го життя діяспори. Тому й тулилися 
разом” [2, 267]. А ще, на його думку, 
центром об’єднанням були стильо-
ві засади: модернізувати українську 
літературу, долучивши до світового 
мистецького контексту: “Ми при-
йшли до голосу, коли Модернізм був 
іще в силі: жили ще Еліот, Павнд, Не-
руда та інші. На кожному кроці (чи то 
в театрі, чи на балеті, чи на концерті, 
чи в музеях, чи, врешті, в щоденному 
житті) ми натрапляли на вияви Мо-
дернізму – відчували його, дихали 
ним. Тож Модернізм природно став 
найсильнішим єднальним чинником 
у НЙГ-і” [2, 267]. 

У статті про Нью-Йоркську групу 
Марія Ревакович (вона також пізніше 
увійшла до неї) зазначала, що саме 
сприятлива культурно-мистецька 
ситуація в Америці посилювала твор-
чу активність української молоді в 
діяспорі: “Америка в повоєнні роки, а 
особливо Нью-Йорк, – її найбільший 
культурний центр, стали надзви-
чайно динамічним і стимулюючим 
середовищем, яке вскорі народило 
такий ориґінально американський 
мистецький напрям як абстрактний 
експресіонізм. І хоч Франція в ті часи 
експортувала ще філософію – екзис-
тенціялізм, то не Париж, а Нью-Йорк 
став новим мистецьким центром сві-
ту. Ця атмосфера не могла не впли-
вати на новоприбулу молодь, яка 
здебільшого кинулася ентузіястично 
в школи й університети. Число мо-
лодих українських мистців у поло-
вині п’ятдесятих років, з сьогодніш-
ньої перспективи, дійсно вражає”[14, 
103].

Цю думку неодноразово засвід-
чили Б. Бойчук та Ю. Тарнавський 

в інтерв’ю та літературознавчих 
розвідках про Нью-Йоркську гру-
пу. Згадували вони також і про “біт-
ґенерацію”, яка захоплювала амери-
канську молодь та шокувала старше 
покоління мистців: “Чому Модер-
нізм? Так, справді. У той час в Америці 
до голосу приходила Beat Generation, 
так звані “бітники” (Керуак, Ґінзберґ, 
Корсо та інші). Ми ходили між ними, 
терлися з ними плечима, – і було б 
цілком нормально стати з ними на 
одну платформу. Але рух бітників 
був суто американським явищем, 
а ми не були (та й ніколи не стали) 
американцями. Нам далеко більше 
відповідав універсалізм модернізму” 
[2, 267].

Поява Нью-Йоркської групи ви-
кликала неоднозначне ставлення у 
колишніх мурівців1. Більшість пись-
менників-традиціоналістів засуджу-
вали її радикальний модернізм та 
аполітичність. Цікавим документом 
є лист Романа Бабовала до Богдана 
Бойчука від 20 серпня 1968 року, у 
якому йдеться про недоброзичли-
ве й підозріле ставлення до літера-
турної молоді: “Після таборування, 
я перенісся на тиждень до Лондону. 
Тут стрічався з культурними діяча-
ми [Української] Видавничої Спілки, 
зі сторони яких я почув розчаруван-
ня відносно мого схилення до Нью-
Йоркської Групи. Між нами – я завва-
жив, що в Европі (в Англії та Бельґії – 
точніше) крім одиниць певних – Вас 
не долюбляють, а навіть ненавидять. 

1 МУР (Мистецький Український Рух) (1945 – 
1949) – організація українських письменни-
ків та діячів культури, які проживали у табо-
рах DP у Баварії та Австрії. Діяльність МУРу 
полягала, зокрема, у дискусіях і прагненнях 
модернізації українського письменництва 
та культури, й їх функціонування у европей-
ському культурному просторі.
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Цікавий я знати, яка про Вас опінія в 
Америці”.

Письменник і перекладач Ігор 
Костецький підтримував молодих лі-
тераторів. Йому імпонувало їхнє екс-
периментаторство, однак у листах 
він неодноразово виступав Із добро-
зичливою критикою. Зі статті Марії 
Ревакович Дещо про Нью-Йоркську 
Групу цитую наданий Богданом Бой-
чуком лист Ігоря Костецького до 
нього від 14 липня 1957 року: “Дуже 
радий, що Ви мою критику сприйня-
ли гідно й мужньо. Ви ж розумієте, 
що в таких речах неможлива жадна 
нещирість, особливо з огляду на те, 
що репрезентований Вами й спорід-
неними Вам молодими письменни-
ками напрям починає бути (а згодом 
буде дедалі дужче) атакований з усіх 
боків” [14, 107].

Навіть ровесниця ньюйорків-
ців – Катерина Горбач – у статті Про 
неперспективи мансардної літера-
тури, опублікованій у журналі “Су-
часність” [5], закидала групі елітар-
ність, надмірну відірваність від чита-
ча, невміння йти з ним на контакт і 
порозуміння. 

Представник старшого поколін-
ня – літературознавець Ю. Лаврінен-
ко – щиро зустрів появу талановитої 
молоді в діяспорі та в Україні. Протя-
гом 1953 – 1958 рр. з’явилося чимало 
його статей про Нью-Йоркську групу 
в журналі “Листи до приятелів”, ан-
гломовні рецензії на їхні твори в аме-
риканському часописі “Books Abroad”. 
Разом із І. Кошелівцем на сторінках 
“Української літературної газети” Ю. 
Лавріненко друкував твори членів 
Нью-Йоркської групи: Е. Андієвської, 
Б. Бойчука, Ж. Васильківської, Патри-
ції Килини, Б. Рубчака, Ю. Тарнавсько-
го та власні літературознавчі розвід-

ки про молодих письменників. Про це 
згадував Іван Кошелівець у книзі-спо-
гадів Розмови в дорозі до себе: “…Опо-
ненти Нью-йорської групи, зокрема з 
кола традиціоналістів, яким несприй-
нятні були новації в поезії, незалежно 
від їх джерел, не без зловтіхи закида-
ли нам з Лавріненком, ніби ми випле-
кали тих шаленців на свою голову, бо 
ж вони тепер допікають і нам. Ці заки-
ди не мають під собою жадного ґрун-
ту. Вони несправедливі супроти учас-
ників Нью-йоркської групи, яку ніхто 
не міг би штучно виплекати, якби по-
ява її не була на часі і не народилася 
вона спонтанно сама, незалежно від 
того, хотів її хтось «плекати» чи ні…” 
[12, 149].

Ю. Лавріненко покладав великі 
надії на Нью-Йоркську групу й шіст-
десятників, вважаючи їх майбутнім 
новітньої української літератури. У 
листі до письменника Василя Барки 
від 3 травня 1971 року зізнавався: “Я 
болію Н[ью]-Й[оркською] Групою, бо 
це ж зрештою єдине, що ще є в нашій 
літературі. Шістдесятників там уже 
майже задушили” [19, 114].

Критик розглядав творчість 
Нью-Йоркської групи як продовжен-
ня кращих традицій літератури “роз-
стріляного відродження”, вбачаю-
чи також і впливи “вісниківців” та 
західноевропейських літературних 
традицій. У радіопередачі Поєдна-
ти традицію і Модернізм – це про-
блема літературної молоді нашого 
часу вчений наголошував: “У наших 
молодих закордонних модерністів 
більше відчувається досвід сучасної 
поезії Заходу, ніж глибока українська 
традиція, яка була в основі модер-
нізму Соняшних клярнетів. Молодим 
поетам-модерністам бракує рідного 
ґрунту… ” [6, 235]. 
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Самі ньюйорківці заперечували 

зв’язок як із літературою “розстріля-
ного відродження”, так і з шістдесят-
никами. Єдине, на що вони погоджу-
валися, так це на певну близькість до 
“вісниківців”. Із України ньюйорківці 
виїхали дітьми чи підлітками. Осві-
ту отримали за кордоном. Прагнули 
інтеґруватися в інокультурне серед-
овище. І, як стверджує Ю. Тарнав-
ський, не почувалися чужинцями в 
інших країнах, переймаючи досвід 
европейської та американської літе-
ратур. 

На відміну від старшого поколін-
ня письменників, яке прагнуло бути 
“літописцями” свого народу, молодь 
взагалі не ставила перед собою поді-
бних завдань. На соціяльні та націо-
нальні місії вони дивилися скептич-
но. Так, у розмові з В. Цибульком Ю. 
Тарнавський зауважив: “…Я в накине-
ні місії не вірю. Місію треба накласти 
собі самому. Я певний, що закон, що 
мистець мусить служити суспільству, 
є закон неправдивий і, мало того, 
шкідливий – шкідливий і для мист-
ця, і для суспільства” [13, 168]. 

Як згадував Б. Бойчук, учасники 
Нью-Йоркської групи в більшій чи в 
меншій мірі перебували під впливом 
екзстенціялізму, зокрема поглядів 
Ж.-П. Сартра. Аналізучи світогляд-
ні засади найрадикальнішого члена 
групи – Ю. Тарнавського – він ствер-
джував: “У підвалини своєї творчос-
ти Тарнавський поставив екзистен-
ціялізм Жана Поля Сартра та сюрре-
алізм […]. Але Тарнавський перший 
зробив екзистенціялізм основною 
філософією у своїй творчості” [2, 
269].

У одному зі своїх інтерв’ю Ю. 
Тарнавський підтвердив думку коле-
ги. Це власне засвідчив і його роман 

Шляхи, який вийшов 1961 року: “Я 
писав Шляхи тоді, коли був під силь-
ним впливом Сартра, так, що це про-
грамово екзистенціялістичний твір ” 
[10, 21].

Про те, що захоплення вченням 
Ж.-П. Сартра минуло, свідчить ан-
гломовний роман Три блондинки і 
смерть. У другій частині цього рома-
ну (Бетлегем) є розділ М’ясо, ячмінь 
і гриби, де Юрій Тарнавський підсмі-
юється над поглядами Ж.-П.Сартра, 
заперечуючи основну тезу його філо-
софського вчення: існування передує 
сутності. У вже згаданому інтерв’ю 
Ю. Тарнавський писав: “Тим я хочу 
контрастувати Сартрові наївні жит-
тєві вправи на папері зі справжнім 
життям”[10, 21].

У романі Три блондинки і смерть 
Ю. Тарнавський ставив під сумнів 
думку Ж.-П. Сартра про постійний 
вибір людини: “Я думаю, і підкрес-
люю це постійно в романі, що в нас 
все це вже запрограмовано в наших 
ґенах, в інстинктах, і що ми до вели-
кої міри не маємо вибору, що ми є на-
шими ґенами й інстинктами, […] що 
для людини суть передує існуванню, 
і Сартр тут помиляється” [10, 22]. До 
речі, полеміку з ідеями Ж.-П. Сартра 
зустрічаємо також у романі Е. Анді-
євської Герострати (1971). Почат-
ковий варіянт авторка завершила в 
1952 році, розпочавши роботу над 
ним у 19-річному віці. Видала твір 
лише 1971 році.

Ю. Тарнавський прагнув модер-
нізувати українську прозу не лише 
на рівні тематики, проблематики, 
образної системи, а також на мовно-
стильовому рівні. Про свої наміри 
письменник розповів у інтерв’ю жур-
налу “Світо-вид”: “У творі (йдеться 
про роман Шляхи – С. Л. ) вже багато 
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речень досить довгих, наближених 
до стилю, який я розвинув пізніше, в 
англомовнім романі Гіпокрит, в якім 
є речення на кілька сторінок, і які 
включають дужки в дужках, а часа-
ми ще в дужках” [10, 23]. Роман Три 
блондинки і смерть писався трьома 
фазами: перший варіянт протягом 
1970 – 1973 років; другий – у 1982 – 
1984 роках; третій у – 1991-1992 ро-
ках. Подібний стиль зберігся й у ан-
гломовному романі Менінґіт, який 
вийшов друком 1978 року та романі 
Подорож на південь.

Така раціональна математична 
структура романів невипадкова: Ю. 
Тарнавський не лише філолог, а й 
кібернетик. Йому подобається тво-
рити складні взаємопов’язані схеми, 
максимально залучаючи читача до 
інтелектуальних вправ. Так роман 
Три блондинки і смерть складається 
з чотирьох частин, які називаються 
так: Alphabette, Bethlehem, Chemnitz і 
Death (Альфабет, Бетлегем, Хемніц, 
Смерть). Перші три – імена трьох 
блондинок, а остання білявка – це 
смерть. Автор наголошує на тому, 
що така складна композиція – це гра: 
найперше – гра з цифрами. Напри-
клад, доньку головного героя звуть 
Тридцять три – це ім’я символізує іс-
торії трьох його кохань.

Головний принцип Тарнавсько-
го-прозаїка – гратися з різними ху-
дожніми техніками, “щоб викликати 
певну реакцію у читача” [13, 168]. Він 
так пояснив свій письменницький 
задум: “У той сам час, цей стиль дуже 
добре підходив до задуманої мною 
структури твору, яка мала бути дуже 
схематична […] чітка, майже матема-
тична, бо я хотів клінічно розбити 
біографію героя на складові частини, 
порізати її на шматки і розкласти їх 

для читача, щоб він їх оглянув, а по-
тім склав із них хронологію героєво-
го життя. Так що стиль цих коротких 
речень дуже добре до них підходив і 
він поміг мені осягнути цю ціль” [10, 
23].

Дослідник Брус Боровскі, який 
написав рецензію на англомовний 
роман Три блондинки і смерть, про-
зу Юрія Тарнавського називає екс-
периментаторською [3]. У центрі ро-
ману життя головного героя з ім’ям 
Гвбрґдтсе, який знаходиться у по-
шуках кохання. Літературознавець 
відзначив, як важливо для автора за-
лучити читача до співпраці в процесі 
осягнення твору, навантажити його 
інтелектуально й емоційно: “Ви-
кривлений стиль, з його короткими 
реченнями, розведеними метафора-
ми, і квантифікацією таких абстрак-
тних понять, як біль та кохання, ви-
кликає в читача почуття недовіри й 
відчуження, такого ж глибокого, як 
відчуження предмета опису книжки” 
[3, 31].

Прозаїк вдається до повторів 
окремих слів, уникає іменників. По-
стійно вживаючи одні й ті ж особові 
займенники, залучає символічні ко-
льорові образи. Ось уривок із рома-
ну Три блондинки і смерть (розділ 
Via Crux), у якому йдеться про сон 
Гвбрґдтсе: “Це стосується особливо 
людей на милицях. Люди виглядають 
стомленими з облич. У їхніх очах сму-
ток. Люди маршують вперед одначе. 
Їм немає кінця. За якийсь час вони 
цілком виповнили вулицю. Вони всі 
дорослі. Вони чоловіки й жінки. Всі 
вони виглядають пораненими. Вони в 
бандажах. Бандажі покривають різні 
частини тіл. На всіх них видно сліди 
крови. Червоний колір крови контр-
астує з білим кольором марлі. У деко-
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го з людей на голові вінки з троянд. 
Троянди червоні” [17, 15]. 

Прозаїк неодноразово вдається 
до прийому сну. У розділі Гвбрґдтсе 
знаходить Христа також розповіда-
ється про важливий сон головного 
героя, який вплинув на його світо-
глядні позиції. Про пошуки героя 
та віднайдення Бога автор гово-
рить іронічно й приземлено. Риючи 
в землі яму невеликою лопаткою, 
Гвбрґдтсе відшукав Ісуса Христа: 
“Сонце світить у ямку. Гвбрґдтсе ба-
чить створіннячко дуже добре. Це 
маленький чоловічок… Чоловічок 
пхає хрест на горбок. Хрест виглядає 
величезним в порівнянні з чоловіч-
ком. Чоловічок мучиться дуже, щоб 
випхати хрест на горбок одначе. Він 
досі на колінах. Він стає на ноги. Він 
іде до вершка хреста. Він старається 
його підняти…” [17, 17-18].

Ім’я головного героя штучне, інші 
герої також абстрактні й нереальні. У 
творі короткі речення, зустрічається 
неодноразове повторення дієслів та 
займенників, обмаль художніх засо-
бів, немає жодної прив’язки до місця 
й часу, адже головний герой не знає 
точно, де він знаходиться. 

Романи Е. Андієвської, як і Ю. 
Тарнавського, також зараховують 
до експериментальних. Марко Ро-
берт Стех роман Герострати називає 
“першим сюрреалістичним (з поміт-
ними елементами експресіонізму) 
романом” [15, 61], порівнює його з 
п‘єсою Ігоря Костецького Дійство 
про велику людину (1948). Уважає, що 
ці твори можна зарахувати до однієї 
літературної школи.

У згаданому романі, як і в інших 
творах Емми Андієвської, увага зо-
вереджена насамперед на мораль-
но-етичній проблематиці, а не соці-

яльній. Як стверджує Іван Зимомря, 
“письменниця подає свою концеп-
цію геростратизму – явища, яке ста-
новить загрозу морально-духовому 
життю людини, зумовлює втрату осо-
бистістю її людських якостей” [9, 75].

Безперечно, у романі помітний 
вплив Ж.-П. Сартра, однак авторка не 
оминає й інших філософських вчень: 
“На сторінках роману природно вза-
ємодіють елементи софістики, аґ-
ностицизму, суб’єктивного ідеалізму, 
релятивізму, фройдизму, екзистенці-
ялізму, постмодернізму тощо” [9, 77].

Головний герой роману – Анти-
квар – символізує усе людство: “…
Наше століття – століття геростра-
тів, які, втративши віру в Бога, од-
нак не втративши гону до вічности, 
побачили перед собою тільки одне 
поле діяльности – серед людей… Бо 
що таке, зрештою, геростратизм? Ві-
чність за всяку ціну, і все. Якби Геро-
страт дійшов переконання, що йому 
є біля Бога чи богів, – однина чи мно-
жина – річ несуттєва, – безсмертя, 
він, звичайно, не потребував би па-
лити храм” [1, 97]. 

Образ Герострата з’явився і на 
сторінках повісті Віри Вовк – також 
учасниці Нью-Йоркської групи, на-
писаної 1961 року. Під час дискусії 
один із героїв приходить до висно-
вку: “Тільки Герострати думають про 
вічність. Велика Людина зрікається 
вічности в ім’я неповторної хвили-
ни” [4, 178].

У романі Емми Андієвської Геро-
страти, як і в згаданій повісті Віри 
Вовк Вітражі, внутрішні пошуки 
героїв рухають сюжет твору. Обидві 
авторки зосереджуються саме на си-
туаціях вибору. 

Якщо Ю. Тарнавський катего-
рично відкидає філософську тезу 
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Ж.-П. Сартра про те, що буття пере-
дує сутності, то Е. Андієвська її при-
ймає: “…Молода людина – це тільки 
половина людини, сама передумова 
до людини, оболонка є, а людини ще 
нема, вона з‘явиться далеко пізніше, 
є самі тельбухи, зовнішнє, людина 
наростає поволі, і то не в кожного, 
дехто так до смерти і не здолає стати 
людиною…” [4, 115].

Роман Герострати можна назва-
ти одногеройним, тоді як Роман про 
добру людину та Роман про людське 
призначення – твори, у яких йдеться 
про долю українців, котрі вимуше-
но опинилися в еміґрації – з великої 
кількістю персонажів. Так у Романі 
про людське призначення, за підра-
хунками Юрія Шереха, їх 392.

Насамперед упадають в око по-
стійні стилістичні пошуки авторки: 
у творах переважають складні син-
таксичні конструкції, часто переоб-
тяжені вставними реченнями. Така 
структура речень не випадкова. Ко-
ментуючи композиційні особливості 
романів Е. Андієвської, Ю. Клиновий 
стверджував: “Романи її – одно без-
перервне течиво, що пливе, здається, 
без початку і кінця, зав’язуючись і 
розв’язуючись без ніякого зусилля з 
боку письменниці, при тому постійно 
вбираючи в себе все нові й нові події, 
все нових і нових героїв, подаючи все 
нові й нові коментарі, звичайно філо-
софські узагальнення, інколи тільки 
афоризми, що, ніби гострі мечі, врі-
зуються в саму суть обговорюваної 
проблеми” [11, 130].

Подібний стилістичний прийом 
зумовив і жанрову специфіку Роману 
про добру людину та Роману про люд-
ське призначення. Визначаючи жанр 
останнього роману, Ю. Шерех назвав 
його роман-омнібус, “роман-ріка не 

в традиційному сенсі розпливчастої 
реалістичної хроніки, а в зовсім но-
вому, що став можливим після “анти-
роману” Алєна Роб-Ґріє та інших” [18, 
174]. 

У промові Слово про лавреатів 
1983 року, виголошеній на врученні 
премії Фонду Омеляна та Тетяни Ан-
тоновичів у Нью-Йорку 31 березня 
1984 року, Юрій Шерех відзначив, що 
згаданий твір важко убгати в одне 
визначення: “Бо це роман реалістич-
но-сатиричний, роман-антироман, 
роман сюрреалістично-казковий, фі-
лософсько-релігійний, але також – і 
то наскрізь – іронічний”[18, 178].

Іван Фізер також виступив із ре-
цензією на Роман про людське призна-
чення. Літературознавець намагався 
вписати твір української письменни-
ці в европейський та американський 
контексти: “Він, коли б шукати за 
моделями в сучасній белетристиці, 
близький у Франції – до “нового ро-
ману” Роб Ґріє, Наталії Сарот, Роберта 
Піндже та Марґаріти Дура, чи – в Ла-
тинській Америці – до знаменитого 
роману Ґабрієля Ґарсії Маркеза Сто 
років самотности чи – в Німеччині – 
до Камбала Ґюнтера Ґрасса”[20, 180].

Про полістилізм згаданих рома-
нів йдеться у статті Ніли Зборовської 
Прозові рефлексії над мисленням. За 
“Романом про добру людину” Е. Анді-
євської: “Синтетичність прозового 
письма Е. Андієвської, де сюрреалізм 
народжується з імпресіонізму, сим-
волізму, експресіонізму та співіснує з 
реалізмом, дає право нам вважати Е. 
Андієвську модерністом, що рухаєть-
ся у бік українського постмодерніз-
му” [8, 118].

Вагоме місце в модерній прозі 
української діяспори посідають по-
вісті Віри Вовк, зокрема Духи й дер-
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віші (1956), Вітражі (1961), Старі 
панянки (1994), які вражають своєю 
філософською та психологічною за-
глибленістю. Героїні повістей узяли 
чимало рис авторки: вони надзви-
чайно освічені, мислячі, самозагли-
блені, глибоко віруючі, але часто не 
пристосовані до життя. 

Повісті засвідчують, що екзис-
тенціялізм позначився на творчості 
В. Вовк. Герої повістей, зазвичай це 
жінки, знаходяться в постійному по-
шукові власного місця у світі, смис-
лу життя, життєвого вибору (повісті 
Духи й дервіші, Старі панянки).

Лариса Залеська-Онишкевич, 
згадуючи у дослідженні Різні світи 
Віри Вовк повість Вітражі (літера-
турознавець називає її романом), 
наголошує на жанровій специфіці 
твору та особливостях образотво-
рення: “Цей роман не так розкриває 
шлях формування різних характерів, 
як радше креслить і розмальовує мо-
менти прозріння, моменти особисто-
го відкриття деяких життєвих правд. 
Ці несвідомі моменти шукання себе й 
спостережень правди про себе мають 
певну закваску Більдунґсроману” [7, 
102].

Юрій Тарнавський, найрадикаль-
ніший член Нью-Йоркської групи, 
стверджував, що молодь діяспори 
не брала на себе зобов’язань служи-
ти Україні, відгороджувалася від на-
ціональної та соціяльної тематики, 
однак В. Вовк була щиро перейнята 
долею своїх співвітчизників, нама-
галася бути в курсі подій на матери-
ковій Україні, підтримувала зв’язки з 
шістдесятниками. Вона активно по-
пуляризувала українську культуру за 
кордоном. 

Проза Нью-Йоркської групи – 
ориґінальна сторінка українського 

письменства другої половини ХХ сто-
ліття. Вона започаткувала відхід мо-
лодих письменників від “націєрозпо-
відної моделі”. Модерна романістика 
переакцентовує увагу з національ-
них проблем на екзистенційні: на 
перший плян виходить внутрішній 
світ невлаштованої у соціюмі особис-
тости, індивідуальні переживання 
людини. 

Творчість молодшого покоління 
прозаїків свідчив про те, що жанро-
вий канон діяспорної романістики 
розширювався за рахунок нових 
експериментів та завдяки впливам 
літератур тих країн, де вони прожи-
вають. На світоглядному рівні проза-
їки тяжіли до філософії екзистенці-
ялізму, а у сфері поетики та естети-
ки – до постмодернізму, сюрреалізму, 
французького символізму й театру 
абсурду. Варто говорити й про мов-
ний чинник у їхній творчості. Якщо, 
наприклад, “Лондонська група” поль-
ських поетів-еміґрантів дискутувала 
з приводу того, якою мовою писати, 
для ньюйорківців такого питання 
не поставало: вони писала насампе-
ред українською. Англомовна проза 
Ю. Тарнавського – спроба інтеґрува-
тися в американський культурний 
простір. 

Про роль в українській літера-
турі письменників Нью-Йоркської 
групи Ю. Тарнавський справедливо 
відмітив: “Попри те, що традицій-
ні елементи зустрічаються часто у 
творчості членів Групи […], загальне 
враження, яке вона творить, це без 
сумніву враження сучасности, модер-
ности, новаторства. Нью-Йоркська 
група, перша в історії української лі-
тератури, масово і цілеспрямовано 
працювала на те, щоб звільнити її від 
давно пережитої в решті західного 
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світу романтичної мови і суспільної 
заанґажованости, і цього вона осяг-
нула. Ввела вона в українську літе-
ратуру цілу низку нових елементів, 
таких, як модерна поетика (вільний 
вірш, зосередження на метафорі), 
нераціональний виклад (“сюрреа-
лізм”), екзистенціялістичну філосо-
фію, еспанські, латиноамериканські, 
французькі, англійські та американ-
ські впливи, витворивши при тім їх 
своєрідні українські відповідники” 
[16, 172].

Велика проза Е. Андієвської, 
В. Вовк та Ю. Тарнавського – це 
наступний, після “розстріляного 
відродження” та періоду МУРу, ва-
гомий етап у розвитку українсько-
го письменства другої половини 
ХХ століття. 
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Abstract: The paper deals with the peculiarities of the prose by Marta Tarnavska. It 
clarifies the sensible dominants, means of character’s creation, author’s world outlook. 
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trates on the individual author’s style. The research reveals the main features of the writ-
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Tarnavska. So the paper proves the uniqueness and significance of the writer’s heritage 
in the development of Ukrainian literature. 
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САМОПІЗНАННЯ ЛЮДИНИ У ПРОЗІ МАРТИ ТАРНАВСЬКОЇ

Українська перекладачка, лі-
тературознавець, бібліограф, кри-
тик, член Організації Українських 
Письменників «Слово», Української 
Вільної Академії Наук у США і Наці-
ональної Спілки письменників Укра-
їни Марта Тарнавська (Сеньківська) 
опублікувала тільки одну прозову 
збірку, що має знакову назву – Само-
тнє місце під сонцем. У ній втілено 
смислову ґрадацію аналізованих 
письменницею чуттів, які не об-
межуються винятково розкриттям 
переживань еміґранта, оскільки ан-
тиномія «свій – чужий», дефініція 
самотности й ілюзорність життя 
притаманне амбівалентній природі 
людини та осягається через проєк-
цію «особисте – національне – за-
гальнолюдське».

Звідси, ляйтмотив як прозової, 
так і поетичної творчости Марти 
Тарнавської, втілений у рядках її ві-
ршованої авторефлексії Буденні ді-
ялоги на болючі теми:

… шукай в юрбі заховану люди-
ну –

молися проминаючій красі [3, 
82].

Головним героєм і водночас на-
ратором твору-роздуму Самотнє 
місце під сонцем виступає хорват-
ський еміґрант, запрошений викла-
дати порівняльне право в амери-
канському університеті Френкліна. 
Читач знайомиться з персонажем у 
межовій ситуації, оскільки комісія 
закладу має вирішити, чи продо-
вжувати контракт із «професором-
гостем». Для Радомира відмова у 
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подальшій співпраці означатиме за-
кінчення професійного розвитку, а 
самореалізація обмежиться спілку-
ванням, диспутами у вузькому колі 
однодумців та рідкісними публічни-
ми виступами.

З огляду на важливість момен-
ту письменниця наче спиняє мить, 
зміщуючи часові площини у потоці 
свідомости героя. 

Родинні суперечки відобража-
ють історичні колізії. Рабська пси-
хологія представлена в образі брата 
Душана Драґо, який став служкою 
влади завдяки соцреалістичним 
текстам. Деґрадацію особи відтво-
рено в портретній деталі (нещира 
усмішка). Принцип «сродної праці» 
Григорія Сковороди визначає сві-
тогляд Бранка. Він став лікарем у 
сільській глушині, аби «жити з на-
родом», і відсторонився від політич-
но-громадського життя своєї нації 
та країни. Образ Радо постає своє-
рідним ланцюгом, оскільки чоловік 
прагне поєднати справу життя (на-
уковець у галузі права) і допомогу 
народові. Зневажений земляками 
через незгоду з радикальними захо-
дами, він опиняється на роздоріжжі: 
ті, хто боролися за свободу думки 
на Батьківщині, різко відкидають 
це право свого земляка в еміґрації. 
Подібне роздвоєння у сприйнятті 
явищ висвітлено також у міркуван-
нях чоловіка.

Презентуючи рефлексії Радо, 
Марта Тарнавська розкриває амбі-
валентність феноменів буття окре-
мої людини. Колишня домівка на-
буває нових оціночних означень: 
ґрадація від «коханого старого За-
ґребу» та «далекого рідного світи-
ка» до «задушливої провінції». У 
науці виокремлюються два підходи. 

Якщо Радомир наполягає на необ-
хідності вивчати порівняльне пра-
во задля розуміння сутности про-
фесії та розбудови справедливого 
суспільства, то «реаліст» Мекдо-
налд висуває пріоритет практичних 
знань, орієнтуючись на матеріяль-
ні прибутки. Недаремно професор 
Драґоманович, заразом і авторка, 
визначає університет мозком і сові-
стю нації. У цьому протистоянні ви-
світлено також ментальний антаго-
нізм – східноевропейський ідеалізм 
(можливо, романтизм) та західний 
праґматизм. 

Доречно зазначити про вираз-
ні українські паралелі. Прізвище 
героя – Драґоманович – викликає 
асоціяції з Михайлом Драгомано-
вим, який, еміґрувавши, продовжив 
брати активну участь в культурно-
громадському житті Батьківщини. А 
вигук-рефрен «Гай, гай», запозиче-
ний з українських пісень і дум, пере-
дає відповідну емоцію туги, смутку, 
жалю, яка посилюється зі згадкою 
про найближчих. 

Фінал твору відкритий. Марта 
Тарнавська залишає героя, і читача, 
у зовнішній невизначеності та вну-
трішньому сум’ятті, що зумовлюють 
подальші роздуми й пошуки свого 
«місця під сонцем». 

Якщо Радо має надійну підтрим-
ку дружини і визначає правознав-
ство цариною власної реалізації, 
незалежно від розвитку подій, то 
героїня міні-діяріушу Европейский 
записник Наталя простує не у май-
бутнє, а в минуле, аби знайти власне 
«Я», втрачене через відмову від сво-
го покликання. Екскурси, посилені 
візуалізацією, допомагають жінці 
зрозуміти причини спустошености 
й почуття безвиході.
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Дев’ятнадцять записів послідов-

но фіксують реінкарнацію героїні 
під час подорожі. Вона еволюціонує 
від «придатку» чоловіка до мистки-
ні, відкритої світові. 

Доречно зазначити: якщо 
сум’яття чоловіка (Радо) Марта 
Тарнавська вкладає в аналіз подій, 
розмисли, то трансформацію жін-
ки (Наталі) письменниця корелює 
з її емоційними змінами. Кожне міс-
то Англії, Нідерляндів, Німеччини, 
Австрії та Італії має свій характер, 
представляючи який авторка вда-
ється до синестезії. Вона відтворює 
запахи, кольори, смаки, що не тіль-
ки створюють картину місцини, але 
й визначають етапи відродження 
мистецтва і повноцінної людини 
в Наталі. Оновлення супроводжує 
вода (річка, море, океан) – полісе-
мантичний образ, який символізує 
швидкоплинність людського життя, 
вир емоцій, очищення героїні від по-
чуття провини, комплексу жертви. 
Спочатку жінку охоплює депресія, 
потім спокій (Лондон), згодом за-
хоплення красою, тобто актуаліза-
ція сенсорної рецепції, смаку життя 
(Амстердам) і самопізнання завдяки 
ретроспективним візіям (Мюнхен, 
Берхтесґаден, Відень), насамкінець 
повертається бажання творити (Ве-
неція, Флоренція, Рим) не лише кар-
тини, а передусім – власне буття.

Додатковим поштовхом зна-
ходження сутности Наталі стає не-
сподівана зустріч із юнацьким ко-
ханням (гід Віллі Майстер – Віталій 
Майстренко), що відроджує в геро-
їні жінку, а збережена ним карти-
на – мисткиню. Ровесник запалює 
кохану своїм ставленням: «Я тільки 
що збираюся жити!» Наталя розуміє, 
що вороття нема, проте вона готова 

почати чи продовжити колись за-
буте. З поверненням до мистецтва 
з’являється жага самореалізації ра-
зом із вимогливістю. Жінка дорі-
кає собі аматорством, зіставляючи 
шедеври зі своїми творами. Однак 
розуміє, що відтепер живопис і На-
таля становлять єдине ціле, форму-
ючи багату людину: гарну жінку, до-
бру матір, талановиту особистість. 
Але прозріння героїні, кульмінація 
в її житті, завершується раптовою 
смертю, яка унеможливлює здій-
снення запланованого прощання з 
минулим (імовірне розлучення піс-
ля вирішальної розмови з Юрком) і 
мистецький поступ у закінченні за-
мальовок.

Доцільно зауважити про зміс-
тове значення художнього обрам-
лення твору. Письменниця одразу 
інформує читача про смерть автор-
ки записів у діялозі доньки з праців-
ником відповідного закладу, який 
висловлює співчуття. У такий спосіб 
Марта Тарнавська вибудовує полі-
лог між персонажами (Наталя, Ева) 
і реципієнтом. Адже молода жінка 
й читач одночасно стають свідками 
переродження мандрівниці, разом 
захоплюючись краєвидами та пере-
ймаючись рефлексіями наратора. 

Донька відмовляється від пе-
редачі записника батькові. Вона 
спалює сповідь мами. Інженер-ви-
нахідник не зрозуміє, а лише знову 
висміє відвертість дружини, оскіль-
ки настільки звик до ролі господаря 
чужої долі, що не помітив, як зни-
щив чуттєвий зв’язок із тією, котра 
пожертвувала собою заради його 
комфорту. 

На прикладі життєвих колізій 
героїні Европейського записника 
Марта Тарнавська застерігає зне-
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важати справу душі, що неминуче 
спричинить внутрішній конфлікт, 
нівелювати власну особистість, бо 
це зумовить самознищення. Смерть 
Наталі можна пояснити небажанням 
авторки знову повертати мисткиню 
в реалії, наражати на чоловікові об-
рази і суспільний осуд: «Мене жде 
рішальна розмова в Нью-Йорку, а 
потім ще й друге те рішення, що ви-
магатиме від мене посвяти, впертос-
ти і віри в себе саму. Чи вистачить у 
мене відваги, чи вистачить у мене 
сили?» [4, 32]. Вона зрозуміла, що 
подружжя – це компроміс, а не зне-
вага і суцільна жертовність. Наталя 
залишилася у своєму світі краси, 
а не в задушливому смердючому 
Нью-Йорку, де захлиналася від са-
мотности в елітній квартирі. Жінка 
усвідомила себе особистістю з окре-
мим від усіх, навіть найближчих, 
життям; відчула пориви етноґене-
тичної пам’яти, пригадавши пра-
щурів-делеґатів, поринувши у світ 
Ренесансу, досягла гармонії душі й 
тіла. Наталка віднайшла себе, тобто 
досягла мети буття. Письменниця, 
даючи героїні жадане щастя бути 
собою, примушує і персонажа (Еву), 
і реципієнта «ловити мить», насо-
лоджуючись найбільшим Господнім 
даром – життям. 

Ця думка є ляйтмотивом опові-
дання Людина в темряві, де відобра-
жено долі чотирьох людей. Персо-
нажі пов’язані образом ґімназистки 
Лялі, яка відвідує мешканців будин-
ку для сліпих. Дівчина розкриває 
свої чуття у спілкуванні й пізнанні 
інших. Вбогий старий Франц уті-
лює гедоністичний тип світосприй-
няття. Він живе одним днем, насо-
лоджуючись шлунковими втіхами. 
Натомість вояк Іван – єдиний з пер-

сонажів, історію якого письменни-
ця розбиває на дві частини. У такий 
спосіб вона увиразнює біль персона-
жа, його роздуми про межу між зря-
чим минулим і трагічним випадком. 
Крім того, авторка залучає антимі-
літаристську проблематику, наго-
лошує на передчуттях юнака. Іван 
прагне бути вдома і працювати на 
землі, а не воювати під чужим пра-
пором. Його емоційною домінантою 
стає страх, який досягає апогею в 
поручниковій знахідці, адже хрести 
з партизанськими портретами то-
тожні поховальним місцям на селі. 
Суто інстинктивний забобон актуа-
лізується у вибуху і втраті зору. Для 
Івана неповноцінність посилюється 
остаточним прощанням із домівкою 
та повсякчасним нагадуванням про 
жалюгідне становище непотрібним 
співчуттям: «Він хотів, щоб і вони, як 
він сам, уміли часом забути про його 
каліцтво» [4, 38]. Однак поступово, 
завдяки наполегливості й підтрим-
ці Лялі, яка стала його очима, він 
вчиться жити іншими відчуттями, 
слухом і дотиком. 

Осібне місце посідає ідеалістка 
Гертруда. Сліпа співачка не тільки 
реалізує талант у капличці, але й 
намагається жити в сучасному тем-
поритмі, цікавлячись театральними 
новинками, та опікується людьми з 
особливими потребами. Вона пере-
конує, що на сліпоту може хворіти 
зрячий, бо темрява – це зарозумі-
лість, еґоцентризм, лицемірство 
тощо. Жінка прагне пізнати єство 
хлопця в мистецькій спадщині його 
країни. Тому читає Вечори на хуторі 
біля Диканьки Миколи Гоголя, в чому 
розкривається функція культури – 
бути осередком духу і пам’яти нації. 
Гертруда стає прикладом для решти, 
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оскільки продовжує розвиватися, 
всотувати і пірнати у життя. Неда-
ремно з постаттю співачки, власне зі 
звуку жіночого сопрано, розпочина-
ється твір і саме ця героїня об’єднує 
всіх персонажів наприкінці. 

Звідси, наявні два образні цен-
три, що сполучають долі героїв, а 
також уособлюють амбівалентність 
людини. Марта Тарнавська викорис-
товує своєрідну алеґорію за допомо-
гою жіночих персонажів: якщо Ляля 
постає так званим фізичним ланцю-
гом, то Гертруда – духовим. 

Доцільно зауважити про знахід-
ку письменниці, яка закінчує відвід-
ини будинку «сліпотою» дівчини, 
яка опиняється у темряві й наче до-
лучається до своїх друзів і прозріває 
завдяки авдіяльним та ольфатич-
ним рецепторам, насолоджується 
запахом розквітлого жасмину, тоб-
то запалюється пристрастю життя, 
якої навчила / запалила прекрасна 
співачка.

Попередній твір із наступним 
становить дилогію з огляду на пер-
сонажів-двійників. Незважаючи на 
те, що події в оповіданні Туга за кра-
сою життя починаються з родинної 
суперечки, основні колізії розгорта-
ються в маленькій квартирі маде-
муазель Жаклін. Відповідно зміню-
ється темпоритм розповіді. Сімейні 
перипетії висвітлені у динамічному 
полілозі батьків і трьох дітей, в яко-
му лунають актуальні для еміґран-
тів питання: матеріяльні негаразди, 
напівлегальне становище, проблема 
самореалізації. 

Центральною героїнею твору 
постає сімнадцятирічна Ніна, яка 
вивчає французьку з ласки випад-
кової знайомої – мадемуазель Жа-
клін. Вона має власну методику на-

вчання, котра полягає в розмовах з 
ученицею, вкраплюючи мистецькі 
знахідки у процес виховання. Жін-
ка намагається наповнити вбоге 
житло красою: репродукція кар-
тини Вінсента ван Ґоґа, клясична 
музика, деклямація поезії. Жаклін 
прагне передати естетичний смак 
молодій вихованці, наче своїй на-
ступниці у знаходженні та залучен-
ні прекрасного в повсякденність. 
Проте мадемуазель акцентує мар-
ність ізольованих пошуків. Тільки 
повноцінне буття, відкрите до по-
чуттів, забезпечить пізнання: «…Не 
бійтеся, не тікайте від самої себе, 
ловіть щастя обома пригорщами! 
Не оціните доброго шансу, що його 
вам простягне життя – і ого, про-
пало, не вернеться, тікатимете від 
власної самотности на край світу, 
як ось і я…» [4, 46-47]. 

Вплив ненав’язливого повчання 
жінки Марта Тарнавська підкреслює 
в незначному, на перший погляд, рі-
шенні дівчини, яка з’їдає шматочок 
шоколаду, який хотіла продати за-
для квитка на виставу модерного 
танцівника Гаральда Кройцберґа. У 
такий спосіб авторка вказує на пев-
ні зміни героїні. Вона не шкодує за 
втраченим, а насолоджується мо-
ментом. 

Отже, Ніна переймає мудрість 
Жаклін, як Ляля світовідчуття Гер-
труди. 

Родинні стосунки Марта Тарнав-
ська вирізняє з-поміж інших, оскіль-
ки шлюб може бути як гальмом, так 
і стимулом розвитку чи одного з 
подружжя, чи обох. (До речі, пись-
менниця знайшла споріднену душу 
в своєму чоловікові – Остапові Тар-
навському). Недаремно сім’я висту-
пає осердям прозових текстів. Але 



169+

Volume XІІІ, 2016 +

порушені проблеми письменниця 
розглядає в різних аспектах.

У оповіданні Портрет авторка 
студіює питання самодостатности 
партнера.

Кожен із трьох приятелів пре-
зентує певний тип людини. Рубі є 
філістером, в образі Джана втілено 
сенситивне світосприйняття. Дру-
жина інженера Ірка існує тільки в 
герметичному локусі родини.

Відображаючи пори року, Марта 
Тарнавська вказує на зміни у сто-
сунках трьох знайомих та в їхньому 
житті. Зима обрамлює перипетії, а 
сніг стає наскрізним образом, що на-
буває варіятивної семантики відпо-
відно до стану персонажів.

Перший сніг – початок нового 
шляху героїні. Весна втаємничує ре-
ципієнта в інше буття Ірки через її 
мистецький псевдонім. Літо постає 
межею, що виказує незворотність 
вчинків. Осінь, як пора плодів, стає 
часом прийняття остаточних рі-
шень. Ірка відмовляється від своєї 
творчости, а сніг перетворюється на 
брудну калюжу. Тож друга зима від-
творює статечність і консерватизм 
існування жінки, яка свідомо відки-
нула власне Я.

Таку інтерпретацію підтверджує 
ще один наскрізний образ – пор-
трет Джана. Споглядання обличчя 
виказує сум’яття, непевність і за-
здрість Ірки. Вона боїться зустріти-
ся з єдиною людиною, яка збагнула 
її сутність і спонукає до відкриття її 
світові. Тому жінка витворює двій-
ника: «Невже житимеш? Оттакий 
непорушно-незмінний, ще весь у 
майбутньому, у мрії? Ось так – зупи-
нившись на порозі життя, мов на бе-
резі моря?» [4, 48]. Та на відміну від 
Джана, який сміливо пірнає у море, 

тобто всотує всі барви світу, Ірка 
«зупиняється на порозі» не лише зо-
внішнього, але й внутрішнього бут-
тя. Вибір псевдоніма невипадковий. 
Авторка вдається до автоалюзії. В 
Европейському записнику малярку, 
яка знехтувала вродженим даром 
та втратила себе, звали Наталя. Ірка 
також обирає внутрішню ізоляцію 
від найближчих, які навряд чи схва-
лять перетворення господині на 
мисткиню.

Умовна дискусія про щастя ви-
ступає кульмінацією художнього 
тексту. Ірка окреслює щастя ілюзі-
єю та самообманом. Прикметно, що, 
арґументуючи позицію, вона вико-
ристовує різні дієслова (імператив – 
бажання): «…Зовсім відірватися від 
реальности я не смію – і не хочу» [4, 
53]. Жінка переконує Джана у фату-
мі фемінної долі – бачити чоловіка 
«великим». Однак чим більше вона 
наполягає на слушності своїх висно-
вків, тим різкіший контраст її появи 
та участі у виставці. Страх почути, 
пізнати і розкрити себе виявляєть-
ся у псевдонімі (картини підписує: 
«Наталка») та посилюється звертан-
ням до дружини – «дитинко». Тому 
авторка не вказує на місце роботи 
і посаду Ірки. Вона існує в соціюмі, 
але не має навіть цінності секретар-
ки. Тож наявна тільки в герметично-
му локусі родини. Для Миколи Ірка 
лише його дружина і матір їхнього 
сина. Таку модель стосунків приймає 
дружина. Проте вона зраджує цю 
константу, коли презентує свої мис-
тецькі твори, що вперше виклика-
ють емоції в чоловіка. Микола при-
ревнував Ірку до портрета з пам’яти 
Джана, оскільки зрозумів непосвя-
ченість у сховану від нього жінчину 
сутність. Звідси, виникає питання 
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про наявність чуттєвого зв’язку по-
дружжя. Тому Ірка боїться припус-
тити, що саме живопис – її «реаль-
на дійсність». Імовірно, надумана і 
комфортна інфантильність постає 
удаваним захистом від внутрішньо-
го дисонансу. Жінка смиренно при-
ймає звістку про переїзд через робо-
ту чоловіка, запевнюючи передусім 
себе: «…Наш дім завжди буде там, 
де й ми з тобою» [4, 57]. Зміна місця 
проживання виказує втечу Ірки від 
спокуси Джана бути собою та відчу-
ти повноту життя. Недаремно жінка 
вживає модифіковане прізвище зна-
йомого – Марчбенкс. Адже перший 
складник слова означає «кордон, 
межа», яка лякає статечну господи-
ню. Актор грається зі статями, на-
зиває Ірку «Кандідо», натякаючи на 
лицемірство, хибність і абсурдність 
подібного вибору. Чоловік мріє про 
Бродвей та вірить в людей, залиша-
ючись 35-річним життєлюбом. Його 
інтерес до картин жінки є показни-
ком симпатії та поваги до неї як до 
людини, мистця. Він хоче допомогти 
їй виборсатися з рутини, але намар-
не.

Звідси, Марта Тарнавська зістав-
ляє духову та фізичну близькість. 
Вона примушує замислитись над 
проблемою ескапізму, коли людина 
ховається за зовнішньою стабільніс-
тю, а насправді тікає від єства. 

Проблема відсутности довіри у 
шлюбі висвітлена також у оповіда-
нні Дилема. Читач пізнає персона-
жів крізь призму пані Феденко, яка 
виступає наратором. Зображаючи 
епізод із життя родини, Марта Тар-
навська порушує позачасове акту-
альне морально-етичне питання, 
висвітлюючи особливості фемінної 
та маскулинної психології. 

Оповідачка розмірковує про 
ймовірну вагітність. Незважаючи на 
прохання до лікаря зробити аборт, 
вона зіставляє принади й недоліки 
появи дитини, зокрема реакцію до-
рослих синів та доньки, матеріяль-
ні витрати і захват від продовженої 
молодости, пізнання світу малень-
кою людиною. Жінка прагне ще раз 
відчути щастя материнства, вига-
дує ім’я та малює в уяві картини з 
маленькою Сонечкою. Зрештою, в 
розмислах пані Феденко лунає рито-
ричне філософське звернення до ви-
щих сил, волю яких, знищуючи чи-
єсь життя, вона відкидає. Сум’яття 
дружини спростовує чоловік, який 
наче відсторонюється від проблеми, 
навіть не припускає думки про не-
мовля. Аби переконати дружину в 
безальтернативному рішенні, Лев-
ко цитує позицію ґубернатора, який 
щойно заветував закон про заборо-
ну абортів. 

Неґативна відповідь із лабора-
торії стає полегшенням для чолові-
ка і втратою зворушного марева для 
жінки, яка, зі слів коханого, залиша-
ється «старою» та «дурненькою». 
Звідси, назва твору набуває різних 
смислових відтінків. Йдеться про 
внутрішній конфлікт матері, який 
вирішує не вона. Відбувається пере-
осмислення себе як людини, готової 
до кардинальних змін. Проте на під-
тримку чоловіка годі сподіватися. 
Безапеляційністю та імперативніс-
тю Левко позбавляє її права вибору. 
Йому дилема незрозуміла, оскільки 
він вважає своє буття прожитим, за-
вершеним, накидаючи це ярмо кін-
ця (у 42 роки!) і дружині. 

Після родинних колізій Марта 
Тарнавська вміщує новелу Herr Ober-
leutnant – єдиний твір, в якому події 
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розгортаються під час війни. Моло-
дий лікар Том Сеньків змушений 
терпіти у своїй квартирі так званого 
«еміґранта» – заввідділу постачання 
медикаментів та німецького стар-
шину Вільгельма Фішера. Чоловіка 
із зав’язаними очима возять до хво-
рих на діягностику, перев’язки, опе-
рації тощо. Між господарем і гостем 
існує неприязнь, напруга, недовіра, 
оскільки Том бачить у Вільгельмі 
сексота чи навіть ката. Однак випа-
док змінює його ставлення до воро-
га, який рятує лікаря від загибелі, 
ризикуючи власним життям. 

У допомозі останньому живому 
синові сліпого чоловіка Марта Тар-
навська відображає гуманістичну 
домінанту медичної професії. Жаль 
до старого зумовлений історією цієї 
родини, відомою лікареві. Шрам на 
щоці чоловіка з’явився після відвід-
ин фашистів. Через те, що молодший 
син заступився за сліпого батька, 
юнака відправили до концентрацій-
ного табору. Том знає напевно, що 
цей хлопець помре, але не може вби-
ти старого страшною звісткою. Тож 
у відповіді він посилається на Божу 
волю, котра оселила поруч янгола-
охоронця. Адже саме Вільгельм ви-
возить лікаря, знаючи про знищен-
ня села. 

Порятунок життя офіцером 
вермахту вказує на хибність уза-
гальнень і оціночних суджень. Неда-
ремно в тексті фіґурують антагоніс-
тичні образи одного табору. Лянд-
комісар переносить свою професію 
різника-м’ясника на військовий 
ґрунт, вирізаючи громади за влас-
ною примхою. Натомість старшина, 
емоції якого видають спочування і 
смуток в очах, не боїться задля по-
рятунку інших пожертвувати собою. 

Аптекар за фахом, він розуміє, що не 
зможе врятувати всіх, але, принай-
мні, визволить людину, яка здатна 
допомогти багатьом. 

Доцільно з’ясувати, чому пись-
менниця вставила такий твір у збір-
ку текстів про мирне життя. Жахи 
війни мають навчити цінувати кож-
ного, тому що без продовження роду 
не існуватиме людства. Певно, це 
відповідь на питання пані Феденко, 
чи може особа вирішувати – жити 
або померти іншій людині. З одного 
боку, Господь визначає дві головні 
дати буття. З іншого боку, людяність 
є допомогою Богові й, водночас, про-
явом відповідальности за тих, хто 
поруч. 

Про відповідальність за долю 
рідних та очікування нового життя 
йдеться в оповіданні Подарунок, у 
якому, з огляду на унікальність кож-
ної індивідуальности, авторка до-
сліджує поняття жертовности у сто-
сунках подружжя. 

Ліда одноосібно вирішила, що 
найкраще для її чоловіка, рисуваль-
ника-проєктодавця, – прийняти 
пропозицію дворічної праці у Па-
рижі. Купівля валізи стає останнім 
арґументом самопереконаности 
жінки. Вона упевнена, що Андрієві 
необхідне світове визнання, а діти й 
дружина є тягарем для талановито-
го мистця.

Марта Тарнавська розкриває ха-
рактер героїні в особливостях її вну-
трішнього світу. Ліда ховає власні 
емоції під маскою сильної самостій-
ної та впевненої жінки. Вона усві-
домлює, наскільки буде важко без 
чоловіка виховувати двох малень-
ких дітей. Але гординя заважає ви-
знати «слабкість», довіритися най-
ближчій людині. Навіть у покупці 
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виявляється непорушність Лідиних 
переконань: жінка не просить гро-
шей на валізу в Андрія, який утри-
мує родину, а витрачає свої заоща-
дження, накопичені за кілька років 
на жадану з дитинства бальну сук-
ню. 

Однак чоловік слушно вказує 
на хибність подібної жертви. Він 
дорікає дружині за еґоїзм, її бажан-
ня бути героєм, віддаючи свої мрії, 
життя заради інших, не питаючи 
думки останніх. На відміну від уяв-
лень закоханої жінки Андрій сміли-
во визнає пересічність свого талан-
ту, котрий виступає одним зі склад-
ників справжньої культури, «той 
ґрунт, з якого народжується ґеній» 
[4, 75]. Він створюватиме картини, 
що становитимуть відповідний мис-
тецький рівень духових надбань, 
але водночас працюватиме проєк-
тувальником, аби забезпечити гідне 
життя родині.

Лідина саможертовність зіштов-
хується з Андрієвою відповідальніс-
тю. В унісон з міркуваннями автор-
ки, чоловік формулює ідею істинно-
го значення родини і людських сто-
сунків: «Любов – це і є власне одна 
з тих спроб відірватися від абсо-
лютної самотности. І може, саме ця 
змінлива, непевна, ілюзійна втеча і 
є квінтесенцією нашого людського 
щастя?» [4, 76] – «…Я шукаю ту ілю-
зію, знаходжу її і нею живу, зовсім 
не вважаючи її правдивою. Правда 
є трагічною. Тому людина й шукає 
якоїсь соломинки […] особливо ро-
динної гармонії. Це дає острівець 
у тому світі, який не є приємним і 
багатообіцяючим» [з інтерв’ю Мар-
ти Тарнавської Людмилі Тарнашин-
ській: 5, 368]. Відверта розмова по-
дружжя допомагає Ліді нарешті до-

віритись чоловікові та визнати своє 
справжнє бажання мати завжди 
поруч коханого, друга, захисника. В 
цьому сенс епіґрафа з Роберта Брав-
нінґа: «… людина повинна сягати 
по більше, ніж може схопити». Для 
Андрія більшим є саме родина. Від-
так, зникають ґендерні стереотипи, 
адже кар’єра не домінує в чоловіко-
вих пріоритетах, а поступається ро-
дині.

Можна припустити, що Андрій 
виступає alter ego Марти Тарнав-
ської. Вона, попри мистецький дар, 
не залишає рутинної роботи бібліо-
графа, уможливлюючи поступ куль-
тури її Батьківщини. 

Автобіографізм останнього тво-
ру надає інтимізації всій збірці, акту-
алізуючи її смислові акценти. В етю-
ді Мала людина і море письменниця 
відображає прогулянки пляжем ра-
зом із синами. Вона вказує на статеч-
ність старшого Марка, який розбу-
довує міста з піску. А головним геро-
єм стає молодший Максим. Авторка 
розкриває пізнання світу дитиною. 
Спочатку все довкола видається ве-
личезним, лякає своєю безмежністю 
і стихійністю. Згодом страх заступає 
цікавість. Нарешті з’являється упев-
неність – «адже ж він і сам може ба-
чити, що кінець моря не так то вже 
й далеко» [4, 79]. Марта Тарнавська 
влучно помічає особливості дитячої 
рецепції та інтерпретації – відчуття. 
Саме тому письменниця вдається до 
синестезії, насичує подорож малого 
яскравими візуальними, дотикови-
ми і смаковими образами. Вони ви-
кликають у Максима спогади, у яких 
головну роль відіграє мама, яка ко-
лисковими, леґендами, забавками 
і казками передає синові любов до 
предків та Вітчизни. Вона знає, що 
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етноґенетичний зв’язок (мова, куль-
тура, пам’ять) є запорукою форму-
вання особистости, презентовану в 
образі Радо Драґомановича. Отже, 
перший та останній твори утворю-
ють своєрідне обрамлення збірки, 
втілюючи ідею циклічности люд-
ського буття. 

Проаналізувавши прозові тво-
ри Марти Тарнавської, можна зро-
бити висновки про те, що переду-
сім авторка наголошує на унікаль-
ності людини. Її розповіді мають 
об’єднавчі елементи. У більшості 
художніх текстах досліджено про-
блеми еміґрантів: невідповідна ро-
бота, матеріяльні нестатки, антино-
мія «свій – чужий», прийняття нових 
умов і обставин, ментальні відмін-
ності. Але насправді вони хвилюють 
кожного, адже процес пізнання сві-
ту й самопізнання триває постійно. 
У ньому помітну роль відіграє спів-
відношення, а може, боротьба, двох 
нерозривних амбівалентних склад-
ників – фізичного та духового. Вони 
змагаються повсякчасно та виявля-
ються у складній людській сутності 
й стосунках. Письменниця звертає 
увагу на перевагу того чи іншого в 
родинних колізіях. Її герої-мистці 
прагнуть поєднати земне та небес-
не, що вдається лише за підтримки 
партнера. Якщо талановита індиві-
дуальність наштовхується на неро-
зуміння, зневагу, кпини, то має оби-
рати між самознищенням і захистом 
єства. Письменниця не засуджує ви-
няткову роль дружини й мами, коли 
вибір лише двох іпостасей внутріш-
ньо гармонійний. Компроміс двох – 
щастя подружжя. 

Марта Тарнавська визначає ґен-
дерні та вікові пріоритети в рецеп-
ції та інтерпретації світу: сенситив-

не сприйняття властиве дитині й 
індивідам з естетичним «зором», 
раціональна домінанта притаманна 
праґматикам і філістерам. Звичай-
но, авторка не оминає стандартних 
окреслень більшої емоційности у 
жінок та меншої в чоловіків. Але на-
голошує на хибності універсальних 
оцінок, оскільки людина унікальна. 
Тому стереотипи не завжди відпо-
відають характеристикам осібної 
персони, що висвітлено в образах 
Андрія, Ненсі, Ліди, Івана та інших. 

Письменниця використовує ав-
тобіографічні елементи. Разом із 
чоловіком вона пережила негараз-
ди еміґрантського буття. Її батько, 
як і тато Наталки (Европейський за-
писник), заощаджував кошти, аби 
донька могла здобути освіту. Звідси, 
рефлексії персонажів передають ва-
гання і сум’яття авторки. 

Марта Тарнавська часто вдаєть-
ся до автоалюзій. Персонажі-двійни-
ки (Ляля-Нінка, Жаклін – Гертруда, 
Наталя – Ірка, Левко – Микола) ма-
ють свої історії, але доводять спіль-
ність порушених проблем, розкри-
ваючи людську сутність. 

У збірці презентовано різножан-
рові твори (нотатки, роздум, опо-
відання, етюд, новела), особливос-
ті яких втілено на формальному та 
змістовому рівнях. 

Ляймотивом збірки постає її на-
зва: Самотнє місце під сонцем – ху-
дожній авторський синонім поняття 
«людина». Кожний самотній через 
свою унікальність. Однак це почут-
тя допомагає подолати, чи забути 
на певний час, завдяки об’єднанню, 
хай нетривалому в масштабі Всесві-
ту, з близьким, насамперед за духом, 
партнером. Ланкою може бути щира 
приязнь, дружба, любов і кохання, 
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що ґрунтуються на взаємній довірі, 
повазі та увазі до порухів душі й ба-
жань іншого. 

Звідси, можна твердити про са-
мототожність письменниці, яка ви-
творює полілог між персонажами, 
автором та реципієнтами. У мірку-
ваннях героїв помітна автокомуні-
кація. Тож Марта Тарнавська у про-
зі, як і в поезії, розкривається пе-
ред читачем, спонукає його пізнати 
(впізнати) себе й навколишній світ, 
вбираючи всі барви, звуки та смаки 
життя. 
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Abstract: The article deals with the poetic features of poems written by dissidents 
poets (another term – poets-prisoners of conscience) martyrs of USSR concentration 
camps Vasyl’ Stus and Taras Melnychuk. They are similar in spasmodic registers, in im-
agery. They absorbed the traditions of Shevchenko’s poems who resisting the imperial 
policy also was in prison and exiled. Dissidents Vasyl Stus and Taras Melnychuk during 
the thaw collapse and binge reaction were linked by camp zone 36 (Kuchyno in Russia) 
that left its noticeable imprint on themes, images and symbols, motives, individual tech-
niques, particularly metaphors, allusions in poetry.
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УКРАЇНА У ВІРШАХ ВАСИЛЯ СТУСА Й ТАРАСА МЕЛЬНИЧУКА:
ТРАДИЦІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

У модерністській та в постмо-
дерністській поезії України остан-
ньої третини ХХ та й на початку ХХІ 
століття вельми помітне місце за-
ймає образ ґенія, світоча нації, про-
рока і борця европейського ґатунку. 
Беззаперечно, увага мистців зверта-
лася й звертатиметься на постать і 
на творчість чи не найґрунтовнішо-
го захисника свободи в її вербально-
му еквіваленті – Тараса Шевченка. 
У віршах він традиційно виписаний 
у контексті козацької ойкумени, 
іноді містичний, як його Великий 
льох. Наскрізна, гуманістична ідея 
братерства, висловлена в Молитві 

(“єдиномисліє подай і братолюбіє 
пошли” [25, 485]), не стала наліпкою 
у художній літературі ХХ століття, 
особливо в останні її десятиліт-
тя – з проявленням постмодерніз-
му, а разом із ним і карнавальности, 
клаптиковости, буфонадности та 
прикольности, завдяки апеляціям 
до мистецької спадщини й до жит-
тя Тараса Шевченка найчільніших 
представників українського анде-
ґраунду, в’язнів сумління, чия імп-
реза стала опозицією до вульгарної, 
атеїстичної й безґрунтянської со-
цреалістичної псевдокультури. Саме 
це й становить актуалітет нашого 
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дослідження за темою – Україна у 
віршах Василя Стуса й Тараса Мель-
ничука: традиції Тараса Шевченка. 
Відтак метою запропонованої статті 
є довести (на основі компаративіс-
тичних дефініцій), що поезія Василя 
Стуса й Тараса Мельничука, яку цен-
трує образ-символ України, є про-
довженням вербальної боротьби за 
свободу в її абсолюті, питомої для 
мистецької спадщини ґеніяльного 
Тараса Шевченка. Мета розвідки пе-
редбачає виконання таких завдань: 
охарактеризувати особливості об-
разо-, символотворення у дисидент-
ській поезії Василя Стуса й Тараса 
Мельничук на прикладі образу-
символу України, описати алюзії на 
Шевченків космос України у віршах 
в’язнів сумління, простежити спіль-
ні особливості пророцьких візій у ві-
ршах мистців.

Методологічною основою на-
шого дослідження є описовий і по-
рівняльний методи, а також пси-
хоісторична концепція розвитку 
української літератури як европей-
ської. Якщо поезія Василя Стуса та 
її ґенетична пов’язаність із тради-
ціями клясичної української літе-
ратури, різноманітні впливи та па-
ралелі досліджені, то лірика Тараса 
Мельничука в дискурсі своєї доби й 
у діяхронному аспекті ще потребує 
досліджень, що, на наше переконан-
ня, саме на часі. Окремі ґрунтовні 
розвідки з дотичної проблематики 
знаходимо у Володимира Моренця, 
Івана Дзюби, Миколи Жулинсько-
го, Ніли Зборовської, Елеонори Со-
ловей, Тамари Гундорової, Степана 
Пушика, Григорія Штоня, Євгена 
Сверстюка, Інни Оникієнко, Гали-
ни Яструбецької. Стихійного по-
ета-бунтаря Тараса Мельничука, на 

відміну від Василя Стуса, Ігоря Ка-
линця, Івана Світличного, дослідни-
ки не уналежнювали до аванґарду 
дисидентського руху, оскільки його 
твори були сповнені метафоричних 
зіткнень і конфліктів понять, що й 
належить компенсувати в сучасно-
му науковому дискурсі.

Лицарський або ренесансний 
(як і високого Середньовіччя) культ 
України досяг свого апогею в добу 
високого українського Модернізму, 
в мистецькій імпрезі предтеч шес-
тидесятників, власне в поезії доби 
хрущовської відлиги й брежнєв-
сько-сусловських заморозків [8], зо-
сібна – в екзистенційних, спазматич-
них віршах в’язнів сумління Василя 
Стуса, Тараса Мельничука, Ігоря Ка-
линця, Івана Світличного, Юрія Лит-
вина [18]. Вершинного значення, 
безперечно, Україна-Мати як меж-
овий образ-символ любови, жертви 
й Голготи набула в представленні 
Василя Стуса, який прагнув назвати 
збірку Страсті по Вітчизні [24]. 

У віршах Василя Стуса й надзви-
чайно близького до нього за рівнем 
екзистенції, спазмів та палімпсест-
ности Тараса Мельничука [17] від-
сутня показна декляративність, по-
чуттєва прямолінійність, натомість 
медитації та суґестивні візії вільної 
й колонізованої батьківщини на-
бирають ознак капілярних плетив 
(таку вельми чутливу й тонку ма-
неру Тарас Мельничук почерпнув у 
Василя Стуса; а вже пізніше, після 
таборів, упорядковуючи рукописи 
Тараса Мельничука, Степан Пушик, 
Ігор Калинець та Іван Малкович на-
снажились такою ж імпрезою, що 
промовисто засвідчують у розвід-
ках-спогадах про Тараса Мельничу-
ка, вміщених у політично незаанґа-
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жованій українській періодиці кінця 
ХХ – початку ХХІ століть [11], [13], 
[15], [20], [22]). 

Василь Стус інкрустаційно ви-
писав образ-символ вільної (рене-
сансно-барокової) та колоніяльної 
(підcовєтської) України у сюжетних 
і в асюжетних віршах (у медитаціях 
і в суґестіях), часто він транслюєть-
ся за допомогою алюзії; назвемо тут 
для прикладу такі твори як Остан-
ній лист Довженка, Сковорода. Хви-
леві трени, Голос Сковороди, Дума 
Сковороди, Тарас на засланні, Кос-
томаров у Саратові, Гайдамацьке. У 
сюжетній поезії із рефренами Тарас 
на засланні ліричним героєм є мос-
каль1 Тарас Шевченко, який перед-
чуває смерть на чужині, образи лі-
ричного героя й автора зливаються: 
“З крихкого краю. По ребру / Ада-
мовім. І знов / ітиму – казематним 
сном, / не зрадивши добру. / Світ пе-
рейду – і упаду” [24].

Алюзії ж у мініятюрах Тараса 
Мельничука присутні як натяки на 
факти, пов’язані з образом, із долею 
Тараса Шевченка, вони не так широ-
ко текстуально транслюються, як у 
сюжетних строфічних творах Васи-
ля Стуса, не набувають глибинного 
філософського переосмислення, а 
ближчі до народнопісенної традиції 
та, відповідно, до віршів-думок Та-
раса Шевченка першого (романтич-
ного) періоду творчости: “Я таке-
то... дух Шевченка, / дух пісні живої, 
/ а все інше, чумаченьки, / десь там, 
за горою” [15].

Більше того, ліричний герой 
віршів Тараса Мельничука як сти-
хійний месник або ж розхристя-
юродивий мріє про друге пришестя 

1 Тут – у значенні «солдат російської імпер-
ської армії».

ґеніяльного Тараса Шевченка, що 
має архетипну просторову лока-
цію – відбудеться під грушею (отже, 
в поезії-апокрифі Пробита наскрізь 
рибою вода фруктова садова культу-
ра стає моделлю світового дерева й 
антропоморфізується): “Іди-іди, бо 
ти є добра груша, / бо ти поранена 
осою в золоте, / бо під тобою скруш-
но й відчайдушно / малий Шевченко 
дніє і росте” [1].

Як і у Кобзарі Тараса Шевченка, у 
віршах Василя Стуса й Тараса Мель-
ничука провідними темами є спер-
шу лицарська, а потім і жертовна (як 
Христова) любов до священної бать-
ківщини, синівський і поетичний 
обов’язки перед нею, а також ідея 
свободи на рідній землі, щось на 
кшталт Шевченкової із поезії І Архі-
мед, і Галілей: “І на оновленій землі / 
врага не буде супостата, / а буде син 
і буде мати, / і будуть люде на землі” 
[25, 629]. 

У Стусовій історіософській по-
езії Останній лист Довженка [23, 
84] передано у найгостріших но-
тах трагедію розлученого з Укра-
їною мистця, знаного в Европі за-
вдяки совєтським фальсифікаціям 
як росіянина, який змушений був 
виступити з відкритим листом до 
керівництва Спілки письменників, 
але отримав нагоду побувати у рід-
ному краю лише на початку 1950-х 
років, під час зйомок замовної кіно-
хроніки Поема про море. Тому поет 
пише саркастично, демонізуючи 
солов’їв, традиційного орнітоморф-
ного символу свого краю: “Давно 
опазурились солов’ї / одзьобились 
на нашій Україні / А як не чути їх? 
Немає сил…” [23, 84]. Ліричний ге-
рой твору сповнений трагічних 
передчуттів, що передані екзис-
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тенційно завдяки займенниковим 
конструкціям, дієслівним метафо-
рам та метафоричним епітетам: 
“Пустіть мене до себе”, адже “Дніпро 
востаннє розтроюдить рану”, “Не-
хай гризуть дніпрові гострі кручі / 
моє зболіле серце” [23, 84]. Тут од-
разу пригадується Заповіт Тараса 
Шевченка: “Щоб лани широкопо-
лі, / і Дніпро, і кручі / було видно, 
було чути, / як реве ревучий!” [25, 
335]. Візія України як батьківщи-
ни вільних і обдарованих людей у 
неримованій суґестивній мініятю-
рі Тараса Мельничука Дивна хата 
набуває ознак мітологеми: “поети 
бранці й ланці / і вовкулаки й си-
біряки / і сніговії-хуртовини / (я 
аж заплакав) / босі з України / у ві-
кно дивляться / облизуючи місяць” 
[14], але, разом із тим, тоталітарна 
дійсність настільки загрозлива, що 
«нема Вкраїни вдома» [14], тому й 
у Стародавньому сонеті Дніпро, як 
і Карпатський Черемош, – алеґори-
зований, антроморфізований, міс-
тично-фатальний: “Дніпро везе сво-
їх братів в неволю / повз москалем 
зґвалтовану тополю” [14].

Навіть у тих віршах поетів-
в’язнів сумління, де Тарас Шевчен-
ко не згадується текстуально, не є 
героєм сюжетних версифікацій, у 
тих версифікаціях, де нема безпо-
середніх натяків на твори з Кобзаря, 
відчувається стихійна Шевченкова 
філософія опору всякій несвободі, 
а також сакральна, християнська й 
дохристиянська любов до жінки й 
до матері, містичне поклоніння рід-
ній землі як Великій Матері, а також 
спазматично-нервова й свідома не-
нависть до окупантів. Тому Михай-
лина Коцюбинська зауважила, що 
між Василем Стусом і Тарасом Шев-

ченком були глибока внутрішня єд-
ність та духовий зв’язок [9, 21], поді-
бна єдність як традиція спостеріга-
ється й між віршами Тараса Мельни-
чука й Тараса Шевченка [4]. 

У поезії-роздумі Отак і вікува-
ти (1968) ліричний герой Василя 
Стуса переосмислює свою долю як 
покірний християнин, згодний із ча-
шею терпіння: “Не нарікаю, Боже, / 
на іспити важкі / Одним стражден-
ним дрожем / злютовано віки” [24]. 
Сприймаючи дієслово «не нарікаю», 
пригадуємо собі Шевченкові рядки з 
однойменної поезії та підсилене по-
вторами запевнення – “не нарікаю”: 
“Не нарікаю я на Бога, / Не нарікаю 
ні на кóго…” [25, 630]. Тарас Мель-
ничук у алеґоричній постмодерніст-
ській суґестивній мініятюрі Рухаюсь 
мало (зі збірки Князь роси) власну 
приреченість, як і причетність до 
апокаліпсису, метафорично перено-
сить на приреченість риби: “Я риба 
/ я в морі / у вільному морі / якщо 
не зважати на гачок у губі” [14, 7], 
конкретизуючи публіцистично й 
часто використовуючи часто поди-
буване у Шевченка слово “раби”: “На 
цій землі / всі раби у цім пеклі” [15]. 
“Ненарікання” у пейзажно-філософ-
ській мініятюрі Вітри верховодять 
над житами поет замінює транс-
формами: “…бо нас кидає / у жар / 
бо нам себе / жаль” [14]. 

Лінійні інтонації ідеї в багатьох 
історіософських віршах Василя Сту-
са і Тараса Мельничука (попри гус-
ту метафоризацію й екзистенційну 
спазматичність) нагадують Шевчен-
кову відвертість у поезії Сон (Гори 
мої високії…): “Я так її, я так люблю 
/ мою Україну убогу, / що прокляну 
святого Бога, / за неї душу погублю” 
[25, 380]. І ми розуміємо, аналізуючи 
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те, що поети були ворогами системи 
(і Російської імперії, і її послідовни-
ка – СССР), – це не словесний патос, а 
глибоке відчуття, породжене замов-
чуваним і переслідуваним інтелек-
том (а отже, екзистенційним) і при-
гнобленою, травмованою духовістю 
водночас (як і Тарас Шевченко, Ва-
силь Стус і Тарас Мельничук своє-
рідно випробовували слово, шукали 
у ньому межу божественности [11]). 
І Шевченкова, і Стусова, і Мельни-
чука Україна бачиться ліричним 
героям їхніх віршів із-за ґрат; “із-за 
ґрат” – цей своєрідний спектр ба-
чення виростає до цілої філософії 
й типу лірики, інтелектуальної – у 
Василя Стуса, мітологічної – у Тара-
са Мельничука [17]. На розуміння 
“заґратованої” лірики (ґлобального 
дисонансного поняття-метафори 
щодо забороненого й драматично-
го) налаштовуємося, приймаючи на-
зви збірок Із-за ґрат (Тараса Мель-
ничука), Невольнича Муза (Ігоря 
Калинця), Веселий цвинтар (Василя 
Стуса). Внутрішня рима, що часто 
спостерігається у віршах дисиден-
тів, – ознака екзистенції, спазму, 
внутрішньої еміґрації, андеґраунду, 
приховування змісту, а найбільше – 
намагання подати текст як палімп-
сест, де “наша доля вража нас до-
ріже – нашим ножем” (Василь Стус, 
Костомаров у Саратові). 

Звернемо увагу в цьому контек-
сті на образно-символічне ядро, а 
разом із тим й на ідею поезії Василя 
Стуса На колимськім морозі калина: 
“Неосяжна осонцена днина, / і собо-
ром дзвінким Україна / написалась 
на мурах тюрми” [25, 356]; подібне 
форсування україніки спостерігає-
мо в поезії У цьому полі синьому, як 
льон: “…і власної неволі пізнати тут, 

на рідній чужині” [25, 120]. Тарас 
Мельничук як типовий представ-
ник постсимволізму уявляє образ 
землі як гамівної сорочки (мета-
фора могили): “Земля тобі сорочка 
гамівна / земля тебе не зрадить не 
обдурить” [14]. Проте, на відміну 
від Тараса Шевченка, який більше 
уваги звертає на символи дерев (із 
квіткової символіки найчастіше зга-
дувані й опоетизовані в романтич-
них балядах лілея, барвінок, рута, 
рожа, сон-трава), Василь Стус і Тарас 
Мельничук апелюють до польового 
різнотрав’я або ж до гірських квітів 
(зокрема, у збірці Тараса Мельничу-
ка Чага часто згадуються квіти сво-
боди й чарів – едельвейс, ряст, фіял-
ка; поет, який родом із Гуцульщини, 
звертає посилену увагу на квіткові 
символи й на метафоричні епітети, 
утворені від цих символів: “Золоті 
годинники ромашок / показують 
колючий дріт” [15], «в болючій зем-
лі / болить синьоволошковий скіф 
/ наколотий на леміш»» [15], “За що 
мені цю радість бриндушкову / да-
руєш, земле мінна і промінна?” [16]).

Підсовєтська батьківщина ста-
ла для політв’язнів художнім двій-
ником реальности, бажаним-втра-
ченим, покутою за чесні вірші й за 
любов до України, усе, як і свого часу 
для пророка Тараса Шевченка; тому 
й Тарас Мельничук у візії Дивна хата 
пророкує: “беруся по тому / що куди 
не піду / не можу знайти свого дому” 
[15], або ж шокує фатальним виро-
ком: “Нема Вкраїни вдома” [15]. У та-
кому ж ключі мислить і Василь Стус: 
“Докучило, нема мені Вітчизни” [24, 
79], “Нема – Вітчизни” [24, 79]. Ось 
і інші приклади, де алюзію зміню-
ють парафрази: “на нашій не своїй 
землі” (Тарас Шевченко Мені одна-
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ково,) “нестерпна рідна чужина”, “на 
цій пахкій, а не своїй землі” (Василь 
Стус). Але якщо у версифікаціях Ва-
силя Стуса “чуттєвий рівень осмис-
лення українських реалій (історич-
них, фольклорних, топографічних) 
поступився місцем інтелектуально-
екзистенційному” [27, 42], то навіть 
у табірній ліриці Тараса Мельничука 
присутня сентименталізація укра-
їнського історико-культурного про-
стору, присутні зворушливо-інтимні 
подробиці: “плачу / хліб мій приріс 
/ до чужого небокраю” [14], “бодай 
прорости / маками гарячими / на 
твоїй, Україно, / терновій межі” [15], 
“дзвонять по Вкраїні відра – / жін-
ки небо беруть голубе” [15], “тільки 
небо само / я подумав / це батьків-
щина / й пішов на дно” [16]. 

Відсутність Батьківщини, су-
ворі умови зони Пермь-36 (неофі-
ційна назва совєтської виправно-
трудової колонії суворого режиму, 
розташованої у селищі міського 
типу Кучино Чусовского району 
Пермської области) (див.: [8], [22]), 
де відбували терміни як політичні 
злочинці обидва в’язні сумління, – 
жорстоке, але передбачуване пока-
рання, у якому українці рятували 
себе віршами: “Я дивлюсь в твої очі, 
Сибіре, / і радію, немов дитина, / 
вони в тебе такі голубі, / наче очі 
моєї Вкраїни” [16] – написав Тарас 
Мельничук, “На колимськім морозі 
калина / помирає рудими слізьми” 
[23, 356] – візійно завбачив Василь 
Стус. Думки про присутність Укра-
їни на чужині в алеґоричних чи в 
метафоричних формах є традицій-
ними ліричними думками в укра-
їнському народнопісенному мелосі, 
у поезії Тараса Шевченка, а тому й 
поширюються на всю материкову 

й еміґраційну власне художню й ху-
дожньо-публіцистичну літературу 
українців. Ліричний герой думки-
послання Тараса Шевченка Думи 
мої, думи мої, для прикладу, кличе 
поетичні мислеформи (тобто рідне 
слово, рідну мову або ж і художнє 
слово у значенні красного писання 
як нагадування про Україну – мета-
форичні нашарування, метонімічна 
форма й алеґоричність насичують 
прохальність висловлювання й 
амплітудно підвищують його дра-
матизм) в Орську фортецю: “Думи 
мої, думи мої, / Ви мої єдині, / Не 
кидайте хоч ви мене / При лихій го-
дині. / Прилітайте, сизокрилі / Мої 
голуб’ята, / Із-за Дніпра широкого / 
У степ погуляти…” [25, 446]. 

Отже, втрата батьківщини – це 
втрата індивідуальна та втрата наці-
ональна, відтак вона апокаліптична 
за характером, тому в поезії в’язнів 
сумління часто постає новітня руїна 
з історичними ретроспекціями, роз-
мита у своїх хронологічних рамках, 
тотальна й фатальна. Промовистим 
прикладом є візійна поезія Васи-
ля Стуса За літописом Самовидця з 
алюзіями-інкрустаціями на окремі 
події, відтворені в козацькому літо-
писі, та на рядки поеми Тараса Шев-
ченка Кавказ: “Стенаються в герці 
скажені сини України, / той з ордами 
бродить, / а той накликає Москву”, 
“А де Україна? ― / Все далі, все далі, 
все далі…” [23, 207]. Василь Стус по-
новаторськи, як на свій час, порів-
нює Україну з орнітоморфним обра-
зом, пташам, котре ще не навчилося 
літати: “За стодолями вітчизна, / пе-
рестрашене пташа, / то мій трунок і 
трутизна, // нею витліла душа” [24]. 
У посланні-хроніці Свідчення остан-
нього гетьмана Тараса Мельничука 
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візія України теж наближається до 
алюзії за загальним враженням на 
Шевченкову поему Гайдамаки: “Десь 
на Вкраїні квітнуть вишні, / й по-
встанців – гайдамаків піших / воло-
чить бусурмен конем” [14], “тут ко-
жен сам башибузук / що власноруч 
стина вітчизну з плеч” [14].

У Тараса Шевченка, звісно ж, 
знаходимо найширшу трансляцію 
поразки національно-визвольних 
змагань, намагань розбудувати ев-
ропейську державу, уникнувши ва-
сальної й колоніяльної залежности, 
тобто те, що поети-дисиденти від-
творюють алюзійно (у світлі тра-
диції поем і послань Кобзаря) й у 
менших за обсягом текстуальних 
формах: “Славних прадідів великих 
/ Правнуки погані»” [25, 318], “Гір-
ше ляха свої діти / Її розпинають”, 
“Раби, підніжки, грязь Москви,/ Вар-
шавське сміття – ваші пани, / Ясно-
вельможнії гетьмани / Чого ж ви 
чванитеся, ви! Сини сердешної Укра-
їни! / Що добре ходите в ярмі, / Ще 
лучше, як батьки ходили…” [25, 319]. 
Але якщо Тарас Шевченко як роман-
тик, і пізніше як реаліст, вдається 
до риторично збагаченого, викри-
вального патосу засобом цілої по-
еми (для прикладу – Сон чи Великий 
льох) чи циклу віршів (В казематі), 
то у римованих модерністських ме-
дитаціях і неримованих постмодер-
ністських візіях Василя Стуса і Тара-
са Мельничука спостерігається по-
єднання пророцтв із втечею у вну-
трішню еміґрацію, палімпсестне ме-
тафоризування й кодування смислів 
за допомогою мітизації. Проте, коли 
Василь Стус стоїчно приймає випро-
бування й рятується «самособоюна-
повненням» (Весь обшир мій чоти-
ри на чотири), то Тарас Мельничук 

мислить як бунтар: “Добре мати два 
автомати / щоб хрест – навхрест ви-
бити ґрати” [15]. Тарас Шевченко 
поєднує ці мотиви у межах однієї 
строфи: назвемо тут для прикладу 
поезії із циклу В казематі (В неволі 
тяжко, хоча й волі; Не спалося, а ніч, 
як море), де ліричний герой сповіда-
ється читачеві у власній недалекос-
ті: “Дурний свій розум проклинаю, / 
що дався дурням одурить, / в калю-
жі волю утопить” [25, 363]; “До сті-
ни не заговориш ні про горе, ні про 
младенческие сны” [5, 364]. 

Поезії Василя Стуса багаті на па-
рафрази за Шевченком. Порівняємо: 
у Тараса Шевченка читаємо: “кара-
юсь, мучуся... але не каюсь!” (N.N.), 
у Василя Стуса знаходимо блискучу 
семантичну відповідність: “де не 
стоятиму – вистою” [23, 135], Та-
рас Мельничук пояснює свою сто-
їчність маґічними формулами: “я 
мольфар», «я князь роси / я знаю…” 
[15]. Є й інші промовисті паралелі: 
“і без сокири... козак безверхий упа-
де” (Тарас Шевченко, Бували войни) 
і “царство це – минеться без клятв і 
без карань” (Василь Стус, Я так і не 
збагнув) або ж “чиї це предки кле-
кочуть кістками за нами?” (Тарас 
Мельничук, Чиї це човни). Ліричний 
герой поезії Тараса Шевченка І день 
іде дивується – “чому не йде апостол 
правди і науки”, у Василя Стуса зна-
ходимо ті ж, але ґрадаційні риторич-
ні інтонації подиву: “А ти все ждеш. / 
А ждеш – кого ти? / А начуваєшся – 
чого?” [23, 121], Тарас Мельничук 
більш стихійний у цьому прийомі, 
амплітуда подиву досягає межі: “чиї 
це ілюзії / стенають плечима / якого 
народу!” [14, 19]. 

Шевченків триптих Доля, Муза, 
Слава (1858 р.) теж своєрідно відо-
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бразився у віршах дисидентів на 
рівні ледь вловлюваних натяків, по-
роджуючи пророчий дискурс про те, 
що поети, замордовані окупаційним 
російським тоталітарним режимом, 
повернуться “бодай ногами вперед” 
[9, 22]. Загалом, для в’язнів сумлін-
ня основним сенсом табірної твор-
чости було досягання позапредмет-
ного, позатабірного, позатоталітар-
ного, необмеженого; промовистими 
прикладами є такі твори як: Посоло-
вів од співу сад (Василь Стус), Сюди – 
Невірземля, туди – Невільорда (Ігор 
Калинець, із циклу Калинова сопіл-
ка), Снігові голуби (Тарас Мельни-
чук). 

Можемо резюмувати, що з окре-
мого спазматичного вірша, рядка, 
“внутрішнього” семантичного поля 
поетичної форми образ-символ 
України поширився на семантичне 
поле цілого тексту, кодуючи його; 
наприкінці ХХ століття став спо-
собом вираження основної думки 
кількох поколінь мистців, що спро-
вокували, звісно, поети-дисиденти. 
Вербалізація метафоричної та мі-
тичної форм України набула поши-
рення в українській поезії завдяки 
підтриманню капілярного та екзис-
тенціяльного зв’язків із клясикою. 
Отже, поезія Тараса Шевченка – про-
тотекст для поетів-дисидентів Ва-
силя Стуса, для Тараса Мельничука, 
як і для інших поетів підсовєтської 
України, але, разом із тим, ґлобаль-
на культурна мотивація, арґумент, 
аби вижити й вистояти, стаючи 
свідками людських трагедій і кризи 
придушеного національного опору, 
відчайдушної боротьби за свободу 
волевиявлення, за гуманізм та за ев-
ропейські цінності.
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Abstract: Halyna Tarasiuk creativity occupies a prominent place in the context of 
modern prose discourse. Short stories of the writer cover a wide range of issues of our 
time: social, political, ethical, economic and cultural trends. The style, which in turn af-
fected the expansion of events in the plan identified socio-psychological character of short 
stories of Halyna Tarasiuk. The author has enriched modern Ukrainian prose with lyrical 
and psychological short story, which is characterized by a pronounced voluble dominant, 
self-sufficient psychological detail.

It is analysed in the article the verb, verb forms belonging to the active linguistic 
means that identify linguistic and stylistic palette of short stories and act as fairly obvious 
feature of short stories of Halyna Tarasiuk. 
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Verbal forms in short stories in 
the novels of Halyna Tarasiuk occupy a 
special place, they create a special sty-
listic uniqueness, belong to the charac-
teristic features of figurative art works 
and are active linguistic means of in-
dividualization of creative work of the 
writer. Verbs alongside with other lexi-
cal units are stylistic means of creating 
social and psychological type of short 
stories. The peculiarities of verbs in the 
works of Halyna Tarasiuk are that they 
are mostly evident in the language of 
short stories characters. This is due to 
the peculiarities of the language and 
style palettes of the writer of short sto-
ries in folklore aspect. Verbs with other 
means of verbal and figurative stories 
are intended to convey the views of the 
author to the reader, they form a com-
prehensive evaluation of the work. This 

refers both to ideological orientation of 
works in general and to their individual 
fragments. Halyna Tarasiuk is truly un-
surpassed master of the word, who puts 
in the center of her works spiritual and 
psychological problems associated with 
complexity and contradiction of human 
nature, current issues of today, reveals 
negative phenomena which existed in 
post-soviet society. It is revealed in dif-
ferent parts of speech. An important 
element of the linguistic and stylistic 
manner of individual writing is distinct 
identity of verbal phrases and sentence 
structure. The striking style of creative 
work of the writer is concise, conversa-
tional - narrative.

Halyna Tarasiuk creativity occu-
pies a prominent place in the context of 
modern prose discourse. Short stories 
of the writer cover a wide range of is-
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sues of our time: social, political, ethical, 
economic and cultural trends. The style, 
which in turn affected the expansion 
of events in the plan identified socio-
psychological character of short stories 
of Halyna Tarasiuk. The author has en-
riched modern Ukrainian prose with 
lyrical and psychological short story, 
which is characterized by a pronounced 
voluble dominant, self-sufficient psy-
chological detail. Simulating the char-
acters, recreating the inner world of 
contemporary drama, the writer at vari-
ous art angles examines the issue of a 
person in the context of contemporary, 
social and cultural live. 

Halyna Tarasiuk emotionally and 
expressively reveals the human char-
acters in situations of different dimen-
sions, on the material of social reality, 
the writer looks for the sense of human 
existence on the specific examples of 
existence of her contemporaries. The 
writer reveals the ability to play color-
ful female characters, sometimes ironic 
(A Bigamist); the relationship of a man 
and a woman (The Duke is Coming!), 
which is reproduced through the revela-
tion of their inner world; simulation of 
nature of a woman in critical situations 
A Hearted Hello (another name is A Pho-
tograph) where an old woman Hanna 
is disclosed in the context of the tragic 
events, the death of her son Oleksa; a fe-
male image of the heroine in the novel In 
the Clamor, which is designed in vectors 
of the socio-economic situation and its 
crisis, which is characteristic of modern 
Ukrainian village. Ethical values appear 
in the works of the author through the 
category of compassion, empathy, love, 
responsibility, embodied in the tragedy 
updated story The Ark for Butterflies.

Mostly the author in short stories 
depicts the artistic conflict of the inter-

nal world, its discrepancy between the 
desirable and possible, and the verbs 
help to see and feel the internal conflict. 
Here are some examples of Halyna Tara-
siuk stories. The image of the heroine of 
the story A Bigamist, Hanna, is disclosed 
in the context of the writer’s simulat-
ed living situation. The intensity and 
brightness of performance, dynamism 
of conflict is provided mostly by the 
dominance of dialogic speech in narra-
tive work organization. Tragicomedy of 
an original and at the same time a typi-
cal situation in life is that Hanna does 
not know «what-to-do-with-Ivas’» [1, 
64]. After parting with her husband, she 
strives to start a new life with her new 
chosen man, actor Baranovsky, but finds 
resistance of Ivas’ who does not want to 
leave Anna. Exacerbation of the conflict 
between the three characters is also be-
cause Hanna pities a helpless and naive 
Ivas’. Hanna pleads to leave her alone 
(«I beg you – go somewhere! Go to your 
mother’s village. I will pay you half the 
apartments, will give a TV-set ... All give, 
just go away; open a shop there, you will 
fix people’s shoes. You’ll get married” [1, 
66]) encounter resistance of Ivas’ who 
by his appearance, threats to commit 
suicide causes compassion and sympa-
thy. Tragicomic character of the situa-
tion played in the story is deepened in 
the last episode. Given breakfast to Ba-
ranovsky and then Ivas’ , Hanna turns 
to Ivas’ “Here ...could you sew, please ... – 
and held out old trampled shoes of Ba-
ranovskyi. – You could buy new shoes, a 
miserable artist! – Ivas’ growled angrily, 
but he took the shoes and put them into 
a bag with sandwiches” [1, 69].

As we see from the text of a short 
story, it is illustrated that a significant 
number of verbs serve the development 
of verbal image of characters. Verb lay-
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ering is very delicately reflected in the 
rhythm modeling of stories: strictly, the 
epic rhythm of the beginning, intense 
dynamic tone associated with the pres-
sure of the environment and the courage 
of a female heroine, palpitating rhythms 
of human experience. All these points 
create an artistic and aesthetic tone of 
the novel, which is a subtle diversity of 
the text. Again there is the same seman-
tic key, but with available rethinking. In 
the story attention should be paid to the 
content where the emotional and sen-
sual polyphony is disclosed, dominated 
by a sense of loneliness and longing.

In the story The Duke is Coming! re-
lationship between a man and a woman 
are reproduced through the revelation 
of their inner world. In concise and con-
densed form the writer conveys feeling 
of a woman to a stranger, who lives in 
the house opposite and whom she can 
watch from the window. Psychological 
reasoning of the behavior of the wom-
an, her attraction to a stranger happens 
through emotional and sensual disclo-
sure polyphony, which is dominated by 
a sense of loneliness and longing: «And 
great sadness wrapped the woman ... 
and longing for something indefinite, 
something that didn’t happen either in 
the past or in the future» [1, 47]. The 
man also experiences something like 
loneliness, it is said not directly, but 
indirectly, through the revelation of 
his desire to get a dog: «After that hap-
pened to him, he was afraid of insomnia 
and boundless space. [...] began to think 
about a dog, beautiful dog of a breed. 
That who never betrays, never sells! 
Closing his eyes, the man imagined as he 
warmed in bosom a soft silky helpless 
puppy [...]» [1; 48, 49]. In the text the 
author conveys verbal forms by using 
heroes thinking, allows to feel nature, 

facilitates reproduction of dialectics of 
the inner world, memories and hopes, 
shrouded in sadness and feeling of 
loneliness. A strong semantic charge is 
embedded in semantic structure of the 
verb, the content of the work diversifies 
through verbs and verbal forms.

The spiritual world of the hero-
ine of the novel Hello Hearted (another 
name is A Photograph), an old woman 
Hania is revealed in the context of the 
tragic event, the death of her son Alex. 
Modeling the character is in a critical 
situation due to the expression of sub-
jective experience in the form memo-
ries in monologue. Psychologically mo-
tivated the writer recreates the changes 
that occur with the heroine because of 
the loss of a beloved person: alienation 
from the world and people, inability to 
experience reality. As regularity an old 
woman Hania perceives that the death 
of his son has completed her physical 
existence. Reproducing in memory mo-
ments of her life, thinking about why 
loving Serhiy Tantsiura she married 
Karp, the heroine tries to find a causal a 
link between the events of her life: «And 
her life with Carp is running before her 
eyes [.. .]. Why, then she couldn’t release 
Tantsiura from the heart either in hap-
piness or in sorrow? [...] What pulls the 
soul of the soul in a way there is neither 
shame to people nor the fear of God? 
Maybe it’s for the love of the sinful, 
even secret in the age, God has punished 
her by son’s death in early age [...]” [1, 
151-152]. Domestic drama diversifies 
on external driven event plan given by 
lexical means of verbs (request, per-
form, transfer), manifested through the 
moment of situational surprise: an old 
woman Hania asks her daughter-in-law 
to run her last request - to transfer an 
old photograph and “hello hearted” to 
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Serhiy Tantsiura. Feelings that the char-
acter has carried through her life, led to 
changes in the inner world of another 
character, her daughter-in-law.

Here we must pay attention to 
changes in the plot of the story. De-
scription built on verbs expression of 
the most subtle and bright reflections 
is given on the thinking of the charac-
ter of daughter-in-law (reinterprets, not 
called, not asked, ate, drank, lived, had). 
Remembering last request of her moth-
er-in-law, only when she heard about 
the death of the old Tantsiura, daughter-
in-law belatedly rethinks her attitude to 
an old woman Hania, is coming to un-
derstanding of true values of human ex-
istence («[...] but she did not call mother 
her mother-in-law, she always called her 
grandmother and always grandmother 
... and she did not ask whether she ate, 
drank or how she lived, how it was to be 
a widow ... maybe, the only happiness 
that she had was love postcard and the 
mystery, the mystery of her heart ...» [1, 
154]).

According to Olexandr Biletskyi for 
a work of art to be convincing, it is nec-
essary that its characters speak less and 
act more. Characters of Halyna Tarasiuk 
works are depicted in this dynamics. It 
is this that promotes the widespread 
use of verbs and verb forms (to feel, to 
perceive, reproducing, thinking, loving, 
went, find, run, walk, pull, punished, re-
quest, perform, transmit, remembering, 
heard, rethinking, not called, not asked, 
ate, drank, lived, had). Image of Kylynka, 
the heroine of the story In the Clamor 
is special in a way that it is disclosed 
in vectors of socio-economic situation, 
which is typical for the modern Ukrai-
nian village. Through the prism of con-
sciousness of her heroine, through her 
thoughts the writer shows the state of 

crisis of the modern village. For Kylynka, 
a simple woman from a village, it is diffi-
cult to understand the new processes in 
the countryside, even harder to believe 
the new «owners»: «We have the same 
for ages: some people give, others – take 
away. So today, democrats unsolder the 
ground, and tomorrow communists will 
come and chase all in ditch again. They 
do not care? And you, perpetual serf, be-
ing owe to everybody , and on the third 
skin you hide fleece!» [1, 212]. In reveal-
ing the acute problems of today, in con-
demning the negative manifestations in 
the socio-political, economic life, Hal-
yna Tarasiuk gives the artistic possibili-
ties of humor and satire («A collective 
farm tractor was stolen, stretched in all 
directions. From combine harvesters, 
God, even the wheels of all sorts were 
twisted off, made «kravchuktrolleys» 
and «kuchmatrolleys» and went on 
speculation [...]» [1, 212]).

Waiting for her friends, whose chil-
dren took them to spend winter to his 
city, and caring that it is the end of Feb-
ruary, and yet none of them has returned 
«from the clamor», Kylynka acutely feels 
her loneliness, because no one drives, 
calls her anywhere and does not wash in 
a white town bath her numb body from 
the collective farm wind and sun, con-
voluted from work and rheumatic old 
bones» [1, 213]. The sad news about 
one of the companions of Kylynka plays 
the role of situational and, at the same 
time, psychological surprise, because 
the heroine sees that as a sign that the 
time for her is «to fly into the clamor»: 
«And Kylynka feels so frightened of that 
thought that no one from her friends 
will return to the village, feels so lonely, 
though at the same clamor fly [...] some-
thing like the wings picked up her thin 
body and took her away where there is 
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no winter, where it is always warm and 
sunny, where in white and blue seas 
as mermaids, are splashing her friends 
[...]» [1, 215].

In this novel the author describes 
the acute problems of the present, 
loneliness, psychological surprise of 
the heroine. Halyna Tarasiuk selects a 
number of verbs and verbal forms (give, 
select, unsolder, come, chase, fleece, sto-
len, pilfered, loosen, made, went, expect-
ing, taken, came back, caring, came back, 
feels, no luck, no calls, does not wash, fly, 
becomes, come back, becomes, picked up, 
carried away, splashing), as evidenced 
frankness of phrases, sentence struc-
ture that is an important linguistic-sty-
listic feature of an individual manner of 
the writer.

The role of ethical values such as 
mercy, compassion, love, responsibility, 
informed in the tragedy updated in the 
story The Ark for Butterflies. The inter-
penetration of real and unreal factors 
creates a special time and spatial model, 
which shifted the boundaries between 
the real and fantastic, otherworldly and 
worldly, temporal and eternal. The con-
stant balancing of Butterfly, a sick child, 
between life and death generates a dual 
life model and relevant imagery: a fly-
ing tree, God, angel, on the one hand; 
parents, grandmother, doctors, on the 
other. Psychologically motivated the 
writer plays back a special inner world 
of a child who suffers from a terrible dis-
ease and attacks, however, happily sees 
life, «likes to fly» [2, 483] and laugh, full 
of a sense of «boundless, dazzling, all-
consuming happiness. Happiness that 
he exists!» [2, 483]. Showing how the 
disease of Butterfly forms the attitude 

to him of his own father and mother, 
Halyna Tarasiuk focuses on parental in-
difference, irresponsibility. A sick child 
becomes needless to his parents as he 
is a burden for them («Mom and grand-
mother often wept, my father came 
home less and less, and in spring he has 
gone. [...] And soon my mother has gone. 
She went somewhere and took Butter-
fly’s happiness» [2; 487, 488]).

Indeed, statistics of given texts, 
their syntactic construction attest a 
large number of verbs and verbal forms. 
Thus, in the last paragraph of the sto-
ry The Ark for Butterflies there are 28 
words, including 21 full (6 verbs and 
verbal forms), 7 inside. Thus, in short 
stories of the writer verbal image is 
deployed, its development significantly 
diversifies in considerable number of 
verbs. Verbs and verbal forms belong 
to the author’s active linguistic devices, 
identifying short stories linguistic and 
stylistic palette and act as a fairly obvi-
ous feature of short stories of Halyna 
Tarasiuk.
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Abstract: The novel Moskoviada written by Yuriy Andrukhovych is present in the in-
tellectual space since 1993. Since the emergence of the novel critics are interested in the 
problem of its dialogical context and operation of other texts inside it. In particular, quite 
famous are researchers’ comments about plot-image borrowings from James Joyce’s Ul-
yss, Vieniedikt Yerofeyev’s prose poem Moscow-Pietushki, Tadeusz Konwicki’s novel Little 
Apocalypse. However, the text Moskoviada has another, yet not noted by critics, internal 
mechanism that defines both the sequence logic and specificity of protagonist’s adven-
tures. Answer to the question, where the Moskoviada’s hero descends, is obvious to the 
researcher – in Dante’s hell. The proof of this fact opens up interesting perspectives on 
the way of understanding of Yuriy Andrukhovych textual meta-plot.
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Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University, Ukraine

Світлана Вардеванян

ПЕКЛО МОСКОВІЯДИ, АБО ДАНТОВА БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ 
ЯК ПРОТОСЮЖЕТ РОМАНУ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА

Роман Московіяда Юрія Андру-
ховича присутній в інтелектуально-
му просторі з часу його публікації у 
1993 році. З часу появи роману кри-
тиків цікавить проблема його діяло-
гічного контексту, функціонування 
в ньому інших текстів. Думки про 
те, що в Московіяді є алюзії на інші 
літературні тексти, виникають у до-
слідників із часу появи роману. По-
чинаючи від зауваження паралелей 
на рівні назви з Іліядою Гомера, Ене-
їдою Верґілія, Росіядою М. Хєраскова 
або ж Ґавриліядою А. Пушкіна, аж до 
сюжетно-образних інтертекстуаль-
них перегуків з Уліссом Д. Джойса, 

постмодерністською поемою у прозі 
Москва–Пєтушкі В. Єрофєєва, рома-
ном Малий Апокаліпсис Т. Конвіць-
кого. 

Так, Оксана Забужко пише, що 
Московіяда Андруховича – це «Ма-
лий Апокаліпсис на малоросійський 
лад перелицьований». Дослідниця 
веде мову про «транспонування» / 
«трансплянтацію» «концептуальної 
філософсько-естетичної схеми ори-
ґіналу» в українські реалії [7, 317]. 

Олександр Бойченко дає значно 
обережнішу оцінку рівня запози-
чень з Малого апокаліпсису Тадеуша 
Конвіцького, нагадуючи, що Юрій 
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Андрухович переклав з польської 
цей роман, і «можливо, зазнав з його 
боку деякого впливу» [3, 24].

Андрєй Уріцкій називає Моско-
віяду своєрідним «романом-палім-
сестом», написаним поверх тексту 
Єрофєєва» [11, 1]. 

Так, тексти усіх трьох згаданих 
романів, написаних у другій поло-
вині ХХ ст. – росіянина Вєнєдікта 
Єрофєєва (Москва-Пєтушкі (впер-
ше видано в 1973 р., перед цим по-
ширювався у самвидаві)), поляка 
Тадеуша Конвіцького (Малий Апока-
ліпсис, (1979 р., перед публікацією 
теж поширювався в самвидаві)) та 
українця Андруховича (Московіяда 
(1993))  – тяжіють до джойсівсько-
го сюжету – одноденної подорожі 
героя містом. Тому не буде пере-
більшенням стверджувати, що Улісс 
Д. Джойса є літературним протосю-
жетом для усіх трьох згаданих тек-
стів. Але, якщо у Джойса головний 
герой – простий дублінський оби-
ватель, рекламний аґент, то герої 
Єрофєєва, Конвіцького, Андрухови-
ча – письменники. Герой Московія-
ди поет Отто фон Ф. пересувається 
Москвою, прямуючи з гуртожитку 
до своїх друзів, щоб робити «проґре-
сивну україномовну газету», герой 
Малого Апокаліпсису йде Варшавою 
зі своєї квартири до будинку цен-
трального комітету партії, щоб учи-
нити акт самоспалення, герой тво-
ру Єрофієва Москва-Петушки поет 
Вєнєчка Єрофєєв їде електричкою 
125-кілометровим залізнодорож-
ним маршрутом із Москви в Пєтушкі 
до своїх коханки й дитини. 

На відміну від Джойсового Ле-
опольда Блума, день якого закін-
чується у власному ліжку біля дру-
жини, герої Єрофєєва, Конвіцького 

й Андруховича гинуть. Ще одним, 
спільним для текстів Єрофєєва, Кон-
віцького й Андруховича, моментом є 
те, що усі ці твори є рефлексією інте-
лектуала щодо імперії СССР. 

Чи можна погодитися із тим, 
що Московіяда – це «палімпсест на 
поемі Єрофєєва», чи «перелицьо-
ваний» Малий апокаліпсис? Тадеуш 
Конвіцькій у інтерв’ю-післямові 
до українського перекладу Малого 
апокаліпсису зауважив, що «жоден 
письменник не може вдавати, ніби 
до нього нічого не існувало». Юрій 
Андрухович і не вдає. Наприклад, 
його роман, так само, як і роман 
Т. Конвіцького, починається з того, 
що герой прокидається, дивиться у 
вікно, рефлексує, робить якісь що-
денні ритуали, пізніше потрапляє 
під дощ… – спільних деталей мож-
на знайти багато. Цікавішим, як на 
мене, є запитання, чому автор Мос-
ковіяди так робить, яку ціль пере-
слідує? Гадаю, можна погодитись із 
думкою дослідниці В. Чайковської, 
яка говорить про «текстуальну гру» 
Ю. Андруховича з текстами В. Єро-
фєєва й Т. Конвіцького [13]. Тобто, 
український письменник не лише 
не приховує джерел свого тексту, 
а й часто досить чітко підкреслює 
спорідненості між власним твором і 
текстами-донорами. 

В. Чайковська робить ще одне 
цікаве спостереження, яке є дуже 
ресурсним для цієї розвідки. Дослід-
ниця зауважує, що герої Єрофєєва й 
Конвіцького рухаються по горизон-
талі, в Московіяді ж – «це подорож не 
тільки від чарки до чарки, не тільки 
буквальне переміщення – від станції 
до станції метро, від зупинки тро-
лейбуса до зупинки, це і переміщен-
ня по іншій осі – вертикалі» [13]. 
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На вертикальному переміщені 
Отта фон Ф. акцентує і Олександр 
Бойченко. Дослідник, розглянувши 
Московіяду крізь призму теоретич-
них ідей Мірчі Еліаде, слушно вва-
жає, що опускання героя з сьомого 
поверху гуртожитку є «іронічною 
модифікацією вежі чистого мисте-
цтва» [3, 24], а ще ширше проявлен-
ня архетипу священної / космічної 
гори, який проявляється у мітології 
(наприклад, гора Меру в індійських 
віруваннях), Біблії (наприклад, Ва-
вилонська вежа, Голгота), літерату-
рі (наприклад, Зачарована гора То-
маса Манна). 

Таким чином, щодо проявле-
ного в тексті архетипу, то Моско-
віяда  – це сходження із космічної 
гори, щодо логіки поведінки героя 
(теж ідея, висловлена О. Бойченком 
[3]) – це кемпбелівський мономіт 
про шлях героя, який чує поклик, 
вирушає у дорогу, вступає у проти-
стояння із химерою і тінню, прохо-
дить ініціяцію і повертається онов-
лений додому. 

Але логіка Кемпбелового моно-
міту пояснює загальну логіку пове-
дінки будь-якого героя з будь-якого 
тексту. На мою думку, текст Москові-
яди має ще одне, поки що не заува-
жене дослідниками, джерело, своє-
рідний внутрішній механізм, який 
визначає як логіку послідовности, 
так і специфіку пригод головного 
героя. Відповідь на запитання, куди 
спускається герой Московіяди, для 
мене є очевидною – у Дантове пе-
кло. Метою цієї розвідки є довести, 
що літературним протосюжетом 
Московіяди Юрія Андруховича є Пе-
кло Данте Аліґ’єрі.

Починає свій день Отто фон Ф. 
на сьомому поверсі гуртожитку Лі-

тературного інституту в Москві. Це 
перше коло Дантового пекла – Лімб, 
де перебувають душі, що не потра-
пили ні у рай, ні у пекло, ні у чис-
тилище. У Пісні Четвертій, у Лімбі 
Данте поселяє доброчинних нехрис-
тиян, а також «шану й честь мисте-
цтва та науки» [5, 42]: великих анти-
чних поетів («сам Гомер усім поетам 
пан», «творець сатир Горацій», Ові-
дій, Лукіян), співців (Орфей), героїв 
(Цезар, Гектор, Еней, Електра), уче-
них (Сократ, Плятон, Діоґен та ін.) і 
лікарів (Гіппократ, Авіценна та ін). 
У Московіяді Андруховича – це теж 
«доброчинні нехристияни»: «узбек 
за стіною», «єврей за стіною», «чече-
ни», «журналіст Ройтман, в очах яко-
го, живуть відблиски всіх поколінь 
від Адама до Христа», «якутський 
письменник Вася Мочалкін», «поет 
Єжевікін». 

Дещо окремо, хоча в цьому ж 
колі, автор роману виписує друзів 
Отта: Юру Ґоліцина – сорокарічного 
поета, «який зовні нагадує Тургенє-
ва» (тобто є алюзією-пародією на 
поета справжнього, на відміну від 
багатьох несправжніх  – графоманів, 
«селянських синів», «пристарілих 
поеток», які, «подолавши свої про-
вінційні кола пекла, приїхали в Мо-
скву»), і Арнольда Горобця – актора, 
який грав Юлія Цезаря,  картяра й 
п’яничку, 

Усі мешканці Дантового Лім-
ба мліють безболісною, але таки 
скорботою: «Їх збуджувала туга без 
страждань» [5, 40]. У Андруховича: 
Останкінська телевежа випромінює 
«щось дуже снодійне, віруси млявос-
ти та апатії» [1, 5];

«гризуть тебе докори сумління, 
як вони проїдають у тобі діри... аж 
колись ти вийдеш у коридор гурто-
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житку цілком прозорим, дірчастим, і 
жоден калмик навіть не привітаєть-
ся з тобою» [1, 5].

Друге коло Дантового пекла 
призначене для розпусників – «Тих 
нещасних, що Амор жене» [5, 50]. У 
Пісні П’ятій розпусники караються 
вихорами, які кидають душі на ска-
ли. Це царство жінок-спокусниць 
(Семіраміда й Дідона, Клеопатра і 
Єлена Прекрасна, Франческа й Мес-
саліна). «Як хочеться бути тут вічно! 
Забути про все, заплющити очі й від-
даватися воді, мов коханці», – думає 
герой Андруховича, спустившись із 
сьомого поверху гуртожитку в під-
вальні душові [1, 14]. Отто, споку-
шений чарівним голосом ( «Що це 
за сирена така?» [1, 14] ) з жіночої 
душової, здійснює статевий акт з 
чорношкірою дівчиною під афри-
канські ритми у своїй голові. У тек-
сті Андруховича навіть відомості 
про життя літературного гуртожит-
ку відповідно структуруються, саме 
в цьому місці, в другому колі, опові-
дач описує гуртожиток, як місце, де 
«навіть стіни і стільці просякли де-
шевою слизькою розпустою», згадує 
«клятих лесбіянок», які покарали 
Костю Сєроштанова за підглядання 
в душовій – «облили його хлоп’ячу 
пуцюринку окропом», розповідає 
про мандрівних дівчат – «манд-
рьох», котрі «ночами просто ходять 
від дверей до дверей і шукають собі 
коханого», і хоч люблять ці дівчата 
саме сьомий поверх, де живуть «чле-
ни братніх письменницьких спілок», 
але Отто розповідає про них, пере-
буваючи саме в душовій, в другому 
колі – колі для розпусників.

Подальший рух вниз героя Мос-
ковіяди супроводжується холодною 
зливою. У Дантовій Пісні Шостій 

читаємо: «Я в третім колі: дощ не 
припинявся, холодний, вічний, про-
клятий, важкий; він по землі одно-
манітно слався. Градини, іній, сні-
гові грудки» [5, 54]. Третє коло в 
Божественній комедії для тих, хто 
за життя був черевоугодником, жа-
дібною, скупою і заздрою людиною. 
Андруховичів герой із друзями пря-
мує в пивбар на Фонвізіна – «анґар 
для пияків», «колосальний відстій-
ник перед брамою пекла», «апока-
ліптична забава для горлянок і се-
чових міхурів»: «Як сверблять їхні 
груди, як печуть горлянки, як сльо-
зяться очі! Які голоси відбиваючись 
від плястикового склепіння, перепо-
внюють простір ненастанним одно-
манітним граєм! Щось наче григо-
ріянський хорал для пропащих душ. 
Ораторія останнього дня» [1, 28]. 
Пияки, сексуальна фурія (гурія?), 
офіцери, фарисеї та садукеї, азартні 
гравці, книжники, вбивці та содомі-
ти, культуристи, лихварі, карлики, 
православні священики в поруділих 
рясах, циркові комедіянти, сласто-
любці, казахи, кришнаїти, римські 
леґіонери – ось далеко неповний пе-
релік завсідників пивбару на Фонві-
зіна. Цитата з Дантового Пекла (Піс-
ня Шоста) – «Ми тихо йшли, немов 
між куп сміття, Між тіней, кинутих 
під дощ похмурий…» [5, 57] – дуже 
точно ілюструється епізодами рома-
ну, де йдеться про перебування Отта 
в пивбарі. Є у цьому колі Андрухови-
чевого пекла і свій Цербер – «кримі-
ноґенний молодик у колишньому бі-
лому одязі», який збирає «мито для 
Вельзевула», – рубель. 

Мучеників Третього кола Данте 
описує так: «У своєму першому жит-
ті / Усі вони були на розум косі/ Й 
не знали міри в їжі і питті» [5, 59]; 
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«Гидке життя спотворює собою / До 
невпізнанності обличчя їх» [5, 59]. 
Юрій Андрухович цей людський від-
стійник описує дуже натуралістич-
но, особливо огидними є описи жі-
нок: із «розпанаханими ширінками», 
«напівоблізлими головами», «пиша-
ються своїми підбитостями й запух-
лостями», від них «тягне вигрібною 
ямою», «їхні ноги, певно, волохаті, 
мов у цариці Савської», «вони зляга-
ються хоч би із собаками, але й серед 
присутніх мають коханців» [1, 28].

Наступне місце, у яке спускаєть-
ся герой Андруховича, – модерніст-
ський напіврозвалений дім, схожий 
на замок, де мешкає герпетолог 
(спеціяліст з вивчення змій) і ко-
ханка Отта – Галя. Сцена з Галею – є, 
по-суті, осучасненою версією Пісні 
Дев’ятої з Пекла Данте. У Четверто-
му колі Дантового пекла, відкривши 
ворота замку, оповідач зустрічаєть-
ся з гідрами. «Замість волосся ж, в 
них клубки зміїні/ Сичали в кожної 
на голові» [5, 69]. 

Четверте коло – це місце пока-
рання скупарів, марнотратників і 
гнівливих. Саме в цій частині рома-
ну Отто розповідає про свою кохан-
ку Астрід, з якою він влаштовував 
безкінечні давньоримські оргії, яка 
відкрила йому іншу Москву – ва-
лютну, з готелями і барами з морем 
алкоголю та дефіцитної їжі. Якщо 
Астрід – втілене марнотратство, 
то полювальниця за зміями Галя – 
гнівливости. Це вона демонструє на-
пади люті, секс із нею схожий на бій-
ку і закінчується зазвичай для Отта 
подряпинами й синцями. Сам Отто у 
цій сцені – скупар. Якщо в інших епі-
зодах він охоче ділиться випивкою, 
часом, емоціями, то тут раптом стає 
скупим. Він приїжджає до Галі погрі-

тися, прийняти ванну, він нічим не 
ділиться, лише споживає (оральний 
секс, кохання, ванну). Він скупий на 
любов саме для цієї жінки, яка аж 
занадто щедро осипає його різни-
ми благами. Епізод із Галею закін-
чується бійкою. Саме жорстокими 
бійками покарані ті грішники, які 
мучаться в Четвертому колі Данто-
вого пекла.

У Дантовому Колі П’ятому – 
гнівні й зневірені, Данте з Верґілієм 
зустрічають тут фльорентійсько-
го лицаря. Не впевнена, чи можна 
вважати стареньку прибиральни-
цю з «Закусочної» – «ґрафиню Лісо-
вських» – алюзією на лицаря, але 
зневірених («Закусочна» є їдальнею 
для бомжів) і гнівних, які постій-
но гамселять один одного в цьому 
епізоді достатньо, присутня навіть 
пародія на епікурейця – кучерявий 
любитель бульйонів. 

У Колі Шостому Пекла морду-
ються єретики й лжепророки, усе-
редині їхніх могил горить вогонь. Ю. 
Андрухович уводить в «Закусочну» 
й лжепророка – «депресанта», який 
після кількох монологів про «нашу 
історію», «російських імператорів», 
«колишню потужну й високу куль-
туру» підриває «Закусочну» ґрана-
тою. 

Коло Сьоме у Данте – це міс-
то Дім, яке охороняє Мінотавр. Тут 
страждають ті, хто здійснив на-
сильство над ближнім і/чи над його 
надбанням (тирани, вбивці, розбій-
ники), над собою (самогубці й мар-
нотратники), над божеством (бого-
хульники), над єством (содоміти), 
над єством і мистецтвом (хабарни-
ки). 

Коло Сьоме у Андруховича – це 
лабіринт магазину «Дитячий світ». 
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Отож Дантів «розбійник, ласий до 
чужого» у Андруховича перевтілю-
ється в «циганського барона», «рес-
пектабельно вдягнутого сивіючого 
добродія», якого Отто спочатку при-
ймає за «гоміка», а потім виявляєть-
ся, що той є злодієм, який краде в 
нього гаманець. «Добродія» буде по-
карано подібно до Дантових грішни-
ків з цього кола. Розбійники Данте 
киплять у рові з кров’ю, Андрухови-
чів же крадій гаманця провалюється 
в смердючий каналізаційний люк. 

Тим часом Отто, шукаючи вихід 
з підвалу «Дитячого світу», спуска-
ється все нижче й опиняється в мос-
ковському метрополітені, де потра-
пляє до рук спецзагону з винищення 
гігантських щурів (міт про щурів-
мутантів, які заполонили москов-
ський метрополітен і справді мусу-
вався на початку 1990-тих). Зустріч 
і розмова з каґебистом Сашком мож-
на розцінювати, як зустріч героя зі 
своєю тінню, і з цього погляду Отто 
виявляється і самогубцем (спливає 
стара історія про те, як він дозволив 
завербувати себе спецслужбами), і 
марнотратником (тінь-Сашко пока-
зує Оттові його власну недолугість, 
неспроможність зробити щось, роз-
трату зусиль даремно, адже вірші 
вже не пишуться, реальних кроків у 
громадсько-політичній справі герой 
не робить). Отто упродовж роман-
ного часу ніби й прагне потрапити 
до друзів, які займаються випуском 
української газети, всі думки його 
там, у кожній сцені він телефонує їм, 
проте так до них і не доходить. Тож 
не даремно всю розмову супрово-
джує жахлива перспектива потрапи-
ти у зуби чудовиськ (у Пеклі Данте – 
це гарпії та гончі пси, у Московіяді – 
гігантські щурі).

У Дантовому Колі Восьмому ка-
раються дурисвіти: звідники і спо-
кусники, підлабузники, високопос-
тавлені духовні особи, які торгували 
церковними посадами, лицеміри, 
хабарники, фальсифікатори, лукаві 
радники, призвідники розбрату. Ан-
друховичів Отто опиняється під са-
мим Мавзолеєм у підземній салі, де 
відбувається велетенський бенкет, 
на якому присутні депутати, «іде-
ологічна сволота» (письменники, 
журналісти), батюшки, кубанські 
козаки, спецслужби, народні співа-
ки, валютні проститутки – словом, 
концентрат партійно-ідеологічної 
верхівки уже спочилого СССР. Усі ці 
персони п’ють, гуляють, славлять 
«святую Русь», збирачів земель (Іва-
на Каліту й Пєтра Першого), про-
клинають ворогів (Батия, Наполео-
на й Мазепу). 

Трохи згодом Отто бачить себе 
в блазенській масці. Блазенська 
маска – символ марґінального ін-
телектуала, який випадає із соці-
яльної ієрархії, має статус придво-
рного блазня й привілей робити 
будь-які заяви, кидати в лице влади 
голу правду. Опинившись у конфе-
ренц-залі, Отто слухає виступи про-
мовців у масках – «Івана Ґрозного», 
«таваріща Дзєржінского», «Лєніна», 
«Мініна-і-Пожарського», «Суворо-
ва», «Єкатєріни Другої» й інкоґніто 
у чорній панчосі – усіх, хто уособлює 
собою російську імперську ідею. 
Промови цих персон зводяться до її 
формулювання: «сохранєніє целост-
ності вєлікаво ґосударства», «собі-
раніє зємєль», поглинання колиш-
ніх «окраїн», поступова «повзуча» їх 
інкорпорація у склад єдиного росій-
ського етнополітичного організму» 
тощо [Див., наприклад: 8]. 
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У цьому епізоді Отто зустріча-
ється зі своїм альтер-еґо / тінню / 
ангелом Сашком, який, з огляду на 
наш аналіз, може бути алюзією на 
Верґілія –супутника Данте у його 
пекельній подорожі. Адже Сашко 
був незримо присутній на всіх «ко-
лах», які проходив Отто,  – як агенту 
КҐБ йому відомий кожен крок Отта. 
Як тіні, альтер-еґо героя йому відомі 
всі його думки. І, зрештою, за пора-
дою свого альтер-еґо / тіні / ангела 
Сашка, герой розстрілює промовців, 
які виявляються лише манекенами. 
А потім Отто стріляє в скроню собі. 

У Дев’ятому Колі Дантового пе-
кла страждають ті, хто обманув до-
віру, зрадив (рідних, Батьківщину, 
друзів, Бога). Це Юда, Брут, Люци-
фер. У Московіяді ж, таким чином, 
усі образи, пов’язані з імперським 
мітом, уособлюють найстрашніших 
грішників, які обманули віру міль-
йонів людей. 

Чому стріляє в себе Отто? Він та-
кож грішник, який обманув довіру 
друзів. Адже Отто так і не зустрівся 
з Кирилом, підвів друзів, провалив 
важливу справу видання в Москві 
проґресивної української газети: 
«Ти всіх затримуєш… Ми ж так ніко-
ли нічого путнього не збудуєм» [1, 
51].

Підводячи підсумки, можна 
вкотре погодитися з Олександром 
Бойченком у тому, що сам Андру-
хович не мав свідомих настанов 
ні на меніппею, ні на мономіт [3], 
але вищенаведений скрупульоз-
ний аналіз, сподіваюся, доводить, 
що настанова на Пекло Божествен-
ної комедії була цілком свідомою. 
Після такого детального розгляду 
можна говорити про «перелицю-
вання», тільки перелицьовано не 

роман Малий Апокаліпсис Тадеуша 
Конвіцького, а Дантове Пекло. Тим 
більше, що в наступних романах 
Юрія Андруховича герой рухається 
далі: в Перверзії – це рух по гори-
зонталі з вектором на Захід (своє-
рідне Чистилище), а у Дванадцяти 
обручах герой рухатиметься вверх 
і закінчить свою подорож, ширяю-
чи в небі (алюзія принаймні на по-
чаток Дантового Раю – рівень так 
званого «місяцевого неба», згадай-
мо, що епіґрафом до роману є слова 
Богдана-Ігоря Антонича: «Самотній 
друже, мов у ночі пояс, / ти в таєм-
ниці світу  оповитий./ В цей вечір 
весняний ходи за мною / в корчмі 
на місяці горілку пити» [2]). 

Є ще один висновок, який неми-
нуче слідує з цієї розвідки. До сих пір 
твори Юрія Андруховича Рекреації 
(1992), Московіяда (1993), Перверзія 
(1996) вважалися трилогією, чого, 
правда, сам автор ніколи не підтвер-
джував. Розуміння того, що літера-
турним протосюжетом Московіяди є 
Пекло Данте, дозволяє припустити, 
що романи Московіяда, Перверзія 
й Дванадцять обручів становлять 
певну цілісність, об’єднані однією 
ідеєю, кристалізація якої наблизить 
нас до розуміння метасюжету твор-
чости Юрія Андруховича, розгадку 
його Таємниці – куди ж прямує Ан-
друховичів герой?
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Abstract: The article studies the peculiarities of Ukrainian fantasy. It analyses the 
ways how sources of fantasy are modified in modern Ukrainian writers’ literary works. 
The successful ways of such modification are: 1) the creation of unique universes, where 
Slavic gods appear more human-like; 2) mythic Cossack-wizards who confront evil spir-
its; 3) interpretations of appearance and characteristics of common mythic images and 
folklore characters in various cultures. The additional sources are regional legends. There 
are many unique characters not common in other regions or folklores. On the other hand, 
foreign creatures appear in Ukrainian myths.
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АВТОРСЬКІ МОДИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ УКРАЇНСЬКОГО ФЕНТЕЗІ 
У ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Традиція фентезі завжди існува-
ла в українській літературі. Історія 
його становлення майже не відріз-
няється від історії розвитку інших 
національних варіянтів цього жан-
ру. Воно так само бере свій початок у 
мітології та фольклорі, збагачується 
іноземним впливом та видозміню-
ється завдяки авторській фантазії. 
Українська або ж слов’янська міто-
логія має свій пантеон богів і власні 
міти про природу явищ. Історичні 
події також часто інтерпретуються 
письменниками у певній романтич-
ній мітологізації. 

Метою нашої статті є спроба до-
слідити особливості українського 

фентезі, визначити основні риси та 
проаналізувати, як саме модифіку-
ються джерела українського фентезі 
у творчості сучасних письменників.

Науковий інтерес до українсько-
го фентезі зростає, останнім часом 
вийшло кілька ґрунтовних праць 
присвячених дослідженню літерату-
ри фентезі. Її вивчають такі науковці, 
як Олеся Стужук, Альона Артюх, Да-
рія Хохель, Олександра Леоненко та 
інші. 

Варто зазначити, що за останні 
роки в Україні було видано велику 
кількість фентезійних творів. Літе-
ратурний конкурс «Коронація сло-
ва» навіть виділив фентезі в окрему 
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категорію, а журнал «Світ фентезі» 
реґулярно видається завдяки праці 
волонтерів. Постійно з’являються 
нові, молоді письменники, які часто і 
не здогадуються, що творять саме у 
жанрі фентезі. Помилково вважають, 
що жанру фентезі в Україні майже не 
існує або ж він з’явився лише нещо-
давно і письменники здебільшого 
копіюють західних колег. Українське 
фентезі розвивалось одночасно з ін-
шими національними варіянтами, 
але лише називалось і сприймалось 
інакше. Ймовірно, це пов’язано з со-
вєтською традицією соціялістичного 
реалізму як елементу державної іде-
ології.

У першу чергу слід зазначити, що 
всій літературі фентезі притаманна 
мітологічність та притчевість. Міт 
зазвичай слугує джерелом натхнен-
ня, але нерідко автори запозичують 
і мітеми, і мітологеми, так само як і 
письменники, які пишуть в інших 
жанрах. Міт у літературі фентезі дає 
змогу авторові побудувати власний 
унікальний світ, але залучити до ньо-
го відомих персонажів. Українська 
(беручи ширше – слов’янська) міто-
логія, має свій пантеон богів і влас-
ні міти про природу явищ, які часто 
дуже відрізняються від грецьких або 
кельтських леґенд та мітів, або ж, на-
впаки, має спільні з ними риси. Тут 
можуть бути відсутні ельфи та ґоблі-
ни, але є мавки, лісовики, водяники, 
чугайстри та потерчата. 

Дара Корній переосмислює мі-
тологію і створює власний світ, де 
слов’янські боги стають більш олюд-
неними: вони кохають, страждають, 
зраджують і помиляються. Але вони 
стають схожими не лише на людей, 
але й на грецьких богів, які саме та-
кими уявлялися давніми грекам. Ав-

торка робить персонажів ближчими 
до читача, тим самим заохочуючи 
більше дізнатися про слов’янську мі-
тологію поза текстом твору. Власне, 
історія, яка описується у циклі Зво-
ротній бік і з’являється завдяки цим 
людським слабкостям, адже про іде-
альних безсмертних було б нецікаво 
читати та й нереально писати. Окрім 
того, письменниця “виселяє” богів у 
інший світ, де вони живуть як зви-
чайні смертні, хоча і володіють над-
природними силами, можуть подоро-
жувати між світами та впливають на 
долі звичайних людей. 

У Марини Муляр у циклі Гра світ 
фентезі відкривається через фан-
тастику, світ маґії зустрічається з 
комп’ютерним програмуванням та 
електронікою. Та все ж авторка ви-
користовує міти і фольклор різних 
народів для створення свого Коро-
лівства на скелях. І перше, на що чи-
тач звертає увагу – це образ водяни-
ка. Водяник (водяний) – звичний у 
слов’янській мітології дух, який меш-
кає у воді, господар вод. М. Муляр не 
додає йому якихось інших умінь і 
звичок, зображує його традиційно 
з великим риб’ячим хвостом, але із 
сильною спиною, міцними руками і 
достатньо молодого. Авторка ство-
рює більш привабливого та веселого 
водяника, бо він допомагає людям 
і збирає навколо себе однодумців, 
може одружитися із звичайною жін-
кою. Однак є у нього і неґативні риси. 
Так ми бачимо, що водяник дуже рев-
нивий і не вміє пробачити, а також 
бачить зраду там, де її немає. 

Один із центральних і загадко-
вих образів другої частини трилогії – 
Ріка. Це знайома всім за грецькою 
мітологією Лета – джерело і річка 
Забуття у підземному царстві. У Ко-
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ролівстві вона прикликана чарівни-
ком, виходить на поверхню і змінює 
життя усього народу. Тепер люди на 
землі, а не під нею, забувають своє 
минуле і не тужать за померлими, 
їм здається, що все було дуже давно, 
хоча могло відбуватися й лише рік 
тому. А померлі страждають, бо не 
можуть забути жахіття, які трапля-
лися у їхньому житті. 

Найдивовижнішим і неочікува-
ним стає образ дракона, створений 
Мариною Муляр. У всіх відомих мі-
тах і леґендах ми звикли бачити тра-
диційного дракона: рептилію, змію, 
вкриту лускою, з великими крилами 
та вогняним подихом. Він може бути 
зеленим, жовтим, червоним або чор-
ним, але тут ідеться про зовсім іншого 
дракона: “…Величезна голова, вкрита 
блискучим золотаво-коричневим ху-
тром, з високо посадженими кругли-
ми вухами й темними, видовженими 
очима. На завмерлих людей спокійно 
дивилася гігантська левиця…Там, де 
мали бути лопатки, злегка піднялися 
й знову сумирно вляглися темно-зе-
лені, наче гілки велетенської сосни, 
крила [8, 152]”. Розповіді й леґенди 
про драконів відомі практично усім 
народам світу. Характеристики дра-
конів і ставлення до них у різних 
культурах різні. У західних леґендах 
дракони зображуються злими істота-
ми, з якими вступають в бій шляхет-
ні лицарі, й слов’янська традиція – не 
виняток. Як правило дракони охоро-
няють скарби і мають майже фізич-
ний зв’язок із золотом. Таких чудо-
виськ описали Дж. Р. Р. Толкін (у творі 
Гоббіт, де Смоґ охороняв золото в 
старовинному місті гномів), Джоан 
Роалінґ – у Гаррі Поттері, Урсула Лє 
Ґуїн – у циклі Земномор’я. І навпаки, 
дракони здебільшого зображуються 

приязно, добрими, покровителями 
людей у традиції країн Далекого Схо-
ду. Однак багато сучасних письмен-
ників фентезі намагаються створити 
свій унікальний образ дракона, який 
часто виявляється добрим або й ку-
медним. Марина Муляр теж створює 
власних драконів і вони виглядають, 
як леви. Дуже часто крилатий лев 
зустрічається у ґеральдиці, він відо-
мий, як Лев святого Марка, але в ле-
ґендах його майже не описують. Тому 
дракон тут – це швидше лев, ніж змій. 
А лев – це сила, благородство, захист 
і мудрість; саме такими якостями 
наділена Йорна та її батько. Йорна 
дуже багато знає, не все розказує, дає 
мудрі поради і приходить на допомо-
гу у скрутних ситуаціях. Вона схожа 
на лева-бога Аслана з фентезійних 
книг Клайва Стейплса Льюїса Хроні-
ки Нарнії, який допомагає дітям. Ці 
леви нагадують юнґівський архетип 
мудрого старця. Але не всі дракони 
Марини Муляр такі виважені й мудрі, 
кожен має свій характер, і серед них 
трапляються злі й мстиві, а також 
дотепні й зухвалі. Своєму драконо-
ві автор додає ще одну цікаву осо-
бливість – зв’язок із землею. Коли 
дракон росте, він схожий на дерево 
і корінням всотує сили землі, а коли 
помирає, то теж перетворюється на 
дерево, щоб мати змогу отримати ще 
трохи життєвої сили для закінчення 
своєї місії. 

Зовсім інших драконів представ-
лено у творі Володимира Арєнєва 
Порох драконових кісток. Тут вони 
нагадують вимерлих динозаврів, од-
нак радіяційних і досі небезпечних, 
оскільки їхні кості можуть сильно 
нашкодити людині або навіть убити 
її. У романі є й так само незвичайний 
приборкувач драконів, ним виявля-
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ється дівчинка-підліток на прізвись-
ко Відьма.

Отже, крім достатньо традицій-
них істот, письменники вишукують 
своїх унікальних, «реґіональних». 
Дара Корній знайомить читачів із 
Гонихмарником, героєм її одноймен-
ного дебютного роману, історії про 
якого вона часто чула у своєму селі 
на Волині. Цікаво, що Гонихмарник, 
він же Градобур, трапляється у пе-
реказах карпатських бойків і майже 
незнайомий жителям інших реґіонів 
України. А Галина Пагутяк навіть на-
писала окрему книжку Уріж і його 
духи, щоб пояснити своїм читачам, 
звідки взялися ті або інші персона-
жі її творів. Авторка використовува-
ла не просто реґіональні леґенди, а 
певні оповідки, що стосувалися лише 
кількох сіл. 

Хоча варто зазначити, що не всі 
автори уникають “іноземних” мітич-
них істот і нерідко вписують їх у свої 
історії. Наприклад Тарас Завітайло у 
Зброї вогню зображує вампірів і ла-
мію, як справжніх іноземців, проти-
ставляючи їм упирів: “Це вампіри, 
кровопивці, щось на подобу наших 
упирів, правда, менш небезпечні, – 
сказав Андрій. – Але раніше в нас їх 
було дуже мало і зустрічалися вони 
вкрай рідко. Швидше за все, вони 
прийшли з заходу... Щось їх сюди 
притягує... Вчора в лісі на мене напа-
ла ламія, чого в наших краях раніше 
взагалі не бувало...” [2, 67]. 

Джерелом натхнення для пись-
менників слугує також тема коза-
цтва, адже головними героями ста-
ють козаки-характе́рники, абсолют-
но унікальні персонажі української 
літератури. “Характерником” нази-
вали чаклуна, віщуна на Запорозькій 
Січі, і він вмів робити надзвичайні 

речі. Дмитро Яворницький пише, що 
«для того щоб налякати ворога, за-
порожці нерідко самі поширювали 
про свою силу й непереможність не-
ймовірні чутки […] “Xарактерники” 
могли відкривати без ключів замки, 
плавати на човнах по підлозі, як по 
морських хвилях, переходити через 
річку по сукняній повсті чи циновках 
з лози, брати в голі руки розпече-
ні ядра, бачити за кілька верств до-
вкола себе за допомогою особливих 
“верцаєл”, перебувати на дні ріки, 
влазити і вилазити з туго зав’язаних 
і навіть зашитих мішків, “перекида-
тись” у котів, перетворювати людей 
у кущі, вершників на птахів, залазити 
у звичайне відро і плисти в ньому під 
водою сотні, тисячі верств» [15]. 

Міти про характеерників або ж 
хоча б певні мітеми надзвичайно час-
то зустрічаються у сучасному укра-
їнському фентезі, наприклад Бісова 
душа, або заклятий скарб Володими-
ра Арєнєва, Відунський сокіл Артура 
Закордонця, Зброя вогню Тараса За-
вітайла і навіть Гонихмарник Дари 
Корній.

Якщо у Дари Корній у романі Го-
нихмарник козак з’являється напри-
кінці твору та вибивається із загаль-
ної історії, оскільки самотньо живе 
в паралельному світі, то Володимир 
Арєнєв будує свій власний світ умов-
ного фантазійного Середньовіччя 
у книжці Бісова душа, або заклятий 
скарб. Тут автор ґрунтовно працює 
над вигаданим світом, що робить 
його більш реалістичним. Правди-
во і детально описує побут і звичаї 
середньовічних українців, уводить 
у текст народні пісні та прикмети. 
Цікавим у творі видається співісну-
вання фольклору та язичницької мі-
тології з християнством. Світ повісті 
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населений дводушниками, упирями, 
вовкулаками та іншою нечистю, але 
при цьому козаки ідуть “спасатися” у 
монастир. Літературознавець Олеся 
Стужук зауважує, що “у повісті еле-
менти язичницької мітології подано 
крізь призму християнства, що ціл-
ком відповідає історичному періоду, 
обраному для розгортання подій” 
[13, 217].

У статті досліджуються особли-
вості українського фентезі та аналі-
зується як саме модифікуються дже-
рела фентезі у творчості сучасних 
українських письменників. Вдалими 
способами такої модифікації визна-
чено: створення власних світів, де 
слов’янські боги стають більш олюд-
неними (Дара Корній), а мітологічні 
козаки-характерники протистоять 
різній нечисті (Володимир Арєнєв); 
а також авторські інтерпретації зо-
внішнього вигляду і характерних 
рис клясичних мітологічних обра-
зів, фольклорних персонажів різних 
національних культур. Отже, образи 
і персонажі стають більш багато-
гранними, їх легко впізнати, водно-
час вони досить незвичні (Марина 
Муляр). Додатковим джерелом для 
написання нових творів стають реґі-
ональні леґенди, населені унікальни-
ми персонажами, які не зустрічають-
ся в інших місцевостях, фольклорі 
(Дара Корній, Галина Пагутяк), та на-
впаки – перенесення «іноземних» іс-
тот в український мітологічний хро-
нотоп (Тарас Завітайло).

Відсутність будь-яких сталих ра-
мок жанру фентезі, зокрема й щодо 
авторських модифікацій джерел, 
створює необмежені можливості для 
подальшого розвитку, як самої лі-
тератури цього жанру, так і її дослі-
джень.
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НОВИЙ ГЕРОЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ПОВЕРНЕННЯ ДО 
EВРОПИ ЗА РОМАНОМ СОФІЇ МАЙДАНСЬКОЇ ЗЕМЛЕТРУС

У кінці 80-х та в 90-і роки ХХ 
століття в українській літературі 
актуалізувалося гасло Миколи Хви-
льового: “Геть від Москви!” В цей 
час аванґард українського суспіль-
ства ставив перед собою завдання 
порвати з імперським минулим. А 
коли серед країн колишнього соці-
ялістичного табору почався процес 
входження в Евросоюз, в українській 
літературі з’явився герой, який іро-
нічно ставився до всього совєтського 
і російського, вбачаючи у ньому ци-
вілізаційний тупик, що забирає шанс 
побудувати власну цивілізовану дер-
жаву. Усвідомлюючи свою національ-
ну ідентичність, новий герой україн-
ської літератури вибудовував влас-
ний ідеальний світ, до якого входили 

ментально і культурно близькі на-
роди. Цивілізаційний розлам у його 
свідомості проходив між Европою та 
Азією. В уявленні героя, до нового 
европейського дому входили Литва, 
Латвія, Естонія, Білорусь, Україна, 
Молдова і християнські народи Кав-
казу, які разом із Центральною та 
Західною Европою складали новий 
европейський культурний материк. 
Росія опинялася по той бік цивіліза-
ційного розламу і ставала ворогом 
европейського світу.

Европейський вибір України-Ру-
си у Х столітті зробив ще князь Воло-
димир Великий, вибираючи релігію 
для своєї країни. До кінця ХVІІІ сто-
ліття, доки не з’явилася поема Івана 
Котляревського Енеїда, написана на-
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родною українською мовою, україн-
ська еліта часто послуговувалася по-
ширеною в Европі латиною, а відтак 
давні українські письменники вва-
жали себе частиною европейського 
світу. Після поразки Івана Мазепи у 
Північній війні Вольтер зронив фра-
зу: “Україна завжди палко прагнула 
свободи”. Це згадує у своєму дослі-
дженні Винайдення Східної Европи: 
Мапа цивілізації у свідомості епохи 
Просвітництва Ларі Вулф [1, 19], 
звертаючи увагу на те, що Европа 
поділена на західну та східну части-
ни. Тож Україна належить до східної 
частини і відіграватиме важливе зна-
чення в історії Европи ХХІ століття. А 
найбільша в Европі українська ґеопо-
літична революція 2013 – 2014 років 
за право належати до европейської 
цивілізації лише підтвердила прозі-
рливість Ларі Вулфа.

Щоб вирватися із пазурів совєт-
ського інтернаціоналізму, українські 
письменники пройшли довгий шлях 
від усвідомлення необхідности ви-
мог більших прав для української 
мови та ширшої національної куль-
турної автономії до створення влас-
ної держави і повернення до спіль-
ного дому ментально близьких наро-
дів – Европи. 

Зриваючи маску із совєтського 
інтернаціоналізму, Дмитро Донцов 
наголошував, що за личиною інтер-
націоналізму завжди ховається ім-
періялізм. У таких випадках імперії 
змінюють назви. Замість Франції 
з’являється “континентальна систе-
ма” Наполеона, замість Німеччини – 
“Римська імперія німецької нації”, 
замість Росії – СССР [2, 91]. Як за-
уважує Д. Донцов, причиною світо-
вої геґемонії є усвідомлення нацією 
своєї богообраности, своєї особливої 

ролі на об’єднання світу. Аналізуючи 
соціяльні та психологічні причини 
ідеї богообраности росіян, Астольф 
де Кюстін пише, що в Росії ця ідея 
з’явилася через відсутність свободи, 
і додає: “Тому, хто мав нещастя на-
родитися у цій країні, залишається 
тільки шукати втіхи в гордовитих 
мріяннях та надіях на світове пану-
вання” [3, 231]. 

Даючи відповідь на питання, 
чому російські большевики оголо-
сили право націй на самовизначен-
ня, Тері Мартин пояснює, що цим 
вони “домагалися лишень підтрим-
ки революції з боку меншин і зовсім 
не мали наміру використовувати 
його як модель керування багато-
національною державою” [5, 16]. 
У цій облудній дипломатичній грі 
було сформовано Совєтський союз, 
у якому всі нації були нібито рівні, 
але кожна відчувала, що головною 
залишається російська. Наприкінці 
1980-х років починається процес са-
моусвідомлення кожною нацією не-
минучости виходу з СССР, що був мо-
дернізованою Російською імперією. 

Особливо гостро цей процес 
усвідомлення розриву з російським 
минулим та поверненням до Европи 
постає у романі Софії Майданської 
Землетрус (1993). 

У центрі роману – слухачка Ви-
щих літературних курсів у Москві 
українка Анна, яка опинилася серед 
молодої літературної еліти напере-
додні розвалу Совєтського союзу. 
Основу роману становлять настрої у 
середовищі молодих літераторів та 
відчуття наближення краху совєт-
ської імперії. На момент подій, що 
відбуваються в романі, Анна чітко 
відмежовувалася від світоглядно і 
культурно близьких та чужих наро-
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дів. Вона розуміє, що росіянам у Со-
вєтському союзі відведено панівну 
та асимілюючу роль. Ось як оцінює 
Анна національний склад Вищих лі-
тературних курсів, у яких бачить по-
літичну модель усього Совєтського 
союзу: “Жменька українців, білору-
сів та молдаван, пригорщ грузинів, 
азербайджанців, вірменів, узбеків, 
казахів, таджиків, дрібка прибалтій-
ських народів та гірських племен Да-
ґестану... Все це з головою заливають 
російським квасом і залишають на 
деякий час перешумувати. За своїми 
властивостями нова речовина близь-
ка до сірчаної кислоти. Часто націо-
нальна особливість розчиняється в 
російському квасі до такої міри, що 
від неї і сліду не залишається” [4, 13]. 

Іронізуючи з психології молодих 
росіян, Анна зводить нанівець їхній 
імперський патос: “На виняткову 
роль спасителів імперії та обранців 
Бога претендує група «истинных 
рассиян»1, які, щойно вступив-
ши до лав новоствореної Памяти 
(Пам’яти), проповідують єдину 
доктрину: «Коли виб’ємо усіх жидів 
і хахлів та, постригшись у монахи, 
порозвішуємо багато дзвонів, отоді, 
нарешті, зародить на Русі картопля 
і воскресне російська духовність»” 
[4, 15]. На побутовому рівні росіяни 
постають у романі анекдотичними 
персонажами. Вони позичають гро-
ші до стипендії, купують горілку, 
напиваються, а потім у приступі ка-
яття “згадують розстріляну царську 
родину, покинуту жінку і дрібних 
дітей” [4, 15]. У російському націо-
нальному характері Анна не сприй-
має не лише імперську пиху й зне-
вагу до всіх інших народів, а й росій-
ський колективізм, що часто межує 
1 Справжніх, істинних росіян. – рос.

із безпардонністю й неповагою до 
інтимного світу іншої людини. У 
романі багато деталей, які свідчать 
про прірву між українським та ро-
сійським світами. Українська люди-
на відчуває себе частиною европей-
ської і, ширше, західної культури, 
для якої священні свобода, закон і 
приватна власність. Описуючи звич-
ки росіян, авторка роману згадує 
драматурга Сьомочкіна, який психо-
логічно ґвалтував усіх нав’язливим 
читанням своєї п’єси про “велику 
червону кнопку” [4, 22]. Сьомочкін 
мав звичку торсати двері, вриватися 
в кімнату і читати свою п’єсу. В уяв-
ленні Анни, росіяни байдужі до по-
буту і не дають створити комфортне 
життя іншим народам, що входили 
до Совєтського союзу.

Невеликий, але доволі помітний 
у романі епізод, у якому викладаєть-
ся історія життя російської поетеси 
Анастасії. Цьому образові письмен-
ниця надає комічного забарвлення: 
“Біля Ахмета сидить поетеса Анаста-
сія – дружина відомого «клясика» з 
Рязані, який нещодавно перебрався 
до Москви. «Клясик» старший за неї 
на тридцять років, і тому Анастасія 
постійно перебуває в закоханому 
стані, та здебільшого, як це буває 
у всіх поетес, – невичерпні почут-
тя залишаються нерозділеними або 
жорстоко потоптаними. Її висока 
пристрасть завжди проростає з гли-
боко інтелектуальних розміркову-
вань довкола Бога Отця, Бога Сина і 
Бога Святого Духа. Світовий розум, 
закладений у сутність буття, приму-
шує її очищатися почуттям любови 
до ближнього свого. Здається, саме 
про це вона говорить зараз Ахметові, 
притискаючи до грудей його лікоть” 
[4, 24]. 
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Росіяни в романі у кожному на-
родові хочуть бачити слухняну, зро-
сійщену і покірну біомасу, яка забула 
своє національне минуле, традиції 
й культуру, тоді як в Анни типовий 
европейський світогляд. Її цікавить 
національна самобутність народів. 
Описуючи свою мандрівку з Орестом 
до Риґи, Анна зізнається, що їх ціка-
вив насамперед національний ко-
лорит побутової культури латишів: 
“Ми не обминули жодної кав’ярні з 
присмаком національної кухні” [4, 
30]. 

Якщо Анна і Орест, як представ-
ники европейської культури, бачать 
у національному неповторність, яка 
і є найбільшою, в їхньому розумінні, 
цінністю, то росіяни Землетрусі під 
час мандрівки до Риґи насміхаються 
з усього чужого і єдине, що їх ціка-
вить, це скуповування товарів, яких 
немає у їхніх магазинах. Описуючи 
приїжджих росіян, Анна іронізує з 
них, як “з незліченної орди туристів, 
що в облізлих заячих вушанках і пу-
хових хустках приходять сюди, обтя-
жені не фотоапаратами і кінокамера-
ми, а клумаками і вареною ковбасою, 
горілкою, вудженою рибою, колгот-
ками, повзунками, пелюшками та 
іншою, дефіцитною мануфактурою” 
[4, 31]. Російські туристи з нудьгою 
сприймають нав’язаний їм орган-
ний концерт Мессіяна, який входить 
до екскурсійної програми. Росіяни у 
творі Софії Майданської постають 
аґресивною спільнотою, запрограмо-
ваною вихованням та пропаґандою 
на знищення інших світів. Інші світи, 
культури, традиції, мови викликають 
у них заздрість, зневагу, ненависть. 

Українська людина в романі Зем-
летрус ніби реалізує настанову Та-
раса Шевченка: “І чужого научайтесь 

/ Й свого не цурайтесь” [6, 288]. Ро-
сійська людина в Софії Майданської 
знищує чужі світи, щоб утвердити 
свій. Якщо український світ Анна ба-
чить частиною европейського світу, 
то російський – частиною східного, 
азійського світу, що мріє здобути За-
хідний світ, як військовий трофей.

В уявленні Анни, Совєтський 
союз – це прихована за вивіскою ін-
тернаціоналізму Російська імперія, 
великий льодовик, що заморозив 
інші народи, культури та їхній потен-
ціял. Роль національної еліти пись-
менниця бачить у тому, щоб вказу-
вати своєму народові його духовий 
та духовний шлях, як це робив Арві-
дас, пишучи нову історію Латвії. Ось 
як образно змальовано цей процес 
звільнення латиського народу від со-
вєтського історичного міту: “Чую, як 
за стіною скрекоче Колібрі. Арвідас, 
охоплений творчою гарячкою, про-
довжує писати свій літопис... З гур-
котом розколюється велетенський 
льодовик. Маленька Латвія, долаючи 
холодні хвилі, відпливає... До її вух 
уже не долітають удари кровожер-
них курантів” [4, 35]. І в цьому Анна 
бачить добрий приклад для насліду-
вання Україною та іншими народами 
Совєтського союзу. Щоб звільнити-
ся від тюрми народів, вважає Анна, 
Україна має здійснити духове повер-
нення до свого спільного дому – Ев-
ропи. 

Український світ у романі – це 
світ національної пам’яти, традиції, 
роду і приватної власности, а чужі – 
зайди росіяни і німці, які несуть за-
грозу для роду, традицій і життя. Тіт-
ка Анни Веронька тримає в пам’яті 
найстрашніші періоди минулого, 
пов’язані із приходом чужих. Розгля-
даючи сімейний альбом, вона показує 
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на світлини й коментує: “Панотець 
Коча... не повернувся з Сибіру... А це 
доктор Суховерський з жінкою... Як 
перші рускі прийшли, то їх так збили, 
що вона в тюрмі вмерла... дочка Сухо-
верських у сорок другому поїхала на 
Велику Україну, її у Києві німці роз-
стріляли” [4, 43]. Пам’ятаючи, що все 
совєтське – чуже, яке люди мусять 
терпіти, вуйко Гаврило жартує: “А у 
нас, як і у вас: є партком і райком, і 
профком, і задком, і передком... ” [4, 
43].

Дім і приватна власність – най-
менше й найінтимніше коло україн-
ського світу, від якого тягнуться со-
ціяльні зв’язки до інших родин, зем-
лі, на якій вони живуть, й усієї нації. 
Цей найінтимніший світ приватного 
життя у романі дуже просто окресле-
ний у епізоді, коли маленька Анна зі 
своєю двоюрідною сестрою Орисею 
спускаються в пивницю, і там Анна 
бачить слоїки з наліпленими папір-
цями, на яких написано, з чого це 
варення і коли його збирано, бочки 
з квашенням, сушені гриби, вуджене 
сало, бринзу, у глечиках молоко, гус-
лянку. Дім і домашній достаток – ось 
на чому тримається основа україн-
ського світу, що так не в’яжеться з 
російським світом, де приватна влас-
ність і повага до чужого світу не вва-
жається чимсь сакральним, як в епі-
зоді з російською дівчиною в душо-
вій, яка просить у Анни мило, а потім 
рушника. Для українця, як і для пред-
ставника будь-якого европейського 
народу, приватна власність – основа 
його простору. Для буковинки Анни 
рідна земля закінчується там, де по-
чинається румунська гора. Вона чіт-
ко знає, де закінчується свій світ і по-
чинається чужий, тому Совєтський 
союз для неї – це тимчасове і штучне 

політичне утворення, що складаєть-
ся з різних національних світів, яких 
силою об’єднали росіяни задля роз-
ширення свого національного про-
стору. Пам’ятаючи про це, Анна пова-
жає інші національні світи і зверхньо 
ставиться до російського світу та 
його цінностей, які зводяться до за-
хоплення чужого. І це почуття зверх-
ности не дозволяє їй бачити у імпер-
ській нації міт про велику російську 
культуру, який у свідомості Анни не 
в’яжеться з нижчою, ніж в українців 
та інших підневільних народів, побу-
товою культурою. А високу російську 
культуру Анна пояснює використан-
ням імперією різнонаціональних та-
лантів, “обрусілих ґеніїв, що творили 
велику імперську літературу... всіх 
отих Хлєбнікових, Булгакових, Шес-
тових, Бердяєвих, Соловйових, Набо-
кових, Бродських” [4, 51]. 

Специфічно у творі представлено 
й етноґенез росіян, який вияснює на 
лекції один із московських професо-
рів українського походження: “Саме з 
татар у ХІІІ столітті творилося ядро 
російського боярства, нащадки якого 
пізніше склали корінне великорусь-
ке дворянство” [4, 54]. Обурюючи 
представників шовіністичної Памя-
ти, професор констатує, що культура 
багатьох народів “на час прилучення 
до Росії стояла на значно вищому ща-
блі” [4, 56]. У романі Землетрус по-
стає галерея безалаберних, комічних 
або морально звироднілих росіян, та-
ких, як, наприклад, Іван Большаков, 
який затягує до себе в кімнату одно-
курсників, щоб вони випили за упо-
кій його сина, якого він напідпитку 
збив автомобілем. П’яний Больша-
ков розповідає, як він був конвой-
ним у зоні і запліднював жінок, що 
відбували ув’язнення, бо до вагітних 
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застосовувався лояльніший порядок 
перебування на зоні. 

Аґресивний побутовий шовінізм 
росіян, національна нетерпимість, 
зверхність до неросійських народів 
показана в епізоді роману, коли після 
землетрусу у Вірменії було знищено 
будинок, в якому жила сім’я Даніеля, і 
чоловік привіз своїх дітей до Москви; 
російські діти обзивали вірменських 
хлопчиків «армяшками»” [4, 109].

У головної героїні роману іро-
нічне ставлення не лише до росіян, 
а й до російської мови. Вона бачить 
напис на скляних дверях метро: «Не 
прислоняться!”2 і насміхається з 
українських смислів, які витікають 
із цього російського застереження: 
“Які ще слони – коли людям тісно!” 
[4, 6]. Демонструючи свою зверх-
ність, вона відчуває свою культурні і 
цивілізаційну вищість. Цивілізаційна 
і расова пиха простежується в Анни 
не лише у ставленні до російського, 
а й до східних народів, які, в її уяві, 
не належать до европейського світу. 
Вона іронізує, що в’єтнамці смажать 
оселедців, а після приготування сво-
єї улюбленої страви задувають газ, 
не використовуючи для цього ручку 
вимикача [4, 13]. Анна кепкує з ки-
тайців, що вони всі одного зросту “в 
костюмах виключно кольору «елек-
трик», з виразом соцоптимізму на об-
личчях і усміхненим Мао на лацкані” 
[4, 13]. Миючись у душовій, Анна чує, 
як із вентиляційних отворів душової 
долітає чоловічий спів, й іронічно ко-
ментує: “Певно, якийсь казах, зали-
шившись нарешті на самоті з самим 
собою, подумки переганяє череду на 
нове пасовисько” [4, 20]. Заходячи на 
спільну кухню, Анна з насмішкува-
тою гидливістю дивиться на турк-
2 Не притулятися! – рос.

менський плов, який вариться в ове-
чому лої, і на монгольский чай в алю-
мінієвому чайнику, в якому кипить 
молоко і масло чи маргарин. Для 
Анни це все чужий неевропейський 
світ, від якого вона відсторонена уяв-
леннями та забобонами про те, яким 
має бути побут, кухня, етикет.

До близьких народів, яких 
зв’язують світогляд, европейські іде-
али та уявлення про те, які мають 
бути життєві стандарти, Анна відно-
сить поляків, чехів, литовців, естон-
ців, латишів. Особливо близькі Анні 
поляки Ґражина і Войцех, з якими 
вона дружить. З кавказьких народів 
Анна симпатизує вірменам, а з вірме-
нином Даніелем у неї навіть близькі 
стосунки. До вірмен в Анни шанобли-
ве ставлення, як до древнього наро-
ду, що вижив “на схилах біблійного 
Арарату ще з часів створення світу” 
[4, 26]. З симпатіями Анна ставиться 
до балтійських народів. Шанобливе 
ставлення в неї викликає латиш Ар-
відас: “...Мов таємничий звитяжець 
Лоенґрін, виринув переді мною з 
сизої хмари тютюнового диму своєї 
люльки. Чорний оксамитовий берет, 
закучерявлена русява борода, висока 
гордовита постава. Ледь поклонив-
шись, він ґречно і стримано приві-
тався. Я подумала: яка прекрасна мо-
дель була б для ще одного Дюреро-
вого «молодого чоловіка», справжній 
балтійський вікінґ” [4, 28-29]. Опису-
ючи взаємостосунки між слухачами 
Вищих літературних курсів, авторка 
вибудовує кордони між культурними 
світами, які раніше були непомітні, а 
з ослабленням ідеологічного контр-
олю й підйомом демократії, коли до 
влади прийшов Міхаїл Ґорбачов, ста-
ли очевидними. Події описані у рома-
ні Софії Майданської, відбуваються 
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напередодні та після землетрусу у 
Вірменії, що відбувся 7 грудня 1988 
року. Але насправді назва роману має 
символічне значення, адже мова йде 
про землетрус, який розвалив Со-
вєтський союз; про ті процеси наці-
онально-визвольних бродінь, які пе-
редували 1991 року, коли совєтська 
імперія припинила своє існування. 

За ґорбачовської перебудови в 
Совєтському союзі та у країнах ко-
лишнього Варшавського договору 
розпочався рух за вихід з-під влади 
Москви. В цей час разом із ідеями 
свободи, відродження релігійного 
і культурного життя, традицій, під-
приємницької ініціятиви у тоді під-
невільних народів з’являються й 
крайні праві ідеї. Так, поляк Владис-
лав у розмові з українцями Анною 
і Грицьком говорить про польські 
претензії на Київ і Львів, а єврей 
Макс пов’язує національно-визволь-
ні процеси в Україні з антисемітиз-
мом, заявляючи, що в Україні за Бог-
дана Хмельницького було найбільше 
єврейських погромів. Старі історичні 
страхи і комплекси оживають разом 
із національним пробудженням при-
гнічених народів, що хочуть вирва-
тися з-під влади Кремля.

У цей час еліти поневолених 
народів мріяли про свої держави і 
близькі їм цивілізації. Українці хо-

тіли відродити свою державність і 
повернутися до Европи та західної 
цивілізації, а мусульманські народи 
мріяли про відродження своїх дер-
жав і повернення до цивілізації іс-
ламської. Ось як цей фінальний етап 
імперського гуртожитку описано в 
романі: “Ми йшли до гуртожитку, та 
кожен із нас жив уже своїм домом і 
кожен правив своє: Ахмед – про Схід, 
а я – про Захід” [4, 166]. І з цього мо-
менту починається розвал совєт-
ської імперії і самостійна подорож 
поневолених Росією народів, у якій 
кожен народ почав рухатися своєю 
дорогою назустріч власній долі. 

  
Bibliography and Notes

1. Вулф Ларі, Винайдення Східної Ев-
ропи: Мапа цивілізації у свідомості епо-
хи Просвітництва, Київ: Критика 2009, 
592 с. 

2. Донцов Дмитро, Клич доби, Лон-
дон: Видання Союзу Українців у Великій 
Британії 1968, 128 с. 

3. Кюстін Астольф де., Правда про Ро-
сію, Київ 2009, 244 с. 

4. Майданська Софія, Сподіваюся на 
Тебе, Київ: Преса України 2013, 576 с. 

5. Мартин Тері, Імперія національ-
ного вирівнювання: Нації та націоналізм 
у Совєтському Союзі (1923 – 1939 роки), 
Київ: Критика 2012. – 640 с. 

6. Шевченко Тарас, Кобзар, Київ: Дні-
про 1994, 688 с. 



209+

Volume XІІІ, 2016 +

Abstract: This article is about the transition of Ukrainian literature from the colonial 
limiting and dependency to the modern forms and genres that answer readers’ requests 
of the ХХІ century. It was a way from linguistic experiments and small literary forms to 
creating a full-fledged novel, from the destruction of colonial matrix to post-colonial free-
dom. The important thing is that there are some ambiguous questions about generational 
imbalance, popular literature in the modern cultural studies, but during the last years 
they have been successfully solved. The most prominent works of modern literature had 
been written by the representatives of the middle age generation, such as Oksana Zabu-
zhko, Yuriy Andrukhovych, Leonid Kononovych, Volodymyr Danylenko, Mariya Matios. 
However, good results in this field show also young writers such as Tania Malyarchuk, 
Max Kidruk, Oleksiy Chupa, Victoria Amelina et al. Currently, the situation opens optimis-
tic prospects of development of the Ukrainian literature.

Keywords: literature, colonial dependence, post-colonialism, writer, generation, text, 
genre, language, experiment

PL ISSN 2300-1062
Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, 2016, Vol.13.

Yaroslav Polishchuk

TRANSFORMATIONAL TRENDS
IN THE CONTEMPORARY UKRAINIAN LITERATURE

Borys Hrinchenko Kyiv University, Ukraine

Ярослав Поліщук

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Періодизацію літературного 
життя не завжди випадає корелю-
вати з фазами суспільного розвитку, 
як це свого часу блискуче доводив 
Дмитро Чижевський [13, 10-12]. Вона 
має свою виразну специфіку. Хоча, з 
іншого боку, не можна також іґнору-
вати суспільних зв’язків та зумовле-
ностей літературного процесу. Так 
чи інакше, новітній етап розвитку 
української літератури пов’язуємо 
зі створенням Незалежної Держави 
у 1991 році. Щоправда, хронологічно 
становлення нової фази літератур-

но-культурного життя не буквально 
збігається з 1991 роком, коли було 
проголошено нову державу на руїнах 
колишньої – Совєтського союзу, що 
розпався під тягарем політичних та 
економічних факторів. 

У художній літературі нові тен-
денції спостерігаємо вже у другій 
половині та наприкінці 1980-х ро-
ків. Так, Тамара Гундорова пропонує 
за переломний пункт вважати 1986 
рік, а саме аварію на Чорнобиль-
ській атомній електростанції [2], 
що відкрила шлях для радикальних 
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суспільно-культурних перетворень 
в Україні. Згідно з періодизаційною 
концепцією дослідниці, від цього 
моменту починається історія укра-
їнської постмодерної літератури, що 
свідомо реконструювала совєтські 
культурні коди та прокладала дорогу 
новій естетиці, наближеній до захід-
ного постмодернізму. Схожі критерії 
застосовує до новітньої літератури й 
Роксана Харчук, діяґностуючи у ній 
постмодерні тенденції [12]. 

Інакшу модель переходу запро-
понував австралійський учений Мар-
ко Павлишин, який вважав ключо-
вою ознакою новітньої української 
літератури не її постмодернізм, а по-
стколоніялізм [8]. Варто додати, що 
постколоніяльний етап, який почав-
ся ще у 80-х роках минулого століття, 
триває й досі, адже вихід із колоні-
яльної тіні виявився для української 
культури надто драматичним, супер-
ечливим та тривалим. Володимир 
Даниленко, який також наголошує 
на постколоніяльній якості сучасної 
словесности, пише зокрема про цю 
динаміку: «До 1991 року українській 
літературі був притаманний при-
ховано антиколоніяльний пафос, а 
після розвалу Совєтського союзу й 
утворення української держави літе-
ратура вступила в постколоніяльну 
стадію свого розвитку. Після зник-
нення літературоцентризму укра-
їнська література почала пошуки і 
створення нового героя, нового сві-
ту, нової української людини» [3, 7]. 

Зрозуміло, що народження нової 
якости не буває блискавичним, тому 
процес творення письменства Неза-
лежности розтягнувся на роки й на-
віть десятиліття. На сьогодні пере-
йдено значний шлях успіхів та пошу-
ків – близько двадцяти п’яти років. 

Це дає підстави до певних підсумків, 
хоча такі підсумки можуть бути лише 
попередніми, оскільки – з історично-
го погляду – йдеться про відносно 
невеликий відрізок часу, коли не все 
проявляється виразно та досконало і 
стає очевидним. 

Кардинальна зміна ситуації за-
ходить із появою нових медій, поши-
ренням інтернету, блоґів, соцмереж. 
З іншого боку, треба вести мову про 
внутрішню реструктуризацію літе-
ратури – жанрові та видові модифі-
кації, стильові пошуки та експери-
менти, інтеґрацію в колі мистецтв та 
культури загалом. Оскільки сучасну 
літературу сприймаємо як процес, 
що розгортається, його діягностика 
має попередній і необов’язковий ха-
рактер. Лише зі значної часової від-
стані можна впевнено говорити про 
домінантні чи другорядні явища, 
тоді як сьогодні вони переплітають-
ся та взаємодіють, формуючи тим 
самим нову якість української літе-
ратури.

Так чи інакше, наша література 
в означений період переживала стан 
пост-: постсовєтський, постколоні-
яльний, посттоталітарний, постмо-
дерний, постіндустріяльний. З усіх 
подібних характеристик найважли-
вішими є дві, які й були предметом 
полемік українських інтелектуалів: 
постколоніялізм та постмодернізм. 
У 1990-х роках існували гарячі су-
перечки, який з цих термінів біль-
ше пасує до української літератури. 
Об’єктивно художня словесність – 
разом з усією національною культу-
рою, разом з усім суспільством, що 
переживало й почасти досі пережи-
ває кризу ідентичности – входило в 
постколоніяльний стан, коли зарано 
тішитися свободою, бо треба водно-
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час позбуватися стереотипів мину-
лого і навчатися життя на волі. Що 
ж до естетичних орієнтацій, то після 
культурної ізоляції від Заходу й від 
світу в цілому ми опинилися в ситуа-
ції постмодерну й постмодернізму як 
форми культури. Звісно, була спокуса 
легко перейняти цей тренд. У першій 
половині 1990-х це видавалося еле-
ментарним завданням, саме тому лу-
нало так багато ентузіястичних заяв 
про наше входження до европейської 
культури, про перспективи перекла-
дів та визнання українських авторів 
за кордоном тощо. 

Однак це виявилося легковаж-
ною ілюзією, причому із двох при-
чин. Одна криється в неможливості 
легко подолати величезну культур-
ну відстань у кілька поколінь, подо-
лати наше відставання від світових 
процесів, нашу подвійну загумін-
ковість (СССР сам себе ізолював від 
світу, до того ж, у цій країні україн-
ська література мала підпорядко-
ваний статус щодо російської). Дру-
га – у відсутності міцної традиції, 
переємности здобутків, у внутріш-
ній роз’єднаності самої літератури, 
в численних поділах – на покоління, 
формації, групи тощо. Отож, постмо-
дернізм став епізодом або течією, 
а не епохою в літературному житті 
незалежної України. Він виявився 
інкорпорованим у ширший кон-
текст [2, 155], що був визначений 
попередніми обставинами колоні-
яльної залежности, а також неоко-
лоніяльними тенденціями періоду 
після розпаду СССР. Подеколи ці тен-
денції чинні донині, зокрема вони 
присутні в культурній свідомості 
мешканців Сходу та Півдня України, 
як це довели суспільні події 2013 – 
2015 років. 

У літературній творчості 1990-
х років у центрі літературних дис-
кусій та експериментів не випадко-
во опинилися проблеми художньої 
мови. Визволена від доґматики, пе-
реосмислена заново, вона мала за-
свідчити й народження нової якости 
літературного письма, що спиралася 
на неповторному, індивідуально пе-
режитому й індивідуально вираже-
ному. Це був принциповий відхід від 
попередньої практики совєтської лі-
тератури, яка преферувала виражен-
ня загальних ідей, типового героя та 
типові ситуації. Недаремно про най-
більш прикметні книжкові новинки 
того десятиліття (1991 – 2001), як-от 
Московіяда й Перверзія Юрія Андру-
ховича, Вовча зоря і Щоденний жезл 
Євгена Пашковського, Сталінка Оле-
ся Ульяненка, Польові дослідження з 
українського сексу Оксани Забужко, 
Воццек Іздрика, Не-ми Юрка Ґудзя, 
Шибениця для ніжности Степана 
Процюка, можна сказати, що їхнім 
головним героєм є, властиво, мова – 
та визволена з неволі мовна феєрія, 
яка заповнює текстовий простір, 
інтриґуючи, знетямлюючи та заво-
рожуючи читача. Мова літератури 
цього періоду набуває нової якости. 
Вона стає інструментом оприявнен-
ня приватного досвіду в цілій ґамі 
його самовиражень. Починаючи від 
усвідомлення нетипового, індивіду-
ально своєрідного до спроби означи-
ти те, що межує з підсвідомістю, що 
позначене містикою. 

Ув освідченнях українських пись-
менників також спостережемо цей 
мотив, коли вони сприймають мову 
як поле гри, поле експерименту, що 
стає інтригою й викликом для лю-
дини пера. «Суттю моїх книжок, – за-
являє Юрій Іздрик, – є таке собі зма-
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гання з мовою, дивні ігри з мовою. 
Спроба йти за нею, спроба керувати 
нею. От це, можливо, є їхньою іде-
єю на креативному рівні, способом 
творення. Але граючись у ці ігри – а 
ігри ці, виявляється, дуже небезпеч-
ні – стикаєшся із багатьма побічними 
ефектами» [6, 11]. Поєднання ейфо-
рії свободи в мові зі страхом за її на-
слідки – характерна суперечливість 
доби. Якщо звільнення від обмежень 
та доґм, справді, супроводжується 
радісним почуттям, то входження в 
неосвоєний простір – нового стилю, 
мовної творчости, експерименту – 
породжує непевність і сумніви, а то 
й страх наближення слова до реаль-
ности, його пророчої сили, про яку 
говорить Іздрик. Радість звільнення 
при цьому балансується через від-
чуття меж власної мови – відчуття, 
добре знайоме кожному письменни-
кові. Та як би там не було, емансипа-
ція літератури від неодмінного сус-
пільного обов’язку стала заслугою 
першого періоду Незалежности (в 
усій ґамі значень, включаючи і пози-
тивні, й неґативні наслідки) – «аж до 
цілковитої “незалежности” від будь-
яких суспільних рефлексій, аж до 
повної руйнації книжкового ринку й 
видалення професії письменника на 
глибокі соціяльні марґінеси. Від од-
нієї ненормальности в іншу…» [11, 
435], за оцінкою Івана Андрусяка.

Прикметною особливістю сучас-
ної української літератури є брак 
стійкого епічного елементу та поєд-
нання епічного з ліричним. Це можна 
пов’язати з національною традицією: 
сильний ліричний струмінь характе-
ризує народнопісенну творчість, що 
відтиснула виразний слід на сучасній 
літературі. Але є й ближчі причини. 
Письменники доби Незалежности 

виявляються обмеженими в пошуку 
та присвоєнні чужого життєвого до-
свіду. Натомість вони багато уваги 
концентрують на власному досвіді, 
проєктуючи його на письмо. Через те 
їхні тексти позначені сильною авто-
біографічністю, в героях легко вга-
дуються прототипи самих авторів, 
а літературна професія часто стає 
предметом оповіді та своєрідною ін-
триґою для зображеного у цих тек-
стах світу (Ю. Андрухович, О. Забуж-
ко, Ю. Іздрик, С. Процюк, С. Жадан, 
А. Дністровий, Т. Прохасько, І. Карпа). 
Р. Харчук справедливо завважує, що 
сучасна проза «залишається пере-
важно автобіографічною, ліричною й 
іронічною» [12, 244]. 

Рішуча зміна естетичних орієн-
тацій відбувається на межі ХХ – ХХІ 
століть. Першу фазу розвитку літе-
ратури за доби Незалежности можна 
асоціювати з постмодернізмом – як 
спробу входження у цей загально-
визнаний дискурс, адаптацію й при-
міряння до нього національних мов-
но-стильових ресурсів. Проте вже на 
початку така спроба видавалася не-
послідовною та суперечливою: не за-
своївши як слід естетичного досвіду 
Модернізму, не можна було успішно 
увійти в координати постмодерніз-
му. Тому на початку нового століття 
й тисячоліття відбуваються знакові 
процеси переорієнтації: з формаль-
них означників на змістові, з іро-
нічно-викривальної стилістики на 
щирий патос. Авторитетний закор-
донний оглядач Віталій Чернецький 
зі США вважає такий процес цілком 
закономірним: «…Умовно-“барокові” 
твори чергуються з прозоро реаліс-
тичними, глибинне занурення в ін-
тертекстуальність чи гра як фунда-
ментальний принцип відходить на 
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другий плян, даючи місце текстам 
“нової відвертости” чи наївности, 
емоційної прямоти… Українська лі-
тература стає загалом більш відкри-
тою, розмаїтою» [1]. Звісно, цього не 
можна не вітати. У художній прозі 
це проявляється в урізноманітненні 
жанрів, тем, мотивів, зокрема осво-
єнні екзотичних для української лі-
тератури плястів, як-от містика й 
жахи (Є. Кононенко, О. Ульяненко), 
детектив (В. Лапікура, А. Кокотюха), 
дистопія (В. Кожелянко, Ю. Щербак), 
травелог (М. Кідрук), фентезі (В. Рут-
ківський).

У сучасній літературі відбува-
ється відновлення авторитету ро-
манного жанру [9]. Так, у 1990-х було 
опубліковано багато пошуково-екс-
периментальної прози й кількісно 
домінували малі жанри (оповідання, 
новели), натомість у 2000-х і літе-
ратори, й читачі ставлять на роман. 
Відроджуються його традиційні 
жанрові форми – історичний роман, 
роман-біографія, пригодницький ро-
ман, мелодраматичний роман, сати-
ричний роман, а також з’являються 
нові, відповідні духові часу (кібер-
роман, роман-антиутопія, фентезі 
тощо). 

Так само істотним є народження 
(варто було би підкреслити – трива-
ле й у муках, з огляду на незадовільні 
умови книговидання та ринку) по-
пулярної літератури, що задоволь-
няє переважаючий сеґмент читачів 
і відображає актуальні реалії [8, 43]: 
сьогодні, на відміну від 1990-х, роман 
масового попиту є дуже затребува-
ним жанром, представлений сотня-
ми ориґінальних видань, а серед його 
авторитетів – визнані письменники 
(Василь Шкляр, Ірен Роздобудько, 
Марія Матіос, Олесь Ільченко, Натал-

ка Сняданко, Володимир Лис, Юрій 
Винничук, Галина Вдовиченко, Воло-
димир Даниленко, Мирослав Дочи-
нець, Володимир Рутківський та ін.). 
Свого часу відсутність власної літе-
ратури масового попиту була однією 
з характерних проблем росту нашої 
літератури: так, Ніла Зборовська вва-
жала її дуже вразливою для загаль-
нокультурної ситуації [5]. Проте за 
останні роки в цьому сенсі досягнуто 
значного поступу: читач визначив 
книжки, що здобули масовий успіх, а 
видавці посилено цікавляться потен-
ційними бестселерами й беруться за 
публікацію серій поп-романів, як-от 
велике харківське видавництво «Фо-
ліо» чи «Клуб сімейного дозвілля». 

Із сучасного погляду некорек-
тним було би визнання роману ма-
сового попиту за неповновартісну, 
ущербну літературу, як це традицій-
но робить частина критиків, згадую-
чи дихотомію елітарного/масового, 
що була характерна для періоду Мо-
дернізму. Межі соціяльно-культурно-
го запиту в наш час виявляються ціл-
ком затертими, так що не видається 
можливим відділити сферу масового 
від елітарного. Дещо раніше такий 
перелом у свідомості читачів і кри-
тиків пережив Захід, досвідчивши 
неконструктивність традиційного 
поділу на високу й низьку культуру. 
Так, Джон Сторі пише з цього при-
воду: «Уявлення про канон високої 
культури застосовують як ніж, який 
вирізає можливість критичного мис-
лення. Оборонці такої позиції з за-
розумілим виглядом відкидають те, 
що більшість із нас називають куль-
турою. Вживати слова “масова куль-
тура” та “висока культура” (про про-
сто “культура”) – це ще один спосіб 
поділяти людство на “них” і “нас”» 
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[10, 315]. Зрозуміло, що відкидаючи 
традиційні критерії, відкидаємо й 
можливість однозначного оцінюван-
ня, як це практикувалося раніше. Пи-
тання майстерности (талант чи ре-
месло?) лишається риторичним. На-
впаки, варто наголосити, що добрий 
текст у сучасній прозі народжується 
саме на перетині популярного смаку 
та індивідуальної ориґінальности ав-
тора, тобто в тому випадку, коли ав-
тор зуміє добре відчути й «уловити» 
загальні настрої та очікування чита-
ча, відчуття свого часу та його специ-
фічних духових потреб. 

 Тенденція поколіннєвого розри-
ву, що була дуже відчутною в 1990-і 
роки [4], на сьогодні потроху вирів-
нюється, хоча її присутність зраджує 
тоталітарну травму нашої літерату-
ри, її неповноту та ущербність, з якої 
непросто нині виходити. Так сталося, 
що з добою Незалежности старше 
покоління письменників (шістдесят-
ники та старші) майже усунулося від 
активної творчости. Причини цього 
явища – то тема для окремої розмови. 
Вони, зрештою, цілком поважні: кри-
за цінностей, перехід у політику, фі-
зичне старіння тощо. Так чи інакше, 
наяву нині дисбаланс літературних 
сил, якщо оцінювати з погляду поко-
ліннєвих формацій. Конфронтація й 
розрив, що ділять окремі покоління, 
але мало їх поєднують, – притаманні 
не тільки українському суспільству; 
у переломні періоди такі явища пере-
живає кожна культура. 

Фактично верства активних та 
популярних авторів репрезенто-
вана нині двома поколіннями – се-
реднім (40–50-річні) й молодшим 
(20–30-річні автори). Старше по-
коління, за винятком небагатьох 
метрів, котрі лишилися творчо ак-

тивними (Валерій Шевчук, Юрій 
Щербак, Михайло Слабошпицький), 
істотно не впливає на ситуацію. Мож-
на назвати лише поодинокі факти, 
коли метри відгукувались на твор-
чість їхніх молодших колег (у перед-
мовах/післямовах, інтерв’ю та ін. св. 
п. Павла Загребельного, Анатолія Ді-
марова, також Валерія Шевчука, Ро-
мана Іваничука). І навпаки, автори 
середнього та молодшого поколінь 
подібним чином іґнорують твори 
своїх старших колег. Розрив поколінь 
виявляється глибокою й задавненою 
проблемою нашого літературного 
процесу. Це унеможливлює ту куль-
турно-історичну традицію, яка мала 
би єднати різні покоління творців 
однієї національної культури, про що 
з тривогою заявляють окремі пись-
менники, як-от Маріянна Кіяновська 
в недавній полемічній статті в «Лі-
такценті» [7].

Заслугою авторів середнього по-
коління, що активно діяли упродовж 
періоду незалежности, є повернення 
до повноти української літератури в 
усій розмаїтості жанрів та стилів, а 
також стилізацій чи стильових ігор, 
що не менш важливо. Знаковими й 
резонансними для розвитку україн-
ського письменства в новому сторіч-
чі стали романи Тараса Прохаська Не-
прОсті (2002), Пав ла Вольвача Кляса 
(2003), Леоніда Кононовича Тема для 
медитації (2004), Володимира Дани-
ленка Кохання в стилі Бароко (2009), 
Оксани Забужко Музей покинутих се-
кретів (2009), Степана Процюка Тро-
янда ритуального болю (2010), Сер-
гія Жадана Ворошиловград (2010), 
Володимира Лиса Століття Якова 
(2010), Юрія Винничука Танґо смер-
ти (2012) та ін. Це лише поверховий 
перелік, наведений у хронологічній 
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послідовності, аби унаочнити, як 
формуються ідейно-тематичні прі-
оритети в сучасній прозі, як усклад-
нюються її завдання й форми. 

Дарма тут було би перелічувати 
прізвища та назви творів, що варті 
уваги, адже їх десятки й сотні. За та-
ким переліком ми побачили б загаль-
ну тенденцію, спрямовану на «ви-
рівнювання» сучасної української 
прози: 1) внутрішнє, що визначаєть-
ся зростанням літературної майстер-
ности, утвердженням інститутів ре-
даґування та критики після їхнього 
упадку в 90-х роках (попри слабкості 
цих позицій, які лишаються вразли-
вими в українському літературному 
процесі); 2) зовнішнє, що виявляєть-
ся у відповідності смакам та запитам 
різних груп і формацій читачів – під-
літків, амбітної молоді, інтеліґенції, 
жінок, еміґрантів, мандрівників, шу-
качів, пригод, старших осіб. 

Нове століття стало періодом 
надзвичайної активности літератур-
ної молоді, яка не лише заявляє про 
себе, а й формує перспективні тен-
денції розвитку. Література молодих 
письменників адекватно відповідає 
на запити сучасного читача, а та-
кож – на виклики техноґенного ХХІ 
сторіччя. Як видно, незалежна Укра-
їнська Держава дає певні умови для 
розвитку талантів молодих авторів. 
Тому їхня творча активність прояв-
ляється не тільки у звичних для мо-
лоді формах, не лише реалізується у 
виданні колективних альманахів та 
індивідуальних збірок поезії, як це 
традиційно мало місце в минулому. 
Поряд із цим молоді таланти беруть-
ся за втілення більш амбітних заду-
мів, зокрема за написання художніх 
романів. Український роман в остан-
ні роки значно «помолодшав» (усу-

переч утертим уявленням про те, що 
успішний роман може написати ав-
тор після 40-50 років життя). На сьо-
годні авторами українських романів 
стають молоді письменники, про що 
свідчать хоча б стрімка літературна 
кар’єра Любка Дереша, Тані Маляр-
чук, Макса Кідрука, Олексія Чупи, Ві-
кторії Амеліної тощо. Причина тут 
не тільки в амбітності молодих лі-
тераторів. Свідомо чи ні, вони запо-
внюють ту лакуну, яка утворилася на 
ринку культурних послуг – і пишуть 
романи про життя та захоплення 
своїх ровесників, тобто ту специфіч-
ну сферу, яку найкраще знають та 
відчувають. 

Провідні тенденції сучасної 
української літератури, що власне 
осягає чвертьстоліття свого розви-
тку в умовах Незалежности, перекон-
ливо свідчать, що вона переходить 
складний шлях культурно-естетич-
ної трансформації. З одного боку, цей 
шлях письменство долає разом з усім 
суспільством, оскільки український 
соціюм також зазнав трансформацій-
ного перелому. З іншого боку, худож-
ня література нерідко випереджує 
загальносуспільні процеси, моделю-
ючи свідомість нової епохи. 

За минулий час утратили сенс та 
були дискваліфіковані стилістичні 
норми й кліше совєтської словеснос-
ти. Виявилися затребуваними різно-
манітні експерименти з художньою 
мовою, яку слід було позбавити офі-
ційно-парадного лоску та пристосу-
вати до нових вимог доби. Народила-
ся нова література, зосереджена на 
постаті сучасного героя в актуальних 
умовах суспільної кризи та переходу. 
Для цього вона мала виробити новий 
художній досвід, створити нові стилі 
та риторичні прийоми. Це був шлях 
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до осягнення повноти національної 
словесности у різних сенсах цього 
поняття (тематичному, жанровому, 
стилістичному, персонажному, по-
коліннєвому тощо). На сьогодні ви-
творено нові літературні форми, що 
гідно втілюють образ сучасности в її 
охудожненій проєкції. 
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Abstract: The article gives a detailed analysis of one of the best literary works writ-
ten by a famous 18th century woman writer, Eliza Haywood, – a story Fantomina from 
the perspective of the field known as feminist narratology. It is this postclassical branch 
of narratology that begins to attach importance of gender aspects of the fictional text 
encoding one or several voices. According to the originator of feminist narratology Susan 
Lanser, the speech acts of persona to whom the voice belongs should be considered with 
a reference to a variety of factors, in particular, status, the relationship between narrator 
and speech act; contact, the relationship between narrator and audience; and stance, the 
narrator’s relationship to the discourse content or “message” or narrated world. Distinc-
tion of a public and a private narrator as well as introduction of extrafictional voice are 
equally important. Each of the above parameters suggested by Lanser enables us to see a 
double voiced nature of discourse created by Eliza Haywood in the story of Fantomina. On 
the one hand, Haywood initiates heated public debate to promote gender equality. Yet, the 
author’s intention is based on her strive masqueraded to achieve narrative power char-
acteristic of men’s narratives that are aimed at separation, domination and alienation. 

Keywords: feminist narratology, public narrator, private narrator, extrafictional voice, 
status, contact, stance
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ЕЛІЗА ГЕЙВУД: У ПОШУКАХ ПОЛІФОНІЇ ГОЛОСІВ

На теоретико-літературну ува-
гу заслуговує прагнення критики 
останньої третини ХХ ст. відроди-
ти читацький та дослідницький 
інтерес до творчого здобутку од-
нієї із знакових постатей у літе-
ратурному процесі Англії початку 
XVIII ст. – Елізи Гейвуд. Ключовими 
в інтерпретації творчої спадщини 
письменниці є роботи П. Бекшай-
дер, Р. Беллестер, Дж. Бізлі, M. Дуді, 
К. Крефт-Феачайлд, М. Крокері, 

Г. Куна, Дж. Річетті, М. Скофілд, 
Д. Спендер, В. Ворнера та ін. Слід 
зазначити, що сучасні досліджен-
ня творчого доробку Елізи Гейвуд в 
аспекті аналізу розповідної техніки 
репрезентовані поодинокими й спо-
радичними науковими розвідками 
американських літературознавців 
[3], [13], [19]. Актуальність запро-
понованої статті полягає, таким 
чином, у комплексному системному 
впорядкуванні наративних страте-
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ґій художніх творів Елізи Гейвуд у 
перспективі одного із потужних фі-
лологічних напрямків в умовах сьо-
годення – феміністської наратології. 
Метою нашого дослідження є ви-
світлення особливостей наративної 
організації любовної прози авторки, 
яка відігравала одну з провідних ро-
лей у житті письменницької богеми 
Лондона у першій половині XVIII ст. 
із позицій феміністської версії теорії 
оповіді, що передбачає вирішення 
наступних завдань: окреслити кон-
цептуально-категоріяльний апарат 
феміністської наратології та висвіт-
лити особливості їх актуалізації у 
художній спадщині Елізи Гейвуд, зо-
крема оповіданні Фантоміна.

Увага дослідницької практики 
до праґматичного аспекту наративу 
на сучасному етапі розвитку гума-
нітаристики зумовлюється різно-
маніттям факторів, що включають 
підйом соціолінґвістичних дослі-
джень і розвиток теорії комунікації, 
наростанням наукового інтересу 
до читача з боку літературних кри-
тиків, розвитком коґнітології, під-
штовхуючи дослідників до пошуку 
нових, радше компромісних погля-
дів на феномен наративу в напрямі 
міждисциплінарних гуманітарних 
підходів. 

Науковці приходять до розумін-
ня необхідности усвідомлення об-
ставини, що оповідь має розгляда-
тися не тільки як об’єкт або продукт, 
а й як процес взаємодії оповідача й 
реципієнта в контексті певної кон-
кретної ситуації, обмін між ними, 
обумовлений бажанням, як мінімум, 
однієї з зазначених учасників кому-
нікації, таким чином, підвищуючи 
соціяльну чутливість теорії про опо-
відь в результаті визначення ролі у 

продукуванні наративів основних 
стратифікаційних категорій, зо-
крема ґендеру. Саме феміністська 
наратологія виступає за його вне-
сення до категоріяльного апарату 
в окресленні наративних стратеґій. 
На відміну від структуралістської 
версії оповіді предметом наукового 
інтересу феміністської наратології є 
не тільки формальні ознаки нарати-
вів, а й контекст їхнього створення й 
рецепції, що сприяє поєднанню літе-
ратурних засобів вираження із їхнім 
соціокультурним оточенням. 

Надійний інструментарій у ви-
рішенні окресленого завдання про-
понує одна із засновниць фемініст-
ської наратології – С’юзен Лансер. 
Так, у процесі всеосяжного дослі-
дження точки зору у текстуально-
му просторі Лансер звертає увагу 
на значущість виокремлення екс-
трафікційного голосу, який локалі-
зується у назві художнього тексту, 
вступі, присвяті, епіґрафі тощо, від-
дзеркалюючи основне ставленням 
автора, чия постать корелюється із 
змістовним розумінням та пояснен-
ням буття і укладає текст в ідеоло-
гічний раціональний каркас. 

Важливими аспектами теоре-
тичних положень феміністської на-
ратології є виокремлення приватної 
оповіді, “зверненої до адресата – 
персонажа твору” [12, 137], та пу-
блічної, “зверненої до адресата поза 
межами тексту – аналога історично-
го читача” [12, 138], а також введен-
ня С. Лансер цілого ряду факторів, 
які впливають на точку зору нарато-
ра, а саме: його статус, контакт з ав-
диторією та позиція – ставлення до 
повідомлення, що передається. 

С’юзен Лансер вважає художні 
тексти жінок-письменниць “дискур-
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сом із подвійним голосом” (“double-
voiced discourse”) [12, 12-13], акцен-
туючи увагу на їх багатоголоссі. За-
уважимо, що подвійність є наскріз-
ним тропом, репрезентованим у 
сучасній феміністській критиці, по-
чинаючи від метафоричного порів-
няння Л. Іріґарей жіночої сексуаль-
ности й мови з “двома губами, які 
знаходяться у постійному контак-
ті” [9, 350-356], психоаналітичного 
акценту Ж. Лякана на роздвоєнні 
особистости [16, 99-106] до образу 
жінки-письменниці вікторіянського 
періоду у праці С. Ґубар та С. Ґілберт 
Божевільна на горищі. Жінка-пись-
менниця у літературній традиції ХІХ 
ст. [6], чиє авторство, на перший по-
гляд, співіснує з уявленнями про жі-
ночість у патріярхальній культурній 
традиції, проте водночас руйнує її, 
займаючи місце “іншого”, марґіналь-
ного, не органічного й загрозливо-
го, а також твердження Е. Шовалтер, 
що “жіноча література є двоголосим 
дискурсом, що містить домінанту 
і водночас історію, яка замовчена” 
[15, 68]. Подвійність складає сут-
ність не тільки психоаналітичного 
наукового підходу, соціокультурної 
критики, теорії діялогізму М. Бахті-
на [1], а й наратології: “подвійний 
текст” (“double text”) М. Джекобус 
[10, 61], “подвійний погляд” (“double 
sight”) С. Сміт [17, 99], “подвійне го-
воріння і подвійне бачення” (“double 
speaking and double seeing”) Е. Лен-
ґленд [11, 23], 

Одним із найяскравіших творів 
в аспекті поліфонії є любовна но-
вела Е. Гейвуд Фантоміна, сюжетна 
лінія якої напрочуд лаконічна й про-
ста: зачарована свободою жінок лег-
кої поведінки, юна красуня знатного 
походження переодягається у сукню 

куртизанки з надією завоювати сер-
це Б’юплезіра – чоловіка, до якого не 
наважується наблизитися. Виникає 
любовна пристрасть. Не переймаю-
чись можливими наслідками своїх 
вчинків, наївна молода дівчина від-
дається почуттям і готова слідувати 
за предметом свого обожнювання, 
для котрого кохання є лише грою, 
чуттєвим задоволенням та світ-
ським проведенням часу, що культи-
вується англійським суспільством. 
Прекрасна виконавиця, яка володіє 
величезним талантом лицедійства, 
змінює акцент, зачіску, одяг, манеру 
поведінки, створюючи чудову га-
лерею образів від простої сільської 
служниці Селії і убитої горем вдови 
Блумер – до чарівної Незнайомки. 
Набуваючи чергового соціяльного 
статусу у прагненні реалізувати свої 
мрії й наблизитися до світу фанта-
зій, героїня відважно вдається до 
ризикованої інтриґи з метою дослі-
дження простору і свободи, відведе-
ної домінуючим соціюмом кожній із 
ролей. Ланцюг блискучих театраль-
них вистав Фантоміни обривається 
з раптовою появою матері, і гра з 
Б’юплезіром закінчується проголо-
шенням вердикту “Вона чекає дити-
ну” і засланням дівчини у монастир 
до Франції. 

Перспектива майбутньої опові-
ді значною мірою формується вже 
у позатекстовому просторі завдяки 
екстрафікційному нараторові, який 
анонсує, з одного боку, камерний і 
приватний, а з іншого – скандаль-
ний й епатажний характер опові-
ді – FANTOMINA; OR, LOVE in a Maze. 
BEING A Secret History OF AN AMOUR 
Between Two PERSONS OF CONDITION. 

Таємничій і сенсаційній за кри-
теріями будь-якого часу любовній 
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історії передує епіґраф Едмонда 
Воллера:

“In Love the Victors from the 
Vanquish’d fly.

They fly that wound, and they pur-
sue that dye” [7, 41].

Внутрішній парадокс та алогіч-
ність рядків з поеми Е. Воллера не 
тільки детермінують формування 
образу імпліцитного автора, що кон-
струюється читачем. Асимілюючись 
у наративний простір оповідання, 
озвучується нова концепція фемін-
ности, яка осмислюється у контексті 
свободи кохання. 

Екстрафікційний автор відсилає 
нарататора до особливої традиції 
«лібертінажа» (від англ. libertine – 
“розпусник, вільнодумець, вільно-
отпущенник”), що сягає ідей Епікура 
й Тита Лукреція Карра і стала посе-
редником між ренесансним матері-
ялізмом Депер’є, Раблє, Монтеня та 
світоглядом просвітителів XVIII ст. 
Шефтсбері й Мандевіля. Важливим 
наміром екстрафікційного наратора 
є моделювання розповідної ситуації 
з настановою на максимальну до-
віру та налаштування компетент-
ного читача до сприйняття оповіді, 
що окреслює інверсовану ґендерну 
парадиґму «переможець/перемо-
жений», де влада належить жінці, а 
також оновлене лінґвістичне осмис-
лення андроцентричної культурної 
традиції.

Отже, доволі неочікуваною є 
поява у такій занадто інтимній лю-
бовній історії публічного гетероді-
єґетичного наратора, який займає 
споглядальну позицію та на відста-
ні спостерігає за діями головних 
героїв. Стверджуючи в оповіданні 
Фантоміна, що право на кохання 
належить в однаковій мірі як чоло-

вікові, так і жінці, авторка сміливо 
кидає виклик існуючим експектаці-
ям щодо поведінкового комплексу 
жінки у добу авґустіянства; при цьо-
му ґендерний аспект наратора май-
стерно завуальований. На підтвер-
дження думки В. Шміда – “індекси, 
які вказують на самого автора, є, 
як правило, не навмисними, а ми-
мовільними” [2, 77], на нашу думку, 
постать оповідача у цьому нарати-
ві ототожнюється з самим автором, 
Елізою Гейвуд, враховуючи пооди-
нокі випадки актуалізації у ході опо-
віді авторського “Я” в інтрузивному 
наративі. Згадки про мистецтво ли-
цедійства, комедіянтів, переодяган-
ня тощо розраховані на уважного й 
активного читача, здатного інтер-
претувати інформацію в контексті 
театрального досвіду авторки, про 
який вона знала не з чуток, та іден-
тифікувати стать оповідача як жіно-
чу. 

У контексті визначення В. Бута – 
“Я називаю наратора надійним, 
якщо він говорить і діє у відповід-
ності з нормою імпліцитного авто-
ра” [4, 158-159], оповідач, незважаю-
чи на поодинокі випадки втручання 
в історію, позиціонує себе таким, і 
на відміну від традиційно прита-
манних характеристик ненадійного 
оповідача – брехливість, забудьку-
ватість, неадекватність, бажання 
дати спотворену картину світу, ма-
ніпулювати читачем у своїх інтер-
есах, при цьому мимовільне само-
викриття персонажа, її чесність й 
компетентність у художньому спіл-
куванні з читачем не викликає сум-
ніву, про що свідчить міметичне вра-
ження від історії, ляконічно та до-
кументально викладеної в часовій 
площині – “Supper being over”; “the 
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next Day at Three in the Afternoon”; 
точного визначення місця подій та 
географічних реалій (Лондон, Бат, 
Брістоль), детальний виклад ознак 
рутинного життя великого міста 
(“the hurry of the Coaches”, “the Cries 
of Penny-Merchants”), знання устрою 
сучасного театру (“in a box”; “in a 
corner of the pit”; “the Gallery-Box”; 
“in the Playhouse”). Розпадаючись на 
дрібні сеґменти (таверна, кімната 
для гостей, будуар) просторові ілю-
страції у викладі оповідача мимово-
лі вибудовують експектації читача 
щодо порушення коду поведінки 
недосвідченої в любовних справах 
дівчини, готуючи його до немину-
чих неприємностей головної геро-
їні: “She was young, a Stranger to the 
World, and consequently to the Dan-
gers of it” [7, 63]. Однак наприкінці 
історії оповідь набуває рис ненадій-
ности, плутаности, і вирок про за-
слання Фантоміни до Франції шокує 
і обманює очікування читача, який 
замість звичної й традиційної нор-
мативно-прескриптивної сентенції 
стає свідком захоплення оповідачки 
таким фіналом інтриґи: “And thus 
ended an Intrigue, which, considering 
the Time it lasted, was as full of Vari-
ety as any, perhaps, that many Ages has 
produced” [7, 71]. На думку А. Петті-
та, окреслене завершення не є фіна-
лом пригод жіночого персонажа, а 
слугує запрошенням читацької ав-
диторії до нової сюжетної колізії, в 
якій, можливо, Фантоміна постане 
в новій для себе ролі – черниці [14, 
24]. Відмова наратора взяти на себе 
відповідальність і чітко визначити 
завершення як фінал з одруженням 
також свідчить про амбівалентність 
уявлень оповідача щодо ґендерних 
ролей, яка пояснює подвійність ав-

торської стратеґії на рівні сюжетно-
го аспекту. Своєрідне замовчування 
інформації та відмова вдовольни-
ти природне бажання й прагнення 
читача до закінчення бурхливої й 
пристрасної історії з неодмінно щас-
ливим фіналом свідчить про узурпа-
цію жіночим оповідачем наративної 
влади, що за природою є чоловічою. 
Нараторка репрезентує глибокі та 
переконливі елементи психологіч-
ного аналізу внутрішнього світу 
особистости як жіночого так і чоло-
вічого персонажів. У наративному 
просторі Фантоміни вона публіч-
но анонсує безпрецедентно владну 
ідеологічну позицію, метафорично 
порівнюючи чоловіків із певною 
долею сарказму й іронії, в одному 
випадку, з “поважними й значними 
особами” (“celebrated Toasts”), в ін-
шому – із “натовпом покупців усіх 
ранґів й фінансових можливостей, 
які у прагненні перевершити про-
позицію іншого, пропонували вищу 
ціну за її [героїні] обійми” (“A Crowd 
of Purchasers of all Degrees and Capac-
ities were in a Moment gather’d about 
her, each endeavouring to out-bid the 
other, in offering her a Price for her 
Embrace” [7, 41].

На відміну від нараторки, яка 
впевнено визначає своє іронічне 
ставлення до чоловіків із самого 
початку історії, жіночий персонаж 
проходить шлях від легкого зди-
вування і в певній мірі презирства 
лише то тієї частини чоловіків, які 
витрачали свій час на спілкування в 
театрі з повіями – до повної зневіри 
в коханого, зазначеного фатальним 
вигуком “ЗРАДНИК!” (“TRAITOR!”) 
[7, 59]. Отже, поступово система по-
глядів та ідей головного жіночого 
персонажу, в яких вона усвідомлює 



222 +

Spheres of Culture+
і оцінює ставлення індивідуумів до 
дійсности та один до одного, а також 
інтерпретує соціяльні проблеми й 
конфлікти, збігатиметься з ідеоло-
гією оповідачки. Проте домінуюча 
тональність ідеологічного забарв-
лення оповіді у Фантоміні конфлік-
тує з ідеологією культурологічного 
оточення тексту. 

Як бачимо, визначальною ри-
сою наративої стратеґії оповідання 
Фантоміна Елізи Гейвуд є слідуван-
ня принципу, одного разу висловле-
ному в авторському періодичному 
виданні «Жіночий Глядач»: “…when-
ever we would truly conquer, we must 
seem to yield” [8, 348]. Саме окресле-
на наративна тактика маскування – 
своєрідний “жіночий маскарад”, на 
думку сучасного літературознавця 
та критика Б. Вотсон, притаманна 
фемінному дискурсу й зумовлює ви-
користання таких прийомів, як “по-
двійність, двозначність, ухильність 
та виразна символічна структура” 
[19, 118]. Зауважимо, що теоретич-
ні положення обґрунтування “жіно-
чого маскараду” у своїх витоках ви-
ходять із психоаналітичного тексту 
Ж. Рів’єр Жіночність як маскарад 
(1929), у якій фемінність репрезен-
тована як маска (що є засобом на-
голошення власної жіночности), яка 
дає змогу приховати захоплення й 
влади суб’єктної позиції й уникнути 
кари за поведінку, що не відповідає 
прийнятому у суспільстві поведін-
ковому канону. Наукові розробки 
Дж. Батлер [5] та Л. Іріґаре [9] до-
сліджують поліфункціональний по-
тенціял маскараду – з одного боку, 
як стратеґії підкорення, тобто ак-
туалізації фемінности як певних 
цінностей, яка визначається чоло-
віками для власного задоволення, а 

з іншого – створює дистанцію, при 
цьому жіночність є не іманентним, 
а культурним конструктом, який 
можна носити або зняти. Отже, на-
ративна маска, обрана Е. Гейвуд, 
покликана приховати захоплення 
влади суб’єктної позиції жіночим 
оповідачем, при цьому озвучивши 
теми, які з соціяльно-психологічних 
причин були табуйованими в устах 
жінки в контексті патріярхального 
культурологічного простору, що він, 
перетворюючи художні тексти пись-
менниці перетворюється на складні 
структури з подвійним кодом про-
читання, який намагається розгада-
ти читач. 

Аналітична процедура наратив-
ного простору оповідання Фанто-
міна з теоретичних позицій фемі-
ністської теорії оповіді уможливлює 
ідентифікацію подвійности нара-
тивної стратеґії Елізи Гейвуд, яка, з 
одного боку, спрямована на жваву 
дискусію щодо відмінностей між 
чоловіком та жінкою, центральним 
становищем у суспільстві чоловіків 
та марґінальним – жінок, чоловічим 
публічним простором та камерним, 
приватним, що належить жінкам. 
Проте ініціювання окреслених де-
батів породжується прагненням на-
раторки оволодіти дискурсивною 
владою, яка ініціюється чоловічим 
бажанням, завжди зорієнтованим на 
сепарацію, домінування й відокрем-
лення. 
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Abstract: The term “imagological position” has never been used in the literary criti-
cism before. This article is devoted to the theoretical and historical description of the 
imagological position that is to say a psychosocial view on the “different”. The social, psy-
chological, informational levels of the imagological position and its relation with the ima-
gological perspective (a national view on the “different”) are explained. It is well known 
that the creation of Eastern is a major component of Romanticism. Essentially the Eastern 
different is understood from the imagological positions of traveler, pilgrim, scientist, po-
litical prisoner and others. Four main types (the imagological positions “of a pilgrim”, “of 
a traveler”, “of a scientist” and “of an exile person”) are also described on the bases of the 
materials of the English, Russian, Ukrainian and Polish romantic writers in this article.
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В авторитетному імаґологічно-
му довіднику Imagology: The Cultural 
Construction and Literary Representation 
of National Characters [7] до ряду ва-
гомих понять сучасної літературоз-
навчої імаґології включені концеп-
ти “perspective” (“перспектива”), 
“point of view” (“точка зору”). Манф-
ред Беллер, роз’яснюючи значення 
цих синонімічних термінів, спочат-
ку процитував тлумачення “point 
of view” або “viewpoint”, які поєдну-
ються з малярським умінням зобра-
жувати тривимірний об’єкт у дво-
вимірній площині, з Окфордського 
словника англійської мови – “особли-

ве ставлення чи спосіб розглядання 
предмета”, “позиція, з якоїсь щось 
спостерігається”. Далі вчений спра-
ведливо відзначив, що “найпошире-
ніше літературне вживання цього 
терміна пов’язується з проєкцією 
наратора або літературного героя 
на наративні описи […] Особливіше 
вживання стосується позиції та по-
глядів щодо різних країн” [див.: 7].

Сенс цієї статті М. Беллера по-
лягає в тому, що в імаґології кон-
цепти “перспективи” й “точки зору”, 
які також підміняються термінами 
“позиція” і “погляд”, перш за все по-
єднуються з національністю автора, 
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який творить імідж Іншого. Таким 
чином імаґологічними різновидами 
“перспективи” або “точки зору” ста-
ють національні погляди (англій-
ський, український, білоруський та 
ін.) на етноси. “Іміджі певної нації 
[…] будуть різнитися залежно від 
різних точок зору інших націй” [див.: 
7], – відзначає Манфред Беллер, ви-
окремлюючи одну із загальновідо-
мих і ключових тез імаґології щодо 
національної специфіки сприйман-
ня Чужого. 

Отже, посилаючись на ці 
роз’яснення термінів “перспективи” 
й “точки зору”, зроблені М. Бером, 
у статті буде використано ці імаґо-
логічні терміни виключно у рамках 
“національно-авторського”. Коли ж 
мова йтиме про вплив соціяльного 
статусу автора на його сприймання 
Іншого або, інакше кажучи, про со-
ціялізоване сприймання Іншого, то я 
скористаюся терміном “імаґологіч-
на позиція”.

У дотичних до імаґології галу-
зях знання – соціології, психології, 
соціяльній психології1 – термін “по-
зиція” (від лат. positio – положення, 
розташування) функціонує у двох 
основних значеннях: “1) Стійка сис-
тема відносин людини до певних 
сторін дійсности, що проявляється у 
відповідній поведінці та вчинках; 2) 
інтеґральна, найбільш узагальнена 
характеристика положення індивіда 
в статусно-рольовій внутрішньогру-
повій структурі” [див.: 5]. 

Таким чином “імаґологічну по-
зицію” можна охарактеризувати 
1 До речі, важливість цих наук для літератур-
ної імаґології підтверджується включенням 
до вже згадуваної Імаґології (За редакцією 
М. Беллера та Дж. Лірсена) статей Social psy-
chology (Manfred Beller) й Sociology (Nico Wil-
terdink).

як соціяльно-психологічний кут 
зору на Інше (разом із тим і на Своє, 
оскільки часто Інше тісно пов’язане 
зі Своїм), який проявляється певни-
ми поетикальними й семантичними 
ознаками у створених іміджах Ін-
шого й Свого. Тобто, етнокультурне 
Інше й Своє обрамляється, насичу-
ється соціяльно-психологічним Ав-
торським. 

Ще на початку 1980-х років 
у статті Une perspective d’études 
en littérature comparée: l’imagerie 
culturelle Д.-А. Пажо заявив, що наці-
ональний образ не слід розглядати 
як аналог реальности, яка спосте-
рігається, оскільки національний 
образ – це все-таки репрезентація 
авторського уявлення. І при ви-
вченні національного образу, на 
думку французького компарати-
віста, слід обов’язково рахуватися 
з “основними опозиціями тексту 
(я-оповідач – рідна культура, й він-
персонаж – культура, яка зображу-
ється) та тематичними одиницями, 
елементами, які є каталізаторами 
образу чужого” [8, 175]. Як бачимо, 
тут вповні проводиться аналогія з 
“імаґологічною точкою зору”. А от 
далі у статті, можна прослідкува-
ти й певний натяк на “імаґологічну 
позицію”. Так, Д.-А. Пажо пише, що 
важливо розглядати й різні про-
сторово-часові відносини тексту, 
оскільки вони структурують образ 
Іншого: різноманітні види опозицій 
“Я – Інше”, способи мітологізації та 
“зовнішній” порядок, ізоморфний 
внутрішньому світові письменни-
ка, – географічний і психологічний 
простір у цьому випадку повинні по-
стати як єдине ціле” [8, 176].

Дж. Лірсен, висвітлюючи історію 
розвитку та методи літературної 
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імаґології, зауважив, що “наші дже-
рела мають суб’єктивний характер, 
їх суб’єктивність не можна іґнорува-
ти, виправдовувати або відфільтро-
вувати, її необхідно враховувати при 
аналізі. Репрезентовані національ-
ності (spected) окреслені у перспек-
тивному контексті репрезентанта-
тексту або дискурсу (spectant). Із 
цієї причини імаґологи мають осо-
бливий інтерес до динаміки взаємо-
дії між цими образами, які характе-
ризують Іншого (гетерообрази), та 
тими, які характеризують власну, 
внутрішню ідентичність (самообраз 
або автообраз)” [1, 371], та конкре-
тизував дані теоретичні розробки 
на прикладі Томаса Манна (“При ви-
вченні німецького самообразу в ро-
ботах Томаса Манна завжди треба 
ставити питання, чи Манн періодич-
но пише як німець, або, можливо (і, 
ймовірно, одночасно), як патрицій-
буржуа, европейський інтелектуал 
чи Lubecker” [1, 371]). Інакше кажу-
чи, Дж. Лірсен говорить про “імаґо-
логічну точку зору” (автор-німець) 
та “імаґологічну позицію” (автор-ін-
телектуал та ін.) щодо Німецького.

В першому українському підруч-
нику з порівняльного літературоз-
навства також є зауваження щодо 
сприймання Чужого з “імаґологічної 
точки зору” (мандрівником як пред-
ставником нації) та з “імаґологічної 
позиції” (мандрівником як інди-
відом, уподобання якого частково 
визначенні його соціяльним стату-
сом): “своя” національно-культурна 
традиція та індивідуальні психоло-
гічно-побутові уподобання мандрів-
ника-спостерігача, які є вихідною 
основою для сприймання чужозем-
ного світу” [3, 365]. 

Такі умовиводи сучасних компа-
ративістів щодо впливу “імаґологіч-
ної точки зору” та “імаґологічної по-
зиції” на образ Іншого звичайно не є 
їхнім ноу-хау. Аналогічні думки існу-
вали й у попередні віки. Приміром, у 
першій половині ХІХ ст. популярніс-
тю користувалася Подорож до Верх-
нього та Нижнього Єгипту…2 Шарля 
Сонніні. Авторська імаґологічна точ-
ка зору щодо Єгипетського присут-
ня у цій книзі вже з перших рядків: 
“Єгипет, – пише французький ман-
дрівник, – у наші часи сплюндрова-
ний, вертеп розбійництв і нелюдя-
ности, нарешті може мати надію по-
вернути свою колишню гучну славу. 
Зробившись володінням народу не 
меш знаменитого, ніж той, яким 
пишалася давнина; ця прославлена 
країна, яку минулі віки зробили ма-
лопізнанною, досягне своєї прадав-
ньої славетности. Землі, народи, міс-
та, селища повернуться до життя, 
приймуть нове утворення, і Єгипет 
стане не таким, яким був донедавна. 
Таким чином, вважаю за потрібне 
зобразити Єгипет у тому вигляді, в 
якому його побачили Французи…” 
[див.: 10]. Не втрачається сприй-
мання Єгипетського з французької 
точки зору й у подальшій оповіді: 
месьє Сонніні як патріот-француз 
постійно підкреслює велику місію 
Франції у відродженні Єгипту та в 
оприлюдненні величних артефак-
тів давньоєгипетської культури. 
2 Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manon-
court, Voyage dans la Haute et Basse Égypte, fait 
par ordere de l’ancien Gouvernement, et conte-
nant des observations de tous genres, 3 Volumes, 
Paris: F. Buisson an 7 de la République (1799). 
Цього ж року вона була перекладена англій-
ською мовою: Sonnini’s Travel to Upper and 
Lowe Egypt (translated by Rev. Henry Hunter). 
Також побачив світ і німецькомовний пере-
клад.
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Така його прямолінійна та пропа-
ґандистська імаґологічна точка зору 
призвела до того, що російськомов-
не Путешествие господина Сонни-
ния… супроводжувалося наступним 
роз’ясненням: “Читач великодушно 
пробачить захоплення пана Сонні-
ні: він писав свою Передмову під час 
перебування військ французьких 
у Єгипті, і певно не передбачав на-
слідки їхніх подвигів” [див.: 10].

А от проблема “імаґологічної 
позиції щодо Іншого” частково ви-
світлена у першому розділі цієї по-
дорожі. Спочатку месьє Сонніні на 
підставі власного досвіду описав 
психологічно-соціяльний портрет 
мандрівника та відзначив, що кожен 
із них бачить навколишнє серед-
овище по-різному: “Всі речі також 
не постають в однаковому вигляді 
перед усіма спостерігачами. Подібно 
до того, як усякому живописцю ха-
рактерний особливий підмальовок 
і спосіб накладання фарб, так і ман-
дрівник, маючи свій особливий спо-
сіб спостереження, повідомляє його 
в своїх писаннях” [див.: 10]. Далі він 
вказав на причини появи різного 
бачення Іншого та вирізнив деякі 
можливі варіянти “імаґологічної по-
зиції” мандрівника: “через немож-
ливість усе пізнати мандрівник зде-
більшого приліплюється до предме-
тів, які старанніше вивчав замолоду. 
Будучи керований своїм нахилом, 
а подеколи своєю несамовитістю, 
розмірковує все згідно з люб’язним 
своїм предметом, і нехтує тим, що на 
нього не схоже, або від нього відда-
ляється. У такий спосіб і з тієї при-
чини часто Ботанік дивиться тільки 
на трави; Зоолог – на тварин; лю-
битель старожитностей – на руїни; 
фізик – на дії Природи; купець – на 

способи збільшити свої статки; По-
літик – на зносини між народами” 
[див.: 10]. Такі різні погляди на Інше 
(Єгипетське), за спостереженнями 
Сонніні, призводять до різних мо-
делей текстуальної орієнталізації 
(“Один, нехтуючи подробицями, 
презентує свої висновки вкупі, без 
розрізнення; інший пишно звеличує 
сущі дрібниці; ще інший подеколи 
жертвує правдивістю заради веле-
речивого опису або сили слова; ще 
інший, хоча й правильний спостері-
гач, але грубий і без хисту, обтяжує 
свої повісті сухістю стилю” [див.: 
10]). Також Сонніні відмітив, що час-
то для реальности не баченого на 
власні очі Єгипетського автори-ман-
дрівники вдавалися до цитувань ін-
ших історико-літературних джерел 
(“Він3 вирішив додати нову подо-
рож, якої він не здійснював, а тому 
й змушений був робити виписки, за-
позичати у Геродота, Страбона, Ді-
одора та ін.” [див.: 10]).

У заголовку колись популярного 
франкомовного Путівника вояже-
ра Алжиром4 (1846) виокремлено 
наступні типажі мандрівника – “le 
savant” (“учений”), “l’artiste” (“ху-
дожник”), “l’homme du monde” (“лю-
дина світу”), “le colon” (“колоніст”). 
“Ці категорії, – вважає Алі Бегдад, 
автор монографії Belated Travelers: 
Orientalism in the Age of Colonial 
Dissolution, – пропонують різні сфе-
3 Ш. Сонніні мав на увазі Листи з Єгипту… 
М. Саварі (M. Savary, Lettres sur l’Égypte, où 
l’on offre le parallèle des moeurs anciennes & 
modernes de ses habitans, où l’on décrit l’état, 
le commerce, l’agriculture, le gouvernement du 
pays, & la descente de S. Louis à Damiette, tirée 
de Joinville & des auteurs arabes, avec des cartes 
géographiques, Paris 1785–86).
4 Guide du voyageur en Algérie: itinéraire du sa-
vant, de l’artiste, de l’homme du monde et du colon 
/ Par Quétin, Paris: L. Maison 1848, III, 352 pр. 
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ри інтервенції на Сході, до яких при-
кладається інформація путівника” 
[6, 40].

Повертаючись до орієнталізму 
ХХ ст., слід пригадати ще деякі на-
працювання Р. Шваба й Е. Саїда, які 
виявляються дотичними до пробле-
ми “імаґологічної позиції”. У Східно-
му Відродженні, керуючись соціяль-
но-психологічними особливостями 
орієнталістів ХІХ ст., Р. Шваб поділив 
їх на: орієнталістів-науковців, орі-
єнталістів-ентузіястів (В. Гюґо, Й. В. 
Ґете) або орієнталістів, які є одно-
часно науковцями й ентузіястами (Р. 
Бертон, Е. Лейн, Ф. Шлеґель) [див.: 
9]. Е. Саїд в Орієнталізмі виокремив 
три категорії авторів-орієнталістів: 
1) автор, який здійснює професій-
не орієнталістське дослідження, що 
має науковий статус (Е. Лейн); 2) 
автор, який наукові артефакти пре-
зентує через яскраві індивідуальні 
враження (Р. Бертон); 3) автор, для 
якого реальна або метафорична по-
дорож на Схід є реалізацією проєкту, 
що внутрішньо формувався (Ж. де 
Нерваль) [див.: 4]. При цьому заува-
жив, що орієнталістів, які виключно 
належать до якоїсь однієї з цих ка-
тегорій, немає. Вповні очевидно, що 
підґрунтям для цих клясифікацій Р. 
Шваба й Е. Саїда слугують формоут-
ворюючі для “імаґологічної позиції” 
соціяльні та психологічні чинники.

Безперечно, офіційний соціяль-
ний статус “того, хто перебуває на 
Сході” продукує відповідну статусну 
імаґологічну позицію: мандрівник – 
мандрівну, паломник – паломниць-
ку, науковець – наукову, невільник – 
невільницьку й т. п. Втім, такий ал-
горитм не є сталим: приміром, пись-
менник-науковець може займати 
щодо Східного не тільки наукову, але 

й мандрівну або паломницьку пози-
ції. Це підтверджується численними 
сходознавчо-літературними тек-
стами, в яких відображені як власні 
офіційно-статусні, так й інші імаґо-
логічні позиції письменника, який 
перебуває на Сході.

У свою чергу офіційна імаґоло-
гічна позиція має експектаційний 
характер: від автора, який споглядає 
Інше із заявленої мандрівної імаґо-
логічної позиції, очікують тексти у 
жанрі подорожі; від автора-палом-
ника – паломницької літератури й 
т. п. Приміром, російські читачі від 
А. Пушкіна, який подорожував Кав-
казом, чекали подорожніх записок, 
від О. Сєнковського, який перебував 
у науковому відрядженні на Близь-
кому Сході, – наукових текстів, а від 
паломника М. Гоголя – опису Святої 
Землі й т. п. Разом із тим, подеколи, 
офіційно-стастусна імаґологічна по-
зиція створює й відповідний ракурс 
сприймання Іншого: якщо автор-на-
уковець вигадує або фантазує про 
Східне, то це може прийматися за на-
укові факти, а от останні з-під пера 
автора-мандрівника можуть викли-
кати сумніви; якщо автор-мандрів-
ник дає подорожні рекомендації, то 
їх сприймають серйозно, беручи на 
віру. Щодо останнього показовими є 
рядки з листа К. Базілі (російського 
консула в Сирії та Палестині) до М. 
Гоголя: “Якщо приїдеш без мене, то 
зроби ласку, не турбуйся про конвої 
та інші нісенітниці, про які говорять 
світські мандрівники-шарлатани, 
наслідуючи Лямартіна” (м. Бейрут, 
25 грудня 1847 р.).

Щодо психологічної складової 
імаґологічної позиції, то тут розумі-
ється “психологія групової поведін-
ки”. Колись в одному з досліджень, 
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присвячених історико-психологіч-
ним особливостям побутової по-
ведінки дєкабристів, Юрій Лотман 
зауважив: “До свідомости людини 
підключаються складні етичні, ре-
лігійні, естетичні, побутові й інші 
семіотичні норми, на фоні яких 
складається психологія групової 
поведінки” [див.: 2]. На мою думку, 
такого роду “психологія групової 
поведінки” (“мандрівника”, “палом-
ника”, “вченого”, “невільника”) мар-
кує й імаґологічну позицію (“ман-
дрівну”, “паломницьку”, “наукову”, 
“невільницьку”). Для науковця й 
мандрівника характерна пристрас-
ність, емоційна напруга в бажанні 
відкрити або побачити щось нове, 
флексибільність, тобто здатність 
пристосовуватися до Іншого (не 
тільки вивчати чужоземну мову й 
культуру, але й намагатися жити 
по-чужоземному); для невільника – 
ностальґійність, відчуття самотнос-
ти, депресивність; для паломни-
ка – благоговійне почуття глибокої 
поваги до християнських святинь, 
пристрастне прагнення доторкну-
тися до Святих місць. 

Утім структура “імаґологічної 
позиції” – це не лише соціяльно-пси-
хологічне налаштування на сприй-
мання заданого об’єкта, але ще й 
сума певних знань про нього, такий 
собі “бібліотечний образ”, який за-
вжди тяжів над формуванням орі-
єнталізму “того, хто перебуває на 
Сході”. “Кожен автор, який пише про 
Схід, – за спостереженням Е. Саї-
да, – неодмінно знаходить певний 
орієнтальний прецедент, певне по-
переднє знання про Схід, на яке він 
посилається і від якого відштовху-
ється” [4, 35]. Власне, інформацій-
на складова об’єднує “імаґологічну 

позицію” з “імаґологічною точкою 
зору”: вона є спільною для обох, 
коли автор-англієць виключно орі-
єнтується на англійську інформацію 
про Інше, український – українську 
й т. п. Але не потрібно забувати, що 
для европейського орієнталізму ха-
рактерне цитування, перефразуван-
ня, посилання або згадування орієн-
талістичних робіт як попередників, 
так і сучасників. “Орієнталізм – це 
система цитування праць і авторів” 
[4, 39] , – писав Е. Саїд, іллюструючи 
сказане історією з книгою англійця 
Е. Лейна (Звичаї та побут сучасних 
єгиптян, 1836), яка була авторитет-
ним джерелом відомостей про Єги-
пет для багатьох, у тому числі й для 
француза Ж. де Нерваля. Тобто, не-
рідко бібліотечний образ Східного – 
не тільки власне-національні, але й 
закордонні іміджі. Приміром, на Кав-
казьке польського романтика Лади-
Заблоцького вплинули російські 
іміджі цього реґіону, створені Бєсту-
жевим-Марлінським, а на Близькос-
хідне іншого польського романтика 
Словацького – французьке Єгипет-
ське, Палестинське та інше Східне де 
Лямартіна. Тут доцільно зауважити, 
що бібліотечний Схід, яким оперува-
ли письменники-романтики, вклю-
чав разом із реальними фактами й 
стереотипічні уявлення про Азію, 
які літератори або беззастережно 
підтверджували, або доповнювали 
новими нюансами, або розвінчува-
ли. 

Таким чином “імаґологічна по-
зиція” характеризується сукупністю 
трьох вимірів – двох формоутворю-
ючих (соціяльного й психологічно-
го) й об’єднуючого з “імаґологічною 
точкою зору” (інформаційного). 
Разом із тим, після студіювання ан-
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глійської, української, польської, 
французької, німецької літерату-
ри романтичного орієнталізму, 
з’ясувалося, що текстів, у яких Схід-
не зображене з якоїсь однієї імаґоло-
гічної позиції, вкрай мало. Нерідко 
авторський імідж Сходу – це моза-
їка наративів із різних імаґологіч-
них позицій та однієї імаґологічної 
точки зору. Остання може бути як 
яскраво вираженою чи менш акцен-
тованою, так і загалом другоряд-
ною, непомітною чи латентною, але 
вона ніколи не відсутня. 

На Сході бувало багато европей-
ських письменників-романтиків, 
і побачене ними не тільки з різних 
імаґологічних точок зору (англій-
ської, французької, російської та ін.), 
але й позицій (мандрівної, палом-
ницької, наукової, невільницької) 
Східне, було оприявлене як “роман-
тичне реструктування Сходу, – за 
словами Е. Саїда, – його ре-візію” 
[див.: 4] в контексті европейського 
літературного орієнталізму.

Найпоширеніша імаґологічна 
позиція – мандрівна, тобто сприй-
мання Східного з позиції мандрівни-
ка. В першій половині ХІХ ст., пере-
дусім у 20 – 30-і роки, відбувся бум 
подорожей европейців до східних 
країн. Здійснили орієнтальні ман-
дрівки і Дж. Байрон, Т. Медвін, Ж. 
де Нерваль, А. де Лямартін, Т. Ґо-
тьє, М. Костомаров, С. Руданський, 
Ю. Словацький та ін.

Розповсюджена й наукова іма-
ґологічна позиція. Вона притаман-
на письменникам-романтикам, які 
були професійними сходознавцями 
(В. Джонс). Хоча сприймали Схід із 
наукової позиції (антропологічної, 
фольклористичної, етнографічної, 
географічної, історичної, археоло-

гічної) й письменники, які були схо-
дознавцями-любителями (Т. Медвін, 
Ж. де Нерваль, А. Бєстужев-Марлін-
ський, Т. Ґотьє, М. Костомаров та ін.). 

Паломницькі цілі переслідували 
на Сході Ф.-Р. де Шатобріян, А. де Ля-
мартін, А .Муравйов, М. Гоголь, І. Го-
ловінський. А отже, в їхньому ви-
падку сприймання Східного можемо 
говорити про паломницьку імаґоло-
гічну позицію щодо Східного. Втім, 
паломницького мотиву, вповні пого-
джуюсь із спостереженнями Е. Саїда 
в Орієнталізмі, не вдається уникну-
ти, подорожуючи Близьким Сходом, 
місця якого становлять біблійну 
географічну мапу, жодному мандрів-
никові-християнинові. 

“Бранцями Сходу” у прямому 
значенні цього словосполучення 
стали: Т. Шевченко, якого було засу-
джено до десятирічної солдатської 
служби в Середній Азії; Є. Фелін-
ська, Р. Піотровський та інші поль-
ські письменники, які пройшли че-
рез сибірське ув’язнення, польські 
поети Кавказької групи; російські 
письменники-дєкабристи, яких 
було покарано засланням (А. Бєсту-
жев-Марлінський та ін.) до Сибіру 
або на Кавказ. Їхній офіційний ста-
тус “політв’язня, засланого” логічно 
призвів до появи невільницької іма-
ґологічної позиції.

Зрозуміла річ, що кожен варіянт 
імаґологічної позиції призводить до 
відповідної вербалізованої орієнта-
лізації баченого Сходу: формуються 
різні моделі Романтизованого Схід-
ного (мандрівна, наукова, палом-
ницька, невільницька), які виріз-
няються орієнталізацією на поети-
кальному й семантичному рівнях. 
Про специфіку цих моделей мова 
піде в моїй монографії Імаґологічна 
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парадиґма романтичного орієнта-
лізму: на матеріялі західно- й східно-
европейських літератур кінця ХVIII – 
XIX ст., яка невдовзі вийде друком в 
Україні.
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Abstract: The paper explores genesis and history of London text in the English lit-
erature from the period of establishment of London as the capital and European cultural 
center till the early 20th century. It is shown that London text inscribed all events of the 
English history as well as characteristic features of the British national character, lifestyle, 
and moral principles. It is proved that London can be defined as meta-text that consists of 
authors’ texts, which contain codes of a certain epoch in the history of British culture and 
civilization. London text is open to diverse artistic experiments.
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ЛОНДОНСЬКИЙ ТЕКСТ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
ҐЕНЕЗА ТА ІСТОРІЯ

Історія міста Лондона і ґене-
за Лондонського тексту взаємо-
пов’язані та рівночасно беруть по-
чаток у добу, коли римські леґіони 
імператора Клавдія в 43 році після Р. 
Х. вторглись на Британські острови і 
дали поселенню, заснованому до них 
кельтами назву Лондініюм. Уже в 61 
році римський історик Таціт пише 
про нього як про центр торгівлі. А в 
період раннього Середньовіччя – у 
884 році – Альфред Великий робить 
місто столицею своєї держави. В ХІ – 
на початку ХІІ століття Лондон стає 
столицею Англії і королівською ре-
зиденцією. Відтоді це місто утвер-
джується як торговий та економіч-
ний центр, а на початку ХVІІІ століт-

тя визнаний найбільшим містом сві-
ту. Впродовж століть за британською 
столицею закріпляються епітети 
“столиця світу”, “місто-чудо”, “місто-
сузір’я”. Найголовніше, що Лондон є 
квінтесенцією життя людини, уосо-
бленням кращих досягнень британ-
ської нації. Місто виступає храните-
лем вікових цінностей і формує сво-
єрідний стиль життя. Як писав про 
Лондон Семюел Джонсон у 1777 році, 
“якщо Ви втомились від Лондона, Ви 
втомились жити, тому що тут є все, 
що потрібно для життя” [4, 215]. 

Історично місто Лондон закла-
дає багаті можливості для творення 
власного тексту, точніше надтексту. 
Лондонський текст відтворює, на за-
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гал, складність та глибину історії лю-
дини і нації, становлення культури і 
літератури. Він витворює, користу-
ючись визначенням В. Топорова, “по-
тужний поліфонічний резонансний 
простір” [5, 66], в якому поєднано ми-
нуле і теперішнє, географічно далеке 
та близьке, всі антиномії людського 
життя.

Одна з перших середньовічних 
рецепцій Лондона з’являється у VІІ 
столітті у праці Церковна історія ан-
глійського народу Беди Високоповаж-
ного. Вчений визначає Лондон як ме-
трополіс – “a metropolis” (це слово він 
вживає лише для опису Лондона) і як 
“ринок багатьох народів” – “a mart of 
many nations coming by land and sea” 
[14, 130]. Наприкінці ХІV століття в 
поемі Дж. Чосера Кентерберійські 
оповідання дія розпочинається у та-
верні Табард у передмісті Лондона 
Саутворку. Тобто, можна стверджува-
ти, що в період Середньовіччя згадки 
в історичних текстах, епізоди та мо-
тиви Лондона складали перший етап 
розвитку Лондонського тексту.

У ролі літературного об’єкту 
Лондон вперше з’явився в поемі 
шотляндського поета Вільяма Дан-
бара На честь міста Лондона при-
близно у 1500 – 1501 роках: “London, 
thou art of townes A per se. / Soveraign 
of cities, seemliest in sight, / Of high 
renoun, riches and royaltie; / Of lordis, 
barons, and many a goodly knyght; / Of 
most delectable lusty ladies bright; / Of 
famous prelatis, in habitis clericall; / Of 
merchauntis full of substaunce and of 
myght: / London, thou art the flour of 
Cities all” [7]. Показовим є словоспо-
лучення, яким автор характеризує 
місто – “A per se”, що означає “само-
стійно”. Тобто Лондон є центральним 
образом і мотивом, і В. Данбар усві-

домлює його як самостійний та само-
цінний об’єкт літературного оспіву-
вання.

Надалі в літературі Лондонський 
текст перебуває в стані постійного 
розвитку, він актуалізується у межах 
практично всіх літературних епох і 
напрямів. Наприклад, в епоху Відро-
дження у багатьох п’єсах Лондон ма-
теріялізується за допомогою назва-
них вулиць і конкретних будинків, 
дія часто відбувається в публічних 
місцях Лондона, а дійовими особа-
ми виступають лондонці. Дослідник 
ренесансної англійський літератури 
Брайан Ґіббонс навіть виокремлює 
такий різновид англійської комедії 
як “міська комедія”. Її інша назва – 
“Лондонська комедія”. Він досліджує 
п’єси Бена Джонсона, Томаса Мід-
длтона і Джона Марстона і робить 
висновок, що драматурги відтворю-
ють конкретні лондонські краєви-
ди, а сучасників-лондонців зображу-
ють цілком реалістично – “as typical 
London types” [8, 140].

Ця тенденція зберігається в пе-
ріод Реставрації у другій половині 
ХVІІ століття і поглиблюється в добу 
Просвітництва. У багатьох творах 
Лондон, виступає не тільки тлом дії, 
мотивний комплекс міста визначає 
сюжет, характер персонажів, систему 
оповіді. Наприклад, Лондон є тради-
ційним місцем дії комедії Реставра-
ції. Прикладом слугує сатирична ко-
медія, написана в стилі балядної опе-
ри, Джона Ґея Опера жебрака (1727). 
Місцем дії у ній виступає Лондон, 
яке конкретизується – це Ньюґейт-
ська в’язниця. Як наслідок, місце дії 
формує певне середовище – шахраїв, 
кримінальних злочинців, скупників 
краденого. Драматург, зображуючи 
лондонські низи, проводить думку, 
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що аморальність є як ознакою най-
бідніших, так найбагатших жителів 
англійської столиці.

Відомо, що на початку ХVІІІ сто-
ліття одним з провідних жанрів ан-
глійської літератури є жанр есею/
нарису. Багато із творів цього жанру 
присвячені найрізноманітнішим ас-
пектам лондонського життя. Вони 
започатковують формування, так би 
мовити, енциклопедії Лондона, його 
вулиць, площ, районів, закладів. На-
приклад, розгорнутий есей Даніє-
ля Дефо Подорож крізь увесь острів 
Великої Британії (A Tour Thro’ The 
Whole Island of Great Britain, Divided 
into Circuits or Journies, 1724 – 1727) 
розпочинається й закінчується до-
кладним відтворенням Лондона. 
Автор у передмові до першого тому 
пише про те, що не можна забува-
ти про загальну залежність всієї 
країни від Лондона (“not forgetting 
the general dependance of the whole 
country upon the city of London” [6]). 
А в передмові до третього, заключ-
ного третього тому Д. Дефо повідо-
мляє про потребу докладного опису 
Лондона як міста, значення якого 
виходить за межі Британії: «Since 
our last volume, we have to add to the 
description of the parts in and about 
London, a large variety both of publick 
and private buildings; as a new East-
India House building in the city, and a 
South-Sea Company-House finished, 
both lofty and magnificent. Mr. Guy’s 
Hospital in Southwark, the noblest 
foundation of the age for one private 
charity, finished and filled at the foot 
of above an hundred thousand pounds 
gift, if common fame may be believed: 
The additions to Bethlehem Hospital, 
and several new steeples and churches; 
Sir Gregory Page’s house, or rather 

palace, upon Black-Heath, erected and 
finished, one of the most beautiful seats 
belonging to a private gentleman, that 
not England only, but that all Europe 
can produce” [6]. Візуалізуючи Лон-
дон у його емпіричній конкретності, 
письменник виводить значення міс-
та на рівень культури та цивілізації. 

Окремого значення в розвитку 
Лондонського тексту англійської лі-
тератури набуває англійський про-
світницький роман, який стає упро-
довж століття провідним літера-
турним жанром. У ньому, зокрема, в 
творчості Д. Дефо (роман Моль Флен-
дерс, 1722), Генрі Філдінґа (Джона-
тан Вайлд, Великий, 1743, заключна 
частина роману Том Джонс, 1749) та 
інших романістів-просвітників про-
стір міста значно розширюється.

Лондон постає зі сторінок ро-
манів англійських просвітників не 
лише “столицею світу”, вони ви-
світлюють “інший” Лондон як уосо-
блення усіх найстрашніших пороків, 
властивих людській природі. Англій-
ський дослідник Гамільтон Макал-
лістер називає Лондон у творчості 
Генрі Філдінґа втіленням похмурос-
ти та песимізму, найвищим проявом 
яких став роман Амелія (1751), де ге-
роям не залишається жодного шансу 
бути щасливими у межах Лондона, і 
вони знаходять його у провінції [12].

Відтак, починаючи з просвіт-
ницького роману і, на загал, літера-
тури доби Просвітництва, Лондон-
ський текст розвивається як анти-
номічний, він долає однозначність 
погляду на місто і висвітлює весь 
спектр поглядів – від його позитив-
ного до неґативного сприйняття. 
Користуючись напрацюваннями В. 
Топорова, йдеться про “антиномічну 
цілісність” міста [5, 15]. 
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У літературі англійського ро-
мантизму, крізь яку надзвичайно ін-
тенсивно та своєрідно просувався у 
своєму розвитку Лондонський текст 
англійської літератури, особливе 
належить «лондонським романти-
кам» – Чарльзові Лемові, Вільямові 
Гезлітові, Джеймсові Лі Гантові та 
Томасові де Квінсі. Зокрема, в Нари-
сах Елії (1822) есеїст, критик, поет 
і драматург Ч. Лем відтворив риси 
величезного міста, панораму нескін-
ченної строкатости та розмаїтости. В 
його Лондоні зливається минуле та 
майбутнє, високе та буденне. Все це 
сфокусоване у погляді на місто Елії, 
літературного героя Ч. Лема, який 
створив образ мітопоетизованого 
Лондона і наділив його значенням 
символу людського життя. 

 Як і будь-яке літературне міс-
то, романтичний Лондон має влас-
ну “мову”. Він промовляє до нас 
своїми вулицями, площами, вода-
ми, ставками, садами, будівлями, 
пам’ятниками, людьми, історією, іде-
ями. Його можна розуміти як свого 
роду гетероґенний текст, якому при-
писується деякий загальний зміст 
і на основі якого можна реконстру-
ювати реалізовану в тексті систе-
му знаків. Так, у Нарисах, згадавши 
Банк, Ч. Лем відсилає читача у Ситі, 
в якому зосереджується ділове жит-
тя столиці. Ситі – малозаселений, але 
дуже жвавий район Лондону, адже це 
район торгово-промислових, банків-
ських, адвокатських контор та інших 
закладів. Саме звідси в усі сторони 
Англії вирушали поштові карети. 
Також тут була і стоянка найманих 
карет, які пропонували прогулянки 
по всьому місту. Шлях, який ніби ви-
мірює Ч. Лем у нарисі Тихоокеанський 
торговий дім, приводить у північні 

райони Лондону. Мистець неоднора-
зово відсилає до Ситі у своїх Нарисах, 
називаючи в одному чи іншому тво-
рі вулиці, розташовані в межах Ситі: 
Лотбері, Треднідл-стріт, Ломбард-
стріт – вулиця, де любили селитися 
банкіри й лихварі.

Якщо перераховувати всі вули-
ці, площі, райони, парки, монументи, 
згадані у творі, то список буде до-
вгим: серед них – райони Сохо (зна-
менитий книжковими магазинами), 
Голборн, Пекем, Ваппінґ, Блумсбері 
(район в центрі Лондону, де жили ба-
гаті люди), Смітфілд (район Лондону, 
де знаходиться найбільший базар 
сільськогосподарських продуктів і 
худоби), Альзація (на злодійському 
жарґоні так називався Вайтфраєрз – 
район Лондону, де переховувались 
злочинці) та інші відомі місця Лон-
дону – Ковентґарденський базар 
(головний фруктовий базар Лон-
дону), монумент на Фіш-стріт-гіл 
(поставлений на згадку про велику 
Лондонську пожежу 1666 року, яка 
забрала багато людських життів), 
Вестмінстер-гол. У творі Ч. Лема зо-
бражено також архітектурний витвір 
Лондону Вестмінстер-гол, який віді-
гравав важливу роль в історії краї-
ни: тут влаштовувались коронацій-
ні бенкети, вершилось правосуддя 
над державними злочинцями. Собор 
Вестмінстерського абатства упро-
довж багатьох століть був місцем ко-
ронації та усипальницею королів та 
визначних людей Англії. Відтворено 
також Нью-Рівер (канал, призначе-
ний для водозабезпечення Лондону), 
ставок Розамунди (місце зустрічей 
закоханих, який знаходиться в Сент-
Джеймському парку), парк Малбері-
Ґарденз (парк у західній частині Лон-
дону, тут у ХVІІІ столітті побудували 
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Букінґемський палац, який став ре-
зиденцією королівської сім’ї), Сент-
Ендрю – собор у Лондоні тощо.

Всі ці назви, притаманні тільки 
Лондону, творять специфічний “лон-
донський текст”. Відтак, на думку 
Роляна Барта, читача Нарисів можна 
уподібнити до мандрівника, який 
звільнився від будь-якої напруги, 
яку витворила уява, і внутрішньо ні-
чим не обтяжений, під час прогулян-
ки він має сприйняття множинне, 
багатозначне, його враження різно-
манітні за походженням – відблиски, 
кольорові плями, рослини, спека, сві-
же повітря, крик птахів, голоси дітей 
із того боку яру, перехожі, їхні жести, 
одяг місцевих жителів – здалеку або 
зовсім поряд, усі ці випадкові деталі 
наполовину впізнавані, вони відси-
лають до знайомих кодів, хоча їхнє 
поєднання унікальне і робить про-
гулянку ориґінальною, наповнює де-
талями, які не можуть повторитися, 
нові – будуть іншими. Важливо, що 
вони є специфічно лондонськими: 
погодні явища (“холодні зимові ночі”, 
“довгий зимовий вечір”, “легкий по-
дув вітру”, “літня спека” [11]). Спосте-
рігається тенденція до обігравання 
деяких тонкощів, знання яких стає 
іноді свого роду паролем входження 
в лондонський текст: так наприклад, 
це лондонські тумани. Як був пере-
конаний Оскар Вайлд, лондонці по-
мітили лондонські тумани після по-
лотен Вільяма Тернера.

У наступний період розвитку ан-
глійської літератури, пов’язаний із 
клясичним реалізмом, було створе-
но складний та багатогранний образ 
Лондона. Представники цього напря-
му послідовно розкривали зв’язок 
між внутрішнім світом особистости 
та навколишнім світом, обравши 

єдиним естетичним принципом зо-
браження долі людини на тлі історії 
й виявлення типових рис представ-
ників різних соціяльних станів свого 
часу. Така скерованість простежуєть-
ся у Лондонському фраґменті їхніх 
романів.

Наприклад, у романі Ярмарок 
марнославства Вильяма Теккерея 
географія Лондона стає своєрідним 
соціяльним кодом твору. Дія твору 
відбувається у “клясово маркованих” 
районах міста. Відповідно, лондон-
ські аристократи мешкають у районі 
Вестмінстеру. Так, аристократка міс 
Кроулі з роману В. Теккерея меш-
кає на вулиці Парк-лейн напроти 
Гайд-парку. Багаті буржуа, заможні 
представники купецтва обирають 
помешкання в центральному Лондо-
ні, ближче до тих вулиць, де живуть 
представники аристократичного 
стану. Так, сім’я Емілі Седлі меш-
кає на вулиці Рассел-сквер у районі 
Блумсбері, де жило багато представ-
ників вищої середньої кляси. Своєю 
чергою, магазини, офіси, підприєм-
ства купців знаходились в інших ра-
йонах міста, так наприклад, фірма, а 
насправді бакалійна крамниця, бать-
ка Доббіна розташована у районі 
Ситі на вулиці Темз-стріт. Як вказує 
П. Акройд у Біографії Лондона, міс-
то упродовж століть вражало своєю 
“спеціялізацією”, “надзвичайним по-
дрібленням професій і територій”: 
“Це розмежування завжди було влас-
тиве лондонському торгово-реміс-
ничому життю. Так, у XVII столітті 
оптики концентрувалися, в осно-
вному, на Ладґейт-стріт, лихварі – на 
Лонґ-лейн, книготорговці – на вулиці 
Сент-Полз-Черчярд. У XVIII столітті 
сир можна було купити на Темз-стріт, 
гральні карти – на Стренді. Вивіски 
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для крамниць і таверн продавалися в 
провулку Гуп-Еллі поблизу Шу-лейн; 
малярі тримали там запас зображень 
на всі випадки життя – від чайників 
до білих оленів і червоних левів. Про-
давці птахів жили у Севен-Даялс, ка-
ретники – на Лонґ-Ейкрем, скульпто-
ри – на Юстон-роуд, прдавці тканин і 
одягу – на Тотенгам-Корт-роуд, зубні 
лікарі – на Сент-Мартінз-лейн” [1].

Узагальнюючи, варто наголоси-
ти, що слово “вулиця” з’являється y 
романі Ярмарок марнославства 110 
разів [13], автор подає більшість лон-
донських вулиць, які реально існу-
ють; утім деякі вулиці є вигаданими, 
як от Ґрей-Ґонт-стріт, на якій мешкає 
під час приїздів до Лондона баронет 
Кроулі. Усі згадані географічні назви 
Лондона мають акцентоване соці-
яльне навантаження – відтворення 
соціяльної картини Британії серед-
ини ХІХ століття.

Одним із найяскравіших худож-
ніх явищ англійського реалізму по-
заминулого століття можна вважати 
Ньюґейтський роман. Тема Ньюґейта 
вперше актуалізується в англійській 
літературі ХVІІІ століття, зокрема, в 
творчості Данієля Дефо. Однак у на-
ступному столітті в реалістичному 
романі вона набуває значення соці-
яльного явища. В 1830 – 1840-х роках, 
у період індустріялізації загострю-
ється протистояння між суспіль-
ством та законодавчою системою, 
судова система, як і система пока-
рання, в той час була неефективною 
і ставала об’єктом критики з боку не 
лише суспільства, а й романістів. До 
неї зверталися В. Ґодвін, Е. Бульвер-
Літтон, Ч. Діккенс та інші. Як зазна-
чають дослідники, публічні страти 
в Ньюґейті були традиційними і на-
були рис яскравого, повчального те-

атрального видовища [2, 212]. Таким 
чином, представники Ньюґейтського 
роману брали сюжети та мотиви із 
життя британської столиці. Одним з 
найяскравіших представників цього 
різновиду роману вважають Едвар-
да Бульвер-Літтона. Його романи 
Пелем, або пригоди джентльмена 
(1828) і Юджин Ерам (1832) є кля-
сичними ньюґейтськими романами, 
дія яких безпосередньо пов’язана із 
Лондоном.

Відтак, в англійській літературі 
затверджується нова тема і новий 
герой, а Лондонський текст розши-
рюється завдяки новому соціокуль-
турному локусу і новому екзистецій-
ному акценту лондонського життя. 

Справедливо також стверджува-
ти, що, незважаючи на увагу до лон-
донських тем багатьох романістів 
тієї епохи, справжнім співцем Лондо-
на називали Чарльза Діккенса. Образ 
Лондона є центральним у його твор-
чості – починаючи з першого твору 
Нариси Боза, присвяченого лондон-
ському життю та його мешканцям. 
Біограф Ч. Діккенса Г. Пірсон назвав 
письменника поетом вулиць, набе-
режних і площ Лондона: “Діккенс – це 
і був Лондон. Він злився з містом воє-
дино, став частинкою кожної цеглин-
ки, кожної краплі його скріпного роз-
чину. Про Діккенсівський Лондон ду-
маєш і говориш так, ніби Діккенс сам 
його збудував і називається він не 
Лондон, а Діккенс-таун” [3]. Як один 
із найбільших письменників-урба-
ністів, Ч. Діккенс відтворив місто у 
різних перспективах і ракурсах, без 
нього неможливо уявити ані пригод 
містера Піквіка, ані долі Олівера Твіс-
та, Ніколаса Нікльбі, Поля і Фльорес 
Домбі та інших персонажів. Семіоти-
ка Діккенсового Лондона – це і то-
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поніміка, і знаки ляндшафту, і знаки 
архітектури. В романах письменни-
ка відтворено всі основні антиномії 
міського життя: публічного і при-
ватного життя, столичного і провін-
ційного життя, минулого і сучасного 
міста. Відтворюючи соціяльні кон-
флікти, мистцеві вдалося створити 
образ Лондона не лише як “столиці 
світу”, а й візуалізувати лондонські 
нетрі, найбідніший і злочинний Лон-
дон. Відтак, його концепція соціяль-
ної реальности дає змогу розуміти як 
соціокультурні процеси, так і настрої, 
цінності, міти, зрештою, ідентич-
ність лондонців, а також простежи-
ти їхній взаємозв’язок. Таким чином, 
видатний романіст практично в усіх 
романах витворює образ-символ, 
охоплюючи всі аспекти життя і виво-
дячи його мітопоетичний рівень.

У пізньовікторіянському рома-
ні Лондон постає містом контрастів. 
Однією із найбільш актуальних со-
ціяльних тем стає тема лондонських 
нетрів. Це була настільки гостра 
проблема наприкінці ХІХ століття, 
що привертала увагу всього англій-
ського і навіть світового товариства. 
Тогочасні журналісти і соціяльні 
дослідники, які описали ці райони 
крайньої убогости, деґрадації, зло-
чинности та насильства, закликали 
до негайного громадського реаґу-
вання та акцій, аби покращити життя 
та санітарні умови життя робітничої 
кляси: “Нетрі припинили розглядати 
як хворобу в собі і поступово поча-
ли розглядати як симптом набагато 
ширший, як соціяльне зло” [15, 223]. 
Саме із такої перспективи британ-
ську столицю зображують письмен-
ники. Наприклад, соціялістка і пись-
менниця Марґарет Гаркнесс ство-
рила одну із найпохмуріших картин 

лондонських нетрів кінця ХІХ сто-
ліття. У творі У найтемнішому Лон-
доні (In Darkest London, 1889) автор-
ка відтворює життя робітного дому 
в бідному кварталі великого міста: 
“The Whitechapel Union is a model 
workhouse; that is to say, it is the Poor 
Law incarnate in stone and brick. […] 
The young people never go out, never 
see a visitor, and the old ones only get 
one holiday in the month. […] Doubtless 
this Bastile offers no premium to idle 
and improvident habits; but what shall 
we say of the woman, or man, maimed 
by misfortune, who must come there or 
die in the street? Why should old people 
be punished for their existence?” [10, 
143]. Документалізм твору, його ске-
рованість на виявлення абсолютного 
зубожіння в Лондонському Іст-Сайді, 
палкий заклик до реформ і захисту 
справедливого правосуддя, зроби-
ли цей твір (як і, в цілому, творчість 
письменниці) документом англій-
ського соціяльного реалізму. 

Як і Марґарет Гаркнесс, про Лон-
донські нетрі писав Джордж Ґіссінґ. 
Бідність, клясова нерівність, гостра 
потреба в соціяльних реформах є 
темами його романів, які автор по-
дає крізь поетику зображення нетрів 
Лондона. Одним із найвідоміших 
творів Дж. Ґіссінга є роман Пекло 
(The Nether World, 1889). У ньому ви-
явились найпотужніші творчі риси 
автора та особливості його худож-
нього методу, який можна окреслити 
як поєднання гостросоціяльної про-
блематики і натуралістичних технік 
відтворення подій позатекстової ре-
альности. Мистець є фотографічно 
точним як у зображенні міста, так і у 
відтворенні людини: “See how worn-
out the poor girls are becoming, how 
they gape, what listless eyes most of 
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them have! The stoop in the shoulders 
so universal among them merely means 
over-toil in the workroom. Not one in a 
thousand shows the elements of taste in 
dress; vulgarity and worse glares in all 
but every costume. […] Mark the men in 
their turn: four in every six have visages 
so deformed by ill-health that they 
excite disgust; their hair is cut down to 
within half an inch of the scalp; their 
legs are twisted out of shape by evil 
conditions of life from birth upwards. 
Whenever a youth and a girl come along 
arm-in-arm, how flagrantly shows the 
man’s coarseness!” [9, XII].

Загалом, про Лондон кінця ХІХ 
століття писали багато авторів: 
Р.Л. Стівенсон, Дж. Мередіт, О. Вайлд, 
А. Конан Дойл, В. Морріс, А. Моррі-
сон та багато інших. Вони, згідно зі 
своїми мистецькими поглядами, від-
творили головне британське місто 
як центр світових змін та досягнень 
у галузях економіки, соціяльної полі-
тики, культури, як місто соціяльних 
контрастів і тим підсумували трива-
лу історію Лондонського тексту ан-
глійської літератури.

Bibliography and Notes

1. Акройд Питер, Лондон. Био-
графия, Web. 26.12.2015. <http://www.
langust.ru/review/londonb6>.

2. Матвеенко И. А., Генезис и 
жанровые особенности Ньюгейтского 
романа, [в:] Известия Томского политех-
нического университета, Томск 2006, 
Том 309, № 6, с. 211-215. 

3. Пирсон X., Диккенс, Москва 1963, 
512 с.

4. Скляренко В., Батий Я., Иовлева 
Т., Исаенко О., 50 знаменитых городов 
мира, Харків: Фоліо 2004, 508 с.

5. Топоров В. Н., Петербургский 
текст русской литературы. Избранные 
труды, Санкт-Петербург 2003, 616 с.

6. Defoe Daniel, A Tour Thro’ The 
Whole Island of Great Britain, Divided into 
Circuits or Journies, Web. 03.12.2015. 
<https://ebooks.adelaide.edu.au/d/defoe/
daniel/britain/>.

7. Dunbar William, In Honour of the 
City of London, Web. 16.12.2015. <http://
www.bartleby.com/101/19.html>.

8. Gibbons Brian. Jacobean City 
Comedy: a study of satiric plays by Jonson, 
Marston and Middleton, Hart-Davis: 1968, 
223 pр.

9. Gissing, George, The Nether World, 
Web. 14.12.2015. <http://www.gutenberg.
org/files/4301/4301-h/4301-h.htm>.

10. Harkness Margaret, In Darkest 
London, Cambridge: Black Apollo Press 
2003, 204 pр.

11. Lamb, Charles, The Essays of 
Elia, Web. 20.11.2015. <https://ebooks.
adelaide.edu.au/l/lamb/charles/elia/
book1.1.html>.

12. Macallister Hamilton, Fielding 
(Literature in Perspective), London: Evans 
Brothers Ltd 1967, 160 pp.

13. Thackeray William Makepeace, 
Vanity Fair, Penguin Classics 2002, 
912 pp. 

14. Turner Henry, The Culture of 
Capital. Property, Cities, and Knowledge in 
Early Modern England, Routledge 2014, 
320 pp. 

15. Wohl Anthony S., The Eternal 
Slum: Housing and Social Policy in Victorian 
London, Transaction Publishers: 2001, 
386 pp.



240 +

Spheres of Culture+

Abstract: The article focuses on revealing the peculiarities of neomythological con-
ceptual grounds of John Updike’s novel diptych The Witches of Eastwick, The Widows of 
Eastwick by the American writer J. Updike. An integrative approach to the study of neomy-
thological tendencies in John Updike’s novelistic heritage, the analysis of the functioning 
of the concept “history” revealed the specificity of author’s individual sphere of concepts. 
A key position in the author’s conceptualization of the historical process takes actualiza-
tion of the concept of history as a creative process, characterized by reinterpretation of 
past events as a result of comparing it with the mythological worldview and mythological 
categories.
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Мітотворчість є важливим яви-
щем соціокультурної історії люд-
ства. Найбільш продуктивною ре-
цепція архаїчних мітів виявляється 
в літературі й культурі ХХ – початку 
ХХI ст., що зумовило визначення на-
уковцями сучасної доби як «міто-
логічний ренесанс» (Т. Апінян [2]), 
«період ремітологізації» (Є. Мєлє-
тінскій [8]), епоха «неомітолозму» 
(М. Епштейн [11]).

В американській літературі на 
межі ХХ – ХХІ ст. зростає інтерес до 
міту й формується новий, неоміто-
логічний тип художнього мислення 
як спроба знайти універсальні від-
повіді на ґлобальні онтологічні пи-

тання. Американський варіянт нео-
мітологізму ХХ ст. має власні витоки 
та національно-історичні зумовлені 
функції, серед яких простежуються 
відносно хистка американська само-
ідентифікація, імміґраційні проце-
си, мультикультурність тощо. За цих 
обставин у США дуже рано та швид-
ко національний міт почав заміщу-
ватися космополітичною маскуль-
турою, її стереотипами, тотемами й 
табу, що також зумовило загально-
національну потребу у неомітах, їх 
моделюванні й аналізі.

Джон Апдайк (John Updike, 
1932 – 2009) – романіст, поет, есе-
їст, літературний критик, є одним із 
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найвиразніших представників аме-
риканської літератури другої поло-
вини ХХ – початку ХХI ст., який скон-
центрував у своїй творчості маґі-
стральні здобутки зазначеної доби. 
Актуальність роботи визначається її 
спрямованістю до вивчення концеп-
тосфери новітнього американсько-
го письменника, для якого неоміто-
логічні тенденції є провідними.

Концепт «історія» актуалізуєть-
ся через архітектоніку романного 
диптиху Джона Апдайка Іствікські 
відьми, Іствікські вдови. Основа по-
няттєвого складника концепту «іс-
торія» включає такі ознаки «все, що 
відбулося у минулому», «пізнання 
подій минулого», «розвиток сус-
пільства, нації, людства». Ключову 
позицію в авторській концептуалі-
зації історичного процесу посідає 
виявлення поняття історії як твор-
чого процесу, що характеризується 
переосмисленням подій минулого 
внаслідок зіставлення його з міто-
логічним світосприйняттям і міто-
логічними категоріями.

Для історії та міту характерні 
різні моделі часу й, відповідно, різне 
співвідношення минулого, теперіш-
нього і майбутнього у цих часових 
моделях. Історії притаманна лінійна 
модель часу, що характеризується 
незворотністю подій. Згідно з кон-
цепцією Мірчі Еліаде [5], в основі 
циклічної мітологічної моделі по-
кладено ідею вічного повернення. 
Цінність людського існування ви-
значається його співвіднесеністю із 
сакральним мітичним часом і «ар-
хетипними» діями. У процесі про-
ходження ініціяції відбувається від-
новлення мітичного сакрального 
часу і водночас знищення сучасного 
історичного профанного часу.

Ключовий час для історії – сьо-
годення, що детермінується мину-
лим, тож минуле виявляється тіль-
ки джерелом, початком і причиною 
сучасности. Для міту ж майбутнє – у 
минулому: яким було минуле, таким 
буде й майбутнє, але в зміненому 
вигляді, оскільки міт прагне в май-
бутньому повернути нестачу чогось 
у минулому. У цьому щасливому по-
верненні – ідеал і зразок для реципі-
єнта міту. Історія завжди соціологі-
зується, оскільки для історії важли-
вими є соціюм і соціяльні сили (усі 
чіткі соціяльні координати в рома-
нах Джона Апдайка виявляються їх-
ньою фактуальною основою), в той 
час як для міту головною є космого-
нія.

У романній структурі диптиху 
письменника простежуються дві 
моделі художнього часу: лінійна та 
циклічна. Історичний час продукує 
лінійну модель: автор відтворює іс-
торію континенту (США) в основних 
подіях – заселення Америки евро-
пейцями та полювання на відьом у 
ХVII столітті.

В оповіді роману Іствікські 
відьми формується циклічна мо-
дель художнього часу, відповідна 
календарному природному річному 
циклу: події починаються у верес-
ні й закінчуються у серпні наступ-
ного року. Згідно з концепцією Мі-
хаїла Бахтіна, для маленьких про-
вінційних містечок характерний 
романний час, підпорядкований 
циклічності сільськогосподарсько-
го року [3, 396]. Така підпорядкова-
ність аґрарному циклу є цілком при-
родною для Іствіка, заснованого як 
фермерське місто.

Неомітологічний рівень концеп-
ту «історія» актуалізується у роман-
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ному хронотопі дилогії, оскільки 
Джон Апдайк відбирає такі ключові 
хроноси та локуси, що дозволяють 
навантажити їх додатковою мітоло-
гічною семантикою. Художній про-
стір роману – штат Род-Айленд і міс-
то Іствік. Так історично склалося, що 
найменший штат США, Род-Айленд, 
нарівні зі штатами Мен, Нью-
Гемпшир, Вермонт, Массачусетс, 
Коннектикут належить до території 
так званої Нової Англії. Це північ-
но-східна територія Атлантичного 
узбережжя США, звідки почався іс-
торичний розвиток держави. По-
при те, що Род-Айленд є найменшим 
провінційним штатом США, в аспек-
ті історичного значення він постає 
«ядром» подій заселення американ-
ського континенту, первісною Аме-
рикою. Саме тому Дж. Апдайк обирає 
Род-Айленд місцем романних подій, 
апелюючи до хронотопу «початку 
початків», «первнів» творення нової 
держави – США.

Ще одна характерна риса хроно-
топу штату Род-Айленд – помежове 
географічне розташування: між ци-
вілізацією та варварством, язични-
цтвом та християнством, «чужим» 
та «своїм» простором, Старим та 
Новим світом. Такі важливі для ро-
зуміння авторської концепції опози-
ції, закладені в романному хроното-
пі, надалі розгортаються на різних 
рівнях текстової організації. 

Род-Айленд географічно обі-
ймає не тільки материкову части-
ну, а й прилеглі острови, що омива-
ються Атлантичним океаном. Назва 
штату відбиває ці історичні реа-
лії: Род-Айленд (The State of Rhode 
Island) утворився із двох частин: ма-
терикова частина з великим містом 
Провіденс і острів Род (острівна час-

тина з головним містом Ньюпорт). 
Дж. Апдайк не випадково акцентує 
увагу на назві штату, оскільки у ній 
зафіксовано історичне поєднання 
двох просторів – материкового й 
острівного, що надалі розгортаєть-
ся у просторових опозиціях роману. 
Тож автор використовує ще й міто-
логічну острівну символіку, оскіль-
ки в мітологічній картині світу ост-
рів є зменшеною моделлю світу. 

Романна картина світу являє 
поєднання протилежностей, що 
базуються на зазначених опозиці-
ях, характерних для історичного 
локусу. Ці опозиції в романі допо-
внюються явним протиставленням: 
природи та культури, багатства та 
бідности, природности та штучнос-
ти. Так формується органічний для 
романної картини світу ландшафт: 
“Rhode Island [...] yet contains add 
American vastnesses, tracts scarcely 
explored amid industrial sprawl” («У 
Род-Айленді [...] збереглись безкрай-
ні американські простори, майже 
неїжджені дороги серед протяжних 
індустріяльних пейзажів [...], пус-
тинні землі й безлюдні пляжі з обох 
боків затоки» [14, 9] (переклад із ан-
глійської й далі наш – О. К.); “Swampy 
poor in spots, elsewhere in became a 
playground of the exceedingly rich” 
(«Заболочені й бідні райони чергу-
ються з курортами для дуже замож-
них») [14, 9].

Містечко Іствік постає худож-
ньою версією й уособленням за-
значених опозицій. Головний су-
пермаркет розташовано у глибині 
міста, там, де жили фермери в XVIII 
столітті, а тепер “exhaust fumes dyed 
with leaden vapors air within memory 
oxygenated by fields of cabbages and 
potatoes” («вихлопні гази [...] витис-
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нули з пам’яті свіже повітря, озоно-
ване капустяними і картопляними 
ланами») [14, 8]; “where corn, that 
remarkable agricultural artifact of the 
Indians, had flourished for generations, 
windowless little plants” («Там, де на 
протязі життя багатьох поколінь 
пишно зростав маїс – видатний сіль-
ськогосподарський витвір індіян-
ців, – маленькі фабрики із глухими 
стінами [...]») [14, 8]. 

Згідно з концепцією Юрія Лот-
мана, семіотику міста визначають 
дві основні сфери: місто як простір 
і місто як ім’я [7]. Назва «Іствік» 
(Eastwick) ґрунтується на грі двох 
значень. Якщо звернутися до пізні-
шого значення слова «wick», понят-
тя «грішність» та «праведність» про-
читуються вже в самій назві міста. 
Іствік перекладається як «східний» 
(«еast») і «злий, грішний, небезпеч-
ний» («wicked»). В аспекті сучасної 
реінтерпретації слово «wicked» має 
виразну біблійну стилістику і коно-
тацію «грішного». 

Крім того, оскільки романні пер-
сонажі – християни, лексеми «схід» 
і «світло сходу» припускають прихід 
нового релігійного вчення, що несе 
добро. У назві «Іствік» простежуєть-
ся поєднання максимально пози-
тивної семантики («світло сходу») 
і неґативної, темної, архаїчної («не-
безпечний, злий»), тобто це назва-
оксюморон.

Інше значення слова «Іствік» 
пов’язане з первинним значенням 
кореня, що походить від англосак-
сонського “wick” і означає «жит-
ло, оселя, окреме подвір’я, село» 
[10, 496]. За частотністю викорис-
тання цей корінь був дуже пошире-
ний у Британії. Відповідно засно-
вники вигаданого американського 

міста Іствік були з англосаксонської 
території, північно-східної частини 
Британії. У такий спосіб переселенці 
намагались перенести разом із на-
звою свого рідного міста й частину 
«свого» простору в «чужий», «нео-
своєний» простір. У романному хро-
нотопі важливими топографічними 
об’єктами є також будинки голо-
вних персонажів роману. Будинок у 
мітологічній моделі світу набуває 
символічного значення: він є змен-
шеною моделлю цього самого світу, 
«центром родового Всесвіту», в яко-
му мешканці мають почуватись у 
безпеці [5], [7].

У дилогії письменника будинок 
символізує світобачення мешкан-
ців: тих, хто його колись будував для 
себе, і тих, хто його засвоює сьогод-
ні, перебудовуючи під себе. В романі 
«Іствікські відьми» один iз головних 
героїв, Дерріл ван Горн, купує собі 
родовий будинок Леноксів, який 
за відсутности законних мешкан-
ців занепав. Письменник іронічно 
трактує величність помешкання но-
вого власника. Колишній будинок 
Леноксів, а тепер власність Дерріла 
ван Горна, є вражаючою імітацією 
розкішних «позаміських особняків», 
які споруджували в Ньюпорті в «зо-
лотому віці», хоча здалеку здавався 
бездоганною будівлею. 

У романі відзначено, що землю, 
на якій було збудовано маєток роду 
Леноксів, предки цієї сім’ї вкрали у 
вождів нарраґансетських племен. 
Така земля, згідно з мітологічними 
уявленнями (пізніше – християн-
ськими), зі самого початку вважа-
ється проклятою, оскільки вона 
«чужа». Маєтки намагались будува-
ти на особливо чистих ділянках. Із 
давніх часів люди вважали, що вони 
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відбирають простір у духів землі, 
коли будують своє помешкання. Бу-
динки освячували, щоб відігнати 
злих духів і нечисту силу. 

Сама будівля була розташована 
на території, яка нагадувала острів, 
з усіх боків оточений болотистими 
землями. Під час високих припливів, 
незважаючи на збудовану дамбу, бу-
динок втрачав сухопутний зв’язок зі 
світом. Архітектура, розташування 
будинку, його емоційне забарвлен-
ня вписуються в світову літератур-
ну традицію зображення проклятих 
місць і династій.

Будинок Леноксів нагадує ро-
динний маєток Родеріка Ашера з 
новели Едґара Аляна По Падіння 
дому Ашерів (1839). Будівля Ашерів 
справляла таємниче й гнітюче вра-
ження: берег озера, де стоїть похму-
рий будинок, кістяки мертвих дерев. 
У такому просторі очікуваною стає 
таємнича хвороба господаря маєтку, 
його схильність до дивних музичних 
імпровізацій. І врешті-решт, руй-
нування будинку сприймається як 
невідворотність. Подібний простір 
породжує мотив останнього у про-
клятому роді (роман Ґабрієля Ґар-
сія Маркеса Сто років самотности, 
повість Миколи Гоголя Страшна 
помста) і жага влади (драма Юджи-
на Ґладстоуна О’Ніла Пристрасті під 
в’язами). Джон Апдайк по-своєму ін-
терпретує мотив проклятої династії. 
Образ маєтку Дерріла, колишній бу-
динок Леноксів, містить у собі давні 
мітологічні опозиції: «чужий/свій» 
(простір), «чисте/прокляте» (місце). 

За етимологією Ленокс (Lenox) 
є топонімом, що походить від назви 
району в Шотландії. Воно утвори-
лось від ґалльського «Leamhаnach» – 
місце, де вдосталь росли в’язи. Тобто 

це прізвище походить від назви ро-
динного маєтку в Шотладії, де росло 
багато в’язів. Предки Леноксів, які 
оселилися в американському міс-
течку, були шотландцями, відповід-
но вони привезли із собою, з одного 
боку, язичницькі кельтські друїдські 
традиції, а з іншого – багатовікові 
страхи перед відьмами. Шотландія 
була окраїною Британії, традицій-
ним місцем язичництва та остан-
ньою місцевістю, де відбувалися 
процеси над «відьмами» у ХVII ст. 

Таким чином, письменник впи-
сує історію вигаданого міста Іствік 
в реальну історію становлення дер-
жави Америки і, беручи глибше, 
пов’язує його виникнення з історією 
Британії. Відповідно назви міста й 
будівлі, з одного боку, виявляються 
фактуальними, а з іншого – містять 
мітологічні потенції. У назві міста 
закладено три можливі шляхи роз-
гортання мітосюжету: по-перше, 
мотив селища (wick) як моделі всес-
віту; по-друге, мотив Сходу (Еast) як 
землі Обітованої для шукачів істи-
ни в романі Іствікські відьми, стає 
сюжетотвірним у романі Іствікські 
вдови. По-третє, мотив зла (пор. 
омофонне wick (селище) – wicked 
(злий, грішний)), яке протидіє цим 
пошукам.

Головні героїні дилогії (Алексан-
дра, Джейн, С’юкі) в романі Іствік-
ські вдови зображені через тридцять 
років. Вони стали іншими, оскільки 
зазнали родинних втрат, і своє во-
лодіння маґією схильні сприймати 
не лише як стихійний творчий дар, 
а більше як провину. Тому подорож 
персонажів до різних країн світу 
набуває імпліцитного значення не-
канонічного паломництва. Головні 
героїні перетинають географічні 
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кордони, причому Джон Апдайк ви-
бирає чотири значущі символічні 
локуси цих країн: Скелясті гори в Ка-
наді, стародавні єгипетські піраміди 
й гробниці, Велику Китайську стіну 
й музей Мао Цзедуна та вигадане 
місто Іствік американського штату 
Род-Айленд. Місто Іствік залишаєть-
ся основним місцем подій дилогії. 
Вибір зазначених локусів автором 
зумовлений наявністю двох пара-
лельних мотивацій: реально-побу-
товою й мітолого-символічною.

В американській критиці від-
значено інтертекстуальні зв’язки 
й кореляцію назви міста Іствік з 
назвою роману американського 
письменника Джона Стейнбека На 
схід від Едему (East of Eden, 1952) 
[12, 150]. Філософський роман Джо-
на Стейнбека апелює до біблійного 
міту про перше братовбивство на 
землі, порушує проблему протисто-
яння добра та зла, вибору людини 
між двома полюсами на тлі склад-
ного історичного процесу станов-
лення американського суспільства 
періоду 1863 – 1918 років. Мотив 
братовбивства трансформується у 
мотив вбивства сестри (Дженніфер 
в Іствікських відьмах) і, глибше, у 
мотив смерти невинної людини. 
Мотив становлення американсько-
го суспільства перетворюється на 
мотив пошуків першоджерел про-
цесу формування цього суспільства. 
Відповідно у творчості Дж. Апдайка 
знайшла розвиток американська лі-
тературна традиція.

Фактуальна основа роману, 
пов’язана з історією заснування 
штату Род-Айленд, створенням його 
майбутньої столиці Провіденс, по-
біжне введення в текст імен відомих 
історичних особистостей, актуалі-

зує ініціяційний міт переселенців, 
пов’язаний із освоєнням нових зе-
мель і міт про культурних героїв. 
Простір Іствіка виявляє ознаки мі-
тологічного простору, з його розпо-
ділом на центр і периферію, «свій» 
(засвоєний) і «чужий» простори. Іс-
твік розташований «на краю» куль-
турного простору – на узбережжі за-
токи Нарраґансетт. Семантика цьо-
го периферійного положення міста 
акцентується «межовим» розташу-
ванням самого штату Род-Айленд.

Отже, в основі неомітологічно-
го компонента концепту «історія» 
лежить мітологічне розуміння за-
початкування історії держави як 
первісного ядра, джерела, початку 
життя. Джон Апдайк звертається до 
концепту історії, що реалізується 
на декількох рівнях: номінації, хро-
нотопу, історичного конфлікту Ста-
рий/Новий світ, проблеми масового 
міту, зокрема ідеї державности.

Штат Род-Айленд і місто Іствік є 
визначальними у хронотопі роману, 
позначаючи одночасно й місце по-
дій, і, символічно, історичний про-
цес. Неомітологічний компонент 
концепту «історія» виявляє асоці-
ятивну складову, що актуалізує по-
няття національної ідентичности, 
яка бере свій початок з історичної 
пам’яти, що складає фактуальну 
основу романів Джона Апдайка (іс-
торія заснування штату Род-Айленд, 
створення його майбутньої столи-
ці Провіденс, побіжне введення в 
текст імен відомих історичних осо-
бистостей).

За допомогою функціонування 
в тексті зазначеного концепту пись-
менник вписує хроніку вигаданого 
неомітологічного міста Іствік, ро-
динного маєтку Леноксів в реальну 
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історію становлення держави Аме-
рики і, глибше, пов’язує його виник-
нення з історією Британії.

Концепт «історія» реалізується 
у назвах міста Іствік, маєтку Ленок-
сів, які, з одного боку, виявляються 
фактуальними, а з другого – містять 
мітологічні потенції. Тож у назві міс-
та закладено три можливі шляхи 
розгортання мітосюжету: по-перше, 
мотив селища (wick) як моделі всес-
віту; по-друге, мотив Сходу (Еast) як 
землі Обітованої для шукачів істини 
в дилогії; по-третє, мотив зла (пор. 
омофонне wick (селище) – wicked 
(злий, грішний)), що протидіє цим 
пошукам. 

У цьому зв’язку перспективу 
дослідження вбачаємо у виявленні 
неомітологічних концептів роман-
ної спадщини Дж. Апдайка зі вста-
новленням їхніх взаємозв’язків у 
літературній архітектоніці, а також 
дослідженні способів художньої 
об’єктивації.
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Abstract: In the rhizomatic system of the metanovel correspondences it is difficult 
to single out, say, an anecdotal, narratological paradigm; closeness of its chronotopic and 
other various cooperation in the artistic whole can’t be ignored and it inevitably pointes 
at the concrete “branch-wise” analysis. Nevertheless, the article demonstrates that the 
core of the specific metatextual nature of the literary work bases exactly in the zone of 
the subject competences. Numerous cognitive conflicts and narrative paradoxes make the 
usual for epic literature correlations of instances of the in-plot event (narrator – charac-
ter) and the communicative event of the telling (author – narrator – reader) problematic 
at the most. All this conventions are prone to the deliberate programmatic “shiftology”, 
which the particular logic the researcher trying to get into. 
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СУБ’ЄКТНОНАРАТИВНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ У “МЕТАРОМАНІ” 
Т ВІКТОРА ПЄЛЄВІНА

Стисло науково-конвенціональ-
ну суть “метароману” відображено 
у відомому ляконічному формулю-
ванні Юрія Лотмана – це “авторська 
оповідь про авторську оповідь”.

Метатексти характеризуються 
конверґентними дисонансами між 
інстанціями й компетенціями авто-
ра, героя та читача, які співіснують в 
єдиному знаковому просторі худож-
нього твору, конкуруючи щодо ста-
тусу в «ієрархії авторської автентич-
ности». Часто йдеться про претензії 
з боку персонажа на роль творця 
тексту та узурпатора правил гри, що 
об’єктивно експлікує драматургію 

випробування меж деміурґічної сво-
боди. 

Дослідженню особливостей 
репрезентації в метаромані В. Пє-
лєвіна Т взаємовідносин “автор – 
герой – читач” присвячені статті 
М. Ліповєцкого, І. Кабанової, Ґ. Ро-
ґової, Н. Бєрєснєвої та В. Бєрєснєва, 
Ґ. Короткової та ін. Однак власне 
суб’єктно-наративній природі ме-
татекстуального твору вважаємо за 
доцільне присвятити пильнішу ува-
гу в нашій статті. 

У численних екзерсисах Пєлєві-
на саме Т – роман, в якому повністю 
й “безпосередньо” процес написан-
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ня тексту конституюється як об’єкт 
оповіді. У проєкті зі створення “лі-
тературного голему” Т. задіяно п’ять 
“кріейторів”, кожен із яких відпо-
відає за свій фраґмент спільного 
тексту. Головну роль посідає тут ху-
дожній редактор Арієль, який саме й 
провокує діялог із власним героєм, 
ґрафом Т., що йому належить згодом 
зазнати неабияких перипетій у на-
бутті власного авторства. Головна 
інтриґа твору з детективно-філо-
софським сюжетом полягає у пошу-
ку справжнього автора серед безлічі 
деміурґів-симуляцій. 

Внутрішньотекстовим клю-
чем-інтерпретацією, образною мо-
деллю метароману та мета-героєм 
(мінливо тотожних) є, наприклад, 
страва у вигляді дракона, щуки по-
тараканівськи, кулінарна компіля-
ція із декількох риб, або годинник у 
вигляді лицаря у готелі, де зупинив-
ся ґраф Т. Розкриті до загального 
огляду нутрощі механізму (шестірні 
та стрижні на животі лицарського 
обладунку), що асоціюються геро-
єм із надійністю та розміреністю 
травлення (знову метафора рецепту 
приготування їжі-тексту), видають-
ся немовби еквівалентною римою 
конструкції самого роману, в якому 
структура вивернута навиворіт, на-
очно демонструється, але тим самим 
ще більше приховується, бо істину 
виявляється легше за все сховати 
саме у ситуації навмисного інформа-
ційного шуму.

Текст складається з окремих 
різножанрових фраґментів, написа-
них для декількох замовників, які 
досить часто переслідують проти-
лежні цілі. Така еклектичність, що 
навмисно коментується героями 
(“веліли цей строкатий матеріял 

об’єднати в один нормальний чіт-
кий сюжет. А то, кажуть, усе тьма-
ве, провисає. Незрозуміло, як одне 
пов’язане з іншим” [3, 278]), всупе-
реч думці критиків, які ставлять за 
провину Пєлєвіну, що “роман скро-
єний […] досить сумнівним чином” 
[4], iз нашої точки зору, є свідомою 
програмою автора, адекватною зна-
чущій нелінійності оповіді. 

Персонажем-посередником, 
який у належний час інформує чита-
ча щодо передісторії проєкту, нюан-
сів договору, зміни замовників та за-
гальної концепції, особистого життя 
співробітників видавництва, нових 
сюжетних поворотів, особливостей 
фінансування книги, внесених чи 
заплянованих коректив, закриття 
проєкту чи поновлення роботи над 
матеріялом, є Арієль Брахман, який 
виконує роль автора. Його свідоцтва 
стають перехідною ланкою, універ-
сальною “прокладкою” між гетеро-
ґенними частинами цілого. 

У романі, що відкрито деклярує 
свою сконструйованість, багато що 
бачиться герою підробленим, штуч-
ним, удаваним, скопійованим знову 
і знову з одного ориґіналу, симуля-
тивним. Простір видається ґрафові 
літнім театром, хмари – склепінням 
над ним, а все живе навкруги – ак-
торами у цьому театрі. Героєві зу-
стрічаються однотипні підводи, які 
завжди стоять у потрібному місці, 
ідентичні опудала, поставлені на 
різних ланах. Т. дивує, що всі бійці 
“однакові, ніби виліплені з сірого 
пилу в якомусь похмурому розплід-
нику” [3, 119-120], нишпорки безли-
ці, схожі на Кнопфа, наче армія кло-
нів. Ґрафові спадає на думку, що це 
сам Кнопф розмножується подібно 
до морського м’якуна, відщипуючи 
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від себе шматки плоти, “що потім 
обростали власною картатою обо-
лонкою та ставали майже однакові з 
батьком” [3, 121]. Герой звинувачує 
авторів у тому, що вони не бажають 
створювати щось нове, задовольня-
ються сумнівним виробництвом ко-
пій, “туповідсосом” із власних мізер-
них надр.

Усі простори, що їх Арієль ство-
рює для зустрічей із героєм, зда-
ються театральними декораціями, 
бутафорією. Т. відчуває: у тому, що 
трапляється в його житті, присут-
ня “якась лубочна неймовірність 
подій, вульґарний і перебільшений 
комізм” [3, 90]. Героя не полишає 
відчуття, наче його змушують грати 
в ярмарковому балаґані. Навіть на-
писи на стінах у камері, де тримають 
засуджених до страти (алюзія на на-
боківське Запрошення на страту), 
фальшиві, нанесені тюремною адмі-
ністрацію. 

Арієль, зі слів ґрафа, вважає за 
краще “не створювати без потре-
би нові сутності” [3, 79]. До речі, 
сам письменник керується часом 
тією ж максимою (про що він іро-
нічно зізнався в інтерв’ю): у творі 
з’являється молодий кіннотник Ча-
паєв та маленька Анця, чиї образи 
еволюціонують в романі Чапаєв і 
Пустота (1996), написаному на 
13 років раніше за Т. Активну роль 
у оповіданні грає лама Джамбон, 
він автор передмови до згаданого 
Чапаєва і Пустоти, а також читає 
лекцію про рекляму в Generation 
“П” (1999). «Дахом» для проєкту є 
«леґендарний» ґенерал Шмига; про 
його дитинство та спецоперацію 
зі Сємьоном Лєвітаном можна ді-
знатися з Ананасної води для пре-
красної дами (2010). З’являється 

і олігарх Ботвинник, який навчив 
Шмигу «бойовому НЛП» у Залі спі-
ваючих каріятид (збірник П5, 2008), 
в фіналі оповідання вбитий карія-
тидою за порадою богомола. Арі-
єль навмисно не заглиблюється в 
подробиці щодо «бойового НЛП», 
почасти інтригуючи читача, почас-
ти запрошуючи до альтернативних 
топосів свого авторського всесвіту. 
Однак переказані деміурґом чут-
ки про смерть Ботвинника від рук 
ліберальних чекістів за навчання 
ґенерала (в оповіданні не уточню-
ється його ім’я, хоча після слів Арі-
єля стає очевидно, що це Шмига) 
бойовому НЛП дають можливість 
інакше прочитати Зал каріятид, які 
співають (також і у контексті істо-
рії Семена Лєвітана). Пєлєвін про-
довжує складати із текстів химерну 
мозаїчно-анахронічну канву єди-
ного художнього світу, довершую-
чи біографії героям, містифікуючи 
окремі події їх життя, пропонуючи 
нові варіянти прочитання раніше 
написаних текстів. 

Штучність, схематизм образів, 
театральність інтер’єрів, непрописа-
ність деталей, що навмисно педалю-
ється, є чередою нестійких свідчень 
як на користь версії про кріейторів, 
так і проти. 

В романі Т світ ґрафа, усі деталі 
навколишньої дійсности навмисне 
сконструйовані задля подорожі ге-
роя, тому й усі дороги прямують до 
Оптиної Пустині. Куди б не звернув 
Т., він дійде до мети (“Доріг тут іно 
дві, обидві в один бік […]. А хочеш 
коротше, тоді через ліс. Там роздо-
ріжжя, то можете взяти в будь-яку 
руч” [3, 54]), бо цього хочуть автори 
(“Як я можу заблукати? Тобто, зви-
чайно, можу – але тільки якщо цій 
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сволоті таке за сюжетом треба” [3, 
352]). 

Світи Арієля і Т. тісно пов’язані, 
нерозривно переплетені. Події, що 
відбуваються у просторі редактора, 
кардинально змінюють причинно-
наслідкові зв’язки та статус героїв у 
світі Т.

Спочатку, за свідченням Брах-
мана, ґрафа створювали “не на про-
даж, а з метою великою та значною. 
І чисто духовною” [3, 101]. Автори 
збирались писати “альтернативну 
історію, що її згодом можна було би 
поволі покласти на місце справж-
ньої з метою боротьби проти її ви-
кривлень” [3, 102]. Із тих часів зали-
шились лише невиплачений кредит, 
загальна концепція та авторський 
колектив, найнятий для того, щоб 
книгу розкупили (інакше як пояс-
нити, навіщо для такого проєкту 
запрошувати найкращих гостросю-
жетника, майстра еротичних сцен, 
“тирчака”, але пересічного метафі-
зика).

Падіння ціни на нафту в краї-
ні, де “навіть голуби на відсоток зі 
свердловини жили” [3, 104], про-
вокує втечу власника видавничого 
дому, зміну керівника проєкту та 
кардинальну трансформацію кон-
цепції (вирішили зробити “нормаль-
ний трилер з елементами ретроде-
тективу” [3, 100]. Лєв Толстой пе-
ретворюється на молодого майстра 
бойових мистецтв ґрафа Т. Однак 
новий варіянт розвитку наративу, з 
яким знайомиться читач на початку 
роману, остаточно так і не реалізу-
ється.

Головний герой, Т. – сам Текст, 
творчий процес, історія, що розпо-
відається, перфоманс, що розігру-
ється. Ґраф складається з букв, ки-

мось записаних слів, він усвідомлює 
й відчуває власну текстову природу. 
Т. «народжується» одночасно з по-
чатком роману, з чистого аркушу, 
не маючи минулого (що сюжетно 
мотивовано втратою пам’яти персо-
нажа). Герой знає про себе стільки, 
скільки знає про нього читач. Образ 
ґрафа збирається з чужих слів та ду-
мок, нових фактів чи домислів, а ге-
рою лишається лише приймати по-
чуте про себе без доказів, збираючи 
самого себе з ненадійних уявностей, 
сумнівів та здогадок.

Історію життя Т. читач і сам ге-
рой, чия свідомість буквально є tabu-
la rasa, вперше дізнаються від Кноп-
фа. Нишпорка малює романтичний 
образ ґрафа, який іде до Оптиної 
Пустині. Кнопф робить боязкі при-
пущення, який таємний сенс може 
приховуватись за містичним слово-
сполученням. Свої інтерпретації, які 
будуть суттєво відрізнятися одна 
від одної, стосовно того, чим є Опти-
на Пустинь, пропонуватимуть кня-
гиня Тараканова, циганський барон, 
одноногий солдат, Олсуф’єв, Чапаєв, 
Соловйов та ін.

Перший сюжетний збій відбу-
вається після появи Арієля в жит-
ті Т. Арієль називає ґрафа власною 
тінню, лялькою, одначе сам для на-
буття плоти вимушений пройти че-
рез декілька етапів олюднення: під 
час першої зустрічі з героєм Арієль 
примарно-невидимий, він нічийна 
тінь. Далі деміурґ з’являється в об-
разі ляльки, пізніше людини у масці 
й, урешті, власне людини. Як усе в 
романі, таку зміну образів видаєть-
ся можливим інвертувати – як ета-
пи втрати статусу творця: спочатку 
Арієль – безтілесна сила, яка спро-
можна оживляти неживе (дерев’яну 
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ляльку), а потім усе більше викри-
вається його справжня природа, він 
«обростає плоттю» – отримує тіло, 
до того ж побите у «позатекстових» 
авантюрах, втрачає божественну ха-
ризму, владу над власним героєм та 
повагу ґрафа.

Із моменту появи Арієля усі по-
дії й факти з життя Т. отримують по-
двійне мотивування. До прикладу, зі 
слів Кнопфа, ґраф має дивне ім’я Т., 
бо так газетярі скоротили його пріз-
вище, не бажаючи “попастись під 
статтю про дифамації” [3, 7]. Ця вер-
сія корелює з Арієлевою: саме так 
у договорі у двох місцях скоротили 
прізвище Л. Толстого, “щоб у рядок 
улізло” [3, 106].

Після того, як Арієль відкри-
ває героєві спосіб створення книги 
(один із кодів її прочитання), струк-
тура нових розділів та вже прочи-
таних переосмислюється, “предмет 
уваги переноситься з повідомлення 
на мову як таку” [2, 67], змінюється 
акцент із того, “що сказано”, на “як 
сказано”, текст розшаровується на 
різнорідні частини. Навмисне ого-
люються прийоми письма, демон-
стративно експлікується схема по-
будови сюжету, створюється ілюзія 
підтвердження слів Арієля про ро-
боту декількох авторів над єдиним 
комерційним проєктом із виробни-
цтва тексту, що добре продається. 

Однак можливість авторства 
Арієля та компанії творців-конку-
рентів, що працюють незлагоджено 
та без спільної концепції й завдають 
шкоди задумам одне одного, які не 
встигають реалізовуватися, систе-
матично спростовує сам текст, на-
даючи докази у вигляді сюжетних 
непорозумінь, навмисних накладок, 
яких у тексті багато, й ближче до фі-

налу твору їх кількість значно збіль-
шується. Так, наприклад, герой знає 
про вигаданий кріейторами світ 
більше, ніж його творець, відкрито 
піддає критиці неякісний результат 
спільної праці, вважає дурістю при-
писані йому Мітьком репліки в ді-
ялогах. Однак герой жодного разу 
не замислюється, хто створює його 
роздуми про Арієля або самого Т., 
коли Брахман читає пропущені роз-
діли.

У міру розвитку сюжету все 
більше уваги приділяється діяло-
гам Арієля та ґрафа. Ці зустрічі й 
роздуми героя про деміурґа, в тому 
числі й буквально потік свідомости 
(в «лапках» ґрафа) про Брахмана (а 
усі фраґменти в лапках пише п’ятий 
автор, метафізик), стають основною 
сюжетною лінією. 

Черговий кардинальний пово-
рот у сюжеті пов’заний із бажанням 
кризового менеджера Сулеймана за-
робити на прихованій реклямі хрис-
тиянства, вимагаючи «відкату» з 
архимандрита Пантєлєймона. З цьо-
го моменту час автора та героя зли-
ваються у спільне теперішнє, піс-
ля фрази “до вчорашнього дня все 
йшло нормально” [3, 108] виникає 
ілюзія створення тексту паралельно 
із прочитанням. 

Розмова Т. з Арієлем відбуваєть-
ся пізно ввечері, деміурґ збирається 
спати. “Ємелю” від архимандрита, 
яка повинна змінити увесь хід сю-
жету, очікують “завтра”. Але до по-
яви повідомлення опиняється напи-
саним незрозуміло коли й ким цілий 
розділ – 15 аркушів тексту. 

Арієль обіцяє дати в момент 
отримання “ємелі” три дзвонові уда-
ри, щоб герой зміг зорієнтуватися 
за обставинами. Однак ця інформа-
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ція радше призначена не Т., а чита-
чеві, з яким починається відверта й 
немовби паралельна сюжетові гра-
комунікація. 

Удари дзвону лунають під час 
бесіди Т. з Кнопфом про Арієля, 
після чого сюжет трансформуєть-
ся на очах. Нишпорка спростовує 
слова ґрафа про кріейторів, пропо-
нуючи свою версію мотивацій, хто 
й навіщо намагається вбити Т., і ця 
версія вочевидь направлена проти 
християнства, бо в «емпіричній ре-
альності» архимандрит відмовився 
платити. 

В іншому ракурсі переосмислю-
ються вже описані події, що відбу-
ватимуться ще неодноразово через 
чергові зміни оповідної логіки. Згід-
но з новим сценарієм змінюється й 
система мотивувань. Кнопф пере-
творюється у матеріяліста й атеїс-
та, Оптина Пустинь – у театральний 
ритуал, в якому бере участь жертва, 
а потім в Оптину Пустинь солов’їв. 
Отець Варсонофій, який за первіс-
ним задумом мав би наставити Т. на 
шлях каяття перед церквою, пере-
творюється у посланця секти; іншою 
функцією постфактум наділяється й 
княгиня Тараканова, в подаровано-
му амулеті якої тепер маґічне ім’я 
гермафродита з котячою головою. У 
отця Варсонофія (юдея із Коврово-
го) зникає з носа бородавка.

Ритуали ченців над трупами 
нишпорок виглядають нарочито ка-
рикатурними, блюзнірськими, вга-
дується бажання кріейторів нашко-
дити “бренду”, але й це робиться 
украй недбало.

Вводяться також нові герої (До-
стоєвскій, Побєдоносцев, банкір) та 
прописуються необхідні для май-
бутнього сценарію подробиці, які 

можуть у будь-який час зіграти свою 
основну роль.

Нові трактування подій, що від-
булись, не скасовують колишніх 
мотивувань, вони провокують ви-
никнення декількох рівноправно 
альтернативних точок зору на «то-
тожні» факти (залежно від транс-
формаційної інтенсивности сюже-
ту, кількість альтернативних точок 
зору ростиме).

Так, наприклад, для розміщення 
в інтернеті Сулейман вибрав фраґ-
менти про гермафродита й баржу. 
Тенета з кристалами кварцу, що не-
обхідні за новим сценарієм для при-
несення в жертву Т., були на кораблі 
Тараканової ще на початку твору. 
Але тоді вона не зіграла ніякої ролі. 
Після зміни сюжету стає зрозуміло, 
навіщо вона там знаходилась. Але 
якщо концепція змінилась тільки 
зараз, навіщо тенета потрібні були 
у перших розділах? Або перед нами 
був фраґмент з уже внесеними ви-
правленнями (що може бути, як, 
наприклад, із заміненою Арієлем 
“тільки-но” “фіґурою замовчування 
у вигляді дев’яти зірочок” [3, 401] – 
еротичними сценами, які читач ви-
ключно у вигляді зірочок і бачив)? 
Відповідь на питання дасть пізніше 
версія Соловйова: сюжет криється в 
описі перипетій створення книги.

Арієль вважає, що текст цілком 
знаходиться у його владі, і він у 
будь-який час може змінити подро-
биці (“Хай Коврове. Потім, коли що, 
назвемо інакше” [3, 72]) або прибра-
ти з готового тексту героїв чи навіть 
цілі розділи (“зараз ламу Джамбона 
прибиратиму” [3, 401]). І дещо йому 
дійсно вдається. Саме такі успіхи й 
викликають найбільше питань. Ми-
нуле з легкістю кореґується, творці 
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знаходять безліч способів перепи-
сати завершені уривки тексту. Змі-
нюється навіть розказана Арієлем 
передісторія проєкту – нерозпочата 
книга доповнюється другою сюжет-
ною лінією з іншим героєм.

Персонажі роману постійно не 
тотожні собі. З першої сторінки опо-
відання Т. грає чиюсь роль (свяще-
ника, бійця ґрафа Т., героя книги, 
бос-файта другого рівня, Л. Толсто-
го, Читача). Він завжди у одязі з чу-
жого плеча: у рясі священика чи у 
формі жандармського полковника, у 
селянській сорочці чи старій шинелі 
відставного чиновника.

Образ Кнопфа також невпинно 
трансформується, переписується, 
його роль змінюється навіть після 
смерти героя. На початку роману він 
відрекомендовується журналістом, 
потім Т. дізнається, що Кнопф – один 
із кращих нишпорок із тих, що були 
послані на його розшук та ліквіда-
цію. Після чергового сюжетного по-
вороту герой стає помічником ґра-
фа, прагнучи спасіння, а не вбивства 
Т. Зрештою Кнопф стає людиною 
Олсуф’єва (саме він підсипав отру-
ту ґрафові під час їх першої зустрічі 
у потязі). У “реалістичному” розділі 
Кнопф працює спеціялістом із нала-
штування фонографів. Кардинально 
змінюється образ отця Варсонофія – 
з позитивного на негативний. Оксе-
нія, селянська дівчина, перетворю-
ється на світську даму, письменни-
цю.

Закриття проєкту зі створення 
Т., після невмілого “наїзду” на “ав-
раамічні” релігії, змушує Брахма-
на піти з усіма напрацюваннями з 
видавництва та перемкнутися на 
роботу над “іронічним ретро-шуте-
ром”, який має вийти у двох різних 

варіянтах для комп’ютера та із до-
датком у вигляді книги. 

Текст до шутера (а можливо й 
увесь матеріял, що залишився) Т., 
непомітно для свого деміурґа, читає 
з екрану монітора у кімнаті Арієля. 
Тим самим він самостійно створює 
сюжет. Нова книга про Достоєвсько-
го написана так само, як і історія 
про Т.: вона розкладається на окремі 
фраґменти, світ у ній гранично фік-
тивний, бочки, як підводи, стоять у 
потрібних місцях, а нові мертві душі 
з’являються саме тоді, коли закінчу-
ється горілка із ковбасою.

Непряма згадка реклями рома-
нів Оксенії в шутері, роздуми До-
стоєвського про Оптину Пустинь 
солов’їв стають новими заготівками 
для наступного повороту в наративі, 
коли Т. починає творити себе само-
стійно (проте у третій особі – лише 
так його текст може безшовно зли-
тися з основною оповіддю), із букв 
за допомогою білої рукавички.

Аналізуючи своє життя, щоб 
утриматися в чорній порожнечі, 
ґраф помічає подробиці, яких він не 
бачив раніше (бо їх не було), прига-
дує факти, про які знати не може, по-
дії та людей, яких не існувало в його 
минулому. Це один із способів до-
опрацювання сюжету, переписуван-
ня готового тексту. У світі Т. немає 
нічого непорушного, усе може бути 
трансформовано, замінено, переро-
блено. Це заповнення лакун новою 
інформацією, створення альтерна-
тивної історії. Пригадування Т. поді-
бні до читання написів на стіні тю-
ремної камери про Тодося П’ятака – 
чим більше герой зосереджується 
на об’єкті, тим яскравіше та деталь-
ніше він бачить картинку, історію, 
оживляє вигадане. Так, спочатку зі 
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згадки, а потім із концентрації уваги 
на об’єкті створюються герої, текст, 
книга. Це різновид процесу читан-
ня-письма.

Питання щодо того, скільки роз-
ділів пише ґраф Т. (можливо, увесь 
текст, що залишився), та чи пише 
взагалі, лишається без відповіді, 
оскільки й у цьому фраґменті мож-
на побачити сліди роботи Арієля. 
Пройшовши коло для набуття но-
вого знання, герой повертається до 
покинутої Брахманом сюжетної лі-
нії, бо якщо Т. і є сам текст, він пови-
нен себе завершити.

Бажаючи дізнатися про Оптину 
Пустиню Достоєвського, давно по-
мерлого, за пересвідченням візниці, 
який підвозив ґрафа до Петербурґу, 
Т. вирушає у віртуальну подорож за 
допомогою виготовлених ламою 
Джамбоном піґулок. Унікальність 
досвіду полягає у тому, що Т. пере-
творюється на Достоєвського, роз-
чиняючись у свідомості викликано-
го духу чи створюючи цю свідомість 
у власному розумі. Всі знання, отри-
мані від героя консольного шутера, 
є реальністю у свідомості самого 
ґрафа, він їх, не можна сказати на-
певно, чи пригадує, чи вигадує. Але 
ситуація ускладнюється тим, що у 
віртуальну подорож ґрафа Арієль 
вставляє «кат-сцену» боротьби Т. з 
Достоєвським, у якій письменники 
міряються силами (у літературоцен-
тричному аранжуванні). Цю сцену 
неможливо виокремити без комен-
таря Арієля.

Продукує ще більшу непевність 
оповіді «реалістичний» розділ, який 
деконструює усі описані події чудер-
нацьким, але віщим сном Л. Толсто-
го. Герой вдало проходить випро-
бування реальністю, однак читача 

воно змушує знову переосмислити 
увесь сюжет.

Границі між фраґментами, на-
писаними різними кріейторами, 
ніяк не марковані, незважаючи на 
закладену автором можливість 
виокремлення еротичних сцен, 
потоку свідомости в «лапках», де-
тективних, гостросюжетних епізо-
дів та ін. Навмисно сконструйова-
ні фраґменти наративу одночасно 
засвідчують кілька точок зору на 
положення у тексті авторської ін-
станції, унеможливлючи пошук 
читачем “справжнього” автора ви-
словлювань. 

Видимі межі відсутні й між різ-
ними незавершеними Арієлем про-
єктами, об’єднаними у спільний 
текст, між романом про Т. та кни-
гою-додатком до комп’ютерної гри 
(“раніше нариси роману переносили 
до іронічного шутера, а тепер нари-
си іронічного шутера переносимо до 
роману, все перемішуємо” [3, 280]), 
між простором Брахмана та ґрафа Т. 
Переходи часто здійснюються в меж-
ах одного абзацу, а часом і речення. 
Проте ніяких швів тут не може бути, 
оскільки текст є одне ціле, і вияв-
лення іпостасі єдиного Читача Кни-
ги тому підтвердженням.

Центральним завданням опові-
дача є “специфічна активізація чи-
тача, поставленого у становище спі-
вучасника творчої гри” [1, 46]. Лише 
реальний читач здатен гідно оціни-
ти розповідь Арієля про силових та 
ліберальних чекістів, для нього, а 
не для героя, не спроможного діяти 
й розмірковувати поза закладених 
йому автором думок, звучать три 
удари дзвона після надісланої від-
мови архимандрита Пантєлєймона, 
для нього герой безупинно розмір-
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ковує про Арієля, себе й справжньо-
го Читача.

Ґраф Т., який вимірює час та від-
стань своєї подорожі книжковими 
сторінками, – проєкція читача, роз-
міщеного у межах тексту. Читач, 
як і герой, створює художній світ, 
складаючи із букв слова, втілюєть-
ся, розчиняється в персонажах у 
момент читання, стаючи нерівним 
собі, опиняється на місці того, чиїми 
очима він дивиться на світ.

У романі, побудованому на ан-
тиноміях, де все обертається своєю 
протилежністю (автор – героєм, ге-
рой – читачем, синє небо із сірими 
хмарами – сірим небом із синіми 
хмаринками), а потім синтезуєть-
ся (як символічно сплутані Арієлем 
букви – “бла” і “злаго” – в цитаті з 
Фауста), ідея єдиного Читача (Опти-
ної Пустині, Абсолюту), до якої при-
ходить герой у фіналі твору, стає у 
певному сенсі доступною йому з по-
чатку (в теоріях багатобожжя кня-
гині Тараканової, декількох авторів 
Арієля, в роздумах ґрафа про коня 
та вершників, у словах Брахмана 

про корабель та примарних моряків 
та ін.).

Останній сюжетний поворот, 
пов’язаний із відкриттям ґрафом Т. 
в Арієлеві героя, а в собі Читача, дає 
ключ до нового прочитання усього 
роману. Тому додаткові, не охоплені 
нами особливості репрезентації й 
трансформації в тексті інстанції чи-
тача потребують окремого деталь-
ного та наскрізного аналізу. 
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КОРАБЕЛЬНИЙ ЩОДЕННИК АНДЖЕЯ СТАСЮКА: 
КОД ПОДОРОЖІ

Новаторський твір Анджея Ста-
сюка Корабельний щоденник наці-
лений на вирішення надзавдання – 
художнє дослідження культурного 
феномену “Центральної Европи”, 
яка, у розумінні автора вбирає пер-
спективні традиції, синтез культур 
й набуває особливої пасіонарности в 
епоху ґлобальних історичних зсувів 
та культурної кризи. Адекватною 
формою втілення ідеї “своєї Европи” 
письменник обирає органічне поєд-
нання: дорожніх нотаток, есеїв, ме-
тапрози.

Рефлектуючи розмитість орієн-
тирів постмодерного світу, тотальну 
непевність орієнтирів, письменник 
намагається укласти власну систе-
му координат “Центральної Европи”. 
І саме цьому слугує система симво-

лів, що створює код опису менталь-
ного феномену, створює своєріну 
семіотичну сітку, що накидається на 
складне явище, дозволяє сформува-
ти координати культурного само-
визначення.

Метою нашої статті є спроба ви-
окремити й схарактеризувати скла-
дові знакового коду Корабельного 
щоденника, увиразнити системні 
зв’язки знаків, їх відповідність ху-
дожнім стратеґіям твору, особливо 
моделюванню створеного міту про 
“свою Европу”. Тому розглянемо 
параметри авторського знакового 
коду, особливості вибору та інтер-
претації символів, їх взаємодії у ху-
дожній системі.

В Корабельному щоденнику ви-
робляється відповідний знаковий 
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код й функціонує розгорнута сис-
тема символів. Її поява і взагалі 
звернення до стратеґії символізації 
зумовлені складністю мистецько-
го завдання – описати ментальний, 
уявний феномен – “свою Европу” – 
із специфікою рушійної сили подо-
рожі – “інстинктом мешканця цен-
тральноевропейської рівнини” [5, 
10]. Обидва явища інтерпретуються 
як реальні, але ірраціональні, тому 
їх можливо описати лише у метафо-
ричній формі, завдяки символам, які 
з’являються у стані неспокою і про-
зріння. “У кожному разі я – уродже-
нець мазовецьких низовин – відчу-
вав ненастанний протяг, ненастан-
ний повітряний рух зі сходу на захід 
і навпаки. Часом це було дослівним 
утіленням звичайного вітру, часом 
набирало метафоричної форми від-
вертої, нічим не відмежованої прір-
ви, аби врешті трохи сконцентрува-
тися як вітер історії з напрочуд пе-
редбачуваним напрямком чи туди, 
чи звідти, але завжди крізь нас” [5, 
10].

Інтенцією вважаємо звернення 
письменника до традиційних сим-
волів, які пов’язані з найширшими 
(часто мітологічними) інтерпре-
таціями картини світу. Той же знак 
“вітер”, що задіяний у авторському 
поясненні метафоричности власних 
роздумів, має традиційні значення 
“духу, який ожив”, “космічного дару-
вальника життя, його організатора 
й основи” й одночасно він – символ 
“змін, непостійности” [6, 39-40]. 

Традиційні значення модифіко-
вані у Корабельному щоденнику. Се-
мантичні зсуви пов’язані із комплек-
сом причин це створення власної 
утопії, міту й рефлексія непевности 
й несформованости феномену, й ві-

дображення перехідного мислення, 
й інтерпретація сучасности як хит-
кої змінности. Крім того, семантику 
традиційних символів зсуває дис-
курс подорожі. Наприклад, звернен-
ня саме до знаку “вітер” могло бути 
спровокованим медитаціями над 
мапами, а, як відомо, картографи 
часто прикрашали старі атляси ме-
тафоричними зображеннями вітру у 
вигляді голів із роздутими щоками. 
Це ілюструє тісні взаємини у системі 
символів твору. 

У Корабельному щоденнику до-
мінують знаки із семантикою ціліс-
ности, поєднання (що контрастує із 
зовнішньою фраґментарністю тво-
ру й деклярацією цієї стратеґії). Це – 
коло, коловерть, всепроникні стихії, 
які поєднують світ, окремі локуси. 
Традиційно коло символізує “су-
купність, довершеність, єдність, ві-
чність”, вбирає смисли повноти, за-
вершености, постійности й динаміз-
му” [6, 176]. Семантика кола у Кора-
бельному щоденнику амбівалентна. 
Знак концептує, з одного боку, ідею 
гармонії, а з іншого – вічного повер-
нення, лабіринту. (Спостереження 
за грою в барі провінційного містеч-
ка породжує думку, що має глибокий 
підтекст щодо власної подорожі й 
обрисів уявної “своєї Европи” тут 
“[…] котяться кулі, ці символи іде-
ального світу, або світу, з якого не-
має виходу” [5, 36]. 

Цей знак показово синтезуєть-
ся із символом “вода”, наповненим 
мітологічними підтекстами. Тра-
диційно у мітології різних народів 
вода символізується із містичною 
рятувальною силою, з народженням 
і смертю, іншим світом [3, 77]. Вода 
у Корабельному щоденнику активі-
зує традиційні змісти загибелі та 



258 +

Spheres of Culture+
воскресіння, але домінує семантика 
колообігу й усепроникнення (океа-
ни, річки, потопи у Венеції і малень-
ких містечках Центральної Европи, 
підтоплені церкви, сніги, дощі, напо-
внений льодовими крихтами вітер, 
що перетинає кордони й час). Ці ак-
центи як показовий синтез значень 
простежуються у зображенні колоо-
бігу річок, які замикають у цілісність 
“фраґменти” Европи. Так, “Батько Рі-
чок” Донау, Дунай, Дуна, Дунав, Ду-
нарея проходить крізь різні землі, 
єднає їх, обростає притоками, ство-
рює кровообіг водних артерій і жил, 
утворює коло. Символи такого типу 
концептують простір і час, роблячи 
їх безкінечними, вічними, округли-
ми. Вода є дзеркалом часу й “про все, 
що повинно втонути чи зникнути, 
можна говорити якнайсміливіше, не 
ризикуючи правдивістю. Принаймні 
у перспективі вічности”. Фактично, 
Анджей Стасюк розвиває традицій-
ну мітологічну семантику “плетін-
ня вод”, яка пов’язана з ідеєю на-
родження [3, 78]. Можемо розшиф-
рувати таке переплетіння символів 
як презентацію народження нового 
космосу й, одночасно, автоіронічної 
авторської утопії “своєї Европи”.

Автор виявляє тяжіння до пара-
доксальних перекодувань, коли зна-
ками одного семантичного пляну 
описується інший, що призводить 
до очуднення, провокацій, акти-
візації читача. Так, наприклад, за-
вдяки символіці кольорів форму-
ється у підтексті авторська утопія 
й ідея пасіонарности батьківщини. 
В медитації над атлясом 1988 року 
оповідач встановлює метафізичні 
зв’язки між кольорами, якими по-
мічені країни, та їх долею. Зелений 
колір Польщі інтерпретується як 

позитивний знак, пророцтво. А от 
рожевий СССР і Німецької демокра-
тичної республіки (країн, що ско-
ро зникли), навпаки, як пророцтво 
приречености. 

У такому ж парадоксальному 
ключі інтерпретується й символі-
ка форми. Вона співвідноситься із 
авторським мітом про Центральну 
Европу, із створюваною утопією, 
яка відштовхується від любови до 
рідної країни й інтерпретує її об-
риси й ознаки саме в такому ключі. 
Спільним знаменником знову ви-
ступає символіка кола: “…З усіх ев-
ропейських країн моя Вітчизна має 
безумовно найгарніші обриси. Адже 
вона наближається до ідеалу, що 
ним є круг. Жодна інша европейська 
держава не посідає кордонів, що на-
гадують якусь просвітницьку гео-
метричну модель, покликану дати 
уявлення про ідеальну державу, в 
якій задбано про гармонію між про-
стором і центром, між владою і під-
даними” [5, 12-13]. 

Стратеґія юродивости найбільш 
яскраво проявилася в перекодуван-
ні географії кулінарними знаками. 
“Мапа Европи нагадує таріль з яко-
юсь невдалою стравою. Німецька 
котлета, вагон російських карто-
пель, французький салат, італійська 
спаржа, еспанський десерт і британ-
ський компот на запивку […]. Соус 
угорський, соус чеський, румунське 
яйце нам’яко, шведсько-норвезь-
кий оселедець із хеком на закус-
ку, гірчиця Бенілюксу, польський 
шпинат, надкушена і покришена 
грецька скибка – словом мішанка” 
[5, 19]. Такі перекодування не тіль-
ки очуднюють, а й створюють нове 
семантичне поле, підтекст, у якому 
доводиться ідея національної сво-
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єрідности й формується мрія про 
культурну єдність і гармонію.

Парадоксальним чином перети-
наються символіка слова (і самого 
процесу означення, надання імен) 
та тілесний код. “Твоє тіло склада-
ється з назв, а любов полягає в тому, 
що слова означають більше, ніж до-
ступні нам значення” [5, 41]. Функ-
ція тілесного коду – в очудненні ав-
торського міту про Европу, у знятті 
небажаного високого патосу травес-
туванням. Уявні мандри Европою 
переводяться у тілесний, еротичний 
дискурс. Завдяки невідповідності 
змісту й коду створюється комічний 
ефект, який не руйнує авторську 
утопію, а очунює проблеми любови 
до своєї землі, встановлення її “міс-
ця” в культурній системі Европи, 
обігрує суб’єктивність, серйозність 
пошуку й добір відповідної форми й 
мови інтерпретації. “Хтось непогано 
вигадав, що континенти мають жі-
ночий рід. Европо, якби ти була чо-
ловіком, я не міг би думати про тебе 
з такою ніжністю. […] Tвоє ліве ра-
мено це Велика Британія з долонею 
Ірляндії, а праве Італія, твоя пре-
красна голова Іберія, а серце б’ється 
десь між Діжоном і Парижем.

[...] А що пульсує у твоєму тілі 
десь проміж Гуменним і Михайлів-
цями?” [5, 35]. 

Письменник звертається і до по-
стмодерного знакового коду, пере-
глядаючи його семантику й можли-
вості. За думкою відомого філософа 
й літературознавця Д. Фоккеми та 
інтерпретацією І. Ільїна, в постмо-
дерному тексті домінує певний на-
бір “лексем”. Це “дзеркало”, “лабі-
ринт”, “мапа”, “мандри (без цілі)”, 
“енциклопедія”, “рекляма”, “телеба-
чення”, “газета” [2, 161].

У Корабельному щоденнику заді-
яний увесь цей код, але він (на від-
міну від постмодерної нонселекції) 
увиразнює ієрархічність, домінанти 
і другий ряд знаків, по-друге, по-
стмодерна семантика суттєво змі-
нюється як у конкретних знаках, так 
і в системі. 

Так, у другому ряду опиняється 
“дзеркало”. Воно знаменує ілюзор-
ність і неприродність (наприклад, 
скляні “дзеркала” будівель европей-
ських столиць, зокрема, Берліна, в 
яких мандрівник почувається само-
тнім, її погляд відбивається від скла, 
а не від очей іншої людини). В цьому 
пляні “дзеркало” резонує з “телеба-
ченням”, що посилює ілюзорність 
світу, населяє його віртуальними 
створіннями. Не в постмодерному, а 
саме в модерному пляні цим ілюзіям 
протиставляється авторська ціліс-
на утопія, вона є ментальною, але 
більш реальною, ніж оманливі дзер-
кала й телебачення.

На противагу їм ієрархічно ви-
ростає й домінує знак “мапа”. Чис-
ленні мапи й атляси утворюють 
своєрідну роду авторську “енцикло-
педію” географії і уяви. Мапи, як це 
вже було показано, стають об’єктом 
медитації, відгукуються на “нос-
тальгію за утопією”, сприймають-
ся як критерій виявлення й оцінки 
особистісної екзистенції (наміри 
всіх диктаторів “покращити” мапу, 
замилування формою своєї країни 
й окреслення суб’єктивного кола 
“своєї Европи” оповідачем), інтер-
претуються містично. Автор вдаєть-
ся до поєднання семантики двох ак-
центованих у творі знаків – “мапи” і 
“слова”, спільним семантичним по-
лем стає “творіння”, “народження”, 
“називання”, “збереження”, й у ньо-
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му проглядають біблійні підтексти 
(надання Адамом імен, апокаліпсис, 
майбутнє воскресіння). Оповідач де-
клярує, що у колишніх подіях, арте-
фактах минулого, деталях спогадів 
начебто “немає нічого спільного ані 
з історією, ані з пам’яттю. Живими 
їх робить швидше географія, тобто 
простір, наділений іменами. Урешті-
решт саме мапа є останнім словом 
і смертним саваном подій. Навіть 
коли все минеться, кінець можна 
буде спроєктувати на площину, на-
даючи їй назву якоюсь майбутньою, 
неймовірною мовою. Цей різновид 
ностальґії тяжіє до виднокраю, ко-
трий все віддаляється, а утопія праг-
не погляду, в якому можна вмістити 
цілість” [5, 22]. Таким чином, слово 
і мапа поборюють час, поетизують 
простір.

Знак “подорож (без цілі)” отри-
мує новий зміст – акцентується саме 
ціль, це – створення міту про “свою 
Европу”, пошук культурної, індиві-
дуальної ідентичности. Традицій-
ний для постмодерних текстів образ 
героя-туриста замінюється філосо-
фом-мандрівником, що не тільки 
шукає нові землі, а й створює власну 
картину світу. Причому ця картина 
світу не є різоматичною, в ній фік-
сується центр і складається власний 
міт про центр світу (він має бути до-
сліджений окремо).

Знак “лабіринт” відбиває круж-
ляння шляхів і думки. Вектори по-
шуку мають виразний доцентровий 
характер.

Найбільш виразним у творі стає 
знак “фотографія”. Він, як і мапа, зна-
менує мандри в уяві. Мотивом Кора-
бельного щоденника стає конкретна 
стара світлина, яка спливає у пам’яті 
оповідача періодично і набуває ши-

рокого спектру значень. По-перше, 
вона інтерпретується як особливий 
археологічний артефакт (конкретне 
фото Андре Кертеша 1921 року), що 
увічнив уже зниклий культурний 
світ, затонулу Атлянтиду. Цю фото-
графію оповідач розглядає так само 
уважно й мрійливо, як медитує над 
мапами й старими атлясами. По-
друге, зображене на світлині опо-
відач розшифровує як символічне, 
таке, що увібрало параметри міто-
логічної картини світу. Отже символ 
Атлянтиди поєднується із модел-
лю втраченого раю. По-третє, сим-
волічні образи фотографії стають 
орієнтирами екзистенціяльного 
пошуку, особистісного самовизна-
чення. Цей знак, зрештою, резонує 
з інтенцією створити власну утопію 
щасливої землі, про що неодноразо-
во заявляє оповідач “Світ зробився 
завеликим, до того ж існує дещо за-
довго, щоб знайти в ньому якийсь 
сенс. Тому «ностальґія за утопією» 
(Дйордь Конрад) наступає мені на 
п’яти, як тільки виберусь в чергову 
центрально-европейську подорож” 
[5, 21-22]. Опорами саме такої кар-
тини стають образи, зафіксовані на 
світлині Андре Кертеша й інтерпре-
товані автором як глибоко симво-
лічні. Це дорога, що уособлює життя, 
історичну долю, тобто вбирає широ-
кий комплекс значень. Показово, що 
вона проходить крізь тихе селище, 
воно репрезентує впорядкований 
світ із усіма його ознаками (теплий 
день, спокій) і локусами (капличка, 
будинки, дерева). На світлині при-
сутня творча особистість, образ 
якої формує метадискурс. Це слі-
пий скрипаль, що йде полуденним 
пустим селищем і грає “для себе і 
незримого простору”. Безсумнівно 
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символічними фіґурами є молодий 
поводир музиканта та малюк на са-
мому краєчку світлини. Фотографія 
стає втіленням авторського міту 
про зниклу гармонію, затонулу Ат-
лянтиду Центральної Европи. Тому 
оповідач неодноразово накладає її 
картинку на сучасність і сьогоден-
ня програє в естетиці й символіч-
ному змісті. Замість гармонійного 
селища – потворні “корбюз’єрівські” 
будинки, таке ж саме виродження 
демонструє протиставлення на-
тхненних образів фотографії і праґ-
матичних виразів облич мешканців 
занедбаного передмістя. 

Світлина виконує функцію ек-
зистенціяльного орієнтиру само-
визначення (мистець, дитина). Знак 
пов’язаний із метою реальних і уяв-
них подорожей – це пошук такої 
гармонії, яка відображена на знімку, 
утопії “Центральної Европи”, втра-
ченого раю, про це свідчить вічний 
мітологічний час, архетип фаталь-
ної помилки. “У всіх цих місцинах на 
прозорий екран простору накладав-
ся Андре Кертеш 21 року, ніби саме 
тоді зупинився час і через те тепе-
рішність виявляється помилкою, 
насмішкою чи зрадою, ніби моя при-
сутність у цих місцях була скандаль-
ним анахронізмом, поза як я прибув 
з майбутнього, але завдяки цьому 
аж ніяк не був мудріший, а тільки 
більшою мірою вражений. Простір 
того знімка гіпнотизує мене і всі мої 
мандрівки слугують лише для того, 
аби нарешті відшукати таємний пе-
рехід до його внутрішности” [5, 38-
39].

Підкреслимо два важливих мо-
менти. Постмодерні знаки розши-
рюють свою семантику і виконують 
не притаманну їм модерну функцію 

побудови централізованого й гар-
монійного світу, створення цілісної 
метаоповіді (це авторська утопія 
Центральної Европи). Одночасно 
в цих знаках відображається пере-
хідне мислення, зокрема, в увираз-
ненні семантики переходу (“[…] я 
шукаю тут переходів на інший бік 
фотознімка” [5, 58]), прозріння.

Таким чином у Корабельному 
щоденнику Анджея Стасюка функ-
ціонує система взаємопов’язаних 
стратеґій моделювання складної 
сучасної картини світу й оновлення 
подорожі.

Письменник переосмислює 
традиційні жанрові принципи по-
дорожі й суттєво їх модифікує. Но-
вого змісту й функцій набувають 
суб’єктивність, документальність 
(балянсування між фактом, домис-
лом та вимислом), вибір високого 
ракурсу зображення, інтенції до 
прозріння сутности локусів, фраґ-
ментарність. 

Критеріями типологізації стра-
теґій можна визнати переосмис-
лення традиції, експеримент, відо-
браження жанрового синтезу, реф-
лексію стильових принципів, уви-
разнення перехідного художнього 
мислення. 

Інтенція до створення цілісної 
картини світу стимулює системні 
зв’язки комплексу стратеґій і зна-
кового коду, що описує, концептуа-
лізує надскладні ментальні явища.

Письменник переосмислює зна-
чення традиційних символів коло, 
вода, річка, потоп, вітер, храм. Ав-
тор спирається на мітологічні моде-
лі (затонула Атлянтида, утрачений 
рай).

Одночасно широко використо-
вується постмодерний знаковий код 
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(дзеркало, мапа, подорож без цілі, 
телебачення, світлина), але йому на-
даються нові смисли й непритаман-
ні постмодернізмові функції ство-
рення до центрованої картини світу 
й метаоповіді (авторської утопії).

Актуалізовані й символи пере-
хідного художнього мислення кора-
бель, перехід на інший бік фотознім-
ку, перехрестя. 

Автор тяжіє до експерименту. 
Стратеґією стає кодування невідпо-
відною системою знаків, перекоду-
вання, що призводить до очуднення, 
демонструє парадоксальність вирі-
шення складної проблеми культур-
ного самовизначення.
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ОНТОЛОГІЯ НАУКОВОФАНТАСТИЧНОГО ОБРАЗУ

Розвиток наукової фантастики у 
ХІХ – ХХ ст. зумовив її оформлення у 
самостійний різновид літератури та 
мистецтва зі специфічною системою 
образів. Специфіка образу в науко-
вій фантастиці формує художній світ 
твору, обумовлює тему, сюжет, моти-
ви та ідеї, адже, як зазначають Ми-
кола Ільницький і Василь Будний, 
«поняття «тема», «мотив», «сюжет», 
«ідея» не лише тісно переплетені 
з поняттям «образ», а й породжу-
ються з нього» [5, 142]. Особливос-
ті образности наукової фантастики 
розглядали А. Брітіков, О. Ковтун, 
Є. Нєйолов, А. Нямцу, Т. Чєрнишєва 
та інші. В українському літерату-
рознавстві онтологія та специфіка 
науково-фантастичного образу досі 
лишаються недостатньо дослідже-
ними, тому у запропонованій статті 

спробуємо проаналізувати отології 
науково-фантастичного образу та 
його особливостей. Для цього роз-
глянемо специфіку феномена на-
укової фантастики; проаналізуємо 
місце та роль науково-фантастично-
го образу в формуванні художнього 
світу твору; простудіюємо шляхи 
та передумови створення науково-
фантастичних образів та їх зв’язок 
із розвитком науково-технічної дум-
ки; спробуємо проаналізувати про-
ґностичний потенціял науково-фан-
тастичних образів.

Термін «наукова фантастика» 
виник у східноевропейському дис-
курсі в 1914 р. і належить Якову Пе-
рельманові, фантастові та критику, 
який опублікував у журналі «При-
рода и люди» твір за мотивами кни-
ги Жюля Верна Сніданок у неваго-
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мій кухні, давши йому підзаголовок 
Науково-фантастичне оповідання 
Я. Перельмана. Західний термін на 
позначення цього явища належить 
Г’юґові Ґернсбекові, який у 1923 р. 
в журналі «Science and Invention» 
для позначення особливого типу 
літератури використовував сло-
восполучення «scientific fiction». 
У нашій статті ми притримуємось 
погляду Єлєни Ковтун на наукову 
фантастику як особливу форму мис-
тецього вимислу [8, 71], для якого 
визначальним є раціонально-фан-
тастичний засновок, якому власти-
ві єдність та логічність мотивації 
[8, 94]. Водночас зазначимо, що хоча 
твори наукової фантастики праг-
нуть до правдоподібности, раціона-
лістичности, але все ж залишаються 
не набагато правдоподібнішими, 
ніж літературна казка або фенте-
зі. Можна згадати слова видатного 
сучасного фантаста Анджея Сап-
ковського: «Дискусія про те, що ча-
рівних гарбузів не було і не буде, а 
Великий Вибух був або колись там 
ще буде, для мене залишиться дис-
кусією безплідною та смішною, яку 
можна порівняти з позицією тих 
цекістських діячів від культури, що 
колись вимагали від Теофіла Оцеп-
ки, щоб той припинив малювати 
гномів, а переключився на зобра-
ження комуністичних досягнень, 
оскільки гномів нема і не буває, а 
комунізм є. І давайте домовимося 
раз і назавжди: з погляду антиві-
ризму фентезі не краще і не гірше, 
ніж так звана наукова фантастика» 
[14]. Втім, науково-фантастичним 
творам все ж властива образність, 
яка характеризується особливою 
специфікою: вона пов’язана з ви-
хідним науково-фантастичним за-

сновком і направлена на створення 
прикмет художнього світу твору, які 
підкреслено відрізняють його від 
світу реального, водночас апелюю-
чи до уявлень читача про досягнен-
ня науки та техніки. Разом із тим, 
автори творять у науково-фантас-
тичних текстах і цілком реалістичні 
образи. Вони, навпаки, спрямовані 
на надання художньому світові тво-
ру більшої достовірности шляхом 
зближення його з реальністю. Таким 
чином, художній світ фантастичних 
творів, незважаючи на підкреслену 
відмінність від світу реального, як 
правило, не цілком відірваний від 
нього й зберігає зв’язок із дійсніс-
тю. Науково-фантастичні образи, 
які орієнтовані на створення осо-
бливої специфіки художнього світу, 
часто засновані на логіці ключової 
для тексту фантастичної ідеї. Так, 
Анатолій Брітіков вважає, що обра-
зи в науковій фантастиці «набагато 
більшою мірою спираються на аб-
страктні поняття, на логіку фантас-
тичної ідеї, що породила їх, ніж на 
асоціяцію з живою дійсністю» і цей 
різновид фантастики апелює «не 
стільки до конкретно-практичного, 
скільки до абстрактного теоретич-
ного досвіду нашої уяви» [4].

Творчість – явище багатовимір-
не та багатолике, однак, як зазначав 
Іммануїл Кант, в його основі завжди 
існує думка, що створює «нове пра-
вило, яке не можна вивести з жодно-
го попереднього принципу чи при-
кладу» [7, 246]. Фантастика та фан-
тастичне як специфічні явища мис-
тецтва є найбільш яскравим вира-
женням цього процесу, бо прагнуть 
витворити те, чого не існує зовсім, 
віддалитися від картини сущого і 
створити інобуття, яке відрізняєть-
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ся від реального і цінне в першу чер-
гу цієї інакшістю.

Втім, фантастичний образ за-
вжди має підґрунтя в реальному 
світі. Навіть інтуїтивному осяянню 
передує тривалий процес, в якому 
проявляється «якась певна струк-
тура» [6, 251]. Аналізуючи природу 
уяви, Татьяна Фьодорова описує ме-
ханізм створення образу: в основі 
завжди є «сприйняття, що надають 
матеріял, із якого будуватиметься 
нове»; цей матеріял піддається про-
цесам переробки – комбінуванню та 
перекомбінуванню, завдяки «дис-
оціяції (аналіз) і асоціяції (синтез) 
сприйнятого»; в кінцевому «уява 
втілюється, або кристалізується в 
зовнішніх образах» [16, 278]. Таким 
чином, будь-який фантастичний, зо-
крема науково-фантастичний еле-
мент, не може бути створений без 
основи на реаліях дійсности або ін-
шому художньому творі. Це вихідне 
положення дозволяє простежити 
шляхи утворення фантастичного 
образу чи мотиву в художньому тво-
рі, що дасть змогу виділити окремі 
передумови при аналізі як фантас-
тичного образу, так і фантастичного 
твору загалом. 

Можна виокремити кілька шля-
хів творення власне науково-фан-
тастичних образів. Вони можуть 
бути заснованими на наукових гіпо-
тезах та переосмисленні певних еле-
ментів дійсности; бути трансформа-
цією фольклорного образу у руслі 
науково-фантастичної специфіки 
або спиратися на науково-фантас-
тичні образи інших письменників.

Науково-фантастичні образи, 
створені мистцем самостійно, час-
то мають в основі претексту науко-
ві дослідження та гіпотези. Образи 

у творах фантастів ХІХ – початку 
ХХ століття, як правило, мають під 
собою реальну основу, а не тільки 
фантазію автора. Термоелектроґе-
нератори та підводний човен Жюля 
Верна, пересадка органів і міжпля-
нетні перельоти в Алєксандра Бє-
ляєва спираються на реальні дослі-
дження та відкриття. За словами Та-
тьяни Чєрнишєвої, Едґар По «навіть 
містичним одкровенням шукав при-
родну підставу, спираючись на мод-
ний у той час месмеризм, тваринний 
маґнетизм та ін.» [19], Ж. Верн, як 
відзначають дослідники його твор-
чости, проводив багато часу за ви-
вченням наукової літератури, кон-
сультувався зі вченими різних галу-
зей для створення своїх унікальних 
образів. Фантасти трансформували 
наукові ідеї в художні образи, вивча-
ючи їх перспективи і можливості.

Наукова фантастика є унікаль-
ним проявом інтермедіяльности, що 
зв’язує науку й мистецтво: «Через 
наукову фантастику здійснюються 
нині різнобічні зв’язки мистецтва 
з науковим пізнанням; фантастика 
наукового типу реалізує поряд із тим 
потребу – вже не тільки художню – 
в освоєні світу, що ускладнюється, 
через призму прийдешнього» [1]. 
Моделюючи науково-фантастичний 
художній світ автор приділяє ува-
гу багатьом деталям. Масштабність 
задіяних елементів призводить до 
того, що «навіть невеликий науко-
во-фантастичний твір є зведеним 
прогнозом, який об’єднує багато 
приватних» [3]. Зазначимо, що для 
створення науково-фантастичних 
образів письменники часто корис-
туються не суто науковими даними, 
а швидше своєрідними мітами, по-
пулярними у суспільстві. Так, А. Брі-
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тіков підкреслює, що «науковість» 
ідей ще самого Ж. Верна (одного зі 
головних творців науково-фантас-
тичної літератури), який, створю-
ючи художні образи, звірявся з на-
уковою літературою та консульту-
вався з фахівцями, подекуди свідомо 
умовна. Так, він розумів, що гармата 
не може стати способом подорожі на 
Місяць, але вирішив включити її в 
оповідання, оскільки це відповідало 
думці, поширеній серед обивателів 
[4].

Єлєна Ковтун, розглядаючи осо-
бливості наукової фантастики, вка-
зує, що вона логічно вмотивована в 
«рамках сучасної авторові наукової 
картини світу» [8, 138]. Це легко 
простежити на матеріялі історії лі-
тератури. Так образ монстра у Фран-
кенштайні Мері Шеллі, що ожив за 
допомогою електрики, відсилає до 
популярних на початку ХІХ століття 
відкриттів фізиків Люїджі Ґальвані 
(автор Трактату про сили електри-
ки при м’язовому русі, 1791 р.) і Алєс-
сандро Вольта (Про електрику, яка 
порушується простим зіткненням 
різних провідних речовин, 1800 р.). 
Коментуючи роман, М. Шеллі зазна-
чала: «Не виключено, що померлого 
можна реанімувати; ґальванізація 
стала символом таких речей» [20]. 
Ж. Верн, автор творів, у яких опи-
саний літальний апарат, важчий за 
повітря, був членом «Товариства 
прихильників літальних апаратів 
важчих за повітря» і досконально 
вивчав потенціял подібного роду 
винаходів. При написанні Робура-За-
войовника (1886 р.) він спирався на 
праці Ґійома де Лялянделя Авіяція, 
або повітряна навіґація без аерос-
татів (1863 р.), Понтона Д’Амекура 
Завоювання повітря ґвинтами. На-

рис нової системи авіяції (1863 р.) 
тощо. Оповідання Ґюї де Мопассана 
Марсіянин (1889 р.) пов’язане із при-
пущенням про існування на Марсі 
каналів, яке висунув у 1880-і роки 
астроном Джованні Скіяпареллі, 
тощо.

З розвитком науково-технічної 
думки змінювалася й образність на-
укової фантастики, зазнав змін ряд 
мотивів. Наприклад, мотив міжпля-
нетної подорожі знайшов утілення у 
низці творів. У Вольтера в Мікроме-
ґасі (1752 р.) герой подорожує за до-
помогою знання природи ґравітації. 
У Ж. Верна використовується для 
міжплянетної подорожі гарматне 
ядро. В Аеліті (1923 р.) Алєксєя Тол-
стого мова йде про міжплянетний 
корабель із самостійною тягою. Су-
часна фантастика апелює до теорії 
відносности та квантової механіки. 
Таким чином, можна погодиться з 
думкою А. Брітікова, який вважає, 
що крім літературних законів, на-
укова фантастика обумовлена «у 
своєму історико-літературному роз-
витку ще і закономірностями науко-
во-технічного проґресу» [1].

Окремим питанням у науковій 
фантастиці є трансформація обра-
зів, що прийшли з чарівної казки. 
У цьому випадку образ або мотив 
буде характеризуватися набором 
якостей, що семіотично або функ-
ціонально відсилають до казкової 
основи. Євґєній Нєйолов зазначає, 
що «фольклорні особливості каз-
кової реальности визначають своє-
рідність фантастичного в науковій 
фантастиці» [10, 11]. У моногра-
фії Чарівно-казкові корені наукової 
фантастики Є. Нєйолов ретельно 
прослідковує зв’язок образів космо-
су, міжзоряного корабля, лісу, саду 
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тощо в науковій фантастиці з від-
повідними образами чарівної фоль-
клорної казки [11]. 

Як приклад трансформації 
фольклорного образу в сучасній на-
уковій фантастиці можна навести 
образ косморозвідника-перевертня 
Інґвара в новелі Сєрґєя Лук’янєнка 
«Л – значит люди» («Л – означає 
люди») [9]. Образ перевертня зна-
ходимо у фольклорі різних народів. 
У слов’янських леґендах і казках зу-
стрічається перетворення на жабу 
(Царівна-жаба), на сокола (Фініст 
ясен сокіл) тощо, у Японії – це лисиця 
Кіцуне, у кельтів – Шелкі, жінки-тю-
лені, в Ісляндії – Ульв, що перетво-
рювався на вовка (Саґа про Егіля). 
У новелі С. Лук’янєнка дія розгорта-
ється у далекому майбутньому. Люд-
ство колонізувало численні пляне-
ти, проте зустрічаються й такі світи, 
у яких людям, хай і озброєним най-
сучаснішими технологіями, вкрай 
важно. У цих випадках на допомогу 
гарнізону відправляють «ґрімів», 
або, як їх називають інші космороз-
відники, «імітаторів». Це люди, тіло 
яких перетворено на складну біоло-
гічну машину, здатну адаптуватися 
до найнебезпечніших довколишніх 
умов, інакше кажучи, штучно ство-
рені перевертні. Головною в новелі 
стає тема зміни людини. З неї по-
стає основна проблема твору: коли 
людина перестає бути людиною? 
Наскільки потрібно змінитись (і 
яким чином), щоб втратити людське 
єство? Сєрґєй Лук’янєнко дає кон-
кретну відповідь: фізичні зміни не 
важливі, адже визначальною є душа. 
А от понівечена душа здатна лег-
ко перетворити будь-кого на мон-
стра. Автор твору зазначає, що йому 
«важко згадати, що послужило по-

штовхом до написання Л – означає 
люди […] Напевно що ж не супереч-
ка, що саме визначає людину – тіло 
або душа. На це питання я дав собі 
відповідь давним-давно і без усякої 
фантастики. Ще Віктор Гюґо зага-
лом казав про це в Соборі Паризької 
Богоматері. Мене ж радше хвилю-
вало найпростіше та вічне питання 
фантастики – «якими ми станемо». 
Що зробить із собою людина, щоб 
вижити в чужому світі. Які сліди ми 
залишимо «на запорошених стежи-
нах далеких плянет» – від рубчастих 
підошов броньованих скафандрів 
чи від босих ніг... нехай навіть не зо-
всім людських» [9]. Головний герой 
новели С. Лук’янєнка є уособленням 
людяности, його здатність до мета-
морфоз стала специфічною науково-
фантастичною реалізацією мотивів 
подвижництва та самопожертви. 
Інґвар – хоробра, сильна людина, 
яка присвятила своє життя допомо-
зі іншим. Це образ героя, що ризикує 
життям заради людства. Його біо-
логічне єство – добровільна жертва, 
принесена заради допомоги іншим.

Разом із розвитком науково-
фантастичної літератури, який в ХХ 
столітті відбувався по експоненті, 
збільшується питома вага вторин-
них образів. Як зазначає А. Брітіков, 
«якщо у двадцяті – сорокові роки на-
уково-фантастичний жанр спирався 
переважно на природознавство та 
техніку, то сучасні письменники пе-
реробляють творчий досвід попере-
дників, підіймаючись до нових до-
сягнень» [4]. У фантастиці початку 
ХХІ століття ориґінальні образи ста-
ли ще більшою рідкістю, що, мож-
ливо, пов’язано з дуже високим рів-
нем сучасної науки, відкриття якої 
можуть бути заскладними як для 
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пересічного письменника, так і для 
читача. Втім, на нашу думку, вправ-
не художнє оброблення здатне пе-
ретворити будь-яку наукову ідею на 
цікавий образ, що й продемонстру-
вав, наприклад, Пітер Уоттс в опові-
данні Острів (2009 р.), зобразивши 
живу сферу Дайсона [15] з глиби-
ною, що відобразила в собі й талант 
письменника, і високопрофесійні 
знання його як вченого-біолога. 

Відзначимо, що будь-яке 
«фантастичне припущення» та 
пов’язаний із ним образ є реаліза-
цією художнього світу тексту. Як 
говорить Т. Чєрнишєва, «вигадав-
ши мешканця Сіріюса Мікромеґаса, 
Вольтер повинен був відправити 
його подорожувати між зірок» [19]. 
Образ міжзоряного корабля в на-
уковій фантастиці показує можли-
вість подорожі між світами. Мотив 
чаклунства, типовий для фентезі, 
припускає, що художній світ твору 
онтологічно відмінний від нашого й 
обумовлює ряд пов’язаних із ним об-
разів і мотивів. Онтологічна єдність 
художнього світу фантастичного 
твору є однією з його специфічних 
рис, що відрізняють фантастику від 
інших різновидів літератури, засно-
ваних на порушенні умовности. Так, 
Рафаїл Нудельман навіть вважає, що 
«функціональна своєрідність фан-
тастики полягає у тому, що її пред-
метом є не емпірична дійсність у 
всьому її конкретному різноманітті, 
а якийсь узагальнений сенс буття» 
[13, 889].

Алєксандра Фєтісова відзначає, 
що «науково-фантастична літерату-
ра має особливу фантастичну онто-
логію, яка є варіяцією якоїсь «ґло-
бальної фантастичної дійсности» та 
імітує онтологію реального світу» 

[17, 11]. Бріян Олдісс, зважаючи на 
зацікавлення наукової фантастики 
питаннями ґлобальними аспекта-
ми онтології та аксіології, називає 
її «описом людства та його місця у 
Всесвіті» [21, 30]. Слід сказати, що 
ця особлива онтологія властива не 
тільки науковій фантастиці, а й фан-
тастиці загалом. Зрозуміло, що он-
тологічні координати художнього 
світу будуть змінюватися залежно 
від того чи іншого різновиду фан-
тастики та навіть субжанру твору. 
Так, онтологія фентезі передбачає 
реальність маґічну, а субжанр тех-
нофентезі характеризується такими 
рисами художнього світу, як співіс-
нування маґії та технологій і одна-
ковою їх значимістю в ролі переду-
мови чудесного. 

Онтологічне обґрунтування 
внутрішньотекстового світу не 
обов’язково має бути експліцит-
ним, вираженим у словах оповідача 
або персонажа, воно цілком може 
бути імпліцитним, нерозривно 
пов’язаним із самою структурою 
твору мистецтва. Тобто існування 
фантастичного елемента або його 
певні властивості не обов’язково по-
винні оговорюватися в тексті. Фан-
тастичний елемент, що грає важли-
ву роль у художньому світі, вказує 
на пов’язаний із ним, хоч і не вира-
жений, світ. Автор не зобов’язаний 
арґументувати та описувати існу-
вання рідної плянети іноплянетян 
для того, щоб зобразити вторгнення 
на Землю, образ іноплянетян авто-
матично передбачає наявність ін-
ших світів.

Важливим моментом специфіки 
наукової фантастики є те, що за до-
помогою своїх образів вона здатна 
вводити нові ідеї в науковий дис-
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курс. Так «слово «робот», введене 
до літературного обігу К. Чапеком, 
розгорнулося згодом цілою науко-
вою концепцією штучного інтелек-
ту. Фантастика Ж. Верна, за свідчен-
ням К. Ціолковського, дала перший 
поштовх ідеї освоєння космічного 
простору, і т. д.» [1]. Дослідники від-
значають, що «фантасти беруть на 
себе завдання моделювати ситуації, 
що виходять за межі емпіричної ре-
альности, ставити мислені експери-
менти, ламати метафізичні уявлен-
ня. У цьому полягає ґносеологічна 
особливість наукової фантастики» 
[17, 11]. Втім, для «ненаукових» різ-
новидів фантастики так само влас-
тиво ставити уявні експерименти та 
прагнути подолати межі реальнос-
ти. У цьому випадку чудесне матиме 
ненаукову природу, а питання піз-
нання, як правило, стосуються іде-
ального, а не матеріяльного світу.

А. Фєтісова зазначає, що «науко-
ва фантастика є соціокультурним ка-
налом освоєння досягнень сучасної 
науки та високих технологій і ство-
рює проґностичний та реґулятив-
ний вплив на наступні дослідження 
у світоглядних і аксіологічних аспек-
тах» [17, 9]. Здатність до прогнозу та 
профетизму дійсно є специфічною 
властивістю науково-фантастичної 
літератури. Р. Нудельман зазначав, 
що «прийоми екстраполяції, моде-
лювання і т. п., які застосовуються в 
науковій фантастиці (відповідно до 
законів науки), спонукають подум-
ки простежити науково достовірні 
та типові наслідки такої реалізації 
в їх взаємозв’язку, а використання 
плястичних фантастичних образів, 
що допускають будь-яку трансфор-
мацію реальности, дозволяє вті-
лити отриману «модель можливої 

дійсности» у вигляді цілісного світу, 
фантастичного відносно реальнос-
ти та реалістично-типового у своїй 
фантастичній предметності. Таким 
чином, своєрідність наукової фан-
тастики полягає в підпорядкуванні 
художньої уяви логіці науково-про-
гностичних прийомів...» [12, 336]. 
Ряд творів наукової фантастики, 
здавалося б, пророкують ті чи інші 
відкриття, але на практиці, як пере-
конливо показав Є. Нєйолов, описа-
не в них залишається нереалізова-
ним [10, 14-15]. Скажімо, Наутілус 
Ж. Верна – це не просто підводний 
човен, це підводний човен, який бо-
рознить океани ХІХ століття, що так 
і залишилося лише фантазією. Втім, 
художній світ та образи науково-
фантастичних творів нерозривно 
пов’язані із реальністю, що робить 
їх важливими для аналізу перспек-
тив того чи іншого явища дійсности. 
Дослідники також відзначають, що 
«порівняно з науковим передбачен-
ням, художнє включає і емоційну, 
моральну оцінку майбутнього. У ці-
лісному художньому світі наукової 
фантастики передбачення розуму 
перевіряються прозріннями серця. 
У науково-фантастичній літературі, 
можна сказати, вперше з такою на-
очністю розкрилося зрощення соці-
яльного проґресу з науково-техніч-
ним» [2]. Зазначимо, що часто така 
оцінка зводиться до ідеологічної ан-
ґажованости образів, що було дуже 
помітно в совєтській фантастичній 
літературі, особливо письменників 
другого ряду.

Підвищена увага до проґностич-
ної сторони науково-фантастичної 
літератури призвела до того, що такі 
твори часто оцінюються з погляду 
науковости та потенціялу втілення 



270 +

Spheres of Culture+
науково-технічного припущення в 
житті. Звичайно, не можна заперечу-
вати, що наукова фантастика вклю-
чає в себе «моделювання реальнос-
ти на основі кількох справді прита-
манних їй і відібраних автором фак-
торів і тенденцій, що мають широке 
суспільне значення» [8, 138]. Однак 
було б неправильним вважати, що 
наукова фантастика обов’язково по-
винна виконувати цю функцію. На-
уково-фантастичний художній світ 
та образи можуть бути самоцінними 
естетичними явищами і це не при-
меншує художньої цінности твору.

Отже, наукова фантастика – це 
особливий різновид літератури та 
мистецтва, що характеризується 
специфічним вимислом, для якого 
визначальним є раціонально-фан-
тастичний засновок, що характери-
зується єдністю та логічністю моти-
вації. Образи в науковій фантастиці 
можна розділити на дві категорії: 
виразно-фантастичні, що спрямо-
вані на створення специфічної на-
уково-фантастичної картини світу, 
та реалістичні, що надають твору 
достовірности, зближуючи його із 
реальністю. Власне науково-фан-
тастичні образи можуть бути за-
снованими на наукових гіпотезах 
або припущеннях та шляхом пере-
осмислення певних елементів дій-
сности, бути трансформацією фоль-
клорного образу або спиратися на 
науково-фантастичні образи інших 
письменників. Наукова фантастика 
детермінована розвитком науки та 
техніки, водночас вона сама здатна 
за допомогою своїх образів вводити 
нові ідеї в науковий дискурс. Науко-
ва фантастика за допомогою своїх 
образів може прозирати майбутнє, 
втім, прогностична функція не є 

обов’язковою для неї. Науково-фан-
тастичний художній світ та образи є 
самоцінними як естетичні явища. 
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Abstract: The article defines the modality of musical ekphrasis in postmodern novel. 
The exploring of the musical ekphrasis as a temporality instrument of is actual, because 
the forms of time in postmodern prose are flexible. The author offers multipurpose defi-
nition of ekphrasis that allows to describe all the possible cases. The functions of musical 
ekphrasis in text are also defined. The stylistic function affects the reader`s perception of 
the novel. It predetermines context of referent that`s why ekphrasis is the conductor of 
implicit text. So, becoming the portal to the parallel space, the musical ekphrasis imple-
ments the author`s ideas.

Keywords: ekphrasis, musical ekphrasis, mimetic ekphrasis, temporality, postmod-
ern novel, intertextuality
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МІМЕТИЧНИЙ МУЗИЧНИЙ ЕКФРАЗИС У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ 
РОМАНІ ЯК ЗАСІБ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ ТЕКСТУ

Нове розуміння категорії темпо-
ральности виникло наприкінці ХХ – 
початку ХХІ століття й почало ак-
тивно використовуватися не лише у 
природничих і точних науках, а й у 
науках гуманітарного циклу, зокре-
ма, у літературознавстві. Спостере-
ження за відмінністю у сприйнятті 
людиною часу в процесі дії та його 
абсолютною величиною перетвори-
лося на один із елементів постмо-
дерної гри, у якій автор прози ство-
рює паралельну реальність. Вхід до 
неї часто лежить через вживлення 
у текстове полотно імпліцитного 
тексту, що є результатом перекоду-

вання з мови суміжного виду мис-
тецтва. Називаючи екфразис пор-
талом, який дозволяє реципієнтові 
відчути зміни у часовому сприй-
манні, ми вважаємо його одним із 
засобів темпоральности прозового 
твору, адже йому у цьому процесі на-
лежить особливе місце.

Музичний екфразис є одним з 
найбільш суперечливих видів ек-
фразису з огляду на його вербальну 
іконічну умовну нематеріяльність, 
однак, саме ця його особливість дає 
можливість письменникові макси-
мально точно створити в уяві реци-
пієнта атмосферу місця дії, зробити 
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доступними для читачів думки ді-
йових осіб чи дати натяк на модель 
розвитку сюжету у випадку, коли 
екфразис виступає у ролі жанрового 
різновиду, не виключаючи екфрас-
тичних вставок у самому тексті. Та-
ким чином використовуються коди і 
символи, які є ключами до розумін-
ня епохи, що минула, тому не можна 
іґнорувати трансформації міметич-
ного музичного екфразису як засобу 
темпоральности у сучасній літера-
турі, оскільки це може спричинити 
виникнення смислових лакун у тек-
сті.

Незважаючи на значну кількість 
праць як сучасних, так і зарубіжних 
учених, котрі досліджують екфра-
зис, маємо невелику кількість пу-
блікацій, автори яких обґрунтову-
ють власні визначення терміну та 
здійснюють спроби впорядкування 
інформації, надбаної попередника-
ми. Але, на жаль, ці спроби досить 
розрізнені і тому ми не маємо уніфі-
кованої дефініції екфразису взагалі, 
що ускладнює аналіз літературного 
тексту з огляду на суперечливість 
зазначених рис та функцій явища.

Представники старої школи (зо-
крема, Е. Панофський, В. Дж. Т. Міт-
челл, Н. Ґудмен [2, 15]) апелюють до 
еталону екфразису, яким є вербаль-
не зображення, опис щита Ахілла з 
Іліяди Гомера [2, 13], але визначен-
ня екфразису як специфічного опи-
су твору мистецтва, з одного боку, 
спрощує процес пошуку відповід-
ного елементу в системі вербаль-
ного тексту, а з іншого – створює 
обмеження для постмодерністської 
літератури, зокрема, прози, визна-
чною рисою якої є інтертекстуаль-
ність і, відповідно, наративність, а 
не описовість. Зауважимо, що і саме 

поняття мистецтва, з часом, отри-
мувало нові визначення та функції, 
та цей арґумент не був досить ваго-
мим. Загалом дослідники екфразису 
у попередні роки намагалися корис-
туватися застарілим інструмента-
рієм для розпізнавання екфразису 
в тексті чи тексту-екфразису, або ж 
пропонували шукати власних шля-
хів до розуміння природи явища та 
її модифікацій.

Розділившись на прихильників 
клясичного та модерного підходів, 
літературознавці дали старт ви-
никненню нових теорій і тлумачень 
функцій екфразису в сучасній літе-
ратурі. Зокрема, вже згадувані ні-
мецький і американські дослідники 
шукали нових способів застосуван-
ня принципів, закладених Арістоте-
лем, а Л. Геллер [2, 47], Н. Бочкарьова 
[2, 161], С. Брун [2, 19] – створюють 
нові алґоритми виявлення екфрази-
су у вербальному тексті, досліджен-
ню його нових форм та зв’язків з су-
міжними видами мистецтва.

Т. Бовсунівська визначає два ас-
пекти дослідження екфразису у за-
хідній науці: описовий і репрезента-
тивний, які, відповідно, спонукають 
до розмежування термінів «екфра-
зис у тексті» та «текст-екфразис» [2, 
20].

Л. Генералюк застерігає про-
ти зловживань терміном і вважає, 
що плюралізм думок провокує «ек-
фразисну пандемію», коли будь-яка 
згадка про твір мистецтва у худож-
ньому тексті може сприйматися за 
екфразис, хоча й не відповідає кри-
теріям його визначення [3, 52]. За-
побігти такій загрозі може тільки 
уніфікація визначення, яка б спи-
ралася на теорію бінарної природи 
екфразису, а саме – визнання його 
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функцій, що вказують на приналеж-
ність водночас як до інтермедіяль-
ного, так і до інтертекстуального 
поля. Основою клясифікації явища 
цілком може бути запропонована 
О. Яценко, клясифікація, особливіс-
тю якої є визнання неміметичного 
екфразису (референт якого відсут-
ній) [8, 48]. У цьому дослідниця суго-
лосна з С. Волл, котра вважає, що ек-
фразис дедалі більше відривається 
від репрезентації конкретного тво-
ру мистецтва, обтяжуючи розповідь 
[2, 153] Хоч виокремлення такого 
виду екфразису як неміметичного і 
розширило поле досліджень, проте, 
слід визнати, що його використання 
скоріше слугує додатковим елемен-
том прозового твору, що майже не 
лишає відбитка у сюжеті, але дозво-
ляє реципієнтові скористатися влас-
ним досвідом для заповнення лакун.

Називаючи міметичний музич-
ний екфразис у тексті засобом тем-
поральности, ми підкреслюємо його 
підрядність і визнаємо, що такий 
підвид екфразису більш властивий 
постмодерністській прозі, бо в ньо-
му краще проявляються риси інтер-
текстуальности.

Зокрема, постмодерністи часто 
використовують шаблони, до яких 
звик читач. Так, наприклад, згад-
ка про Місячну сонату Л. ван Бет-
говена буде доцільною у творі про 
нерозділене кохання, державний 
гимн підкреслить необхідність ви-
конання громадянського обов’язку, 
а джазові імпровізації на теми відо-
мих пісень органічно впишуться у 
розповідь про богему. Успіх такого 
застосування штампів залежить від 
рівня обізнаности читача, який, не 
маючи уяви про імпліцитний текст, 
подібні екфрастичні вставки може 

зрозуміти як бажання автора про-
демонструвати перед читачем рі-
вень своєї ерудиції, що може бути 
сприйнятим як зухвальство, тому 
знизить оцінку праці письменника 
через суб’єктивні причини. Або ж, 
маючи поверхові знання про твір 
мистецтва, реципієнт може надати 
прочитаному більшої вартости, вва-
жаючи себе гідним інтелектуаль-
ним співрозмовником для мистця. 
Тож, у застосуванні даного прийому 
письменники мають бути не менш 
обережні, ніж їх дослідники. Певно, 
найкращим запобіжним засобом 
мало би бути правило використання 
власного досвіду чи досвіду інших 
людей, про який вони переповіли 
авторові літературного твору, або 
ж – досконале вивчення конотації 
музичного твору, який письменник 
бажає процитувати у своєму творі.

Тож, без чіткого визначення тер-
міну як у вузькому, так і в широкому 
значенні, ми не можемо ані виокре-
мити екфразис у літературному тек-
сті, ані назвати його функції, успіш-
на реалізація яких сприяє вірному 
прочитанню темпорального коду. 
Тому ми спробуємо сформулюва-
ти уніфікат, за допомогою якого це 
буде можливим, і окреслити функці-
онал міметичного музичного екфра-
зису у тексті.

Орієнтуючись на загальне ви-
значення Юрія Коваліва «екфра-
за – інтерсеміотичне розкриття 
засобами літератури ідейно-есте-
тичного змісту творів малярства, 
скульптури, архітектури, музики та 
інших мистецтв» [4, 325], спробуємо 
уточнити його. На нашу думку, для 
категорії екфразис у тексті буде до-
речним вважати його мистецьким 
(авторським) прийомом, в основі 
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якого лежить принцип перекоду-
вання імпліцитного тексту в межах 
сумісних видів мистецтв. Відповід-
но до мети, яку ставить перед собою 
письменник, ущільнюючи текстове 
полотно імпліцитним текстом, мож-
на виділити основні його функції 
у постмодерністському романі: об-
разотворча (створення образу ви-
твору мистецтва у літературному 
тексті); наративна (передає імплі-
цитний текст, що містить у собі зга-
даний твір мистецтва); світоглядна 
(виражає світобачення персонажу 
або оповідача); стильова (в уяві ре-
ципієнта створює певну атмосфе-
ру місця дії); інспіраційна (надихає 
читача заглибитися у паралельний 
світ суміжних видів мистецтв, ді-
знатися більше про згадуваний твір, 
або ж уявити його, якщо такий не іс-
нує).

Здійснюючи аналіз літератур-
ного твору, можна помітити, що, 
застосований автором міметичний 
екфразис має ряд переваг, однією з 
яких є посилення стильової функції 
(у той час як неміметичний голов-
ною має інспіраційну функцію), яка 
передбачає занурення читача в ат-
мосферу створення музичного опусу 
або створення простору, в якому він 
би зміг існувати. У такому випад-
ку на передній плян виходить осо-
ба композитора, який є музичною 
іконою своєї епохи. Здебільшого в 
повній мірі це твердження можна 
простежити на прикладі музичних 
ґеніїв і ґеніяльних композиторів.

Безсумнівно, музика Йоганна 
Себастьяна Баха є мірилом інтелек-
туального та духового розвитку, 
тому її використання на сторінках 
роману накладає певну відповідаль-
ність на письменника, оскільки вона 

має прозвучати в певному місці і у 
певний час, а також бути адекват-
но потрактованою персонажами. 
В умовах постмодерну зіграні Кас-
пером Кроне (роман Петера Хьоґа 
Тиша) Сонати і партити для скрип-
ки соло – матимуть зовсім інше 
смислове навантаження, аніж вико-
нані Йозефом Кнехтом (роман Гер-
мана Гессе Гра в бісер), бо ставлення 
до клясичної музики у суспільстві 
постійно змінюється: адже тепер 
музика для обраних перетворилася 
на моду, оскільки відвідування ака-
демічних концертів деклярує особу 
як таку, що має досить високий рі-
вень інтелектуально-духового роз-
витку. На собівартість бренду, що 
його створив мистець кілька століть 
тому, сучасні письменники нерідко 
роблять ставку, бажаючи, передусім, 
комерційного успіху для своєї кни-
ги. Чи не тому автори романів кінця 
ХХ – початку ХХІ століть так часто 
згадують про клясичні музичні тво-
ри у своїх текстах? Фіксація таких 
змін надзвичайно важлива, бо тем-
поральність – це «функціонально-
семантична категорія, яка відобра-
жає сприйняття й переосмислення 
людиною часу означуваних ситуацій 
та їх елементів у відношенні щодо 
моменту мовлення оповідача чи ін-
шої точки відліку» [1, 1]. Тому для 
якісного аналізу літературного тво-
ру дослідники мають бути обізнани-
ми не лише у питаннях мистецьких 
стилів, але й вивчати передумови 
створення музичного шедевру, що 
цитується у художньому тексті, бо 
без знання конотату згадуваного 
твору, важко буде відрізнити опис чи 
розповідь про виконання від музич-
ного екфразису, оскільки науковець 
не побачить рис інтертекстуальнос-
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ти у літературному творі. Та поді-
бна вимога мала б стосуватися не 
лише дослідників, а й письменників, 
які, часом, не надто переймаються 
над тим, які суперечки можуть то-
читися навколо згаданого у певно-
му контексті твору мистецтва (чи 
була доречною згадка саме про цей 
музичний твір; як би композитор 
поставився до подібної інтерпрета-
ції), вважаючи такий розвиток подій 
безкоштовною реклямою, найпро-
дуктивнішим видом якої у епоху по-
стмодерну став скандал.

Розглядаючи міметичний му-
зичний екфразис як засіб темпо-
ральности, відзначимо три твори, 
варті особливої уваги: Тиша Петера 
Хьоґа, Перебої у смерті Жозе ді Соу-
за Сарамаґо і Волхв (Маґ) Джона Фа-
улза. У цих творах функціонує музич-
ний екфразис, утворений внаслідок 
перекодування на вербальний текст 
конотату музики Йоганна С. Баха, 
розмірковування про яку додає осо-
бливого значення дії, що відбува-
ється, та словам, що промовляються 
головними героями романів.

П. Хьоґу, як професійному ар-
тистові, було набагато простіше 
впоратися з процесом вербалізації 
імпліцитного тексту: Й. С. Бах і його 
музика є настільки переконливи-
ми, що вражаючі виступи Каспера 
Кроне за допомогою свіжих мета-
фор (музика «відкрила серце, як від-
кривають банку очищених томатів» 
[7, 373]) уподібнюють до сучасного 
вуличного перформансу для обме-
женого кола слухачів – спонтанне 
виконання клясичної музики у за-
мкненому (close-air) або відкритому 
просторі (open-air). Крім того, автор 
дає головному персонажеві оповіді 
ключ до розуміння дійства – моно-

логи, що повідомляють реципієнта 
про важливі деталі створення Ча-
кони (мабуть, головного музичного 
твору всього роману). Такий підхід 
спрощує сприйняття надскладних 
речей читачем, який не знає осо-
бливостей, притаманних музиці 
Й. С. Баха, але змушує нудьгувати 
читачів, добре обізнаних з клясич-
ною музикою. Тому патетика Кро-
не, який проводить паралелі між 
життям сучасного комедіянта і ґе-
ніяльного композитора доби Баро-
ко, розмивається й, очікуваний від 
«програвання», ефект зменшується, 
але декодування темпорального ме-
седжу в такому випадку буде більш 
успішним, оскільки пересічному чи-
тачеві не доведеться шукати додат-
кової інформації про стиль Й. С. Баха 
та значення у його спадщині того чи 
іншого музичного твору. 

Розглядаючи аплікований Пете-
ром Хьоґом у полотно роману Тиша 
акт виконання однієї з частин сюїти 
Йоганна Себастьяна Баха для скрип-
ки соло, варто пригадати про всес-
вітньо відомий експеримент, про-
ведений віртуозом Джошуа Беллом, 
який на скрипці Страдіварі виконав 
Чакону у метрополітені Вашинґто-
на. Стаття The Washington Post [11], 
назва якої (у дослівному перекладі 
Перли до сніданку) близька до ви-
слову про пацьорки та свиней, – за-
свідчила байдужість до прекрасного 
у сучасних мешканців меґаполісу, 
адже з понад тисячі перехожих (а 
саме – 1097 осіб) зупинилися на хви-
лину аби послухати гру чи покласти 
гроші й лише одна жінка впізнала 
видатного скрипаля, який за 43 хви-
лини гри зібрав 150 доларів, тоді як 
на його останньому концерті лише 
один найдешевший квиток кошту-
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вав на 50 доларів менше. Експери-
мент був проведений 2007 року, а 
книга П. Хьоґа побачила світ у 2006. 
Тому фраґмент тексту, в якому голо-
вний герой роману, перебуваючи у 
в’язниці, виконує той самий твір, що 
й уславлений музикант біля входу в 
метрополітен, – не є випадковістю 
чи передбаченням, а відображенням 
цінностей сучасників, у напружено-
му слідуванні графіку, що виключає 
відхилення від послідовности за-
плянованих справ, зі своєчасного 
спуску до підземки аби не втрапити 
у час пік. Стілець, що летить у стіну, 
по завершенню Чакони у книзі, мож-
на порівняти з сумою, отриманою 
віртуозом за академічну годину не-
впинної гри, адже, за більш сприят-
ливих умов, до ніг Кроне падали б 
квіти, а банківський рахунок Белла 
поповнився б на п’яти- або шестиз-
начну суму.

Вже згаданий твір Й. С. Баха 
може дати відповідь на питання, 
що виникають від час прочитання 
роману Ж. Сарамаґо Перебої в смер-
ті, головний герой якого перемагає 
смерть, виконавши для неї сюїту № 
6 для віолончелі соло без помилок, 
які переслідували його у всіх попе-
редніх спробах виконати твір без 
зупинок у складних місцях. Дан-
ський письменник підкреслює домі-
нування духової складової у музиці 
мистця доби Бароко, фактично ви-
знаючи акт виконання його творів 
молитвою. Тож у тому, що віолон-
челіст перемагає смерть, граючи, 
немає нічого дивного, бо, за слова-
ми Кроне, «Бах не просто говорить, 
що можна пройти з розплющеними 
очима через смерть. Він сам це ро-
бить – у своїй музиці робить це» [7, 
403], натякаючи на слова Авґустина 

Блаженного «хто співає – той двічі 
молиться» і підтвердженням тому 
є рефрен «Наступного дня ніхто не 
помер», що символізує єдність аль-
фи і омеги, про яку йдеться у Свято-
му Письмі [9].

Дещо інакшим конотатом воло-
діє музика ґенія у романі Волхв Дж. 
Фаулза. Невдале виконання Кончі-
сом старовинного твору спонукає 
Ерфе до питання, чи, бува, не Теле-
ман є композитором, на що господар 
дому відповідає: «Ні, це Бах. Раніше 
я міг грати краще» [10], не лишаю-
чи підказки пересічному читачеві 
щодо справжнього змісту цих ре-
плік. Адже лише обізнані читачі 
зрозуміють, що старий є посеред-
нім музикантом не тому, що не зміг 
з першого разу виконати складний 
пасаж, а тому, що музика Ґеорґа Фі-
ліпа Телемана хоч і є дуже схожою 
до музики Йоганна Себастьяна Баха 
(поліфонія епохи Бароко), але зна-
чно поступається їй за технічними 
характеристиками, тому віртуози її 
майже не виконують. Тож, письмен-
ник формує образ людини, що грає 
роль Бога, створюючи ілюзії-пастки: 
музика, котру написав менш відо-
мий композитор, портрети і скуль-
птури, що оживають, «видіння», 
які є втіленням давніх історій, які 
Кончіс обирає для Ерфе. Майстерно 
вплетений у канву оповіді, музич-
ний екфразис тут демонструє спо-
рідненість суміжних видів мисте-
цтва і характеризує письменника як 
знавця музики, хоч нам і не відомо, 
чи має він музичну освіту.

Як бачимо, у міметичного му-
зичного екфразису головними є 
світоглядна та стильова функції, 
оскільки назва твору є маркером 
часу, а сприйняття музичного твору 
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персонажами вказує на темпораль-
ність, яка й робить літературний 
твір пам’яткою своєї доби. Інспіра-
ція у цьому випадку матиме біль-
ший радіус дії, оскільки для повного 
розуміння імпліцитного тексту ре-
ципієнтові доведеться не лише про-
слухати музичний твір чи знайти 
його тлумачення, але й дізнатися 
про його сприйняття суспільством 
у той час, коли розвивається дія ро-
ману.

З огляду на жагу читача бути 
приналежним до світу високого мис-
тецтва, автори художньої літерату-
ри досить часто згадують відомі му-
зичні твори на сторінках романів і 
оповідань, але такі експерименти не 
завжди можуть називатися екфра-
зисом, тобто прийомом розширен-
ня меж вербального мистецтва – і 
ще рідше викликати повагу у музи-
кантів і мати комерційний успіх за 
рахунок використання даної теми, 
оскільки важливим є не лише рефе-
рент, а й спосіб вживлення елементу 
у текстове полотно. Використовую-
чи можливості екфразису, письмен-
ник створює ретардації, які можуть 
бути як флеш-беками, так і пояснен-
ням до дії, що відбувається, або ж – 
озвучуванням стану героя оповіді. У 
постмодерністському романі такий 
прийом створює ефект загубленос-
ти у часі, заохочуючи читача до учас-
ті у грі з багатьма невідомими.
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Лінґвоцид (лат. lingua – мова 
i cide – вбивство) – мововбивство, 
свідоме, цілеспрямоване нищення 
мови як головної ознаки етносу – на-
родности, нації. У такому ж значенні 
вживається i менш поширений тер-
мін глотофагія (грецьк. γλώσσα – 
мова і φαγεῖν – їсти, ковтати).

Лінґвоцид – це не загибель мови 
внаслідок розсіяння чи зникнення 
її носіїв через природні катаклізми, 
пошесті, війни тощо, а організова-
на (плянована, керована) ліквідація 
якоїсь мови (мов) на певних терито-
ріях, у певних сферах спілкування чи 
й цілковито. Лінґвоцид не є самоціл-
лю: нищення мови (мов) здійснюєть-
ся з метою масового переходу етносу 
(етносів) на іншу мову, тому ця мета, 
та й сам процес, здебільшого має ет-
номовно конкретизовані назви: ла-
тинізація (романізація), ґерманізація 
(онімечення), русифікація (зросійщен-
ня, (по)московщення) та под. 

Нищення мов підлеглих народів 
було знане й усвідомлюване ще в 
часи Античности та Середньовіччя. 
«Зусилля панівної держави спрямо-
вані на те, щоб підкореному народові 
не лише своє ярмо, але також задля 
миру в суспільстві свою мову наки-
нути», – писав Авґустин Блаженний 
(Augustinus Sanctus, 354 – 430). Над 
цими словами з його 19-ої книги De 
civitate Dei і реаліями свого часу роз-
мірковував 1548 р. Теодор Бібліян-
дер (Buchmann, 1509 – 1564) [8, 71 
(59)]. Однак це явище, попри його по-
ширеність у світі, донедавна не мало 
усталеного і широко відомого найме-
нування.

Термін «лінґвоцид» виник у про-
цесі використання та семантичного 
розвитку юридичного поняття «ґе-
ноцид», створеного правником-між-
народником Рафаелем Лемкіним, 
який у 30-их роках ХХ ст. розрізняв 
«акти варварства» (діяльність проти 
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людського життя з наміром знищен-
ня певної расової, реліґійної чи со-
ціяльної спільноти) та «акти ванда-
лізму» (діяльність проти культурної 
спадщини національних спільнот). 
Пізніше у книзі Правління держав 
«осі» в окупованій Европі (1944 р.). Р 
Лемкін поєднав ці два види злочи-
нів проти людськости в одному по-
нятті, створивши для нього назву 
«genocide» (ґеноцид) й окресливши 
його як «скоординований плян різ-
них дій, спрямованих на знищення 
найважливіших основ життя наці-
ональних груп, з метою знищення 
самих цих груп. Мета такого пляну – 
розпад політичних і соціяльних ін-
ститутів, культури, мови, національ-
них почуттів, релігії, економічних 
основ існування національних груп, 
а також знищення особистої безпеки, 
свободи, здоров’я, гідности і навіть 
життя людей, що належать до таких 
груп» [11].

Р. Лемкін як консультант Юри-
дичного комітету ООН разом із Анрі 
Доненді де Вабром написав проєкт 
Конвенції про запобігання злочину ґе-
ноциду та покарання за нього. 9 груд-
ня 1948 р. Ґенеральна Асамблея ООН 
ухвалила цю Конвенцію, однак стат-
тя ІІІ її проєкту («Будь-яка обдумана 
дія, здійснена з наміром знищити 
мову, реліґію або культуру національ-
ної, расової чи реліґійної групи наці-
онального або расового походження 
чи реліґійних переконань, така, як 
1) Заборона використання мови в 
групі у щоденному спілкуванні, або 
в школах, або в друку і поширення 
матеріялів мовою групи») не була 
прийнята [18]. У Конвенції, в пере-
ліку злочинів ґеноциду, тільки один, 
останній, пункт (е) («насильницьке 
передавання дітей із однієї людської 

групи в іншу») [4] імпліцитно стосу-
ється і проблем мови, культури, ре-
ліґії тощо. Від такого звуження по-
няття «ґеноцид» злочини, перелічені 
у неприйнятій статті ІІІ Конвенції, 
не перестали бути гостро актуаль-
ними у світі. До того ж, як стверджує 
П. Мак Каскер, у цій статті було дано 
визначення лінґвіциду, що допома-
гає зрозуміти, наприклад, політику 
турецького уряду в Курдистані та 
британських урядів щодо мов корін-
них народів на Британських остро-
вах і в колоніях та «кваліфікувати її 
як ґеноцид – намір витіснити мову і 
пов’язану з нею культуру» [18].

Людям важливе не лише їхнє фі-
зичне життя, але і їхня ідентичність. 
Тому, цілком логічно, у світовій на-
уці та громадській думці, крім слова 
«ґеноцид», набули поширення ще 
два споріднені з ним терміни: «ет-
ноцид» і «лінґвоцид». Перший із них 
був створений самим Р. Лемкіним 
як альтернативний до слова «ґено-
цид», однак уживається у вужчому 
значенні – як «культурний ґеноцид». 
«Етноцид – умисне і систематичне 
знищення культури етносу: ‘етноцид 
провадиться проти культури міс-
цевого населення шляхом знищення 
нашого способу життя’» [10]. Свого 
часу російський філософ В. Соловйов 
називав таке явище «духовим кані-
балізмом». 

В українському слововживанні 
синонімами слова «етноцид» є слова 
«винародовлення» та менш уживане 
«деетнізація», які означають позбав-
лення етносу його культури, етнічної 
своєрідности, питомих етнічних при-
кмет, самосвідомости тощо. Кінце-
вою метою етноциду є асиміляція – 
розчинення етносу (субетносу, ет-
ногрупи, етносоціяльного стратуму) 
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в іншому етносі, поглинення етносу 
іншим етносом. «Хіба асиміляція не є 
безбольовою смертю, яка, звичайно, 
краща «за остаточне розв’язання» 
єврейської проблеми (за А. Гітле-
ром), але яка має точно такі ж наслід-
ки?» (П. Жіневскі).

«Народи не вмирають, доки живе 
їхня мова» (В. Ганка): винародовлен-
ня й асиміляція неможливі без по-
збавлення етносу його прикмети № 
1 – мови як осердя етнокультурного 
комплексу, без якого етнос утрачає 
свою культуру, характерологічні 
прикмети, історичну пам’ять, мен-
тальність та ін. Тому на означення 
мовного ґеноциду виник відповід-
ний термін – «linguicide».

Докладна історія появи цього 
слова буцімто не досліджена. Одне з 
довідкових англомовних видань на-
віть вибачається з цього приводу: 
«Sorry, no etymologies found» («Ви-
бачте, етимології не знайдено») [16]. 
Річ у тім, що проблемою лінґвоциду – 
з цілком зрозумілих причин – в осно-
вному цікавиться соціяльно-гума-
нітарна наука і непокоїться громад-
ська думка народів, які були, залиша-
ються або відчувають небезпеку ста-
ти жертвами цього насильства. Щоб 
пересвідчитись у цьому, достатньо 
зіставити кількість українськомов-
них і російськомовних публікацій на 
тему лінґвоциду та проаналізувати 
розбіжності між ними в тлумаченні 
виявів лінґвоциду щодо української 
й інших неросійських мов у царській, 
комуністичній та посткомуністичній 
Росії. 

В англомовній довідковій літе-
ратурі слово «linguicide» переваж-
но подається як синонім до терміну 
«death of a language» і визначається 
як «смерть мови через природні або 

політичні причини» («The death of 
a language, either from natural or 
political causes») (див. напр., [14], 
[16], [17]). Таке значеннєве наповне-
ння терміну «лінґвоцид» певною мі-
рою суперечить «внутрішній формі» 
цього слова – мотивованости його 
значення семантикою складників: 
другий корінь (-цид) однозначно 
вказує на вбивство, тобто смерть на-
сильницьку. Правда, і в англомовній 
літературі можна натрапити на ви-
значення, що лінґвоцид – це «вбив-
ство мов без убивства мовців» («the 
killing of languages without killing the 
speakers») та що він належить до 
арсеналу засобів масового уражен-
ня [13]. Коли ж ідеться про мови на-
родів, зокрема ірляндців, які стали 
жертвами лінґвоциду, практикова-
ного Англією, цей термін уживається 
у звичному для українців розумінні – 
мововбивство (див., напр., [18]).

У німецькій науці про мову на 
означення лінґвоциду викорис-
товується калькований термін 
«Sprachmord» («мововбивство»); 
терміни «Linguizid» і «Sprachtod» 
(«смерть мови») вживаються рідше. 
Автори англомовних досліджень ча-
сом, аби уточнити, щó саме мається 
на увазі під терміном «linguicide», 
використовують німецьке слово 
«Sprachmord», пояснюючи його шля-
хом калькування («languagemurder»). 
Подібно тлумачать вони і ширше 
вживаний термін «language death» 
(«смерть мови») та його синоніми 
language extinction, linguistic еxtinction, 
linguicide: «language death (or murder, 
Sprachmord as the Germans say)» 
(«смерть мови (або вбивство, мовов-
бивство, як кажуть німці)») [9, 77].

Українці мають багату історію 
спрямованого проти них «мовов-
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бивства, культуровбивства і наро-
довбивства» (Р. Смаль-Стоцький). 
Тому не дивно, що автором терміну 
«linguicide» у світовій науці став ви-
значний український учений у діяс-
порі проф. Ярослав Богдан Рудниць-
кий. Будучи членом Королівської 
комісії для справ двомовности й дво-
культурности в Оттаві (1963 – 1971), 
він запровадив поняття лінґвіциду у 
Звіті (Книга І) 1967 р. [19, 644].

Пізніше Я. Б. Рудницький цей 
злочин проти людcькости описав 
ширше і докладніше, зокрема, у пра-
ці Лінгвіцид, яка вийшла у 100-річчя 
Емського указу. Явище лінґвіциду 
розглядалося також на Міжнародній 
конференції з голокосту-ґеноциду, 
що відбулася в Єрусалимі – Тель-
Авіві 1982 р., на якій було розрізне-
но часткове руйнування мови («го-
локостний лінґвіцид») та тотальне 
винищення певної популяції («ґено-
цидний лінґвіцид»). Я. Б. Рудниць-
кий стверджував: «Будь-які спроби 
частини суспільства, уряду чи інсти-
туцій обмежити або підтримати ви-
користання однієї мови за рахунок 
іншої вважаються лінгвіцидом». До 
виявів лінґвіциду він відносив також 
вбивство носіїв мови (ґеноцид); ре-
пресивні заходи, що заважають при-
родному розвиткові мови; насиль-
ницьке трансформування двомов-
ного суспільства в одномовне; наки-
дання чужої мови через обов’язкове 
вивчення її у школі, через засоби 
масової інфор мації; відмову в під-
тримці культурного розвитку націо-
нальних меншин та ін. Намагаючись 
привернути увагу політиків, учених 
і громадськости вільного світу, Руд-
ницький розглянув цілу низку виявів 
політики лінґвіциду супроти україн-
ської мови в СРСР (див. : [2, 95-100]).

Совєтська наука замовчувала 
слово лінґвіцид та маніфестоване 
ним поняття, оскільки воно викли-
кало прозорі асоціяції зі становищем 
національних мов (російська мала 
статус міжнаціональної мови) підле-
глих народів. На рідних землях укра-
їнців можливість безкарно писати і 
говорити правду про мовну ситуацію, 
про тотальне російщення появилася 
аж у час пізньої Горбачовської «пере-
будови», а особливо після здобуття 
державної незалежности. «В Украї-
ні це часто відбувалося в контексті 
здебільшого емоційних дискусій про 
«мововбивство» («Sprachmord»), так 
званий «linhvocyd». Лінґвоцид, здій-
снюваний через оголошене в Совєт-
ському союзі «зближення і злиття» 
(«Annäherung und Verschmelzung»)» 
[20, 16]. 

Тоді ж термін «лінґвіцид» транс-
формувався у «лінґвоцид» : відбуло-
ся аналогійне вирівнювання слова за 
моделлю складних лексем із першим 
коренем лігв- (лінґводидактика, лінґ-
вогеографія тощо) з уподібненням 
до слів «ґеноцид», «етноцид». Однак 
лінґвоцид щодо української мови і в 
час незалежности, особливо за пре-
зидентства Віктора Януковича, не 
належав до пріоритетних тем офіцій-
ної української соціяльно-гуманітар-
ної науки та її виходів у сферу гро-
мадської думки. Ще й сьогодні слово 
«лінґвоцид» можна знайти аж ніяк 
не в кожному українському довід-
ковому виданні, лінґвістичному чи 
енциклопедичному словнику (докл. 
див. [6, 137-140]).

В англомовній довідковій літера-
турі тлумачення слова «лінґвоцид» 
незрідка починається ремаркою 
«Used in linguistics» («Вживається в 
лінґвістиці») (див., напр., [15] або ж 
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«In linguistics» («У лінґвістиці») (див., 
напр., [12]). Однак лінґвоцид нале-
жить до компетенції не тільки лінґ-
вістики, а й цілої низки інших наук, 
де це явище розглядається в політич-
ному, економічному, футурологічно-
му, демографічному, педагогічному, 
культурологічному, реліґійно-кон-
фесійному, а в інтердисциплинарних 
науках – у соціолінґвістичному, ет-
нолінґвістичному, психолінґвістич-
ному, лінґводидактичному та інших 
аспектах [докл. див.: 6, 145-161]. 

 Лінґвоцид – це насамперед по-
літичне поняття, яке відбиває один 
із напрямків внутрішньої і зовніш-
ньої політики держави. Це стосуєть-
ся передусім країн із неодномовним 
населенням. У ХVIII ст. австрійські 
цісарі намагалися створити з різних 
народів своєї монархії німецькомов-
ну «дунайську» націю, взявши за взі-
рець мовну політику катерининської 
Росії. Росія ж списала цю політику у 
Франції, яка ще 1539 р. ордонансом 
короля Франциска І заборонила всі 
мови країни, крім французької. Це 
була політика мовної гомоґеніза-
ції поліетнічного суспільства, яка 
в Росії отримала кальковану назву 
«выравнивания (вирівнювання) на-
родностей»: усі вони мали стати 
«рівними», тобто російськомовними, 
а далі – просто росіянами. Однак під-
корені народи зазвичай не прагнуть 
ставати такими «рівними» жертва-
ми лінґвоциду, й у ХХ ст. президент 
Франції Ж. Помпіду небезпідставно 
констатував, що з усіх політичних 
питань найскладнішим є лінґвістич-
не, а Совєтський союз розпався по 
національних, отже, передусім мов-
них швах. Показово, що ні Франція, 
ні Російська Федерація досі не рати-
фікували Европейську хартію реґіо-

нальних або міноритарних (меншин-
них) мов. 

Найефективнішою формою лінґ-
воциду є ґеноцид – фізичне знищення 
носіїв певної мови. Немає людини – 
немає проблем (Іосіф Сталін). Йдеть-
ся насамперед про людей, які дума-
ють, говорять і діють інакше, ніж цьо-
го вимагає панівний режим. Тому, аби 
позбутися якоїсь мови, здебільшого 
знищують не всіх її носіїв, а лише при-
належних до провідних, освічених 
верств суспільства. Такий стратумно 
обмежений ґеноцид називають соціо-
цидом. Наприкінці 20-их – у 30 рр. ХХ 
ст. московсько-большевицька влада 
фізично ліквідувала практично все 
духовенство і численних активістів 
Української Автокефальної Право-
славної Церкви, тоді ж було розстрі-
ляно або замордовано у концтаборах 
більшість української творчої інтелі-
ґенції, в т. ч. мовознавців-україністів 
та активних учасників проголошеної 
большевицькою владою коренізації 
(українізації) 1923 – 1932 рр. Усе це іс-
тотно похитнуло позиції української 
мови. Пізніше подібний соціоцид було 
влаштовано на приєднаних до СРСР 
землях Західної України.

Засобом лінґвоциду слугує де-
мографічна політика. За законом 
1869 р. (був чинний до 1919 р.) для 
заохочення переїзду чиновників ро-
сійського етнічного походження в 
Україну була запроваджена медаль 
«За обрусение края», а головне – за 
зросійщення українців чиновники 
отримували доплату:

Если продуемся, в карты играя,
Поедем на Волынь для обрусенья 

края1.
(Козьма Прутков).

1 Якщо програємося в карти, / Поїдемо на Во-
линь –  проводити її зросійщення. – рос.
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1926 р. в УССР проживало 23 218 

860 українців (80%) і 2 677 166 росі-
ян (9,2%), решта – люди інших націо-
нальностей. 1989 р. в УССР (у складі 
якої вже були Галичина, Волинська 
і Рівненська області, Буковина, За-
карпаття та Крим) українців налічу-
валося 37 419 053 (72,7%), а росіян – 
11 355 582 (22,1%). Потужним засо-
бом лінґвоциду супроти українців 
стала ліквідація селянства як кляси 
шляхом масового «розкуркулення» 
і виселення з України у північні та 
східні регіони РСФСР, соціялістичної 
індустріялізації (міста ще в царські 
часи стали бастіонами російщення) 
та колективізації (перетворення 
вільних селян на державних кріпа-
ків), за спротив якій мільйони укра-
їнських селян було виморено голо-
дом, а на їхнє місце переселено сотні 
тисяч колгоспників із Росії і частково 
з Білорусі. 

Як засіб лінґвоциду широко 
практикуються урядові та/або цер-
ковні заборони мови – цілковиті чи, 
частіше, часткові. 1714 р. еспанська 
королівська влада заборонила ката-
ланську мову в освіті й судочинстві, 
а в ХХ ст. режим фашистського дик-
татора Ф. Франко заборонив у Ката-
льонії навчати цією мовою у школах і 
вишах, публікувати нею ґазети, жур-
нали і книжки, правити Службу Божу, 
листуватися, розмовляти в робочий 
час, називатися каталянськими іме-
нами, вживати рідні географічні на-
зви, у т. ч. слово Катальонія. Україн-
ську літературну мову забороняли у 
Польщі, Угорщині, Румунії, але най-
довше вона була під різними заборо-
нами у царській Росії (див.: [7]). 

Як дієве знаряддя лінґвоциду ви-
користовується освіта. «Народ має 
учитися, народ хоче учитися; якщо 

ми не дамо йому умов і засобів учи-
тися своєю мовою, – він буде учитися 
чужою, – і наша народність загине з 
освітою народу», – зазначав на по-
чатку 1860-их років Микола Косто-
маров. Але якраз загибель народ-
ностей шляхом їх зросійщення і була 
метою Росії. Про це 1870 р. відверто 
й однозначно заявив обер-прокурор 
Синоду й міністр освіти Д. Толстой: 
«Остаточною метою освіти всіх іно-
родців, що проживають у межах на-
шої вітчизни, безперечно, має бути 
обрусіння».

Лінґвоцид здійснюється шля-
хом надання переваг носіям панів-
ної мови та самій цій мові. «Дивне 
відчуття охоплювало тут (у Молдав-
ській ССР) того, хто приїжджав із 
Росії! Будучи навіть часто хоч і дур-
нем, він виявлявся у пошані. Йому 
російську не треба було вчити», – 
писала Н. Чуґунова («Огонек» 1990, 
№ 52, с. 12). Молдавську ж їм теж не 
треба було вчити, бо була чинною 
Постанова РНК СССР та ЦК ВКП(б) 
Про обов’язкове вивчення російської 
мови в неросійських республіках СРСР 
(1938 р.), а за законом Про зміцнен-
ня зв’язку школи з життям (1958 
р.) друга мова, тобто мова республі-
ки, вивчалася за бажанням батьків 
учнів. Отже, не вибирати можна було 
тільки мови неросійських республік. 
За Постановою ЦК КПСС і Ради Мі-
ністрів СССР Про додаткові заходи з 
поліпшення вивчення російської мови 
в загальноосвітніх школах та інших 
навчальних закладах союзних рес-
публік (1983 р.) на російську мову в 
2–12 клясах додатково відводилися 
2-3 години на тиждень, уроки росій-
ської мови проводилися не з цілою 
клясою, а в підгрупах, а вчителі ро-
сійської мови отримували 15-відсо-
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ткову доплату. Одним із поширених 
методів лінґвоциду є толероване чи 
й заохочуване владою приниження 
статусу і престижу мови залежного 
народу, її дифамація (знеславлен-
ня). «Поетична мова України стала 
предметом зневаги і насмішок», – пи-
сав М. Костомаров. Українську мову 
кваліфікували як «варварську» (Н. 
Карамзін), «наріччя російської» (В. 
Бєлінський, М. Горькій), «неавто-
хтонну» в Києві, Подніпров’ї і ширше 
(Н. Поґодін, А. Соболєвський), непри-
датну для науки, освіти, мистецтва, 
політики, військової справи, спорту, 
зневажали як неугодну Богові «мову 
базару», як «мужицьку» (пізніше – 
«колгоспну») і т. п. Щоб не допустити 
її у вищі сфери комунікації, в підро-
сійській Україні не дозволялося ста-
вити п’єси, в яких українською роз-
мовляють персонажі-інтеліґенти, ви-
ступати по-українськи на наукових 
конференціях та інших публічних 
заходах, перекладати твори з росій-
ської та інших мов тощо. Літературну 
українську мову обрусителі вже по-
над сто років називають «ґалицким 
языком»: для них «справжня» укра-
їнська – потворний російсько-укра-
їнський суржик. Лінґвоцидним ці-
лям слугують свідомі перекручення 
історії панівного і залежних народів 
та їхніх мов. Для цього, наприклад, 
було сконструйовано концепт «стар-
шого російського брата» зі спільної 
колиски, якою начебто була мітич-
на спільносхіднослов’янська народ-
ність зі спільносхіднослов’янською, 
руською, мовою, що з неї після мон-
гольської навали виокремилися 
«молодші» українська та білоруська 
мови. З історії української мови було 
вилучено протоукраїнський (до се-
редини ХІ ст.) і давньоукраїнський 

(до кінця ХІV ст.) періоди – разом 
приблизно тисячу років.

Я. Б. Рудницький писав, що в 
СССР українську мову офіційно не 
забороняли, зате всілякими спосо-
бами наближували до російської з 
метою «злиття» з нею, точніше, щоб 
домогтися, як пізніше висловився 
С. Караванський, її «смерти через 
подобу». Про «урядове втручання 
у внутрішні закони мови» як «ра-
дянський винахід і новину» писав 
і проф. Ю. Шевельов. Однак окремі 
вияви такого втручання були ще в 
дорадянські часи. Так, царська цен-
зура «не дозволяла неологізмів, не 
допускала нових слів, що показують 
якісь культурні розуміння» (І. Огі-
єнко), а «єрижка», тобто російська 
графіка й ортографія, тільки якою за 
Емським указом могли друкуватися 
українські видання, спотворювала 
українську вимову (П. Стебницький). 
В СССР українську мову зближували 
з російською за цілим спектром – 
від фонетики, графіки й ортографії 
до лексики, словотвору, граматики і 
стилістики, вилучаючи те, чим укра-
їнська відрізняється від російської, 
і вносячи в неї те, що є в російській 
чи подібне до нього. Так, 1933 р. з 
цією метою до «соборного» («харків-
ського») правопису української мови 
було внесено 126 змін. Підганяли 
правопис під російські ортографічні 
стандарти і пізніше. Аби українська 
мова не мала своєї питомої терміно-
логії, було знищено численні напра-
цювання Інституту української нау-
кової мови, заснованого і керованого 
акад. А. Кримським, – понад 80 га-
лузевих словників та незавершений 
фундаментальний російсько-україн-
ський словник, замість якого почали 
укладати словник «російсько-росій-
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ський», як із гіркою іронією конста-
тував цей великий учений-поліглот. 
Слова про самобутність української 
мови трактувалися як злочин. З неї 
робили «бліду й незграбну копію 
російської мови» (С. Караванський), 
приречену на небуття.

Лінґвоцидне призначення мала 
і концепція «гармонійної двомов-
ности» з двома рідними мовами, що 
прийшла на зміну теорії «злиття 
мов», наукова неспроможність якої 
була аж надто очевидна, а головне – 
«зливатися» з іншими мала б і росій-
ська мова, а це ж була мова «реаль-
ного соціялізму», а отже, і комуніз-
му – «світлого майбутнього всього 
людства». Коли одна «рідна» мова 
міжнаціональна, престижна, високо-
розвинена, всеохопна, а друга рідна – 
національна, з обмеженими можли-
востями, то, за задумом, перша мала 
стати більш рідною, а далі й єдиною 
рідною. Другу ж чекала природна 
смерть – неуникненна і, що важли-
во для режиму, безконфліктна. Від 
1926 до 1979 р. з етномовної мапи 
СССР так зникли 93 етноси [3, 63]. 
Померли мови – не стало й народів. 
Лінґвоцид завершився плянованим 
етноцидом та асиміляцією. 

Цю ж політику лінґвоциду й ет-
ноциду та асиміляції, відкинувши 
фарисейську совєтську фразеологію 
про «небувалий розквіт мов наро-
дів СССР під зорею совєтської вла-
ди», про «єдність народів – дружбу 
мов» та подібне, провадить нинішня 
посткомуністична Росія. У цій дер-
жаві проживають кілька мільйонів 
українців, однак немає жодної укра-
їнської школи. Російські політики і 
навіть учені (правда, серед них тра-
пляються і винятки) не змирили-
ся з тим, що колись підвладні їхній 

державі народи стали на шлях само-
стійного життя і розбудовують свої 
культури та мови. Приклад: дирек-
тор Російського інституту страте-
ґічних досліджень колишній ґене-
рал КҐБ Л. Рєшєтніков та керівник 
Центру дослідження проблем країн 
«ближнього зарубіжжя», «провід-
ний вітчизняний українознавець» 
(sic!) Т. Гузенкова. «Ця пара за під-
тримки залежних від них і підле-
глих їм співробітників-експертів не 
могла висловлювати нічого іншого, 
крім «Ніякої України – тільки Мало-
росія», «українська державність – це 
блеф і failed state», «результат зло-
чинного руйнування більшовика-
ми Російської імперії», «українська 
мова штучно створена австрійцями 
і поляками з метою розвалу росій-
ської єдности»… і т. п.» [1]. Ці та поді-
бні «учені» не хочуть визнавати, що 
«тотальне заперечення факту існу-
вання мови як окремої лінґвальної 
системи» є виявом політики лінґво-
циду. Водночас вони вважають лінґ-
воцидом політику дерусифікації в 
країнах СНҐ і Балтії та українізації 
в Україні [див.: 5]. Така позиція ціл-
ковито відповідає російській імпер-
ській логіці, за якою «что взято, то 
свято» («що забране, те – святе» – 
рос.). Але нині народи з такою логі-
кою миритися не хочуть. 
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Abstract: The function of personal names in the modern Ukrainian prose is exam-
ined. The most active models of their formation are described. It is mentioned that the 
personal name joins so called first reality and the character that is presented in the text. 
The literary anthroponyms that are typical for the realistic prose about the village and 
the city are different. The personal names of the characters are described with the ironic 
connotation that is a characteristic feature of the satirical prose. Second spoken informal 
names of the characters (nicknames) are organized in the separate group. The set of the 
personal names presents characteristics of the individuals according to their outer and 
inner psychological peculiarities due to their position in the social structure of the mod-
ern Ukrainian society.
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ВЛАСНІ НАЗВИ ЯК ЗАСІБ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ТА СОЦІЯЛЬНОЇ 
СТИЛІЗАЦІЇ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ БУКОВИНИ

Художній текст – джерело пізнан-
ня експресивного усно-розмовного 
середовища, трансформованого у 
ньому як у мовно-естетичній системі 
знаків. Праґматика міжособистісних 
відносин, покладена в основу комп-
лексу словесно-художніх образів, пе-
редовсім визначає продуктивність 
механізмів використання традицій-
них моделей індивідуалізованого 
іменування персонажів, утворення 
нових власних назв. 

У лінґвістиці й нині поклика-
ються на думку В. Віноґрадова про 
те, що реєстр імен, прізвищ та пріз-

виськ у художній літературі „не може 
бути представлений деякими при-
кладами. Це дуже важлива і склад-
на проблема стилістики художньої 
літератури” [2, 124]. Сучасні лінґ-
вопраґматичні аспекти вивчення 
функцій власних назв у художніх 
творах зумовлюють урахування ві-
кових, ґендерних та професійних 
особливостей тих, хто спілкується, а 
також конкретних умов і цілей мов-
ного акту персонажа, їхній зв’язок із 
культурою. Саме комплекс цих чин-
ників з’єднує „наші знання про мову 
з нашим знанням про людину, носія 
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мови, з особливостями відображен-
ня в її свідомості лінґвістичної ком-
петенції культурно вагомих феноме-
нів” [15, 14]. У зв’язку з цим іменник у 
науковій літературі прийнято вважа-
ти „особливим модусом ономастич-
ної діяльности” [3, 245]. 

Власні імена персонажів (літера-
турно-художні антропоніми, за Л. Бе-
леєм) – мікрообрази з характерною 
внутрішньою формою [4, 101], які 
вдумливий читач здатний стилістич-
но інтерпретувати, визначаючи при 
цьому їх можливу глибинну струк-
туру. Питання про розмовну основу 
власної назви у сучасній прозі знову 
повертає нас до питання про норму 
в художній мові, адже мовна норма 
прози досить демократична і спира-
ється на естетичні канони художньо-
го мислення, на соціяльні стереоти-
пи мовної поведінки в національній 
культурі, що стають основою сти-
лізації в оповідній структурі прозо-
вого тексту. При цьому власне ім’я 
зближує так звану першу реальність, 
і особу-персонажа, яка представлена 
в художньому тексті. 

Відомо, що в художньому тексті 
розрізняють три способи онімов-
живання: 1) власне ім’я – смислова 
віха; 2) власне ім’я – тло оповіді; 
3) власне ім’я – факультативний 
елемент [5]. Прийнято розрізняти 
такі функції власних назв у худож-
ньому тексті: номінативна, іден-
тифікаційна, дейктична, адресна, 
інформативна, стилістична, емо-
ційно-оцінна, культурно-історична 
(Л. Белей [1, 112]), хронотопічну, 
характерологічну, образно-тро-
пеїчну, експресивну, текстотвірну 
(Ю. Карпенко [5, 200]).

Метою нашої статті є спроба про-
аналізувати розмовні форми офіцій-

них імен, що створюють основу для 
стилізації колориту повсякденности 
у безпосередній комунікації персона-
жів у творах на теми буковинського 
сільського побуту.

Матеріялом наукових спостере-
жень слугували прозові тексти най-
відоміших письменників Буковини 
ХХІ ст., які сконцентрували свою ува-
гу на темі сучасного села і провінцій-
ного міста. Це творчість суспільно-
політичної та побутової тематики 
(М. Матіос, Г. Тарасюк, В. Кожелянко, 
В. Михайловський), а також сати-
ричні твори (М. Лазарук, Г. Тарасюк). 
Така жанрово-тематична диференці-
яція також впливає на способи утво-
рення власних імен-антропонімів і 
на їх стилістичне забарвлення за до-
помогою:

1) форм імен із суфіксом -к-, -ут-, 
-ичк-: «А молодшого, Назарка, сило-
міць на Донбас вивезли» [14, 241]; «– 
Надько! Два по сто в одну тару» [7, 69]; 
«Тaрaскa один рaз билa електрикa» 
[13, 14]; «Марусичка у щирості своїй 
утішено розхитує головою» [14, 28]; 

2) зменшувально-ласкавих на-
йменувань осіб: «А в Стьопика – ціла 
короварня!» [17, 5]; 

3) просторічних форм непоши-
рених на Буковині імен людей: «Сіро-
жа, чоловік, все при начальстві кру-
тився» [17, 4];

4) характерних реґіональних 
форм антропонімів: «Федьо осідлaв 
був свого бaрaнa і повіз нa нім синa 
до школи» [13, 6]; «Одокія, а по-
домашньому Доця, – вінчана жінка 
старшого Чев’юкового сина Пав-
ла?» [10, 9]; «Тонця, Антонінa моя 
нaйменшa, сплaкaлaся нa нитку, бо 
то було aкурaт перед її свaтaнням, то 
дівкa боялaся, aби свaти не подумaли, 
що мaмa її не сповнa розуму» [12, 
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224]; «Мидорця на те невпевнено зве-
ла брови підківками» [14, 120].

Окремі текстові уривки дають 
уявлення про ціннісні орієнтації но-
сіїв мови щодо найменувань осіб у 
Західній Україні. Ця інформація про-
зора там, де нанизуються цілі ряди 
власних назв: «Теофіла з сестрою Ан-
ною підгортала в городі картоплю, 
трійко її старшеньких хлопчиків – 
Амбросій, Маковій і Хризонт – непода-
лік пасли корови, а меншенькі – Тана-
сій і Прокіп – бавилися поруч, коли на 
безмовній сільській дорозі закурило 
пилюгою з-під численних кінських 
копит, а довколишня тиша заповни-
лася багатоголосим чужим шварґо-
тінням» [10, 153]; «Зроду-віку Юр’янa 
знaлa, що випрaне вбрaння требa 
вішaти, як і носити, по-людськи» [12, 
6]. Особливо виразно ця особливість 
постає в обігруваному на протистав-
ленні словоформ контексті, пор.: «Я 
ж Стефко чи Штефко, ну Стьопа…» 
[7, 85].

Розмовний колорит мають й іме-
на жінок, утворені за традиційними 
моделями: 

1) похідні від імен жінок з суфік-
сом -к-: «Жінкa, що жилa тихо й без-
звучно – як лaсиця, голосу Мaруськи 
добре не знaв нaвіть її чоловік» [12, 
93];

2) похідні від імені чоловіка з 
суфіксом -их-/-іх-: «І це щастя Бара-
башиха ще довго носила в собі» [14, 
249]; «А Пaвлихa дaлa тоді трошки 
бринзи, жменьку сиру і відро бара-
боль» [13, 20]; «І хреститься прaворуч 
неї Їлaчихa, в котрої лиш Бог знaє, де 
її Їлaк подівся» [12, 90]; 

3) похідні від прізвища чоловіка 
з суфіксом -к-: «– Чуєте, Варварчучко, 
не переказував ніхто ніякої вістки 
від Івана? – з самого ранечка кричить 

почерез паркан Оксена Притулячка» 
[10, 99]; «Гафія Нестерючка першою 
подала з хати голос» [14, 51];

4) похідні від прізвища чоловіка 
з суфіксом -ов-: «Це Міця, Мaруськa 
Пaленюковa, рве голос криком» [12, 
93]. Цей тип номінацій персонажів-
жінок має, крім того, реґіональну 
особливість іменування людей. 

Як і в реальному сільському се-
редовищі, у творах, що відображають 
повсякденні ситуації спілкування, 
широко вживають назви осіб, утво-
рені за моделями: 1) „власне ім’я 
+ прикладка-назва роду заняття” 
(«Мaло того, що встиду нaбрaвся сто-
ронський чоловік, привітaвшись із 
Вaсилем-теслею «Слaвa Йсу, Бог нa 
поміч, ксьондзе!», то ще ним же мaло 
не був битий» [13, 18]; 2) „власне ім’я 
+ прикладка-назва способу поведін-
ки, психологічного типу” («Коли б 
ото Василині зараз зустрілася Ма-
ринька-богодуха, можна б і не жури-
тися невістчиною тяжбою» [10, 33].

Окремий різновид літературно-
художніх антропонімів у мові україн-
ської прози – прізвиська – розмовні 
вторинні неофіційні номінації осіб, 
які є знаками-визначниками:

а) особливостей поведінки пер-
сонажа: «Вaрвaрa, до якої припе-
чaтaлось прізвисько Злодійкa, мaло 
не від хaти до хaти носилa новину – 
aж дaвилaся від нетерплячки» [13, 
63], зокрема й мовної – мовні звички 
(«У Тисовій Рівні його (Стринаду. – 
М. Ц.) прозивали „поташ”. Кожному, 
леда хто в селі занедужає чи зане-
паде духом, Стринада, що був говір-
ливий, як баба, давав незмінну пора-
ду: – Згасіть поташу, дайте випити – 
зразу попустить» [10, 79]; мовні вади 
«(Той, кого в Тисовій Рівні називали 
Німим, був Олекса Говдя по метриці. 
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Німим вернувся з цісарської війни» 
[10, 45];

б) зовнішніх ознак персона-
жа: «Десь під обід двері в кaбінет 
директорa місцевої восьмирічки від-
чинилися з шумом і гуркотом – і по-
через поріг ввaлився-вкотився Дми-
тро Одaйний – комірник колгоспу, 
якого в селі нaзивaли Член Колобок 
зa його опецькувaту і круглу фіґуру 
і зa непомірно чaсте вживaння словa 
«член»» [13, 51]; «У селі знали: від 
народження кривонога Василина, 
якій, не криючись, призвішкувалися 
Кривою Качкою, володіє чимось біль-
шим, ніж простим ворожбитством» 
[10, 34];

в) кола зацікавлень їхніх носі-
їв. Деякі з них виражають ставлен-
ня до носія імені «(Матронку в селі 
нaзивaють Михaйловим чудом. Точні-
ше, Михaйло сaм її тaк прозвaв»[13, 
84]. Пор. мотивацію: «– Гості! До-
рогі мої нaбутливі гості, дивіть-
ся нa Михaйлове чудо, любуйтеся 
Михaйловим чудом, нaбувaйтеся коло 
Михaйлового чудa! Нa Михaйлове 
чудо дивіться! – нa одній руці крутив 
її нaд головaми гостей, немовби весе-
лу різнокольорову квітку» [13, 85]. У 
наративній канві такі номінації осо-
бливо прикметні, оскільки вони не-
звичайні, індивідуалізовані, створені 
з певною конотацією. Це характеро-
логічний тип власного імени-антро-
поніма. Крім загальнонаціональних 
засобів, що є основою утворення но-
вого вторинного імени, персонажі у 
прозі сучасних письменників Буко-
вини можуть мати і характерні для 
цього реґіону найменування осіб, як-
от, Цвичок від ‘цвик’ (цвях). У тексті: 
«Ніхто не знaв, тa й не допитувaв ні-
коли, Івaнового прізвищa, лише від-
коли світ тa сонце люди і діти в Чере-

мошнім призвішкувaлися йому Цвич-
ком, бо дуже любив Івaн збирaти 
по довколишніх селaх зaлізяччя, a 
нaйбільше – цвяхи, по-тутешньому 
«цвики», з яких згодом робив дримби 
і продaвaв їх чи то в Кутaх, чи в Косо-
ві нa бaзaрі» [13, 36].

Нерідко письменник, моде-
люючи портрет персонажа, моти-
вує вторинність імени за допомо-
гою усно-розмовної конструкції: 
припечaтaлось прізвисько; в селі 
нaзивaли; призвішкувалися (йому); в 
селі нaзивaють; називали; прозивали. 
М. Матіос в одному з творів зазначає, 
що це явище досить поширене в по-
всякденній західноукраїнській сіль-
ській комунікації: «Люди чaсом лю-
блять посмішкувaтися з іншого, то 
й призвішкуються. А воно не зaвжди 
від злоби бувaє. І не зaвжди прaвдa» 
[13, 18].

Інший приклад традиційно-
го ідентифікування особи в умовах 
сільського дискурсу уяскравлюють 
мікроконтексти, де власне ім’я роз-
ширене через метамовний комен-
тар – вказівку на родові, родинні 
зв’язки, наприклад: «– Дaруся – 
донькa Михaйлa Ілaщукa, синa Петро-
вого» [13, 168]; «– Мaмa Мaтронкa – 
донькa Івaнa Яків’юкa, синa Тимофія з 
Мaлинешного» [13, 169]; «– Та ж Вася! 
Ходорківського Богдана зять!» [17, 
116]. На нашу думку, такий тип но-
мінації особи в художній прозі відо-
бражає певний тип її поліфонізму – 
акцент на типажності для соціохро-
нотопу.

У сучасній прозі письменників 
Буковини фіксуємо і таке рідкісне 
явище в художній ономастиці, як 
функціонування псевдонімів, або 
псевдо. Це пов’язано з історичними 
подіями середини ХХ ст. – з образним 
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відображенням деяких сторінок із 
підпільної діяльності УПА, представ-
ники якої мали характерні вторинні 
імена, що виконували функцію со-
ціяльної характеристики особи, на-
приклад: «Хлопець був черемошнян-
ський. Юркa Огронникa син. Івaн, нa 
псевдо Яструб» [13, 157].

Отже, у мові аналізованої прози 
широко використовується і семан-
тико-стилістичний потенціял влас-
них імен-антропонімів, і паралельно 
вони, насичуючи тексти, утримують 
тенденцію до стилізації розмовности 
в них.

Власні імена-антропоніми у са-
тиричних творах сучасних письмен-
ників Буковини наділяють персо-
нажів іменами-характеристиками з 
прозорою внутрішньою формою та 
іронічною конотацією. 

Саме зі сміховою культурою 
пов’язані імена персонажів, що 
контрастують з їх носіями за різними 
параметрами. Не можна не помітити 
змодельованого автором контрас-
ту: персонаж чоловічої статі наділя-
ється прізвищем, що асоціюється з 
жіночим ім’ям: «Заспокойтесь і жи-
віть, як усі, – хихикає ще один руди-
ментарний залишок колись суцільно 
патріотичної нації Федір Парасочка» 
[17, 9]. Пор. коментар автора: «Це ж 
треба звікувати вік, прости Господи, 
Парасочкою! І не звередитись! Не 
дивно, що в нього й голос пискляво-
плаксивий, лише дивно, що грудей 
не підмощує, як Вєрка Сердючка, та 
квіток на шапку не чіпляє...» [17, 55]. 
Мета такого найменування – саркас-
тичне висміювання фемінізації пред-
ставників сильної статі в сучасному 
суспільстві. Ще один персонаж наді-
ляється ім’ям, співзвучним італій-
ському, що дає змогу письменникові 

акцентувати увагу на проблемі втра-
ти національної гордости та швидкої 
асиміляції українців у країнах, куди 
вони еміґрують із метою заробітку: 
«Що це значить, ніхто не знає. Але 
сеньйор Ілуччо (сірич Парасчин Ільо) 
радий, що не по-італійськи, бо він 
того дияволуччя не витримав би» [18, 
169]. Частину імен у сатиричній прозі 
супроводжують оцінні найменуван-
ня з неґативним змістом: саме через 
літературно-художній антропонім 
автору вдається висловити власне 
ставлення до деяких представників 
сучасної політичної та культурної 
еліти («Мініхор філармонії вдарив 
пісню на честь інавґуранта, яку вже 
встиг написати композитор-аматор 
Гордій Кошмаренко на слова молодої, 
але часто переслідуваної всіма ре-
жимами поетки Віорійки Чорнокос» 
[7, 159], а також увиразнити натяк 
на ставлення до ворогів демократії 
(«Спочатку наказав захопити штур-
мом місцеву телевізію, яку очолює 
затятий мормоніст і мариніст Бодзьо 
Кізячук, лютий ворог демократії і на-
родознавства» [7, 166].

Улесливо-доброзичливу гумо-
ристичну конотацію відзначаємо в 
ситуації обігрування жіночого іме-
ни, асоційованого з назвою квітки: 
«І раптом замість чорного від злости 
лиця Марусякової тещі перед вну-
трішнім зором пана отамана і співця 
повитого таємничістю Гвадалквівіру 
виткались із туману сердечних спо-
гадів рум’яні щічки пані Теофілії Хри-
зонтівни, ніжної чічки його затяж-
ного парубкування, оспіваної в його 
віршах в образі чарівливої Фіялки 
Хризантемівни…» [18, 140].

У сатиричних творах прізвища-
самохарактеристики спрямовані на 
накладання діяльнісної та мовної 
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оцінки щодо зовнішности персона-
жа: «Трубний баритон. Його госпо-
дар, оглядач відділу політичних но-
вин Данько Буцматий. Вривається у 
нашу кишково-камерну соціяльно-
політичну дискусію з морозної вули-
ці, мов камінь пращі» [17, 56] – пор. 
коментар: «– Невже природа спеці-
яльно культивує Буцматих, аби ці ха-
мули своєю поведінкою жлобською 
[...] пробуджували, а може, й відро-
джували приспаний дух лицарства у 
зманіжених Парасочках і оскоплених 
Жеребовських» [17, 57]; «Почувся 
прокурений голос командира з охо-
рони довготелесого Ілька Смичка» 
[7, 14]; «З місця підвівся подібний на 
ховрашка, з хитрими примруженими 
очима Толян Булька, який увесь вік 
терся між різними, в основному вну-
трішніми органами, вислужився там 
до пенсії» [7, 20]; «Викликав селек-
тором свого заступника, вічно заспа-
ного Пічкуря. Того ще не було «Ага! 
Дрихлить у намулі, гад ползучий. 
Значить, получить звіздулів»!» [7, 
17]. «Літературні прізвища-самоха-
рактеристики також контрастують 
із зовнішніми ознаками особи, напр.: 
Микола Миколайович Помідоров ви-
ділявся на цьому театральному фоні 
статністю, підтягнутістю» [7, 
169].

Окрім зовнішніх особливостей, 
автори сатиричних творів акту-
алізують за допомогою звукових 
асоціяцій неґативну оцінку таких 
рис характеру і поведінки пред-
ставників влади, як ‘балакучість’, 
‘необов’язковість’: «Та не встигло 
козацтво згадати ці пророчі слова, 
як на ґанок адмінуправи під фіоле-
товим знаменом вийшли Покукаль-
ський з Калатайлом – живі символи 
чинної влади, яка ще недавно, а точ-

ніше, на минулих виборах 100-го ви-
тка 25-го циклу била себе в груди на 
Майдані і запевняла, що з усім буде 
покінчено, а насправді й пальцем не 
кивнула» [18, 120].

У структурі повсякденної сві-
домости українців укорінюються 
реалії зі сфери політики, а це також 
розширює діяпазон антропонімів, 
що функціонують у мові художньої 
прози як вторинні образи реальних 
особистостей. Особливість сучасної 
української прози Буковини у тому, 
що у ній активізувалися літератур-
но-художні антропоніми для найме-
нування політичних діячів сучасної 
України, побудовані на збережених у 
структурі слова звукових асоціяціях, 
наприклад, Порошенко – Перрашен, 
пор.: «– Мой, чоловічку, стули писок, 
бо будеш битий за троє – і за жидів, і 
за москалів, і за те, що сієш міжетніч-
ну ворожнечу та ще й ганьбиш без-
причинно славного вітчизняного ви-
робника Перрашена чи як там його!» 
[18, 103], Безсмертний – Безверхий, 
Бездонний («Політична ситуація за-
гострилася ще й тим, що «Наступ 
і оборона» у Києві поділилася від-
повідно на два табори – «Наступ» і 
«Оборона», відповідно висунувши 
уже двох кандидатів на пост прези-
дента, але таких схожих між собою, 
що навіть пан отаман не годен був 
розібрати, хто з них Бездонний, а хто 
Безверхий») [18, 192]. Літературно-
художні антропоніми також стиму-
люють певні культурні асоціяції. Пор. 
уживання імен зі світової літерату-
ри (Мефістофель – «Коли Шмалець 
із Пошею та Митром Мефістофелем, 
керівником гуманітарної комісії до-
радчо-законодавчої ради, трохи по-
дібним на Антипка через гостру бо-
рідку-трикутник, вічно примруже-
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ним правим оком, та місцем на лобі, 
звідки начебто спилялися два ріжки, 
об’явилися в редакційному офісі» 
[7, 223], історії писемности (Кири-
ло і Методій – «Тому, пише професор 
К. Мефодіївський, нам треба бороти-
ся за кожну букву, а то скоро їх зовсім 
не зостанеться в рідному алфавіті, 
окрім найбільш уживаних у лексико-
ні нашої еліти» [18, 12], культури та 
науки (Нобель – «П’яниця Арбурел 
Небелюк – український письменник, 
до того ж не останній, який пише 
вірші, п’єси, романи під прозорим 
псевдонімом Нобелюк» [6, 104]; Карл 
Маркс – «Кордупелеві, той невдово-
лено повів у Лодків бік попівською 
бородою («Ну, чисто тобі Марло Кар-
ло чи то пак Карло Марло, – подумав 
Лодко»)» [7, 170], Пьотр І – «Одного 
разу, швендяючи коридорами універ-
ситету в очікуванні декана, Панько 
зустрів свого давнього приятеля Ми-
тра (з наголосом на першому складі) 
Петроградова на прізвисько Мьотр 
Пєрвий» [6, 37]. Із погляду лінґво-
праґматики саме пресупозиція, на 
яку орієнтується письменник, і дає 
передумови для очікуваного іроніч-
ного ефекту від уживання власних 
назв у мові прози. 

Відомо, що в усно-розмовній 
практиці частотні лайливі слова й 
вирази, які наявні й у демократи-
зованій сучасній художній мові. На-
приклад, хамула, розм., лайл. ‘хам’, 
‘неоковирна, груба людина’ [16: ХІ, 
72]; халява, розм. ‘неакуратна, скупа 
людина’ [16: ХІ, 59]. Пор. семантику 
цих апелятивів у внутрішній формі 
онімних новоутворень: «Знов у ко-
зацькі депутати пана Хамуленка, най 
шлєк ‘го трафит, чи вже президента, 
най здоров буде?» [18, 4]; «Черговий 
по поверху Витьок Халявко один раз 

на чотири години виводив його до 
туалету» [7, 50].

Як і у творах на теми села й сіль-
ського побуту, у сучасній гуморис-
тично-сатиричній прозі актуальні 
імена-прізвиська. Однак у цьому 
жанрі прози більший акцент при-
падає на суспільно-соціяльні склад-
ники. Одні з них пов’язані з м’яким 
висміюванням тих, хто соромить-
ся свого українського походження 
(«Циклопов не кацап якийсь, а наща-
док славного запорізького козака на 
прізвисько Цеклопіт (тобто ворогам 
віри християнської – клопіт), до того 
ж давній, щоправда, вимушено під-
пільний український націоналіст» [6, 
135], інші – на критику соціяльних 
відносин («Це за совка войовничі 
атеїсти називали його Антипіп. Але 
за іншою версією, прізвисько отцю 
Антипу вигадав молодий комсомоль-
ський активіст» [6, 191].

Відзначаємо й літературно-ху-
дожні антропоніми, пов’язані зі 
стилізацією аристократичного по-
ходження персонажів. Як відомо, у 
практиці сатиричних та реалістич-
них творів української літератури 
ще з ХІХ ст. використовуються сло-
воформи із суфіксами -ськ-, -цьк- як 
засобами характеристики польсько-
го, шляхетського походження персо-
нажа. Пор.: «Образилися малюваль-
ники і скульптори Шерхан і Ярило 
Флєк-Забистрянський, що співаки за-
тьмарили портрет і бронзовий бюст 
ґубернатора» [7, 159]; «Навіть на 
його місце призначив геть юного по-
мічника з питань сім’ї, молоді, спорту 
і сексу Міся Капловушенка-Дубецько-
го» [7, 208].

Як традиційні розглядаємо при-
кладкові утворення власних назв, 
що римується з основним ім’ям-
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характеристикою: «– Не торохти, Ме-
льо-пустомельо, чи як там тебе» [7, 
213]; «Оце р-рівень! Куди тобі, Жори-
ку-чморику!» [7, 183]; «Редактора на-
зивали Юрасем-літописцем. Та він не 
ображався» [7, 221].

Отже, власні імена персонажів 
у творах сатиричного спрямування 
письменників Буковини відобража-
ють традиційні моделі стилізації об-
разів персонажів за етнічною, соці-
яльною, діяльнісною, характеристи-
ками, розширюючи при цьому реєстр 
сучасного літературно-художнього 
антропонімікону.
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АКЦЕНТУАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАТИВІВ ВОСЬМОЇ 
СТРУКТУРНОЇ КЛЯСИ З ПОВНОГОЛОСНИМИ ЗВУКОСПОЛУЧЕННЯМИ 
ЕРЕ, ЕЛЕ  У ПІВДЕННОЗАХІДНИХ ГОВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У південно-західних говорах, як 
і в українській мові загалом, функ-
ціонує великий пляст вербативів із 
повноголосними звукосполучення-
ми (-ере-, -еле-, -оро-, -оло-). Їх мор-
фологічні основи, характеризуючись 
тематичними афіксами (-ува-, -а-, -и-, 
-ну-, -ø-), репрезентують неоднако-
вий ступінь похідности, належачи до 
різних структурних кляс – першої, 
третьої, четвертої, сьомої, восьмої, 
дев’ятої й одинадцятої. Їм властивий 
кореневий, суфіксальний, у тому чис-
лі рухомий у межах кореня та суфікса, 

суфіксально-флексійний, суфіксаль-
но-кореневий і коренево-флексійний 
акцентні типи. 

На периферії акцентуаційного 
аналізу виявилися дієслова з нульо-
вим суфіксом -ø- восьмої структурної 
кляси (з повноголосними звукоспо-
лученнями (-ере-, -еле-), закорінені 
в пізньопраслов’янську мовну спіль-
ноту, частина яких і стала предме-
том дослідження у запропонованій 
статті. Її метою є потвердження у по-
кликуваних вербативах безперерв-
ности наголосових процесів; продо-
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вження нагромадження фактичного 
матеріялу для з’ясування місця й 
ролі карпатської групи говорів  щодо 
становлення акцентних норм дієслів 
у літературних стандартах україн-
ської мови. Реалізація мети обумо-
вила розв’язання таких завдань: че-
рез опрацювання лексикографічних 
джерел досліджуваного наріччя, як і 
літературних  стандартів української 
мови; уможливити повноту фонду 
означених вербативів; визначити ак-
центні типи, з’ясувавши їх співвідне-
сеність із іншими лінґвальними осо-
бливостями; виявити у вербативах 
динаміку акцентуаційних процесів, 
що відбувалися в історичному розви-
тку мови; потвердити закоріненість 
їх акцентуації в праслов’янську мов-
ну спільноту, пояснивши причини 
її співвіднесености / неспіввіднесе-
ности з пізньопраслов’янськими ак-
центними парадиґмами; пояснити 
причини наголосової відмінности 
аналізованих дериватів у різних ва-
ріянтах української мови. 

З лексико-семантичного аспекту 
означені дієслова характеризують-
ся процесуальною семантикою й за-
мкнутістю ряду; із семантико-гра-
матичного – (переважно) грамемою 
недоконаного виду; зі словотвірно-
го – помірним ступенем продуктив-
ності морфологічної деривації, пре-
фіксальні перфективи яких виявля-
ють семантичну співвіднесеність з 
префіксальними імперефективами  
(дериваційними засобами в останніх 
виступають реляційні афікси -а- або 
-ува- та рух наголосу: зміщення ак-
центуації з кореня на суфікс (у першо-
му випадку), чи його відтягнення на 
перший склад зазначеного повного-
лосся (у другому); з фонетико-акцен-
туаційного – редукцією наступного, 

новоутвореного, сонанта поклику-
ваних звукосполучень й одночасним 
відтягненням наголосу на перший 
склад у їх презенсних формах. Не-
зважаючи на фонетичну близькість 
і тотожність морфемної структури, 
означені вербативи у досліджуваних 
говорах, як і в українській мові, ви-
являють різнотипність акцентуації, 
закорінену в пізньопраслов’янську 
акцентну систему. 

У зазначених утвореннях вивіль-
нена часокількість при втраті скла-
дотворчости другим компонентом 
праслов’янських дифтонгів eṛ, eḷ «не 
передавалася першому його елемен-
ту, а концентрувалася між плавним, 
який губив складотворний характер, 
і наступним приголосним» [3, 45], 
убезпечивши трансформацію дво-
морних одиниць у двоскладові, що в 
українській мові номінуються повно-
голоссям (-ере-, -еле-).

Утворення із сонантом -е- (у по-
кликуваних повноголосних сполу-
ках)  в українській мові характеризу-
ються кореневим, точніше рухомим 
у межах кореня, і коренево-флексій-
ним типами акцентуації, що співвід-
носяться з пізньопраслов’янською 
баритонованою, окситонованою й 
рухомою акцентними парадиґмами: 
вере́чи1(вергти) <*veṛ ̀ťi *vьṛ ̀žetь (а.п.а. 
[3, 168]); мере́ти (мерти) <*meṛti ̀ 
*m’ьretь (а.п.b.; інакше рухома ак-
центна парадиґма) [3, 168]; беречи́ 
(берегти) <*beṛťì *beṛžetь̀  (а.п.с.) 
[3, 169]; дере́ти (дерти) <*deṛ ̀ti 
*dьretь̀ (а.п.с.) [3, 169]; пере́тися (пер-
ти) <*peṛ ̀ti *pьṛеtь̀ (а.п.с.) [3, 169]; 
стеречи́ (стерегти) <*steṛt’i ̀ *steṛ-
1 Реліктовий фінітний суфікс -чи, на дум-
ку академіка С. Обнорського, пов’язується з 
утворенням форми «невизначеного способу 
від дієслів із основою на задньопіднебінні г, 
х» [2, 182].
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žetь̀ (а.п.с.) [3, 170];  тере́ти (терти) 
<*steṛ ̀ti *stьṛеtь̀ (а.п.с.) [3, 170].

Перший дериват, як і його похід-
ні, у досліджуваному наріччі вирізня-
ється фонетичною (веречи / вергти), 
морфологічною (веречи (вергти) 
/ вергати) й наголосовою (вере́чи, 
ве́речи (ве́ргти) / веречи́) варіянт-
ністю, семантикою видової  грамеми 
(веречи, вергти / вергати) і продук-
тивністю морфологічної деривації. У 
пізньопраслов’янській спільноті ха-
рактеризувався баритонованою ак-
центною парадиґмою, що співвідно-
силася із праслов’янською двоскла-
довою висхідно-спадною інтонацією 
(при наголошеності другого плавно-
го компонента дифтонгічного сполу-
чення). 

Інфінітиви покликуваного вер-
батива в гуцульських говірках, як і 
поодиноких його похідних, потвер-
джують наголошеність новоутворе-
ного другого сонанта повноголосся, 
який зазнавав редукції унаслідок 
парокситонного відтягнення наго-
лосу на перший склад презенсних 
форм:  вере́чи «кинути»; вере́чи лице́ 
«стати білим у процесі вибілювання 
(про полотно)»; вере́чи га́дков «по-
думати, згадати» [СГГ, 34]; вере́чиси: 
«кинутися». 2. «злякатися» [СГГ, 34]; 
вере́чи, ве́ржу «шпу́рити, кинути»; 
к’ін’ вергси «сполошився» [ДСсБ, 10]; 
повере́чи «скинути, поронити»: 
коро́ва пове́рла те́л’а [ДСсБ, 65]; 
провере́чи «стебнувати» [ДСсБ, 69]; 
вере́чи(с’и) «кинути(ся)» [МСГГ, 21]; 
завере́чи «закинути»   [МСГГ, 58]. 

Цікаво, що одне з найдавніших 
лексикографічних джерел гуцуль-
ського говору фінітну форму по-
кликуваного безпрефіксного дієсло-
ва, не без акцентуаційного впливу 
вербативів із колишньою рухомою 

акцентною парадиґмою, засвідчує 
з окситонованим наголосом, змі-
щеним на кінцевий склад, тобто 
реляційний афікс, що був характер-
ний для українських говірок Схід-
ної Словаччини з вільним наголо-
сом [1, 114]: wereczý, wereczí «rzucić» 
(SzSł, Hn.): Werż my jybłyczko! Tobi ne 
werżu, myłomu derżu (Sz. III, 117). Odna 
(giwka) werhła perskiń, a druha ne mała 
szo tak szwydko wereczy (Mat. XI, 5) / 
werhty: Wkusyty jablú ko taj werhty jeho 
(Sz. II: 15) [SH, 255]. Інші ж говори бу-
ковинсько-наддністрянської групи, 
окрім буковинських, жодного варіян-
та аналізованого вербатива  чи його 
граматичної форми не засвідчують.

У карпатській групі говорів по-
кликуваний вербатив виявляє мор-
фологічну й наголосову варіянтність, 
як і помірний ступінь продуктивнос-
ті морфологічної деривації. Давніші 
бойківські говірки в його інфінітиві, 
як і похідних, потверджують наголо-
сову співвіднесеність з гуцульськи-
ми, тобто наголошеність другого 
складу означеного повноголосся, а 
в презенсі – першого (при повній ре-
дукції того ж сонанта): вере́чи, ве́рчи, 
ве́ржу, ве́ргну, ве́рже: 1. «кинути». 
2. «додати, докинути»: шче йако́йі 
(пісні. – М. О.) вере́чи.  [СБГ І, 90-91]; 
завере́чи, заве́ргли: 1. «закинути», 
«забути». 2. (дров у піч) «накласти», 
«накинути», «докинути» [СБГ І, 261]; 
завере́чися, заве́рг: 1. (про інфекційну 
хворобу) «появитися». 2. «підстраху-
ватися» [СБГ І, 261]; звере́чи, зве́рг, 
зве́р’ште «скинути»  [СБГ І, 299]; 
звере́чися «відмовитися від чогось» 
[СБГ І, 299]; повере́чи «покинути»: Ой, 
пове́ржу паличи́ну, пове́ржу, пове́ржу. 
[СБГ ІІ, 86]; розвере́чи, -верш’ «зо-
рати в розгін», розверже́ный загін 
«частина поля, зорана в розгін». Ще: 
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розверта́ти. [СБГ ІІ, 181]; [veréči]: 
véržu, -e; vẹr, vérla; vé̟r’z’, vé ̟r’s’te; 
u ̭=vérženwj  «кинути»: Ščó̟s’ ta ́m veréči 
na vo ̟́du, ta pla ́vit. [CКУТГ, 197]. 

Натомість аналізовані вербативи 
в сучасних центральнобойківських і 
закарпатських говірках виявляють 
наголосову співвіднесеність із три-
складовими іменниками й дієслова-
ми уже згадуваних українських го-
вірок Східної Словаччини, що у всій 
граматичній парадиґмі мають ініці-
яльне наголошування, відтягнене на 
перший склад [1, 113], потверджую-
чи закоріненість у прасербословен-
ську баритоновану акцентну пара-
диґму (ве́ргати, ве́ргти,  [вере́чи]; – 
сх. в ̏рħи, в ̏ргнути [ЕСУМ І, 352]), то-
тожну з праслов’янською двоскладо-
вою короткою спадною інтонацією 
[3, 39]: ве́ричи, ве́ржу, ве́ржеш: 1. 
«махнувши рукою (руками), примушу-
вати летіти, кидати те, що є в руці 
(в руках); кинути». 2. ве́рло, док., без-
ос. «несподівано і різко впасти (пере-
важно з переляку або уві сні)»; ве́ричи 
снігом «раптово впасти на землю 
(про сніг)» [СГЦБ, 55-56]; ве́ричися, 
ве́ржеся, док.: 1. «несподівано кину-
тися на кого-, що-небудь». 2. «викру-
титися пропелером (про дошки, сто-
лярні вироби, що скручуються під час 
висихання)». 3. тільки мн. ве́ржутся 
«вирости у великій кількості (перев. 
про гриби, ягоди і т. ін.)» [СГЦБ, 56]; 
ве́речи, ве́ржу, ве́ржеш «кинути» [С
аб., 36];ве́речися¹,ве́ржус’а, ве́ржес’а, 
док.: 1. «кинутися, відправитися». 
2. «здригнутися (про істоту)». Див. 
ще зве́речися¹  [Саб., 36]; ве́речися¹, 
ве́ржес’а, док. «викривитися пропе-
лером (про дошку, двері і под.)». Див. 
ще зве́речися², зві́ритися, у́віритися. 
[Саб., 36]; дове́речи, -ржу, ржеш «до-
кинути» [Саб., 67]; заве́речи, ве́ржу, 

ве́ржеш «закинути» [Саб., 89]; 
заве́речися, -ве́ржус’а, -ве́ржес’а «тро-
хи поїсти, перехопити трохи їжі» 
[Саб., 89]; переве́речи, -ржу, ржеш 
«перекинути» [Саб.: 221]; розве́речи, 
-ржу, ржеш: 1. «розкинути, розвіси-
ти». 2. «розділити» [Саб., 310]. Ту ж 
прасербословенську баритоновану 
акцентну парадиґму в сучасних за-
карпатських говірках потверджує й 
інший фонетичний варіянт  аналі-
зованого безпрефіксного дієслова: 
ве́ржит «кине» [УГР (з.), 117], верг̭, 
ве́ргла «кинув, кинула» [УГР, 117 (з.), 
408 (г.)], ве́ргли [УЗГ (у.), 34]; ве́рли 
[УЗГ (б.), 78]; с’а ве́рли «кинулись» 
[УГР (з.), 322].

Обидва варіянти української 
літературної мови в аналізованих 
дериватах потверджують актуаль-
ність реліктового інфінітивного су-
фікса; нерозрізнення мотивуваль-
ної основи для презенсних форм; 
наголошування новоутвореного 
другого складу кореня, як і відтяг-
нення наголосу на перший склад у 
презенсі (при повній редукції дру-
гого, новоутвореного, голосного), 
виявляючи співвіднесеність з бой-
ківськими й гуцульськими говірка-
ми: вере́чи (гуц.) «вергати, кидати»: 
Волѣлась мє, моя́ ма́мко, въ боло́то 
вере́чи, Nêжь мє мала Печенѣжски́ 
гайдуки́ стере́чи [Голов., 394]; вере́чи 
«верга́ти» [Жел., 63]; довере́чи «доки-
дати» [Жел., 190]; заве́рчи, завере́чи 
[Жел., 233]; звере́чи [Жел., 287]; 
повере́чи «поверга́ти» [Жел., 667]; 
привере́чи, -ве́ржу, -ве́ржеш 
[Жел., 740]; вере́чи, ве́ржу, -жиш «ки-
нути» (Угор.): Волілась мя в болото 
веречи, ніж мя мали вояки стеречи 
(Голов. І, 137) [Грінч. І, 136]. Однак фі-
нітна форма одного із префіксальних 
перфективів галицького літератур-
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ного стандарту засвідчує окситоно-
ваний наголос, тобто наголошеність 
суфікса, що може потверджувати або 
його актуалізованість у мовленні га-
личан, або вплив відповідних гуцуль-
ських наголосових норм на укладача  
покликуваного джерела: розверечи́ 
[Жел., 813]. 

У буковинських говірках засвід-
чений інший праслов’янський мор-
фологічний варіянт аналізованого 
вербатива із суфіксом -а- (третьої 
структурної кляси), який характе-
ризується грамемою недоконаного 
виду й семантичною співвіднесе-
ністю з дериватом доконаного виду 
(його маркером слугує суфікс -ну-), 
потверджуючи накореневе ініціяль-
не наголошування: ве́ргати «кидати, 
шпурляти» / ве́ргнути, ве́ржнути 
[СБГГ, 49].

Цікаво, що морфологічний (без-
префіксний) варіянт iз тематичним 
суфіксом -а-, як і префіксовані його 
похідні, у галицькому літературно-
му стандарті засвідчують наголоше-
ність означеного афікса, що можна 
співвіднести з маркером грамеми не-
доконаного виду: вергати [Жел., 62]; 
доверга́ти «докидати» [Жел., 190]; 
звергати «скидати» [Жел., 287]; 
поверга́ти  [Жел., 667].

Натомість укладачі Словаря 
української мови за редакцією Бориса 
Грінченка безпрефіксне аналізова-
не дієслово засвідчили з кореневою 
акцентуацією, потверджуючи ніби 
нівеляцію диференційної функції на-
голосу. Попри малопродуктивність 
морфологічної деривації покликува-
ного вербатива у південно-східному 
літературному стандарті, його коре-
неве наголошування в сучасній укра-
їнській мові усталилося як норматив-
не: ве́ргати, -гаю, -єш / ве́рг(ну)ти: 

1. «кидати, швиряти». 2. ве́ргнути 
очима «кинути очима» (Гол. ІІ, 226) 
[Грінч. І, 134]; ве́ргати / вергти 
[Погр., 55]; ве́ргати, -гаю, -гаєш і 
верга́ти, -га́ю, -га́єш [УЛВН, 68]; 
ве́ргати, -гаю, -єш / ве́ргти, -гну, 
-неш; ве́ргнути, -гну, -гнеш [Орф., 72]. 
Однак префіксальний його вербатив 
репрезентує суфіксальну акцентуа-
цію, що, співвідносячись із галиць-
кою наголосовою нормою, таки уви-
разнює грамему недоконаного виду: 
поверга́ти, -а́ю, -а́єш  / пове́ргти, -гну, 
-гнеш; пове́ргнути, -ну, -неш [Орф., 
537].

Безпрефіксне дієслово мере́ти 
в українській мові належить до ра-
ритетних утворень. Із усіх опрацьо-
ваних лексикографічних джерел 
воно зафіксоване лише Малорусь-
ко-німецьким словарем Євгена Же-
лехівського, не без упливу лекси-
кографічної традиції російської 
мови, що й ілюструє джерельна база 
(мере́ть, мира́ть и ми́рывать «от-
живать, издыхать, лишаться жиз-
ни, кончаться, отдавать Богу душу» 
[Даль ІІ, 319]). Його інфінітивна фор-
ма, за аналогією до аналізованого 
вище дієслова, засвідчує наголоше-
ність другого, новоутвореного, со-
нанта покликуваного повноголосно-
го звукосполучення: мере́ти «мер-
ти» (Пот. І, 172) [Жел., 434]. 

В українському діялектному 
просторі означене утворення ре-
презентує лише бойківські говірки, 
характеризуючись зв’язаністю осно-
ви (зафіксоване у структурі префік-
сального деривата) і фонетико-на-
голосовою варіянтністю. Перший 
акцентний варіянт потверджує збе-
реженість наголошеності другого 
голосного зазначеного повноголосся 
в інфінітиві, як і повну редукцію оби-
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двох його сонантів у презенсній фор-
мі третьої особи однини, зумовлюва-
ну відтягненням наголосу на дери-
ваційний префікс: помере́ти, пі́мрут 
«померти» [СБГ ІІ, 110]. Сучасна ж 
локальна східнобойківська говірка 
представлена префіксальним пер-
фективом, який характеризується 
збереженням кореневого наголошу-
вання в інфінітиві та флексійного в 
презенсі, тобто коренево-флексій-
ною акцентуацією, закоріненою в 
пізньопраслов’янську окситоновану 
акцентну парадиґму (*meṛti ̀ *m’ьretь 
(а.п.b.; інакше (рухома а.п.) [3, 168]), 
співвідносну з двоскладовою ви-
східно-спадною інтонацією. Вона 
«характеризувалася підняттям тону 
на переднаголошеному складі ( ́) і 
спадом тону на наголошеному складі 
( ̀)» [3, 53]: [mérti]: u ̯=me ́rti, u ̯=mrǀu ́, -é, 
u ̯mér, -la «вмерти»: Mója sestra ́ kolí 
wmérla, ta.. ona ́ w Miz̆γ’ї́r’u wme ́rla, 
amώ s ̆c ̆ẹsẹs’u ́ xώz̆u ne vώr’ixtovali bώli, 
a stara ́ bώla kúc ̆a, onta ́m, stara ́, stara ́. 
A ma ́ma tóz̆e wmérla, se ́strω wmérli, 
bra ́t.. to ́z̆e ume ́r..upaẃ is tre ́toγo s̆tọ́lu, ta 
wmér.. u Domba ́s’i. [СКУТГ, 120].

Аналізований пізньопраслов’ян-
ський фонетичний варіянт, як і його 
похідні, засвідчується й лексикогра-
фічними джерелами, що репрезен-
тують південні говори української 
мови, обидва літературні стандарти, 
а отже й сучасну українську літера-
турну мову, потверджуючи збере-
женість давньої акцентуації. Пре-
фіксальні ж перфективи також ви-
являють семантичну спроможність 
видової кореляції із префіксальними 
імперфективами третьої структур-
ної кляси, зберігаючи наголошеність 
тематичного реляційного суфікса 
-а-: ме́рти, вме́рти (уме́рти) «уми-
рати». Див. Здыха́ти, освижи́тися: 

З брехни́ не мруть, ти́лько брехуну́ 
ви́ры не йму́ть. [Б.-Н., 223]; вме́рти 
/ умера́ти «умереть / умирать» 
[Пі, 40]; заме́рти / замїрати «обми-
рать, помертвѣть» [Пі, 82]; ме́рти, 
мру, мреш [Жел., 435]; поме́рти, 
пімру́, пімре́ш [Жел., 675]; заме́рти, 
-мру́, -мре́ш / заміра́ти, -ра́ю, -ра́єш: 
1. «замерти / замерети». 2. «впасти 
/ впадати в летаргію» [Грінч. ІІ, 66]; 
поме́рти, -мру́, -мре́ш «умерти, по-
мерти» [Грінч. ІІІ, 294]; уме́рти, див. 
уміра́ти [Грінч. ІV, 337]; уме́ртися, 
умре́ться «умерти» [Грінч. ІV, 337]; 
ме́рти, мру, мреш, мруть [Гол., 211]; 
вме́рти, вмру, вмреш, вмруть / 
вмира́ти, -ра́ю, -ра́єш [Гол., 62]; 
завме́рти, -вмру́, -вмре́ш, -вмру́ть / 
завмира́ти, -ра́ю, -ра́єш [Гол.,123]; 
заме́рти / заміра́ти [Гол.,123]; 
поме́рти, -вмру́, -вмре́ш, -вмру́ть 
[Гол., 304]; ме́рти, мру, мреш, мремо́ 
[Орф., 368]; завме́рти, -вмру́, -вмре́ш, 
- мремо́ / завмира́ти, -ра́ю, -ра́єш 
[Орф., 224]; поме́рти, -мру́, -мре́ш, - 
мремо́ / помира́ти, -ра́ю, -ра́єш [Орф., 
558-559].

Досліджуване наріччя, переваж-
но карпатська група говорів (рідко 
буковинсько-наддністрянська, зо-
крема гуцульські говірки, як і  лі-
тературні стандарти), засвідчують 
незначну групу дієслів, що характе-
ризуються тотожністю з аналізова-
ним вище вербативом морфологічої 
структури, помірним ступенем про-
дуктивності морфологічної дери-
вації, семантичною спроможністю 
префіксальних його перфективів 
співвідноситись із корелятивними 
видовими префіксальними імпер-
фективами; фонетичною варіянтніс-
тю інфінітивних форм і коренево-
флексійною акцентуацією, закоріне-
ною у пізньопраслов’янську рухому 
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акцентну парадиґму, співвідносну 
із «двоскладовою висхідно-спад-
ною інтонацією на двох останніх 
складах (при первісній короткіснос-
ті двох останніх складів)» [3, 40]: 
дере́ти <*deṛ ̀ti *dьretь̀ (а.п.с.) [3, 169], 
пере́тися <*peṛ ̀ti *pьṛеtь̀ (а.п.с.) 
[3, 169], тере́ти <*steṛ ̀ti *stьṛеtь̀ 
(а.п.с.) [3, 170]. 

Перший варіянт інфінітивної 
форми покликуваних дієслів, як і 
префіксованих перфективів, у бой-
ківських говірках має повноголосне 
звукосполучення кореневих мор-
фем, що потверджує наголошеність 
другого його голосного, зумовлену 
концентрацією між двома консонан-
тами вивільненої часокількости (піс-
ля втрати складотворчости другим 
плавним компонентом дифтонгічно-
го сполучення). Інший варіянт виріз-
няється редукцією другого сонанта 
покликуваного повноголосся, зу-
мовленого, мабуть, зворотною дією 
означеного фонетичного історич-
ного  процесу – локалізацією згаду-
ваної вивільненої часокількости на 
першому складовому покликуваного 
дифтонга й відтягненістю на нього 
наголосу, який у презенсі закріпився 
за флексіями. 

Давніші лексикографічні джере-
ла бойківських говірок засвідчують 
обидва варіянти означених верба-
тивів, перший із яких відзначається 
вищим ступенем морфологічної про-
дуктивности:  дере́ти пір’я «скубати 
піря з дробу» [Км. 2, 211], дере́ти: 1. 
«дерти», ◊ дерети лице́ «соромити», 
«ганьбити». 2. «утікати» [СБГ І, 209]; 
запере́ти «заборонити, замкнути» 
[Км. 3, 283], запе́рти «замкнути без 
ключа» [Км. 3, 283].

У сучасних бойківських і мара-
мороських говірках, почасти гуцуль-

ських, як і літературних стандар-
тах української мови, перевагу має 
другий варіянт. Презенсні форми їх 
похідних перфективів у означених 
мовних варіянтах, окрім літератур-
них, змагають до рецесивного від-
тягненя наголосу на префіксальні 
морфеми, що супроводжувалося ре-
дукцією обидвох голосних повно-
голосся: dérti, dru, dre; der,  de ́rla; 
dri «дерти, рвати» dérti s’a «бити-
ся» =>bítis’a, roz=dérti,  roz’ї́=dru, 
roz’ї́=dre, roz’ї́=dreme; roz=dér, -la «ра-
зірвати, роздерти», po=dérti, p’ї=dru,  
-e; po=dér, -la; p’ї=drí;  po=dértwj «по-
дерти, порвати» [СКУТГ, 74]; де́рти, 
дру, дреш: 1. «роздерти на шматки». 
2. «брати занадто дорого за що-
небудь». 3. «зачіплюючи чим-небудь 
гострим, твердим, робити подряпи-
ни; дряпати» [СГЦБ, 120]; вде́рти: 
*вде́рти че́сти «піддати великій 
критиці, висловити осуд» [СГЦБ, 54]. 
Цікаво, що презенсна форма його 
першої особи однини у локаль-
ній марамороській говірці фіксує 
консервацію наголосу, мабуть, за 
аналогією до інфінітивної, на ко-
реневій морфемі, тобто пароксито-
незу: де́рти, де́ру, дере́ш «дряпати» 
[Саб., 63], заде́рти, за́дру, за́дреш / 
задира́ти, -ра́йу, -ди́раш (-ра́йеш) 
«дражнити, сердити кого-небудь» 
[Саб., 95], поде́рти, -дру, -дре́ш: 
1. «подряпати». 2. «порвати (одяг, 
взуття і под.)» [Саб., 241], поде́ртися, 
по́друс’а, -ре́с’:а: 1. «подряпатися». 
2. «порватися» [Саб., 241]; де́рти: 
1. «те саме, що дра́ти». 2. «дряпати». 
3. «відкриваючи відокремлювати, 
скубти (напр., пір’я)» [СГГ, 57]; де́рти, 
деру́ (дру), дере́ш (дреш) [Жел., 178]; 
поде́рти, підру́, підре́ш [Жел., 675]; 
поде́рти, підру́, підре́ш: 1. «порвати». 
2. «подряпати» [Грінч. ІІІ, 240]. До 
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того ж, наголошеність другого голо-
сного означуваного повноголосся у 
давніших бойківських говірках не 
тільки видовжила фонетичну струк-
туру одного з похідних вербативів, 
але й послужила засобом лексико-
семантичної деривації: запере́ти  
«заборонити, замкнути» [Км. 3, 283], 
запе́рти+ «замкнути без ключа»  
[Км. 3, 283]; пере́тися, пе́ртис’а 
на чому: 1. «сперечатися»; пор. ще 
переріка́тися, пере́читися. 2. «тис-
нутися», «пхатися» [СБГ ІІ, 55]; 
вперети «затримати» [СБГ І, 148]; 
запере́ти, запе́рти, запру́: 1. «зачи-
нити», «закрити без ключа» (зами-
кати на ключ – тут засувати – М. О.). 
2. «закрити на ключ». 3. «не дозво-
лити», «заборонити» [СБГ І, 279]; 
запере́тися «понатужитися» [СБГ І, 
279]; пітпере́ти «підперти» [СБГ ІІ, 
75]; підпере́тися «отримати, зна-
йти допомогу»: Ни підпер-йим с’а 
ни́йак. [СБГ ІІ, 70]; [pérti]: za=pérti, 
za ́=pru, -e; za=pér, -lа «закрити (две-
рі)» [СКУТГ, 142]; [pérti]: u ̭=pértis’a, 
u ̭=prú s’a, -é s’a; u ̭=pers’a,  -las’a 
«впертися» [СКУТГ, 142]; запе́рти, 
за́пру, за́преш / запира́ти, -а́ю, 
-а́єш «прихилити (двері, вікно і т. 
ін.), перешкоджаючи, припиняючи 
вхід, доступ у приміщення чи ви-
хід назовні; зачиняти» [СГЦБ, 161]; 
перепе́рти, -пру́, -пре́ш «перекона-
ти» [СГЦБ, 340]; припе́рти, тільки 
мин. ч. припе́р, -ла, -ло: 1. «принести 
будь-яку важку ношу». 2. припе́рло, 
безос. «про настирливість кого-не-
будь» [СГЦБ, 386]; спе́рти, зі́пру, 
зі́преш / спира́ти, -а́ю, -а́єш «припи-
нити рух кого-, чого-небудь, приму-
сити когось або щось стати, спини-
тися; зупинити» [СГЦБ, 438]; пе́рти 
«сильно піднімати; штовхати» 
[МСГГ, 136]; запе́рти «закрити, за-

чинити» [МСГГ: 63]; попе́рти, піпру́, 
піпре́ш / попира́ти  [Жел., 703]; 
попе́рти, піпру́, піпре́ш: 1. «наперти». 
2. «побігти». 3. «швирнути». 4. «по-
тягнути» [Грінч. ІІІ, 327]; тере́ти 
«терти (льон)» [СБГ ІІ, 285]; те́рти: 
1. «терти». 2. «кресати» [СБГ ІІ, 286]; 
стере́ти «стерти»: А кол’а́ра би т’а 
сте́рла! [СБГ ІІ, 252]; потере́ти  і 
поте́рти, пі́трете, потерло «по-
ламати», «потрощити»; (глиняні, 
скляні предмети) «потовкти, розби-
ти» [СБГ ІІ, 124]; потере́тис′а «роз-
битися» [СБГ ІІ, 124]; розтере́ти 
«розтерти» [СБГ ІІ, 192]; утере́ти, 
утреш «поламати», «потрощити», 
«скрутити» [СБГ ІІ, 323]; térti, tru, tre; 
ter, te ́rla; tri ́ «терти (здирати шар за 
шаром)»; «терти (обробляти коно-
плю)»; pо=térti, p’ї́=tru, -e;po=tér, -la; 
p’ї=trí; potértwj «потерти» | na=térti, 
na=tér «натерти» | p’їt=térti, p’їt=tér 
«підтерти» | vώ=terti,vώ=ter «витре-
ти» =>šutrova ́ti [СКУТГ, 185]; те́рти 
«виготовляти; пиляти ложки» 
[МСГГ, 190]; проте́ртис’і «випогоди-
тися (про небо)» [ДСсР, 75]; те́рти, 
тру, треш [Жел., 960]; поте́ртися, 
-тру́ся, тре́шся: 1. «потеретися». 
2. «пом’ятися, бути нерішучим»  
[Грінч. ІІІ, 377].

Покликувані префіксовані пер-
фективи виявляють набагато мен-
шу спроможність семантично спів-
відноситися із префіксованими ім-
перфективами (маркером грамеми 
недоконаного виду слугує той же 
реляційний афікс -а-). До того ж, 
окремі деривати в центральнобой-
ківських говірках засвідчують роз-
виток лексико-семантичної дер-
нивації, при збереженні зазначеної 
видової грамеми, як і суфіксально-
го типу акцентуації: запира́ти, -а́ю, 
-а́єш [СГЦБ, 161]; спира́ти, -а́ю, -а́єш 
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[СГЦБ, 438]; протира́тис’і [ДСсР, 75]; 
попира́ти  [Жел., 703].

Тотожністю морфемної струк-
тури, збереженістю повноголосно-
го звукосполучення й раритетного 
фінітного афікса -чи, що на ґрунті 
української літературної мови ви-
явився на периферії вжитку, і зако-
ріненістю у пізньопраслов’янську 
рухому акцентну парадиґму харак-
теризуються й інші два вербати-
ви, що в південно-західних говорах 
української мови, як і сучасній лі-
тературній, також засвідчують су-
фіксально-флексійну акцентуацію 
(С1Ф), унормування якої супрово-
джувалось наголосовими відміннос-
тями: беречи́ <*beṛťi ̀ *beṛžetь̀  (а.п.с.) 
[3, 169], стеречи́ <*steṛt’i ̀ *steṛžetь̀ 
(а.п.с.) [3, 170]. 

Перший вербатив відзначається 
достатнім ступенем продуктивності 
морфологічної деривації: беречи́ «бе-
регти» [СБГ І, 49]; bereči ́, berez ̆u ́, -e ́; 
bẹr’ї́γ, bereγla ́; bereži ́ «берегти, збері-
гати» po=bereči ́, -žu ́, - že ́ «поберегти» 
[СКУТГ, 57]; беречи́ «оберігати, охо-
роняти» [СГГ, 23]; беречи́, берегчи́, 
берегу́, береже́ш, -ся «стеречи́» 
[Жел., 25]; поберечи́, -режу́, -же́ш = 
поберегти (Жел.) [Грінч. ІV, 201]; 
уберечи́, -режу́, -же́ш = уберегти 
(Жел.) [Грінч. ІV, 305]. У говорах ро-
сійської мови він відзначається ви-
соким ступенем лексико-семантич-
ної деривації, як і наголосовою варі-
янтністю, зумовлюваною фонетич-
ними особливостями покликувано-
го афікса  (-чи / -чь): бере́чь, беречи́ 
«берегти, зберігати, переховувати, 
жаліти і турбуватися про когось»; 
«берегти; пригощати» [Даль І, 84]. 
Означений вербатив, а також його 
префіксальні перфективи, у сучас-
ній українській літературній мові 

мають унормований новітній інфі-
нітивний суфікс, усталений суфік-
сально-флексійний тип акцентуації 
(С1Ф), продуктивну морфологічну 
деривацію та семантичну спромож-
ність префіксованих його перфекти-
вів  співвідноситись із відповідними 
видовими корелятами недоконано-
го виду (третьої структурної кляси), 
дериваційним засобом у яких висту-
пає той же тематичний афікс -а-, як і 
закріплений за ним акцент: берегти́, 
-режу́, -реже́ш [Гол., 24]; зберегти́, 
-режу́, -реже́ш / зберіга́ти, -га́ю, 
-а́єш [Гол., 140]; поберегти́, -режу́, 
-реже́ш [Гол., 294]; берегти́, -режу́, 
-реже́ш, -ежемо́ [Орф., 45]; зберегти́, 
-режу́, -реже́ш, -ежемо́ [Орф., 260]; 
приберегти́, -ежу́, -еже́ш, -ежемо́ 
[Орф., 591] / приберіга́ти, -а́ю, -а́єш 
[Орф., 591].

Інший дериват демонструє на-
лежний ступінь продуктивности 
морфологічної й лексико-семан-
тичної деривації та варіянтність 
акцентуації. Попри його малопро-
дуктивність у давніших бойківських 
говірках, він характеризується фо-
нетичною варіянтністю кореневої 
й суфіксальної морфем: стеречи́, 
-ч’и́, -гти́ «стерегти» [СБГ ІІ, 252]; 
застеречися «втратити відвагу до 
чогось» [СБГ І, 287]; застеречи-
ся «втратити відвагу до чогось» 
[СБГ І, 287]. У сучасних центрально-
бойківських говірках постфіксаль-
ний і префіксований його деривати 
засвідчують структурну й наголо-
сову розбіжність. Постфіксальний 
вербатив потверджує збереженість 
суфіксально-флексійної акцентуації 
(С1Ф), а префіксальний (у всій гра-
матичній парадиґмі), можливо, за 
аналогією до наголошування моти-
вувального дієслова в гуцульських 
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і лемківських2 говірках, – корене-
ву, тобто наголошеність другого, 
новоутвореного, голосного того 
ж повноголосся: стеречи́ся, -жу́ся, 
-еже́шся «дбати про своє здоров’я, 
не доводити себе до хвороби, дбай-
ливо вберігатися від неї; стерегти» 
[СГЦБ, 442]; застере́читися, -е́жуся, 
-е́жешся «оберегтися від кого-, чо-
го-небудь, запобігти чомусь по-
ганому» [СГЦБ, 165]; стере́чи (г.) 
[Голов., 394]; стере́чи «стерегти» 
[СГГБ, 163], стере́чисі «берегти-
ся» [СГГБ, 163]; стере́чы, -е́жу, -еш 
«оберігати, охороняти від небезпе-
ки; слідкувати за збереженістю, ці-
лісністю чого-небудь» [КСЛГ, 292]; 
стере́чыся, -е́жуся,-ешся «стерегти-
ся, бути обережним, пильним; осте-
рігатися, боятися когось або чогось» 
[КСЛГ,  292]. 

У галицькому варіянті укра-
їнської літературної мови аналі-
зований безпрефіксний дериват 
відзначається продуктивністю 
морфологічного творення, фоне-
тичною варіянтністю інфінітив-
ного суфікса, суфіксально-флек-
сійною акцентуацією (С1Ф), як і 
семантичною спроможністю пре-
фіксальних його перфективів спів-
відноситися із префіксальними 
видовими імперфективами, дери-
ваційним маркером у яких слугує 
той же тематичний афікс -а-, що від-
тягнув на себе наголос: стерегти́, 
-егчи́, -режу, -реже́ш [Жел., 918]; 
застеречи́ / застерега́ти; -ся (про-
ти чого, перед чим) [Жел., 273]; 
остеречи́ / остерега́тися, (-ріг-); -ся  
[Жел., 581]. Проте закріпленість на-
2 Наголос на другому, тобто передостанньо-
му, складі повноголосного звукосполучення 
відповідних граматичних форм означених 
дієслів у лемківських говірках  становить їх 
акцентуаційну норму.

голосу  за другим складом того ж по-
вноголосся в іншому префіксально-
му перфективі, уміщеному у другому 
томі цитованого лексикографічного 
джерела, потверджує його наголо-
сову співвіднесеність із безпрефік-
сним мотивувальним дериватом у 
гуцульських говірках: постере́чи, 
постере́жу (-гу), постереже́ш / 
постеріга́ти; -ся [Нед.3, 718].

Цей вербатив, як і його похідні, 
у південно-східному літературно-
му стандарті української мови ре-
презентують  варіянтність фінітних 
афіксів, як  і суфіксально-флексійний 
тип акцентуації, що потверджує спів-
віднесеність з бойківськими говір-
ками та галицьким варіянтом укра-
їнської мови: стеречи́ (-ти́), -ся «бе-
регтися, остерігатися» [Гр. ІV, 203]. 
Однак у сучасній українській літера-
турній мові лише один із них уста-
лився як нормативний:  постерегти́, 
-режу́, -же́ш / постеріга́ти, -а́ю, 
-а́єш: 1. «помітити». 2. «простежити» 
[Гр. ІІІ, 370]; стерегти́(ся), -ежу́(ся), 
-еже́ш(ся), -емо́(ся) [Орф., 726]; 
застерегти́(ся), -ежу́(ся), -еже́ш(ся), 
-емо́(ся) / застеріга́ти, -а́ю, -а́єш 
[Орф., 250]; постерегти́(ся), -ежу́(ся), 
-еже́ш(ся), -емо́(ся) / постеріга́ти, 
-а́ю, -а́єш [Орф., 579].

Отже, вербативи з повноголос-
ним звукосполученням -ере-, -еле-
(восьмої структурної кляси) у дослі-
джуваному наріччі, як і обидвох лі-
тературних стандартах української 
мови та сучасній українській, на-
лежать до малопродуктивних утво-
рень, що характеризуються коре-
невим (К), суфіксально-кореневим 
(С1Ф), коренево-флексійним (КФ) 
акцентними типами, що заглиблю-

3 Його укладач десятки років перебував у гу-
цульській мовленнєвій стихії.
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ються у пізньопраслов’янську ба-
ритоновану, окситоновану й рухому 
акцентні парадиґми. Становлення 
означених наголосових типів часто 
супроводжувалося різноманітними 
акцентуаційними процесами, зумов-
люваними поліяспектними чинни-
ками (фонетичними й граматични-
ми історичними процесами, анало-
гією, зміщенням чи відтягненням 
наголосу). Перший вербатив, харак-
теризуючись кореневою акцентуа-
цією, закоріненою в баритоновану 
парадиґму, у різних говірках (навіть 
належних до одного говору) виріз-
няється ініціяльним та окситонова-
ним наголошуванням. Більшість із 
аналізованих дієслів у літературних 
стандартах демонструє усталену су-
фіксально-флексійну акцентуацію, 
співвідносну з різними акцентними 
парадиґмами. До того ж, поклику-
вані деривати потверджують фоне-
тичну варіянтність фінітних афіксів 
і кореневих морфем (заглиблених у 
праслов’янську мовну спільноту), 
виявляючи неоднаковий ступінь 
морфологічної й лексико-семантич-
ної деривації. Семантичні структури 
більшости з них виступають носіями 
грамеми недоконаного виду. Пре-
фіксальні ж перфективи характери-
зуються семантичною співвіднесе-
ністю із префіксальними імперфек-
тивами, дериваційним маркером у 
яких слугує реляційний тематичний 
афікс, як і закрі пленість за ним ак-
центуації.

Умовні скорочення
Малі літери: у круглих дужках (у.), 

(б.), (в.), (м.) слугують за символи назв 
закарпатських говірок (ужанські, бор-
жавські, верховинські, марамороські).
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Abstract: This article focuses on the research of lexical semantic processes on the ex-
ample of military terminology of modern standard Arabic. A structural analysis has been 
made, and some main causes of the emergence of synonymic, polysemic and homonymic 
terms have been established. Polysemy in terminology appears as a result of transferring a 
meaning on the basis of metonymy and synecdoche. The emergence of synonymy in Arabic 
military terminology has been due to a number of factors of an extralinguistic nature:1) one 
and the same sphere of knowledge develops simultaneously in different countries, and as a 
result of close contacts there has been an exchange of information, and terms respectively; 
2) authors often use in publications terms of their own, especially of recently emerged ob-
jects and phenomena; 3) scholars use different approaches to some similar phenomena, 
and as a result, they point out different characteristics of one and the same notion. 

Keywords: lexical semantic characteristics, synonymy, polysemy, homonymy, military 
terminology, modern standard Arabic.
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ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
СУЧАСНОЇ АРАБСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Соціолінґвістичне дослідження 
лексико-семантичних процесів (сино-
німії, полісемії, омонімії) у терміноло-
гічній лексиці й дотепер залишається 
актуальним. Незважаючи на те, що 
учені-термінознавці не прийшли до 
єдиної думки з цього питання, тобто 
деякі упевнені в наявності цих проце-
сів, інші заперечують їх, однак практи-
ка термінології доводить об’єктивність 
і неминучість їх існування. 

Розглядаючи допустимість лек-
сико-семантичних процесів у термі-
нології, Валєрій Данілєнко висловив 
свою точку зору наступним чином: “З 

одного боку, сама природа знаку-тер-
міну з однозначним співвідношенням 
означеного і означуваного позбавляє 
його будь-яких передумов для розви-
тку полісемії або вживання в синоні-
мічному ряді. З іншого боку, терміни, 
будучи за походженням найчастіше 
словами «природної» мови, випро-
бовують на собі вплив усіх тих лек-
сико-семантичних процесів, до яких 
схильна лексика загальнолітератур-
ної мови” [10, 65].

У даному випадку необхідно вра-
ховувати використання термінологі-
єю для позначення спеціяльних по-
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нять звичайних мовних знаків, тобто 
слів, які зберігають свої властивості, 
у тому числі багатозначність, синоні-
мічність, омонімічність. Термін тіль-
ки у своєму полі зберігає точність, 
стислість, моносемічність і відсут-
ність експресивности [7], [14].

За визначенням термінознавця 
Сєрґєя Ґріньова “Проблема синонімії 
термінів, тобто використання декіль-
кох лексичних одиниць для наймену-
вання одного поняття, є основною і 
найбільш важливою проблемою тер-
мінознавства” [7, 106].

У результаті вивчення історії 
арабських лексико-семантичних про-
цесів ми дійшли висновку, що у пері-
од із VII по IX століття були закладе-
ні основи для вивчення синонімії в 
арабській мові. До арабських лінґвіс-
тів того періоду, які дослідили синоні-
мію в мові, можна віднести аль-Асмаї, 
який дав визначення синонімії як 
“декілька слів і одне значення”, Сіба-
вейхі – “два слова і одне значення”. Ібн 
Джинні прокоментував синонімію як 
“існування для одного значення бага-
тьох назв” [17, 113]. Інший, не менш 
відомий середньовічний філолог Ібн 
аль-Асір визначив синонімію як “різні 
імена, що вказують на значення з од-
нією суттю”, а на думку Фахр ад-Діна, 
синоніми – це “віддалені або різні сло-
ва, що належать до одного розряду” 
[4, 144].

Цікавим залишається той факт, 
що ставлення до синонімії як араб-
ських так і інших учених носить по-
дібний характер: якщо в VII столітті 
учені-лінґвісти (Сібавейх, аль-Асмаї) 
говорили про існування синонімії, то 
учені VIII століття (Дарастуейх, Ібн 
аль-Арабі, Абу Хиляль аль-Аскарі) її 
заперечували. Так само і у лінґвістиці 
загалом ставлення до синонімії в тер-

мінологічних системах залишається 
неоднозначним. Одні дослідники (і 
серед них, наприклад, Дмітрій Лотте, 
Ольґа Ахманова) визнають лише на-
явність дублетів, інші розрізняють 
синонімію в термінології та в загаль-
нолітературній мові. 

Щодо синонімії в загальнолітера-
турній мові Алєксандр Рєформатскій 
зазначає, що слова-синоніми у загаль-
нолітературній мові називають ту ж 
річ, але співвідносять її з різними по-
няттями і тим самим через називання 
розкривають різні властивості даної 
речі. У термінології синоніми, навпа-
ки, співвідносяться з одним і тим же 
поняттям [8, 21]. На противагу йому, 
В. Данілєнко розглядає синонімію в 
термінології як природний прояв за-
конів розвитку лексики літературної 
мови [9, 79-86]. Однак більшість учених 
(Лідія Кутіна, Aлєксандра Супєранская, 
Владімір Лєйчік) роблять висновок про 
закономірність синонімії в термінології 
і тенденцію до її збільшення у міру роз-
витку цієї галузі науки і техніки. 

Поява синонімії в арабській вій-
ськовій термінології обумовлена ря-
дом чинників екстралінґвістичного 
характеру:

1) одна й та ж область знань роз-
вивається одночасно в різних країнах, 
що зумовлює появу декількох термі-
нів для позначення певного поняття;

2) автори у своїх публікаціях час-
то використовують власні терміни, 
особливо для щойно утворених пред-
метів і явищ;

3) вчені підходять до досліджен-
ня одних і тих же явищ з різних точок 
зору і, таким чином, фіксують різні 
характерні ознаки одного і того ж по-
няття. 

Лексикологічна наука вже має в 
своєму розпорядженні значну кіль-
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кість робіт, в яких досліджуються пи-
тання синонімічного ряду і пропону-
ються різні його визначення. Однак, 
думка про те, що семантична спіль-
ність є основним критерієм при від-
борі слів у синонімічний ряд, вислов-
люється багатьма дослідниками си-
нонімії. У зв’язку з цим, нам видається 
найбільш вдалим висновок Вікторії 
Циґанової: “...Слова об’єднуються в 
синонімічні ряди на основі смислової 
спільности, яка склалася в мові на да-
ному етапі її розвитку” [16, 167].

Синонімічний ряд військових 
термінів сучасної арабської літера-
турної мови має дещо відмінну ха-
рактеристику від синонімічного ряду 
звичайних слів:

1) Терміни-синоніми об’єднують-
ся в один ряд лише завдяки спільності 
поняття, що ними виражається. Тер-
міни, що входять в один синонімічний 
ряд, не можуть відрізнятися відтінка-
ми семантичного порядку, подібно си-
нонімам-звичайним словам, оскільки 
в крайньому випадку вони перестали 
б задовольняти вимоги, що висува-
ються до терміну-слова, яке називає 
одне, конкретне поняття. На відміну 
від звичайних слів-синонімів термі-
ни-синоніми не будуть відрізнятися 
і стилістичними відтінками, тому що 
вони наділені нейтральністю і по-
збавлені образно-емоційного забарв-
лення.

2) У синонімічному ряді термі-
нів ми не зможемо виокремити домі-
нантне слово, що виражає загальне 
для всіх слів даного ряду значення. 
Так, наприклад, в ряді, що має значен-
ня “бойова розвідувальна машина” – 

 
 – всі терміни називають 

одне поняття і не містять будь-яких 
смислових відтінків.

3) Характерною особливістю си-
нонімічного ряду термінів є та об-
ставина, що він може складатись як зі 
слів-термінів, так і з термінологічних 
словосполучень.

В арабській мові можна знайти 
різні в структурному відношенні си-
нонімічні ряди термінів:

а) ряди, що складаються лише зі 
слів-термінів: “відділення” –  

б) змішані ряди (терміни-слова 
та складові терміни): “винищувальна 
авіяція” – 

в) ряди, що складаються лише зі 
складових термінів: “фуґасне стріль-
но (сняряд)” – 

Спостереження показують, що 
терміни, які утворюють синоніміч-
ний ряд, у більшості випадків є за-
гальнонародними, тобто вони вико-
ристовуються в науковій і технічній 
літературі всіх або більшости араб-
ських країн. Прикладом можуть слу-
гувати такі синонімічні ряди: “управ-
ління” –  “корпус” – 

Особливу увагу слід звернути на 
термінологічні ряди, що складаються 
із загальнонародного та паралельних 
термінів, які використовуються у різ-
них арабських країнах: “самохідна ар-
тилерійська установка” –  
(загальнонародне),  (єгипет-
ське),  (іракське),  (сирій-
ське).

Крім того є синонімічні ряди, до 
складу яких входять терміни-сино-
німи повні та скорочені назви по-
няття: “військове міністерство” – 

 “ба-
тальйон зв’язку” –  
“повітрянодесантні війська” – 
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У військовій термінології сучасної 
арабської літературної мови також іс-
нують синонімічні ряди, що включа-
ють лише паралельні терміни, напри-
клад: “навідник” –  (іракське), 
(сирійське),  (єгипетське); “пункт 
управління вогнем” –  
(єгипетське),  (ірак-
ське),  (сирійське). Ці 
ряди свідчать про те, що поки жоден 
із термінів не прийнятий як загально-
арабський, але у той же час бувають 
випадки, коли один з термінів уже ви-
користовується в декількох країнах.

Синонімічні ряди паралельних 
термінів за своєю структурою можуть 
бути найрізноманітнішими. Вони 
включають до свого складу:

а) різнокореневі слова-термі-
ни арабського походження: “черга 
при стрільбі” –  (єгипетське),  
(іракське),  (сирійське);

б) одокореневі слова-терміни: 
“взвод” –  (іракське),  (єгипет-
ське); “магазин” –  (єгипетське), 

 (сирійське);
в) слова-терміни арабські та запо-

зичені з інших мов: “бомба” –  (си-
рійське),  (єгипетське); “капсуль” – 

 (єгипетське),  (сирійське); 
г) слова-терміни і складені термі-

ни: “молодший сержант” –  (єги-
петське),  (іракське); “тра-
суючий снаряд” –  (сирійське), 

 (єгипетське);
д) лише складові терміни: “по-

зиція для ведення вогню” –  
(єгипетське),  (єгипетське), 

 (сирійське); “пункт управ-
ління вогнем” –  (єги-
петське),  (іракське), 

 (сирійське); 
Питання про багатозначність тер-

мінів викликає безліч дискусій як сто-
совно визначення самого поняття “по-

лісемія”, так і щодо доцільности цього 
явища в термінології. Ряд дослідників 
уважає багатозначність термінів недо-
ліком і пропонує відокремити “науку 
про терміни” від “полісемії” (Татьяна 
Кандєлакі, Дмітрій Лотте), інші вважа-
ють її допустимою в різних терміносис-
темах  (Алєксандра Супєранская, Ната-
лія Подольская, Наталія Васільєва). 

Про те, що полісемія небажана в 
термінології, також зазначає і Амєр 
Ахмед, на думку якого, “багатознач-
ність – явище певною мірою шкідли-
ве для терміну та термінології. Вона 
може спричинити розбіжність, плу-
танину в розумінні терміну як оди-
ниці, що характеризується точністю 
змісту і конкретним семасіологічним 
об’ємом” [3, 233]. Стефан Ульманн вва-
жає, що “полісемія може бути джере-
лом двозначності у мові” [13, 43].

Незважаючи на те, що до термі-
ну завжди висувається вимога одно-
значности, тим не менш, однознач-
ність – це скоріше за все бажане, а не 
реальне явище в термінології. І якщо 
“багатозначність слова природних 
мов світу – одна з найважливіших 
особливостей людської мови взагалі” 
[5, 123], яка виступає позитивним мо-
ментом у розвитку й удосконаленні 
будь-якої мови земної кулі, то у термі-
нології це явище, навпаки, вважаєть-
ся неґативним.

Наведемо кілька прикладів ви-
значення поняття “багатозначність”:

За словами дослідника арабської 
лексикології Владіміра  Бєлкіна, “одне 
і те ж слово може мати безліч різних 
значень. Ці значення можуть бути 
пов’язаними між собою, утворюючи 
семантичну єдність на загальній поня-
тійній основі” [4, 130]. Фахівець з араб-
ської військової термінології Юрій Ґу-
банов дає наступне визначення: “Якщо 
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у межах одного семантичного поля 
одна звукова оболонка має декілька 
варіянтів значень, то ми вважаємо та-
кий термін багатозначним” [8, 13-14]. 
Термінознавець Владімір Лєйчік за-
значає: “Якщо в результаті розщеплен-
ня значення терміну або перенесення 
найменування на інше поняття в се-
мантичній структурі отриманих тер-
мінів зберігається загальна головна 
сема і розходяться другорядні, то утво-
рюється багатозначність” [7, 101].

Існує ціла низка причин, що 
обумовлюють розвиток терміно-
логічної багатозначности, основна 
із яких зводиться до наступного: 
коренево-словниковий матеріял (у 
порівнянні з кількістю понять, що 
існують в науці і техніці) надзви-
чайно обмежений, і часто термінові, 
який позначає цілком визначене по-
няття, присвоюється інше значення, 
що має деякі загальні ознаки з цим 
поняттям. Інша причина багато-
значности полягає у тому, що один 
і той же термін обслуговує різні по-
няття, які стосуються до одного і 
того ж явища. Розвиток науки і тех-
ніки зумовлює появу нових понять, 
у результаті чого спостерігаємо, що 
протягом деякого періоду часу спі-
віснують поняття, які відносяться 
до одного явища, але є результатом 
різних поглядів та гіпотез.

Полісемія у термінології виявля-
ється, як правило, через перенесення 
значення на основі метонімії (тобто 
шляхом позначення результату пев-
ного процесу через назву самого про-
цесу) й синекдохи (тобто перенесення 
значення за суміжністю, обумовлену 
кількісним співвідношенням: більше 
через менше, загальне через окреме, 
рід через вид, ціле через частину і на-
впаки). 

Явище полісемії досить поширене 
у військовій термінології сучасної араб-
ської літературної мови, про що свід-
чать наступні приклади:  – 1. “стар-
ший”, 2. “начальник”, 3. “командир”, 
4. “командуючий”;  – 1. “командуван-
ня”, 2. “бойове управління”, 3. “наказ”; 

 – 1. “служба”, 2. “обслуговування”, 
3. “термін служби”, 3. “повинність (вій-
ськова)”, 4. “чергування”;  – 1. “комп-
лект, набір”, 2. “розрахунок, екіпаж, 
команда”, 3. “група, відділення”;  – 
1. “місцеположення”, 2. “пункт”, 3. “пост”, 
4. “штаб”, 5. “управління”, 6. “гніздо”. Де-
які слова можуть мати ще більше зна-
чень, наприклад, слово  має дев’ять 
значень, два з яких використовуються 
у військовій термінології: 1. “Земля, 
земна куля”, 2. “ґрунт”, 3. “місцевість”, 
4. “простір”, 5. “майданчик”, 6. “зона”, 
7. “поле”, 8. “полігон”, 9. “позиція”.

Характерною особливістю полі-
семії у військовій термінології сучас-
ної арабської літературної мови слід 
визнати її “міжкатегоріяльність”, яка 
полягає у тому, що у змісті поняття, 
представленого у терміні, виділяють-
ся ознаки, характерні одночасно кіль-
ком категоріям (наприклад: процесу-
альність та видове поняття). 

Категоріяльна багатозначність 
дуже широко представлена абстрак-
тними віддієслівними іменниками, 
які позначають процес, дію, тобто те 
значення, яке висловлювали їх твірні 
дієслова. І дійсно, як первинне, осно-
вне значення цих імен, як правило, 
виступає значення процесу. Але, пе-
рейшовши в нову якість та ставши 
іменником, ці слова розвивають ор-
ганічно властиві категорії імен пред-
метні значення, які логічно випли-
вають із значення процесу, коли “дія 
внутрішньо перероджується в пред-
мет” [6, 84].
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Приклади неоднозначного вжи-
вання іменників віддієслівного утво-
рення досить часто можна зустріти 
у військових документах армій араб-
ських країн:  – 1. “озброєння” (дія 
за значенням “озброїти і озброїтися”), 
2. “озброєння” (сукупність засобів 
для ведення воєнних дій; військове 
спорядження; зброя);  – 1. “управ-
ління” (дія за значенням “управляти, 
керувати”), 2. “управління” (керівний 
орган).

Говорячи про багатозначність у 
термінології, не слід обмежуватись 
лише згадкою багатозначности са-
мих термінів. Також існує багато-
значність терміноелементів, що 
входять до складу того чи іншого 
терміну. Терміноелементами нази-
ваються слова, а іноді і частини слів, 
що мають самостійне значення. У 
цілому ряді випадків у складі склад-
них термінів і термінів-словоспо-
лучень одні й ті ж терміноелемен-
ти вживаються в абсолютно різних 
значеннях:  – 1. “голова, головна 
частина”, 2. “головка”, 3. “вершина”, 
3. “мис”, 4. “початок”   – 
“пляцдарм висадки передових під-
розділів”;  – “тиловий загін 
ар’єрґарду”.

Увага багатьох лінґвістів (Васілій 
Абаєв, Рубєн Будаґов, Лєв Новіков, Алі 
аль-Касимі) також прикута до розгля-
ду термінологічної омонімії на при-
кладі галузевих терміносистем різ-
них мов (Див.: [1], [5], [11], [18]). 

У сучасному мовознавстві при-
йнято вважати, що омонімія – це лек-
сико-семантичне явище, коли для по-
значення абсолютно різних предме-
тів позамовної дійсности використо-
вуються слова, які звучать і пишуться 
однаково, але мають чітко відмежова-
ні одне від одного значення.

Омонімія як лексична категорія – 
це семантичне відношення внутріш-
ньо непов’язаних (немотивованих) 
значень, що виражаються формально 
схожими знаками (лексемами), які 
розрізняються у тексті завдяки кон-
текстуальному оточенню [11, 209]. 
Термінологічна омонімія – явище, 
коли одна звукова оболонка співвід-
носиться з декількома поняттями, 
кожне з яких належить до певної, від-
окремленої системи [8, 13-14].

Різні визначення поняття “омо-
німії”, насамперед, базуються на роз-
біжності у поглядах лінґвістів щодо 
розуміння мовної форми. Багато до-
слідників обмежують її звуковою обо-
лонкою слова, інші вчені розширю-
ють поняття форми, включаючи до 
нього і графічне зображення; таким 
чином омонімічними можуть нази-
ватися всі можливі збіги одиниць у 
пляні вираження.

Отже, омоніми – це слова або їх 
окремі граматичні форми, що при од-
наковому звучанні (або написанні) 
мають абсолютно різні значення [15, 
401].

Вивчення омонімії в арабській 
мові розпочалося ще у Середньовіч-
чі, коли відомий арабський лінґвіст 
Фахруддін ар-Разі висунув гіпотезу, 
згідно з якою “кожне значення не має 
і не може мати окремого словесно-
го вираження, тому що значення, які 
можуть бути передані – незчисленні, 
а слів, які можуть їх передати не так і 
багато” [4, 131].

Однак щодо наявности у одно-
го слова декількох значень, арабські 
вчені розділились на дві групи. Пер-
ша група (Сібавейхі, Ібн Фаріс, Абу 
Убейд, Аль-Касимі, Ібн Салям) визна-
вала омонімію і вважала її природним 
явищем у мові. Прихильники омонімії 
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розглядали омоніми як слова однако-
ві за звучанням, але різні за значен-
ням. Представники іншої групи (Ібн 
Дарастауейх, Ібн Сирадж), навпаки, 
відкидали омонімію та тлумачили 
омоніми як слова, між якими немає 
ніякого зв’язку у значенні. Так, на 
думку Ібн Дарастауейха, якщо слово і 
має декілька значень, то перше з них 
вважається основним, а інші – семан-
тичними; у даному випадку слово не є 
омонімом і не може ним бути. Ібрагім 
Аніс з цього ж приводу наголошував: 
“Якщо контекст підтвердить, що одне 
слово може виразити два і більше ціл-
ком різних значень, ми повинні назва-
ти таке слово омонімом; якщо ж ви-
явиться, що одне значення основне, 
а інше – переносне, то ми не можемо 
вважати це слово омонімічним” [18, 
359].

Однією з найпоширеніших при-
чин виникнення омонімії Васілій  Аба-
єв вважає розмежування двох або де-
кількох значень багато значного слова, 
що часто обумовлює нечіткість межі 
між полісемією та омонімією [1, 79]. 
На думку Алєксандра Смірніцкого, як 
основне джерело поповнення мови 
омонімами слід розглядати випадкові 
звукові збіги [12, 44-46]. Іншими при-
чинами виникнення омонімії є запо-
зичення термінів із різних джерел, а 
також зміна слів, які раніше звучали 
однаково (їх конверґенція) [13, 46].

Однак омонімія в термінології має 
свої відмінні особливості у порівнянні 
з омонімією у загальновживаній лек-
сиці. Явище термінологічної омонімії, 
на думку Константіна Авєрбуха, зумов-
лене трьома основними факторами: 

1) наявністю у різних, достатньо 
понятійно-віддалених одна від одної 
терміносистемах, однакових за напи-
санням одиниць номінації, семантика 

яких абсолютно різна, а вмотивова-
ність тотожности їх знаків або зовсім 
відсутня, або втрачена у процесі трива-
лого функціонування у різних сферах; 

2) метафоричним вживанням 
терміну чи загальномовного слова в 
іншій спеціяльній підмові, що супро-
воджується входженням цієї лексич-
ної одиниці в іншу терміносистему; 

3) наявністю у того чи іншого 
складного, багатоаспектного об’єкта 
ідентичних найменувань, що позна-
чають у кожній спеціяльній підмові 
різні поняття залежно від того, під 
кутом зору якої з професій розгляда-
ється ця реалія [2, 34-49].

Аналіз омонімів у військовій тер-
мінології сучасної арабської літера-
турної мови дозволив виокремити 
наступні види термінологічної омоні-
мії: 

1) Внутрішньосистемна омо-
німія – використання однієї і тієї ж 
форми слова, що має різні значення в 
межах однієї галузі науки чи техніки. 
Безумовно, існування таких термі-
нів-омонімів вважається небажаним 
явищем у терміносистемі, що при-
зводить до нестійкости спеціяльних 
понять, непорозумінь та практичних 
помилок. Наприклад:  – 1.“бриґа-
дир, командир дивізії, ґенерал-ляйте-
нант” (військове), 2. “група, частина, 
загін” (військове);  – 1. “засада” 
(військове), 2. “шпигун” (військове); 

 – 1. “крейсер” (військове), 2. “вал, 
насип” (військове);  – 1. “труба, сиґ-
нальний ріг” (військове), 2. “група, 
ополчення, підмога” (військове);  – 
1. “знамено” (військове), 2. “бриґада, 
бриґадний ґенерал” (військове).

Також слід зазначити, що один 
і той же термін може водночас бути 
терміном як внутрішньосистемної, 
так і міжгалузевої омонімії. 
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2) Зовнішньосистемна омоні-
мія – тип омонімії, що ґрунтується 
на взаємозв’язках термінів із загаль-
новживаною лексикою. Зовнішні 
омоніми виникають як логічне про-
довження полісемії на основі загаль-
новживаної лексики – унаслідок 
метонімічного або метафоричного 
перенесення найменування і розще-
плення семантичної структури слова. 
Саме чітка визначеність місця термі-
нів у терміносистемі, їх належність до 
певного лексико-семантичного поля, 
конкретна сфера функціонування, а 
також повна відсутність зв’язків між 
значеннями термінів і значеннями 
співзвучних їм загальновживаних 
слів дозволяють розглядати наступ-
ні найменування як зовнішньосис-
темні омоніми:  – 1. “смак, приєм-
не відчуття” (загальновживане), 2. 
“капсуль” (військове);  – 1. “ремінь, 
мотузка” (загальновживане), 2 “захо-
плення у полон, полон” (військове); 

 – 1. “один, одинокий, єдиний, осо-
ба” (загальновживане), 2. “пістолет” 
(військове);  – 1. “кабель, трос” (за-
гальновживане), 2. “кайдани, наруч-
ники” (військове);  – 1. “правило, 
норма, система, порядок” (загально-
вживане), 2. “офіцер” (військове).

3) Міжгалузева омонімія – явище, 
коли одна й та ж термінологічна оди-
ниця є конструктивним членом де-
кількох терміносистем певної мови. 
Потрапивши до лексичного складу різ-
них термінологій, слово загальноліте-
ратурної мови зберігає лише “звукову 
оболонку”, семантичне ж наповнення 
слова у кожному випадку різниться. 

Таким чином, для міжгалузевої 
термінологічної омонімії характерні 
наступні ознаки:

1) за термінами закріплюються 
різні дефініції;

2) ці терміни функціонують у різ-
них терміносистемах [10, 71].

У військовій термінології су-
часної арабської літературної мови 
явище міжгалузевої омонімії було й 
залишається актуальним. Насампе-
ред це пов’язано із тим, що військо-
ва термінологія охоплює різні сфери 
суспільного життя, і, як наслідок, за-
лишається відкритою для проник-
нення термінів із інших галузевих 
терміносистем:  – 1. “вирахування, 
знижка, облік” (економічне), 2. “ворог, 
противник, суперник” (військове); 

 – 1. “пов’язка, бинт” (медичне), 
2. “партизанський загін” (військо-
ве);  – 1. “шестикутник” (мате-
матичне), 2. “револьвер” (військове); 

 – 1. “реактив, реаґент” (хемічне), 
2. “трасуючий снаряд” (військове); 

 – 1. “жайворонок” (біологічне), 
2. “бомба, стрільно (снаряд), ядро” 
(військове). 

Отже, лексико-семантичні проце-
си особливо популярні у період фор-
мування та становлення будь-якої 
терміносистеми. Незважаючи на не-
ґативне ставлення деяких дослідни-
ків до синонімії, вона не є шкідливим 
явищем, навпаки, навіть дуже потріб-
на термінології. Доволі слушно з цьо-
го приводу зазначає Амєр Ахмед: “Си-
нонімія – невичерпне джерело стан-
дартизації та уніфікації термінології, 
і чим більше синонімів, тим легше 
проходить сама уніфікація” [3, 235]. 
Полісемія у термінології виявляється, 
як правило, в результаті перенесення 
значення на основі метонімії (тобто 
шляхом позначення результату пев-
ного процесу через назву самого про-
цесу) і синекдохи (тобто перенесення 
значення за суміжністю, обумовлену 
кількісним співвідношенням: більше 
через менше, загальне через окреме, 
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рід через вид, ціле через частину і на-
впаки). Слід відзначити, що з катего-
ріяльною багатозначністю боротися 
складно, адже доволі часто для термі-
ну фіксується значення у двох-трьох 
категоріях. Основна характерна осо-
бливість омонімів полягає у тому, що 
мовні феномени актуалізуються у різ-
них семантичних полях, і це унемож-
ливлює їх зіткнення в подібних кон-
текстах, а отже омоніми не перешко-
джають професійному спілкуванню 
та правильному розумінню тексту. Та-
ким чином, омонімію у межах термі-
нологічної лексики слід охарактери-
зувати як міжсистемне явище різних 
слів (омонімія системних одиниць 
різних функціональних систем мови) 
і як міжнаукову омонімію (омонімія 
різних термінів за приналежністю до 
терміносистем різних підмов).
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Abstract: In the paper there have been researched the key moments of Byzantine-Hun-
garian-Galician relations: Manuel Comnenos’s campaign against Hungary in 1151, political 
resistance at the beginning of 60s of the 12th century, and the Byzantine campaign against the 
Hungarian Kingdom in 1166 that started near borders of Galicia. The attention has been paid to 
the dynastic relations that had a great impact on the political coalitions formation. The research 
has led to the conclusions that Galician Principality played an important role of a counterbal-
ance in the Byzantine-Hungarian relations of the 2nd half of the 12th century. Both Byzantium 
and Hungary felt the threat in belonging to the alliance of the hostile part of Galician princes, 
therefore they tried to improve the diplomatic communication with the Galician Principality. 
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Despite existence of a great number 
of works dedicated to the foreign policy 
of Byzantium, Hungarian Kingdom and 
Galicia-Volyn Principality, trilateral re-
lations of the 2nd half of the 12th century 
remain poorly studied. The difficulties 
of international relations research of 
this period lie in the need of taking into 
account not only foreign policy inter-
ests of the Galician Principality, Con-
stantinople and Hungary, but also Rus’-
Ukraine inter-princely relations that 
had a significant influence on the for-
mation of the camps of pro-Byzantine 
or pro-Hungarian direction. Another 
problem is that relations of the Galician 
Principality with Hungary are much less 
researched than relations of Byzantium 
and Hungary at that time. Focusing on 
the fight against nomads, Rus’-Ukrai-

nian chroniclers paid little attention to 
relations with Hungary, while during 
the 12th century Rus’-Ukrainian princes 
often fought with the Kingdom.

Various aspects of these relation-
ships are investigated and reflected in 
the works of Ukrainian historiography 
by the efforts of Leontiy Voytovych [1], 
Mykola Kotlyar [5], [6], in Russian – 
Constantine Grott [2], Vladimir Pashu-
to [7], Mikhail Yurasov [10], [11], in 
Hungarian – Marta Font [8], [9], Ferenc 
Makk [15].

Relations of the above mentioned 
states of the 12th century are mostly re-
flected in the Byzantine Chronicles of 
Ioannis Cinnamus [14] and Nicetas Cho-
niates [17] and the Old Rus’ Hypatian 
Chronicle [4]. There are used Byzantine 
[16], [19] and other European sources 
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[12], [13] in order to confirm and enrich 
data about international relations.

Galician princes were in close kin-
ship with the Byzantine dynasty of the 
Comneni and Hungarian dynasty of the 
Arpads. In the middle – 2nd half of the 
12th century the Byzantine Empire prac-
tically continued war with Hungary for 
reconquering lands of the Middle Dan-
ube, therefore, Galician princes were 
forced to maneuver between these two 
countries. It is necessary to find out 
were the Galician Princes just “pawns 
on the chessboard of the European di-
plomacy” of the Byzantine Empire [18, 
3] or did they have an impact on the 
course of international relations.

In 1104 a dynastic knot emerged, 
and that united Hungarian, Byzantine 
and future Galician State. The same 
year, future Emperor John II Komne-
nos married to daughter of László I [14, 
9-10]; Hungarian Prince Álmos married 
to daughter of the Kyivan Prince Svya-
topolk, and daughter of Prince of Pere-
myshl was engaged to the son of Alexius 
Comnenos [4, 256]. Since 1104 Byzan-
tine Emperors and Princes of the dynas-
ty of Rostyslav (later the ruling dynasty 
of Galicia) are considered as allies [1, 4]. 
As for Hungary, marriage of Béla II with 
Serbian Princess Helena circa 1129 pro-
voked estrangement in Byzantine-Hun-
garian relations and, on the other hand, 
ensured the support of the Serbs by the 
Hungarians in their struggle against the 
Empire [2; 29, 69]. 

There is a deep-rooted opinion in 
the historiography that the Hungarian 
dynastic alliances with Kyivan rulers 
were focused primarily on confronta-
tion with the princes of the dynasty of 
Rostyslav [7, 53-54], [9, 71], [10, 68]. 
However, during the reign of Béla II 
Galician Prince Volodymyrko, consid-

ered to be a friend of Hungarian King, 
provided him with military aid [11, 99]. 
In 1144 banus Belos helped the Galician 
Prince Volodymyrko in his resistance 
against coalition of Rus’ Princes (among 
them were Princes of Kyivan dynasty 
of Mstyslav) [4, 310], [2, 75], [11; 100, 
128]. 

As for Byzantium, the Galician 
Prince was mentioned in the late 30s of 
the 12th century in the correspondence 
of John II Comnenus with the Emperor 
Conrad III [13, 364], taking it into ac-
count, it is hard to make definitive 
conclusions about the Byzantine poli-
cy concerning Rostyslav dynasty. The 
neighborhood with Hungary and rather 
longer and richer tradition of political 
relations with the Kingdom of Galician 
princes causes the question: why in the 
middle of the 12th century the Galician 
Principality found itself in the Byzan-
tine coalition?

It is attributable to several causes. 
With the beginning of the Second Cru-
sade political problems got a breath of 
fresh air. Byzantium was in a confronta-
tion with the Normans, which were al-
lies of the Hungarians, while Hungary 
was in confrontation with the Holy Ro-
man Empire, which created the “alli-
ance of two emperors” together with 
Byzantium. Furthermore, Byzantium, 
having ecclesiastical conflict with Kyi-
van Principality [7, 188-189], support-
ed Yuriy Dolgorukiy – Prince of Suzdal 
in his intention to rule in Kyiv. The Gali-
cian and Kyivan Prince had unresolved 
conflict about the territories [4; 403, 
461], so Volodymyrko of Galician Prin-
cipality was also interested to over-
throw Iziaslav of Kyiv. Finally, marriage 
of Géza II with the Euphrosine – sister of 
Iziaslav in 1146 speeded up the political 
coalition’s formation. Euphrosine had a 
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great impact on the Hungarian King and 
was lobbying interests of her brother 
and, consequently, Géza II was compli-
cating in Rus’ inter-princely conflicts on 
the Kyivan Prince’s side against the Gali-
cian Principality [2, 137], [11, 135-136]. 
Instead, the King expected support from 
Iziaslav in the case of Borys – son of King 
Coloman and candidate for Hungarian 
crown, who, being a cousin of Iziaslav 
and Euphrosine, could rely on help of 
the Grand Prince of Kyiv [9, 64]. The aim 
of the Galician Principality was to unite 
with the opponents of Prince of Volyn 
and to prevent the Kyivan-Volynian alli-
ance [3; 413, 423, 428].

For the first time, Galician Prince as 
an ally of the Byzantine Emperor was 
mentioned in 1151. According to Ioan-
nis Cinnamus, Emperor Manuel began 
a campaign against Hungary in order 
to punish Hungarian King Géza II for 
the hostile actions against the Prince 
Volodymyrko [14, 115]. The campaign 
started when Hungarian ruler was 
in Rus’ [17, 92], [16, 142], [12, 199]. 
Manuel captured some frontier lands 
and took captives, but after returning 
of Geza II the Hungarians restored lost 
positions. The fights between Hungary 
and Galician Principality were taking 
place also in 1152 [4, 446], but Em-
peror Manuel did not strive to protect 
the Prince. Perhaps, Basileus did not 
have an opportunity to do it being in 
war with the Kingdom of Hungary un-
til 1155; both Rus’-Ukrainian and Byz-
antine chroniclers kept silence about 
the role of the Galician Prince in the 
forthcoming events. Obviously, Basileus 
during the absence of Géza II used the 
opportunity to attack the Hungary and 
protection of Byzantine’s ally Volody-
myrko was just a pretext. Besides, from 
the sources it turns out that above men-

tioned campaign was caused also by the 
other circumstances – the support of 
the Dalmatians by the Hungarian King, 
and his union with the Normans [14, 
113], [16, 179], [17, 92].

In 1153 Galician Prince Volody-
myrko died [4, 463]. In 1154 died his 
rival Iziaslav [4, 469]. In the last years 
of his reign there was observed decline 
in relations of Prince of Kyiv with the 
Hungarian King. Géza II ceased the cor-
respondence with Iziaslav [6, 17]. In 
1156, when Volodymyr – brother of Iz-
iaslav sent his mother to Hungary to ask 
for support, she received a large prop-
erty but not promises of assistance like 
it was before [4, 482-483]. At the time, 
Borys Kolomanovych was already dead, 
so there was rapprochement with the 
Prince of Kyiv, providing it with support 
for the Hungarian King was not urgent 
anymore. According to Marta Font’s 
research, Hungary did not want to de-
teriorate the relations with Halych. The 
turn in the Hungarian policy to the con-
frontation with the Galician Principality 
was provoked mainly by the dynastic 
situation and the enmity with Byzan-
tium [8, 34-35, 39].

The successor of Volodymyrko – his 
son Yaroslav Osmomysl conducted more 
moderate independent policy aimed at 
normalization of the relations with Vo-
lyn, Kyiv and Hungary. Participation of 
the Hungarians in the events of 1159 
was considered to be an evidence to the 
Galician-Hungarian coming to an agree-
ment [6, 18]. Then, Jaroslav Osmomysl 
organized embassy to Kyivan Prince Iz-
iaslav Davidovich with a request to ex-
tradite him Prince Ivan Rostyslavovich 
Berladnyk – the rival for the Galician 
throne, who found shelter at the Kyi-
van court [4, 497]. Though, the embassy 
did not reach the goal, the presence of 
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Hungarian representative there had a 
positive impact on the relations of Yaro-
slav of Galician Principality with Géza 
II. According to Ferenc Makk, “the close 
connections that were forged between 
Hungary and Galician Principality at 
this time also significantly contributed 
to the consolidation of Stephen’s III 
position as king on the international 
scene” [15, 90].

It is to be noted that Manuel Com-
nenos and Jaroslav Osmomysl were 
sons of Hungarian Princesses [1, 9], [20, 
422]. Nonetheless, in this case, close 
family connections did not contributed 
to solution of the political issues, rather 
called forth an active interference in the 
domestic relations of the neighbouring 
states.

After the death of Géza II, the 
Byzantine-Hungarian peace was bro-
ken. The 1st half of 60s years was the 
most critical period for Hungary [15, 
92]. Owing to the stay of Istvan and 
Ladislaus, the Arpad dynasty repre-
sentatives in Constantinople (which 
pretended to the Hungarian throne), 
Hungary and Galician Principality 
were united [19, 254-255]. Rus’ de-
tachments were noticed in the Hun-
garian army [14, 218]. In addition, 
in 1164 a rival for the throne of the 
Byzantine Emperor Andronicus Com-
nenos, which escaped from prison, be-
came a refugee in Galician Principal-
ity [4, 524], [14, 232], [17, 131], [19, 
256-158]. The most interesting under 
these circumstances is that Androni-
cus had been suspected in the plot 
with Géza II and then was unmasked, 
but still had some contacts with the 
King and those around him [14, 124-
130]. Taking it into consideration, it is 
hard to agree with the accepted point 
of view in the historiography that Byz-

antium and the Galician Principality 
were in close friendly ties all the time 
[5, 21]. 

Leontiy Voytovych wrote that re-
ception of Andronicus was caused by 
the idea of   the Byzantine-Hungarian 
union, creating a real threat to the Gali-
cian Principality [1, 12]. At the same 
time, Manuel Komnenos bewared of the 
Hungarian-Galician alliance, especially, 
when Andronicus stayed in Galician 
Principality and a rumour was spread-
ing about the threat of the Cumans in-
vasion to the Empire [17, 132], [7, 195], 
[15, 96]. Anyway, the development of 
Hungarian-Galician relations forced 
Manuel Comnenos to intensify his poli-
cy. The Emperor sent embassies to Kyiv 
and when Andronicus stayed in Galician 
Principality. Kyivan Prince Rostyslav 
joined the anti-Hungarian coalition and 
his decision confirmed with his oath 
[14, 236], [1, 12]. Byzantine ambas-
sador of Galician Principality recalled 
about the previous Byzantine-Galician 
negotiations and managed to talk out 
Yaroslav of creating the alliance with 
Hungary, which had to be ratified by dy-
nastic marriage [14; 232, 235]. Galician 
Ambassador – Bishop Kosma came to 
Constantinople soon and confirmed the 
alliance with Byzantium [1, 12]. Thus, in 
1165 the Hungarian-Galician Union was 
dissolved and in the winter campaign 
of Emperor Manuel against Hungary 
Byzantium relied on help of the Gali-
cian Prince [14, 235-236]. There are no 
evidences that Yaroslav Osmomysl par-
ticipated in the Byzantine-Hungarian 
collision in the sources. On Konstantin 
Grot opinion, it was more important for 
Byzantium, that Galician Prince had left 
Hungary without any aid [2, 332]. Re-
searchers confirm that the Byzantine 
strategy of foreign policy consisted of 
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leading Hungary into diplomatic isola-
tion [2, 334], [21, 512]. 

The question arises why the Gali-
cian Prince refused from his plans with 
the Hungarian King so readily? It is hard 
to find out the motives – was it due to 
new, more profitable agreement with 
the Empire or just a demonstration of 
political loyalty to Byzantium or Yaro-
slav Osmomysl followed the example 
of the Kyivan Prince. But, taking into 
consideration the endeavors of Gali-
cian Prince to improve relations with 
the neighboring states, it is possible to 
assume that in this way Prince Yaroslav 
avoided of participation in the further 
Byzantine-Hungarian conflict. Volody-
myr Pashuto considered that it was not 
so easily for the Empire to convince the 
Galician Prince to change his pro-Hun-
garian position, for Ioannis Cinnamus 
relates about it, and Constantinople had 
to make efforts to succeed in making an 
agreement with Galician Principality [7, 
195-196]. 

The Byzantine-Hungarian treaty 
of 1164 was breached [14, 224]. In re-
sponse to the Stephen’s III assault on 
Sirmium [14; 231, 239], Emperor Man-
uel began a campaign against Hungary 
in three directions in 1166. One of the 
troops under Leo Vatatzes’ guidance 
had to attack the Hungarians from the 
lands near the Black Sea, another – from 
the mountain hills of Tauroscythia [14, 
260]. Appropriately, the detachments 
moved from the Northern Dobrudja 
through the territory, which belonged 
to the Galician Principality [2, 360]. 
No data are available from the source 
about the role of the Galician Prince in 
these events. It is impossible to deter-
mine whether the pass of the Byzantine 
troops could be the aid in the war with 
Stephan III, promised by Yaroslav Os-

momysl. The campaign was ended with 
a victory of Byzantium and the new 
peace treaty with the Hungarian King-
dom but military clashes continued be-
tween two countries. 

The fourth (in the 12th century) 
Byzantine-Hungarian war ended in 
1185. Peace was enshrined by marriage 
of Isaac II with daughter of Hungarian 
King Bela III [17, 368]. At the same time, 
relations of the Galician Principality 
with both mentioned states was wors-
ening [1, 14], [7, 196]. Till the end of the 
12th century there are scant evidences 
of Byzantine-Galician interaction in the 
sources.

International relations of the 12th 
century can be characterized by fol-
lowing features: there was not the only 
policy of Byzantium and Hungary con-
cerning Rus’-Ukraine, but the construc-
tion of the relationships with Kyiv and 
Halych separately; the formed coalitions 
were aimed to decide current political 
problems, therefore interstate policy 
was very changeable. Marta Font called 
the Hungarian-East-Slavonic ties of the 
12th century “the interlacement of con-
tradictions between Kyiv and Halych” 
[9, 61]. Paraphrasing her words, it is 
possible to say, that Byzantine-Galician 
relations were interlacement of contra-
dictions between Constantinople and 
Székesfehérvár. The course of interna-
tional relations makes sure of this.

Analyzing the Old Rus’-Ukraine and 
Byzantine sources, we may draw a con-
clusion that the formation of the pro-
Hungarian and pro-Byzantine coalition, 
as well as belonging of Galician Princi-
pality to the second alliance was deter-
mined by the trends of dynastic and dip-
lomatic relations since the beginning of 
the 12th century. Then, the confronta-
tion of Arpads with Comneni, as well as 
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Rurikids with Rostyslav dynasty went 
far beyond bilateral relations. Galician 
Principality played the role of a counter-
weight and containment of military in-
tentions of Hungary in the alliance with 
the Byzantine Empire. Byzantium that 
needed a reliable ally near the enemy-
Hungary, and Hungary that wanted to 
expand its boundaries, felt the threat in 
the fact of the belonging to the alliance 
of the hostile part of Galician princes. 
The independent policy concerning 
Hungary, conducted by Yaroslav Osmo-
mysl, was the signal for Constantinople 
about the need of establishing relations 
with Halych.

Some aspects of Byzantine-Hun-
garian-Galician relations of the 2nd half 
of the 12th century remain debatable in 
the modern historiography and need to 
be researched separately. Among them 
there is the date of the Manuel’s Com-
nenos campaign about Hungary, which 
varies from 1150 to 1152; the role of 
the pretenders for Hungarian crown – 
Istvan, Ladislaus and Borys Kalamanos, 
the Byzantine – Andronicus and Gali-
cian – Ivan Berladnyk in the trilateral 
relations. Besides, there was not consid-
ered in the paper relations of the Byz-
antine Empire, the Hungarian Kingdom 
and the Galician Principality with the 
Holy Roman Empire. Especially, there is 
the need to shed light on the contacts of 
Galicia with German rulers. Research of 
the mentioned problems will enrich his-
tory of the medieval international rela-
tions.
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Abstract: The authors make an attempt to reconstruct the biographies of Ivan 
Franko’s Ukrainian teachers – Catechism Teacher Oleksiy Toronskiy (1838 – 1899) and 
Drohobych Mayor Ksenofont Ohrymovych (1846 – 1916). Oleksiy Toronskiy started his 
work in Drohobych Grammar School in 1865 and had been teaching Religion of Greek-
Catholic rite for twenty-five years. His Ukrainian Reader for a Grammar School (Lviv 
1868) was the first axiomatic textbook of such a kind. It was in Drohobych, where Oleksiy 
Toronskiy started publishing theological works, written for Lviv periodicals. Ivan Franko 
assessed his activities and creative work quite positively.

Ksenofont Ohrymovych taught the Ukrainian language and Geography in Drohobych 
Grammar School, in particular, he taught Franko in the eighth and graduation classes. In 
1875 Ivan Franko took his final exams and Ksenofont Ohrymovych was a member of the 
examination board. In his story Petriyi and Dovbushchuky Ivan Franko recollects that in 
senior classes he wrote “quite a long story” about peasant life as a school task for teacher 
Ohrymovych. So Ksenofont Ohrymovych is considered to have influenced Ivan Franko’s 
love for literary work. In 1887 Ksenofont Ohrymovych left behind the mayor Wictor 
Błażowski during the local elections. The period, during which Ksenofont Ohrymovych 
was in power, was the time of great changes in the history of the land.

Keywords: Ivan Franko, Drohobych Grammar School, Ivan Franko’s teachers, social-
political life
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МАЛОВІДОМІ УКРАЇНЦІ  ВЧИТЕЛІ ІВАНА ФРАНКА1

1Ґроно вчителів Івана Франка в 
дрогобицькій ґімназії добре відоме, 
головно завдяки здобуткам сучас-
ного франкознавства, звільненено-
го від тенет совєтської ідеології2. 
1 Стаття є об’єднаним і доповненим варіян-
том публікацій авторів: [31], [18], [19]. 
2 Не буде помилкою стверджувати, що певні 
підсумки у вивченні теми нажать Володимиро-
ві Галикові, авторові дослідження і упорядни-
кові збірки праць Івана Франка про Дрогобич 

Ґімназійний період біографії Івана 
Франка завжди цікавив франкознав-
[28], а також Романові Горакові, авторові праці 
про Дрогобич періоду юности Івана Франка [7], 
в якій використано досі незнані архівні доку-
менти щодо навчання Франка в дрогобицькій 
ґімназії. Щодо згаданої книги Р. Горака, то вона 
містить, як і попередні його видання з теми, 
ряд суттєвих помилок, пов’язаних із тим, що 
автор використовує застарілі праці місцевих 
краєзнавців. На праці Р. Горака та Я. Гнатіва з 
теми див. рецензії: [29], [30].
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ців, оскільки впливи на нього з боку 
його перших вчителів мали б мати 
визначальний характер. Не браку-
вало також і суперечливих поглядів 
щодо цього, адже юний Франко саме 
в Дрогобичі гартував характер, виро-
бляв переконання, яких дотримував-
ся, в основному, до кінця своїх днів. 
Як слушно зазначив Ярослав Грицак: 
«Ґімназіяльні роки були важливими 
для Франка з багатьох оглядів. Вони 
вирішально вплинули на його соція-
лізацію […]. Роль ґімназійної освіти 
важко переоцінити хоч би під фор-
мальним оглядом: вона була голов-
ною передумовою для суспільного 
зростання. […] А в конкретних умовах 
австрійської Галичини саме ґімназія, 
а не університет, була головним дже-
релом постачання інтеліґенції» [9, 
86]. Дослідник також підкреслював, 
що місцева ґімназія, не краща але й 
не гірша в австрійській Галичині, до-
помогла йому стати надзвичайно ці-
кавим центральноевропейським ін-
телектуалом, позаяк він цілком віль-
но оволодів (усно і пером) трьома 
мовами: руською, польською та ні-
мецькою [9, 92]. Гадаємо, що згадане 
твердження відомого франкознавця 
вимагає уточнення: в дрогобицькій 
ґімназії І. Франко вивчив клясичні 
мови та европейську клясичну літе-
ратуру, що дозволило йому підняти-
ся на один рівень з европейськими 
науковцями-гуманістами.

У контексті порушуваних про-
блем, важливо поставити інші, не 
менш важливі запитання. Отже, нас 
цікавить, передовсім така проблема: 
як же сформувала місцева дійсність 
характер Каменяра, як прищепила 
йому любов до знань, і як, зрештою, 
виховала той патріотизм і свободу 
духа, що піднесли Франка до рівня 

світової величини? Отже, чи були 
дрогобицькі впливи благотворни-
ми? Над цими та іншими питання-
ми, які мають стрижневий характер, 
спробуємо поміркувати і ми, послу-
говуючись, звичайно, запропонова-
ною авторською візією.

Маючи на увазі великі здвиги 
в пізнанні Франка, слід все ж заува-
жити, що дослідження дрогобицько-
го соціокультурного середовища, в 
якому сформувався майбутній ґеній, 
вивчене таки незадовільно. Сказа-
не стосується, передовсім, учителів 
Івана Франка у місцевій ґімназії, у 
тому числі українців – Івана Верх-
ратського, Ксенофонта Охримови-
ча, о. Олексія Торонського, Миколи 
Антоневича, Михайла Андруховича; 
поляків – Едварда Міхонського, Ед-
варда Гюкеля та Емерика і Юлія Тур-
чинських, чеха Францішка Сікору та 
ін. Складений на підставі спогадів 
Франка список його вчителів, що 
вже були на той час або стали згодом 
письменниками, науковцями, посла-
ми, директорами ґімназій в інших 
галицьких містах, був би досить до-
вгим і промовистим [9, 91].

Зазначимо також, що відстежу-
ється певна закономірність: поль-
ська історіографія обмежується ви-
світленням біографій ґімназійних 
професорів – поляків, українська – 
українців. Поза цим ряд учителів Іва-
на Франка взагалі залишається поза 
науковим дискурсом, свідченням 
чого є відсутність ще зовсім донедав-
на інформації навіть про роки життя 
того чи іншого викладача. 

Одна із таких малознаних та ма-
лодосліджених постатей – Микола 
Антоневич (1840 – 1919) – привер-
нула увагу львівського дослідника 
Ігоря Чорновола, який ліквідував по 



327+

Volume XІІІ, 2016 +

суті білу пляму в ранній біографії Іва-
на Франка3. Назагал ідеться про ви-
пускника Віденського університету, 
який здобув там докторат з філосо-
фії, а з 1866 р. викладав у Дрогобиць-
кій ґімназії, з 1874 р. – викладач Пе-
ремишльської ґімназії. М. Антоневич 
був, як і більшість галицьких діячів 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст., 
москвофілом, депутатом Галицького 
сейму, де заслужив слави найталано-
витішого сеймового політика. Вод-
ночас відзначився авторством попу-
лярних історичних праць і цікавих 
спогадів. У Дрогобичі М. Антоневич 
зробив початкову для нього кар’єру 
депутата місцевої повітової ради і 
управи, а також міської ради. Як буде 
показано далі, схожу кар’єру тут зро-
бив і Ксенофонт Охримович, що може 
розглядатися як певна закономір-
ність: освічені русини, які змогли ви-
вчитися в австрійських університе-
тах і отримали доступ до ґімназійної 
викладацької діяльности, занурюва-
лися «з головою» в місцеве громад-
сько-політичне життя.

У пропонованому дослідженні 
робиться спроба реконструкції біо-
графій ще двох вчителів-українців 
Івана Франка – отця-катехита Олек-
сія Торонського та пізнішого бурґо-
містра Дрогобича Ксенофонта Охри-
мовича. При цьому маємо за мету не 
стільки ліквідувати лакуну у висвіт-
ленні їх стосунків з Франком-ґімна-
зистом, тобто, їх учнем, що зрештою, 
є залежним від стану джерельної 
бази теми, як вивчити докладніше 
біографії постатей.

На відміну від інших викладачів 
дрогобицької ґімназії, постать отця 
Олексія Торонського не стала пред-
метом серйозного зацікавлення у 
3 Див. детальніше: [45], [46, 116-117]. 

франкознавстві. Беручись рекон-
струювати його біографію, прагнемо 
розкрити різнобічні зацікавлення пе-
дагога, богослова, літературознавця, 
а також більш повно і об’єктивно ви-
світлити стосунки між О. Торонським 
і І. Франком. Зокрема, нами повторно 
використано літературознавчу спад-
щину Івана Франка, в якій знайшлося 
місце для Олексія Торонського.

Основні віхи біографії Олексія 
Торонського не є поза межами зна-
ного. Проте література про нього до-
сить бідна. Так, існує єдине коротке 
енциклопедичне гасло, в Енциклопе-
дії українознавства [10, 3243]. Лише 
завдяки зусиллям відомих львів-
ських франкознавців Романа Горака 
та Ярослава Гнатіва, ці віхи оприлюд-
нені [8, 140-145]. До слова, біографіч-
на довідка згаданих франкознавців є 
найбільш фактографічною, навпаки, 
оцінки діяльності О. Торонського є 
досить категоричними, навіть упе-
редженими. 

Короткий переказ біографії О. 
Торонського подано в путівнику по 
Личаківському некрополю, з публі-
кацією світлини його могили [14, 
130-131]. Професорові Львівсько-
го університету Михайлові Крілеві 
вдалося актуалізувати зацікавлення 
Олексієм Торонським славістични-
ми студіями. Вчений здійснив пе-
редрук його статті про лужицьких 
сербів [16]. На нашу думку, недолі-
ком усіх згаданих публікацій є не-
увага до спадщини О. Торонського в 
галузі богослів’я, а також звуження 
джерельної бази дослідження його 
діяльности до кількох спогадів Івана 
Франка та некрологів.

Станом на сьогодні, біографічні 
дані про Олексія Торонського уміще-
ні в повідомленнях про його смерть, 
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а також кількох некрологах, опублі-
кованих у галицькій періодиці. Так, 
некролог був уміщений у Календарі 
Просвіти [11] (саме ним скористали-
ся Р. Горак і Я. Гнатів). Водночас, існу-
ють публікації в «Ділі» [20] і «Галича-
нині» [1]. 

Тут коротко нагадаємо, що Олек-
сій Торонський народився 1838 р. у 
селі Завадка біля Дуклі (території 
Лемківщини, тепер – Словаччина) у 
родині сільського священика. Закін-
чив Перемишльську ґімназію, а та-
кож Віденський університет, де сту-
діював теологію, а також прослухав 
курс слов’янських мов. 1862 р. руко-
положений у священичий сан. Отри-
мавши право викладати основи ре-
лігії руською (українською) мовою, 
а також українську і німецьку мови в 
середніх школах, отець Олексій спо-
чатку працював викладачем Другої 
(німецької) ґімназії у Львові. 1865 
р. був скерований до Дрогобицької 
ґімназії, однак затвердження отри-
мав лише 1869 р. (згаданий факт від-
крили Р. Горак та Я. Гнатів [8, 141]). 
У 1875 р. о. Торонський був членом 
екзаменаційної комісії, яка прийма-
ла випускні іспити в Івана Франка 
[7, 269]. Тут він вчителював 25 ро-
ків, виконуючи обов’язки викладача 
релігії греко-католицького обряду, 
брав активну участь у галицькому 
релігійному та громадському житті.

Відомо також, що, крім педагогіч-
ної діяльности, Олексій Торонський 
відзначився своїми літературними 
спробами, науковими розправами та 
тим різновидом творчої діяльности, 
який тепер має назву «науково-ме-
тодична» робота. Отже, він спочатку 
написав і видав перші читанки для 
українських шкіл (фактично, це була 
хрестоматія з уривками творів укра-

їнських письменників із короткими 
біографіями), потім зайнявся під-
готовкою посібників з основ релігії: 
1881 р. вийшов Християнсько-като-
лицький катехізис, перевиданий у 
1886 році; кілька видань витримала 
Історія біблійна Старого Завіту, так 
само – Історія біблійна Нового Заві-
ту, Літургіка та ін. Тривалий час він 
був редактором «Душпастиря», до-
писував практично до всіх галицьких 
періодичних видань, у т. ч. до газет 
«Діло», «Галичанинъ», журналу «Рус-
кій Сіонъ» та ін. 

1890 р. отця Олексія перевели 
до Львова, де він посів посаду про-
фесора релігії у місцевій академічній 
ґімназії замість о. Івана Гушалеви-
ча. 1898 р. отримав почесне звання 
крилошанина Перемишльської гре-
ко-католицької капітули. У 90-х рр. 
у Львові він сповна віддався громад-
ській роботі: був головою Руського 
педагогічного товариства, належав 
до головного виділу «Просвіти» (був 
навіть заступником його голови), 
президентом Наглядової ради коо-
перативного об’єднання «Дністер». 
Помер 14 лютого 1899 р. у Львові. По-
хований на Личаківському цвинтарі.

Яку роль відіграв о. Олексій То-
ронський у навчанні та становленні 
Івана Франка? Якими були стосунки 
між діячами? На ці питання фран-
кознавство відповідає лаконічно і 
недвозначно (ніби тут все відомо). 
При цьому, як правило, повторюєть-
ся загальна інформація про те, що о. 
Олексій викладав у Франка катехи-
зис у всіх клясах (Франко мав з основ 
релігії стабільні знання і відмінні 
оцінки), а також приймав у нього ви-
пускні іспити у 1875 р. [7; 192, 204, 
220, 236, 244, 261, 269]. Викладач мав 
бездоганну характеристику: «Вико-
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нує старанно свої обов’язки вчителя, 
вчить добре, молодь його поважає, 
поза школою заховується взірцево» 
[8, 142].

Водночас, за версію Р. Горака 
та Я. Гнатіва, О. Торонський пере-
ймався у старших клясах статевим 
вихованням дозрілих у цьому пляні 
хлопців, чим викликав до себе не-
ґативну реакцію. Так, у Гірчичному 
зерні Іван Франко згадував, що ввій-
шовши якось у приміщення шостої 
кляси, о. Олексій побачив написану 
на дошці фразу: «Що значить по-
християнськи – кафоличеськи люби-
ти дівку?», чим, зрозуміло, був заско-
чений. Відповідно зреаґував: доповів 
директорові, домагався з’ясувати, 
хто був автором гасла, погрожував 
карами та ін. Одним словом, Іван 
Франко зобразив свого вчителя та-
ким собі невдахою-моралістом [33, 
72-73]. До згаданої, досить непри-
вабливої картини, автори додали 
елементи власного дослідження. Ви-
являється, жертвою боротьби за мо-
раль стала дружина отця, яка «мала 
слабість до гарного співу і гарних спі-
ваків», яких у ґімназії не бракувало. 
Однак влади «отця-мораліста» ви-
стачило на те, щоб залицяльники по-
вилітали з ґімназії. Відповідно, була 
покарана їмосць, яку отець відпра-
вив на якийсь час у село [8, 140-141].

Р. Горак і Я. Гнатів наводять ще 
одну характеристику діяльности 
Олексія Торонського. Відзначаючи 
його москвофільство, автори ре-
зюмують: «Він міг багато корисно-
го зробити для української спра-
ви, але… не зробив нічого» [8, 143]. 
Фактично, автори винесли сумний 
вирок вчителеві Івана Франка. Не 
допомогло ні визнання його заслуг 
перед галицькою громадою у різних 

сферах життя, ні навіть те, що 1890 
р. дрогобицька міська рада надала 
йому звання «почесного обивателя» 
(переди тим такі звання надавалися 
винятково полякам; вважаємо, що 
велика заслуга в цьому бурґомістра 
Ксенофонта Охримовича, який також 
був вчителем Івана Франка).

Напевно, найбільшою прогали-
ною у вивченні діяльности о. Олексія 
Торонського є дрогобицький період. 
Упродовж чвертьстоліття він брав 
тут активну участь в релігійному та 
громадсько-культурному житті (по-
стійний член повітової ради, громад-
ської ради, голова місцевої шкільної 
ради, міської ощадної каси та ін.). 
1876 р. о. Олексія вибрали членом 
управи Дрогобицької філії Товари-
ства ім. Качковського [26]. Тут він 
відзначався активною проповід-
ницькою діяльністю, а його дрого-
бицькі проповіді деколи виходили 
друком (наприклад, проповідь 1876 
р. на храмове свято Св. Трійці) [25]. 
Очевидно, проповіді о. О. Торонсько-
го слухав Іван Франко – ґімназист. 

О. Торонський часто інформував 
громадськість Галичини про ті чи 
інші події у Дрогобичі. Наприклад, у 
червні 1878 р. в періодичному видан-
ні «Рускій Сіонъ» була опублікована 
інформація О. Торонського про вибо-
ри до міської ради, які відбулися пе-
ред тим у травні. Зокрема, він акцен-
тував участь у виборах русинів, які 
обрали з-поміж себе сімох представ-
ників (у т. ч., пароха о. О. Німиловича і 
професора ґімназії о. О. Торонського). 
Однак їх загальна апатія до громад-
ських справ, а також залежність від 
євреїв-кредиторів, спричинила ситу-
ацію, коли останні уміло маніпулю-
вали виборцями. На виборах до по-
вітової ради русини взагалі не були 
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обрані, навіть священики, позаяк в 
селах було кинуте гасло «Не обирай 
попа» [2]. У зв’язку з останнім, О. То-
ронський написав спеціяльну стат-
тю, спрямовану проти поширюваних 
в народі пасквілів на духовенство 
(газета «Громадський друг» надру-
кувала брудний віршик про здирство 
священиків). Автор із Дрогобича за-
стерігав від захоплення антиклери-
кальними гаслами, водночас вважа-
ючи, що галицьке село не має грунту 
для сприйняття соціялістично-кому-
ністичних ідей [32].

У Дрогобичі о. О. Торонський на-
писав свою читанку для ґімназій, за 
якою, вірогідно, вчився Франко. У 
1867 р. вийшло перше видання для 
нижчих клясів ґімназії, а наступно-
го року – для вищих клясів ґімназії. 
Остання, яка мала назву Руська чи-
танка для вищої ґімназії (Львів, 1868. 
Частина 1), була першим хрестома-
тійним підручником такого роду, де 
поруч із уривками із творів україн-
ських письменників ХІХ ст., були умі-
щені короткі авторські біографічні 
відомості про них. 

Майже всі шкільні підручники з 
основ релігії, які до початку ХХ ст. ви-
користовували в ґімназіях Галичини, 
були написані О. Торонським. Йому 
належить також розвідка Спори о 
правопись у русинів і румунів та кіль-
ка статей на педагогічні теми. Олек-
сій Торонський також написав і опу-
блікував ряд невеликих оповідань 
(Ганця, 1862; Антоній Печерський 
та ін.), які друкувалися в часописах 
«Галичанинъ», «Діло», «Душпастир», 
перекладав з німецької та польської 
мов. 

Саме y Дрогобичі о. О. Торон-
ський розпочав публікації богослов-
ських творів, написаних для львів-

ської періодики. До слова, богослів’ю 
він, властиво, і присвятив своє жит-
тя. Так, за попередніми підрахунка-
ми, сьогодні відомо близько 100 його 
публікацій у галицькій періодиці, з 
різної проблематики, але переваж-
но – на богословські теми [13, 499].

Іван Франко, зрозуміло, не міг не 
помітити успіхів Олексія Торонсько-
го в різних ділянках літературного 
та науково-педагогічного життя. Для 
початку, все ж наведемо його свід-
чення зі Споминів із моїх ґімназіяль-
них часів. Так, згадуючи своїх ґімна-
зійних товаришів, що залишили на-
вчання в дрогобицькій ґімназії, він 
вказує на те, що, мабуть, вони також 
стали жертвою о. Торонського (та Га-
пановича) [43, 68]. 

Цікаві результати дає звернення 
до спогадів інших дрогобицьких ґім-
назистів, серед яких варто виокреми-
ти трускавчанина о. Олексу Пристая, 
який навчався у початкових клясах 
місцевої ґімназії у 1878 – 1883 роках, 
коли Іван Франко вже був у старших 
клясах. Досить докладну і вкрай по-
зитивну характеристику він дав 
професорові Дмитрові Пушкареві, 
який викладав німецьку мову. Далі о. 
Пристай лаконічно пише: «До нього 
були подібні проф. Пацлавський, що 
мав українську мову і катехит о. А. 
Туронський [так у автора], яких та-
кож згадувалося приємно в пізніших 
часах, при нагоді гутірок про ґімна-
зіяльне життя» [24, 155]. У спогадах 
о. О. Пристая згадується українсько-
польський ґімназійний гурток, що 
збирався щосуботи увечері десь на 
Бориславському тракті (учасни-
ки займалися співом, чим приємно 
дивували сусідів) [24, 162]. Трохи 
далі автор згадує, що приблизно в 
1882 р. його «затягнули» на збори 
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таємного українського ґімназійного 
гуртка, які організував Іван Франко. 
Збори відбулися в приватному по-
мешканні якоїсь п. Широкої, яке ви-
наймав Франко. На збори зібралася 
«горстка» студентів, перед якими 
Франко мав промову. Автор також 
оповідає про тісні стосунки Франка 
з учнем Максимовичем, виключе-
ним із ґімназії, а також про «твердо-
руський» (не москвофільський) дух 
ґімназійної молоді, патріотизм якої 
формувався як реакція на шовінізм 
польської професури. Говорячи про 
«русинську твердість», о. Пристай 
зауважує, що він не пам’ятає досте-
менно про національну орієнтацію 
Івана Франка. «Але здається мені, – 
згадує автор, – що він іще за своїх 
ґімназіяльних часів покинув назву 
«руський», принявши назву «укра-
їнський»» [24, 166-167]. Варто все ж 
зазначити, що до спогадів І. Франка 
і о. О. Пристая, цитованих тут, слід 
відноситися з певною мірою обереж-
ности (як і до будь-яких спогадів вза-
галі). Так, якщо І. Франко позитивно 
згадував викладача ботаніки Емери-
ка Турчинського, то о. Олекса При-
стай називав його шовіністом, який 
«ненавидів нас цілою істотою своєї 
шовіністичної душі» (ґімназистів-
русинів постійно обзивав «москаля-
ми»). Далі автор дещо уточнює своє 
характеристику: «Він ставився при-
хильно до Поляків, мав огляд на Жи-
дів, а супроти Українців був суворий і 
безоглядний» [24, 157].

Ознайомлення з потенціялом ін-
ших праць І. Франка показує, що він 
щодо свого вчителя о. О. Торонсько-
го був далеко не таким критичним і 
однозначним. Головне – Франко до-
сить позитивно оцінював його літе-
ратурну та науково-педагогічну ді-

яльність. Так, наприклад, у польсько-
мовній статті (1889 р.) Про руських 
ґуралів у Галичині І. Франко наводить 
приклад дослідження О. Торонсько-
го «про лемків», разом з декількома 
іншими авторами з етнографії [44, 
351]. У статті Писання І. П. Котлярев-
ського в Галичині вчений згадує, на 
підставі свого ґімназійного досвіду, 
читанку Торонського 1868 р., у якій 
були надруковані твори Котлярев-
ського («се був «шкільний автор», з 
котрого читалося дещо в ґімназії»). 
Все ж, Франко тут не стримується, 
щоб не зауважити, що Котлярев-
ський у 1860 – 1870-х роках у Гали-
чині був хоч і не забутий, але «цілком 
відданий в архів» [41, 331]. Однак, 
наведений приклад є промовистим, 
адже він показує зовсім інше став-
лення Франка до свого ґімназійного 
вчителя.

Так само, в працях із історії мо-
сквофільського письменства, Фран-
ко не може не згадати «стару» читан-
ку Торонського, як ґімназійний під-
ручник зі «взірцями» руської поезії 
(стаття Із історії «москвофільського» 
письменства в Галичині) [35, 469]. 

Є згадка про Торонського у й 
статті Франка Львівський театр і на-
родна честь, у якій відзначено його 
участь у шкільних товариствах (хоча 
Франко тут іронізує, що вони були 
близькими до влади, йшлося про до-
новоерівську епоху) [37, 340]. Однак 
у Пляні викладів історії літерату-
ри руської. Спеціяльні курси. Мотиви 
Франко в курсі з етнографії рекомен-
дує для вивчення «нових збирачів» 
1860-х років, серед яких є і Торон-
ський [42, 33]. 

Водночас, у Нарисі історії укра-
їнсько-руської літератури до 1890 р. 
І. Франко відносить О. Торонського 
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до «старої ґвардії» галицьких літера-
торів 1860-х років, у середовищі яких 
виділяє також Якова Головацького, 
Антона Петрушевича та ін. Не має 
бути дивним і те, що Франко читанку 
Барвінського ставив вище читанки 
Торонського [38; 311, 355-356]. 

Не міг не помітити Іван Франко 
і наукових розвідок Олексія Торон-
ського в різних ділянках гуманіта-
ристики. Так, він звернув увагу на 
публікації автора в «Ділі» 1888 р., 
зокрема, статті Лужицько-сербський 
народ і Спори о правопис у русинів і 
румунів [38, 431]. З публікацій 1889 
р. він відзначив статтю дрогобича-
нина Причинок до життєпису о. Томи 
Полянського [38, 431]. Лише в публі-
цистиці Торонського в «Зорі» Франко 
спостеріг його «москвофільські сим-
патії» [38, 434].

До оцінок громадськими зацікав-
леннями О. Торонського належить 
репліка І. Франка про збори укра-
їнського «купецького» товариства 
«Народна торгівля», які відбулися за 
участи «священика» (стаття Народна 
торгівля) [39, 284].

Дослідникам ще належить оці-
нити внесок Олексія Торонського в 
богослів’я. Так само, потребує спе-
ціяльних зусиль його діяльність на 
терені Дрогобича. Так, нам вдалося 
поки що з’ясувати, що він дописував 
про місцеві події до львівських періо-
дичних видань.

Неґативність оцінок Івана Фран-
ка у споминах варто пояснити його 
загальним ставленням до галицько-
го, зокрема й дрогобицького духо-
венства (згадаймо Франкового Отця-
гумориста). Варто також пам’ятати, 
що з викладачів Дрогобицької ґімна-
зії він найбільш позитивно оцінював 
хіба що Емерика Турчинського, по 

смерті якого удостоїв його некроло-
гом. 

Насамкінець зауважимо, що на-
ведені приклади спростовують ме-
тафізичні оцінки діяльности Олексія 
Торонського, які стали певною мо-
дою у франкознавстві. Безсумнівно 
він – видатний український громад-
ський діяч, педагог, богослов, літера-
тор, публіцист.

Інша, не менш резонансна по-
стать – бурґомістр Дрогобича другої 
половини ХІХ ст., русин із походжен-
ня Ксенофонт Охримович (роки жит-
тя – 1846 – 4.01.1916), якому вдалося 
перемогти на міських виборах і про-
тягом більше ніж десятиріччя утри-
мувати головний міський уряд. 

Постать К. Охримовича добре ві-
дома у франкознавстві, передовсім 
завдяки тому, що він був ґімназій-
ним учителем Іван Франка. Проте в 
українській і польській історіогра-
фіях досі відсутня навіть біографіч-
на енциклопедична довідка про К. 
Охримовича, внаслідок чого не було 
відомо про дату і місце його смерти. 
На відміну від цієї вкрай неґативної 
тенденції, існує гасло в австрійській 
біоенциклопедії, яке уточнює ряд 
важливих хронологічних моментів 
життя К. Охримовича [51, 203]. Важ-
ливу інформацію про роки роботи 
К. Охримовича в міській ґімназії по-
дають Р. Горак і Я. Гнатів, які широко 
послуговуються Франковими харак-
теристиками на К. Охримовича [8, 
145-147]. 

Обмеження Франковими реф-
лексіями, не завжди об’єктивними, 
підвело врешті-решт авторів, які так 
і не змогли розгледіти в К. Охримови-
чеві діяча загальногалицького масш-
табу, особливо ж, з’ясувати його роль 
в національно-політичному житті 
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Дрогобича та Галичини. Дрогобиць-
кий бурґомістр уславився своїм де-
путатством до галицького крайово-
го сейму, причому, він чотири рази 
перемагав на виборах від округу 
Дрогобич-Підбуж (сеймові каденції 
1877 – 1882, 1883 – 1889, 1889 – 1895 
і 1895 – 1901 років4). Крім того, К. 
Охримович був обраний до австрій-
ського парляменту, послом якого 
(точніше, Державної ради) він був у 
1885 – 1900 роках. Незважаючи на 
згадану популярність, в літературі 
переважають упереджено-неґатив-
ні характеристики К. Охримовича, 
як москвофіла чи народовця і навіть 
провідника антинародної політики5. 

Ксенофонт Охримович народив-
ся 1846 р. у Галичі в сім’ї греко-като-
лицького священика Юліяна Охри-
мовича (на час учителювання в Дро-
гобицькій ґімназії, батько служив 
парохом неподалік – у селі Урич на 
Сколівщині6). Навчання К. Охримо-
вич розпочав у Тернополі в місцевій 
ґімназії, проте перенісся до Станісла-
вова, де й отримав середню освіту7. 
Вищу освіту він здобував, за одними 
даними, на філософському факуль-
теті Львівського університету [51, 
203] за іншими, більш вірогідними 
свідченнями, – на відділі загальної 
філології Віденського університету 
(саме володіння німецькою мовою 
допомогло йому пізніше в кар’єрі де-
путата) [3, 326], [8, 146]. 
4 Вичерпну інформацію про хронологію ка-
денцій подає лише І. Чорновол: [47; 163, 166, 
193, 212]. 
5 Див., наприклад, коментар упорядників 
1-го тому творів І. Франка: [34, 444].
6 Відомо, що Юліян Охримович був адмі-
ністратором церкви Св. Миколая в Уричі у 
1868 – 1872 роках. З 1871 по 1908 р. він слу-
жив у Сенечові Долинського деканату, де, во-
чевидь і помер. Див.: [4, 334].
7 Про це згадує О. Барвінський: [3, 326]. 

За даними Р. Горака і Я. Гнатіва, 
які вивчили особову справу К. Охри-
мовича в архіві Крайової Шкільної 
ради, після навчання у Кракові він 
прибув до Дрогобича, де 2 травня 
1871 року розпочав трудову діяль-
ність на посаді заступника вчителя 
місцевої ґімназії [8, 146]. З невели-
кою перервою у 1873 – 1874 роках, 
коли К. Охримович був переведений 
до Самбора, в Дрогобичі він викладав 
руську (українську) мову і географію 
(з 1871 по 1876 р.), зокрема, Івана 
Франка він вчив у восьмій, випускній 
клясі. Викладав також українську 
мову в другій, третій, четвертій та 
сьомій клясі, а, окрім того, географію 
в першій та другій клясі (до слова, з 
української мови Іван Франко мав 
відмінну оцінку) [8, 147]. Вдалося 
уточнити, що в шкільному 1876 р. К. 
Охримович був учителем географії 
у першій клясі, географії та історії в 
другій клясі, руської (української) 
мови в 2–4-ій і 7–8-ій клясах [50, 18]. 
У 1875 році К. Охримович у складі 
екзаменаційної комісії приймав ви-
пускні іспити у Івана Франка [7, 269]. 
За деякими свідченнями, дирекція 
ґімназії не поважала (не любила?) К. 
Охримовича, за його начебто недба-
ле ставлення до своїх безпосередніх 
обов’язків, захоплення позаґімназій-
ними справами та ін.

Збереглися дві автобіографічних 
рефлексії Івана Франка про Ксено-
фонта Охримовича. Перша, яка сто-
сується спогаду про ґімназію, умі-
щена в передмові до повісті Петрії й 
Довбущуки. І. Франкові пригадалося, 
що він у старших клясах ґімназії на-
писав для вчителя К. Охримовича як 
шкіль не завдання «досить просто-
ре оповідання» з селянського життя 
[40, 327]. Відтак, можна вважати, що 
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К. Охримович у числі інших виклада-
чів ґімназії, спричинився до початків 
захоплення І. Франком літературною 
творчістю.

Поступово, в Дрогобичі К. Охри-
мович занурився у громадські спра-
ви і політичну діяльність, яким він 
присвятив себе цілком (за спогадами 
О. Барвінського, ще в Станіславові в 
1863 – 1864 рр. він належав до гурт-
ка «Громади» [3, 326]). У 1876 р. він 
переміг на виборах до Галицького 
сейму. Водночас, був членом міської 
і повітової рад [50, 18]. Прикметно, 
що, як і більшість діячів тієї доби, К. 
Охримович був активним учасником 
москвофільського руху, ввійшовши 
до проводу створеної 7 липня 1776 
р. у Дрогобичі філії Товариства ім. М. 
Качковського [12], [26]. Нагадуємо, 
що того ж таки року він припинив 
викладацьку роботу в ґімназії.

Збереглося цікаве свідчення про 
балотування К. Охримовича до сейму 
в 1883 році. Так, 3 травня 1883 р. він 
мав передвиборчу зустріч із вибор-
цями Дрогобицького повіту. Подія, 
яка проходила в міській ґімнастич-
ній залі, зібрала близько 100 селян та 
учителів Дрогобицького повіту усіх 
національностей: німців, поляків, єв-
реїв, русинів (останніх було найбіль-
ше). Депутат К. Охримович частково 
звітувався за свою діяльність (зокре-
ма, він доповів, що опікувався місце-
вими церквами Св. Трійці і Св. Юрія, 
перша вже отримала підтримку у 
розмірі 200 з. р. (золотих ринських), 
друга мала отримати 400–500 з. р. у 
найближчому часі), приблизно таку 
ж допомогу отримали церкви в Оро-
ві і Дережичах, а також дрогобиць-
кий костел, руська і польська бурси в 
Дрогобичі та ін. [27]. Відтак, депутат 
отримав вотум довіри виборців.

Збереглася листівка Ксенофонта 
Охримовича до Івана Франка з Дро-
гобича з 1884 р. Наводимо її текст 
повністю:

«Дрогобичъ 23/7. 1884. Високо-
поважной Пане Добродію!

Прошу ласкаво дарувати моей 
см[і]лости [і] ув[і]домити П[ана] 
Франка що я не знаю де писати, що 
Онъ за пізно приславъ свій відчитъ, 
помежи с[т]ароста вже все [я] 
пославъ до Львова – теперь нема 
[ніякої] ради яко тілько щоби Панъ 
Франко постарався о позволене 
виростъ въ Нам[і]стничества. 

Прошу програму вечерка оголо-
сити і запросити до [нихъ] найбіль-
шого участія вс[і]х Русинівъ. 

На вечорокъ запросивьємъ 
муз[и]ку полкову котра возьме 
такожъ уд[і]л.

Поручаюся ласкавой пам[я]т[і] 
[і] остаю все добре жи[ланованимъ] 
слугою» [6].

Як свідчить зміст цитованої лис-
тівки, ідеться про організацію неві-
домого заходу за участю Івана Фран-
ка, а також про роль у його підготов-
ці Ксенофонта Охримовича. Відтак, 
можна навіть говорити про їх співп-
рацю чи спільну участь в якихось за-
ходах чи акціях8.

До австрійського парляменту К. 
Охримович був обраний по округу 
«Стрий – Жидачів – Дрогобич». При-
кметно, що його стаж парляментарія 
у Відні був тривалим: 1885 – 1900 ро-
ках. Про ті чи інші аспекти діяльнос-
ти К. Охримовича, як посла Держав-
ної ради, згадує О. Барвінський [3; 76, 
81, 255, 266, 271-273, 277, 280, 283, 
284, 288, 301-306, 312, 325-328, 331, 

8 Про творчі зацікавлення І. Франка у Дрого-
бичі 1860 – 1870-х років, у яких посідав певне 
місце К. Охримович, див. детальніше: [22]. 
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339, 401, 501, 502, 522, 667, 689, 726, 
756, 793, 801, 812-815, 818, 879, 881, 
896]. Нагадаємо, що у 1890-х роках 
цілком безуспішно балотувався до 
парляменту його учень Іван Франко: 
1895 р. в окрузі загальної курії «Пе-
ремишль – Мостиська – Добромиль»; 
1897 р. – по загальній курії округу 
«Мостиська – Перемишль – Рудки – 
Самбір», а також по селянській курії 
округу «Перемишль – Добромиль – 
Мостиська»; 1898 р. – по округу «Тер-
нопіль – Збараж – Скалат»9. 

У 1887 р. Ксенофонт Охримович 
переміг на дрогобицьких міських ви-
борах, випередивши чинного бурґо-
містра поляка Віктора Блажовського. 
Резонансність події полягала, пере-
довсім, у тому, що русин переміг по-
ляка, що не могло не викликати про-
тесту, а розголос про це докотився 
до Львова й Відня. Відтак, інтриґи 
почалися ще задовго до виборів, як 
про це писала місцева преса у лис-
топаді 1886 р. (партія Віктора Бла-
жовського зініціювала судову справу 
проти Ксенофонта Охримовича). 1 
січня 1887 р. «Gazeta Naddniestzań-
ska» повідомила громадськість про 
те, що прихильники «саської партії», 
надіслали до прем’єр-міністра ґрафа 
Едуарда фон Тааффе спеціяльний 
меморандум із відвертим наклепом 
на Ксенофонта Охримовича та його 
прихильників, заперечуючи право-
чинність його участи у міських вибо-
рах [27]. За даними редколегії, твор-
цями цього “брудного меморандуму” 
були Баторович, Ґюнтер, Мороз, Нє-
вядомський, Пфлянзер, Ґольдґамер 
(Герш), Наконечний, Маєвський, Ло-
бос, Адам Берський, д-р. Чеховський 
і Кунда. Однак, внаслідок того, що 

9 Див. про це детально: [15]. Тут же подано 
вичерпну бібліографію проблеми.

К. Охримович особисто був знайо-
мий з прем’єр-міністром, меморан-
дум не спрацював. Тим більше, що, 
наприклад, Ян Нєвядомський запе-
речував існування такого меморан-
думу, і навіть пообіцяв громадськості 
під словом чести особисто голосува-
ти за посла К. Охримовича [53]. Про-
те В. Блажовський, покладаючи надії 
на перемогу, разом із М. Яремою, Я. 
Баторовичем, Маєвським та А. Бер-
ським подалися до міністра Ф. Земял-
ковського за допомогою. На початку 
січня 1887 р. було оголошено вирок 
цісарсько-королівського повітового 
суду в м. Дрогобичі (№ L13376/1886), 
в якому право Ксенофонта Охримо-
вича на участь у виборах оголошу-
валась безсумнівним [53]. 15 січня 
1887 р. було оголошено про реєстра-
цію двох головних партій: «саської» 
на чолі з В. Блажовським, та партії К. 
Охримовича. Вибори мали відбутися 
19 січня [54]. На час виборів у партії 
В. Блажовського відбувся розкол на 
консервативну та ліберальну час-
тини (до останньої увійшов Я. Нєвя-
домський). Натомість партія К. Охри-
мовича розпочала широку аґітаційну 
кампанію, видаючи агітлистівки різ-
ними мовами, навіть на ідиш. 12 січ-
ня 1887 р. в одній із заль ґімназії ім. 
Франца Йосифа відбулась зустріч К. 
Охримовича з громадськістю міста, 
на якій зібралося близько 600 осіб 
[54]. Аґітаційна робота велась також 
і на сторінках «Gazety Naddniestzań-
skiej» [54]. 

«Gazeta Naddniestzańska» так 
характеризувала слабкість позиції 
чинного бурґомістра: “…Saska par-
tja upadła tu tak nagle i niespodziаnie, 
że nie zabezpeczyła sobie odwrotu…” 
[55]. В. Блажовський після поразки 
склав судовий позов із оскарженням 
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результатів виборів (він вимагав 
призначення нових виборів). Незва-
жаючи на те, що документи для під-
рахунку голосів були передані у На-
місництво, останнє зупинило процес 
оголошення результатів до моменту 
завершення судової справи в Адмі-
ністративному трибуналі м. Відня. 
Потерпілу сторону захищав доктор 
права Владислав Вольський, перший 
асесор уряду бурґомістра В. Блажов-
ського. Водночас, події супроводжу-
вались вилученням дрогобицьким 
прокурором окремих номерів «Gaze-
ty Naddniestzańskiej», яка неуперед-
жено висвітлювала вибори 1887 р. 
[48]. 

У зв’язку з наведеними обста-
винами, вибори в Дрогобичі набули 
характеру «затяжних». Після трива-
лих судових засідань та апеляцій, 26 
січня 1888 року все ж таки відбулось 
перше засідання ради маґістрату, на 
якому бурґомістром одноголосно 
було оголошено Ксенофонта Охри-
мовича [52], який обіймав міський 
уряд більше 10 років.

Вочевидь, слушною є характе-
ристика, яку дав К. Охримовичеві О. 
Барвінський: «…не бесідами, але лич-
ними заходами пособляв потребам 
місцевого населення і піддержував 
не раз і загальні, і народні справи» 
[3, 326]. Вдалося віднайти ще одну 
інформацію про його зусилля на ко-
ристь української громади у Дрого-
бичі: 1895 р. К. Охримович отримав 
відзнаку перемишльського єписко-
па Юліяна Пелеша за матеріяльну 
допомогу (в розмірі 10000 з. р.), яку 
міська рада виділила на відновлення 
церкви Св. Трійці [23].

Напевно, депутатська діяльність 
відволікала К. Охримовича від місь-
ких справ. І. Франко в Історії моєї 

габілітації згадує, що під час поїздки 
до Відня зустрів там посла К. Охри-
мовича, який, фактично, байдуже по-
ставився до прагнень І. Франка в цій 
поважній справі [36, 48]. Проте, не 
варто цей епізод поширювати на всю 
парляментську діяльність К. Охри-
мовича.

Зрозуміло, що К. Охримович був 
людиною «своєї» доби. Так, у час його 
урядування посилилась конфронта-
ція між різними політичними група-
ми, за якими стояли представники 
бориславсько-дрогобицької буржуа-
зії. Поступово назрівав і етноконфе-
сійний конфлікт, спричинений не-
рівністю в становищі національних 
громад. Так, у 1890-х роках розпочав-
ся судовий процес руської громади 
Дрогобича, очолюваної москвофіла-
ми (до неї входило, передовсім, брат-
ство церкви Св. Трійці), з василіяна-
ми, ігуменом яких був о. Німилович, 
у зв’язку з привласненням останніми 
храму Св. Трійці, покармелітського 
монастиря зі школою та ґрунтами. 
Процес тривав понад десять років і 
набув резонансу в галицькій пресі 
[5].

Водночас, місцева громада мусіла 
заявляти про своє вірнопідданство 
австрійській владі. 1894 р. підвер-
нулася така нагода: в черговий раз 
в Галичину наніс візит цісар, якого 
зустрічали в Дрогобичі надзвичайно 
урочисто. За описом М. Мсцівуєвсько-
го, маґістрат на чолі з бурґомістром 
пережили напередодні візиту велике 
потрясіння. Подія, на яку зібралася 
замало не вся околиця, не обійшлася 
без кумедної пригоди, що сталася з 
війтом села Лішня [49, 177-180].

Кінець ХІХ ст., на який припало 
урядування К. Охримовича, був, зна-
чною мірою, періодом великих змін 
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в історії краю. Часто в літературі він 
окреслюється, як прощання з патрі-
ярхальним укладом та переддень 
нової індустріяльної ери з її ґлобаль-
ними катаклізмами. Насправді ж, це 
був час остаточно самоусвідомлення 
національних громад. Передовсім, 
активізувалась польська, із великим 
запізненням відбулося становлення 
та національне усвідомлення місце-
вої громади русинів-українців.

На разі, нам невідома точна дата 
закінчення урядової кар’єри К. Охри-
мовича у Дрогобичі. Припускаємо, 
що це співпало з закінченням його 
повноважень депутата крайового 
сейму (1901 р.). Надалі він переїхав 
до Львова, де й помер 5.01.1916 р. Як 
свідчить некролог, Ксенофонт Охри-
мович похований на Личакові.

За згаданим некрологом, К. Охри-
мович в останні роки життя працю-
вав на кількох державних посадах – 
рахункового радника державного 
намісництва, директора державного 
видавництва шкільних книжок [17]. 

Відомо також, що К. Охримович 
був двічі одружений. Його другою 
дружиною була дочка відомого ві-
денського художника Амерлінґа, 
з якою він мав двох синів. Воче-
видь, від першої дружини він мав 
доньку Климентину, яка померла 
12.01.1898 р. у Дрогобичі у віці 24-х 
років [21]. 

Після Ксенофонта Охримовича 
міський уряд очолив поляк Владис-
лав Шайна, який, на нашу думку, не 
залишив помітного сліду в історії 
міста. Зате його наступників Яна 
Нєвядомського та Раймунда Яроша, 
слід віднести до найбільш значних 
громадсько-політичних діячів і уря-
довців Дрогобича. Так, у час уряду-
вання Р. Яроша в Дрогобичі відбулася 

подія, криваві наслідки якої «про-
славили» місто на цілий світ. Про 
дрогобицькі «криваві вибори» 1911 
р. нагромадилась велика література, 
в тому числі й тогочасна. Зрозуміло, 
що на тлі згаданих подій діяльність 
Ксенофонта Охримовича виглядає як 
період «золотого спокою». 

Підсумовуючи, зазначимо, що в 
цій публікації зроблено ще один крок 
на шляху до більш повної рекон-
струкції життя та діяльности двох 
українців – вчителів Івана Франка. 
Вочевидь, варто продовжити пошу-
ки, передовсім – архівні, які зможуть 
пролити докладніше світло на його 
дрогобицький період життя. Заслу-
говують окремої уваги їх громадська, 
зокрема й депутатська діяльність на 
кількох рівнях, потрібно вивчити і 
останній львівський період К. Охри-
мовича та перемишльський – М. Ан-
тоневича. 

Настав час висвітлити більш по-
вні й об’єктивні біографії поляків – 
вчителів Івана Франка. Його вчителі, 
без огляду на національну належ-
ність чи політичні симпатії, зробили 
з нього, вповні европейського мис-
лителя. 
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Abstract: The internal preconditions of the Second Polish Commonwealth revival are 
analyzed in the article. This process is considered as a consequence of influence of ob-
jective and subjective factors. Colonial status, economic, cultural and religious suppres-
sion of Polish people contributed to political activation of wide population groups. It was 
found that the conditions of life of Polish population depended on the conditions existed 
in empires which divided Polish lands. It was determined that at the beginning of the 20th 
century were formed the internal preconditions of the revival of the independent state.
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ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ПЕРЕДУМОВ
ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

КІНЦЯ ХІХ  ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

11 листопада 1918 р. відбула-
ся подія, про яку мріяло багато по-
колінь поляків. На політичній карті 
Европи з’явилася незалежна Поль-
ща – країна, що за територією посі-
дала на европейському континенті 
шосте місце, з населенням, за пере-
писом 1921 р., 27,2 млн. осіб [5, 458]. 
Проголошення суверенної Польської 
Республіки після Першої світової ві-
йни закономірно стало однією з най-
важливіших подій, які вплинули на 
ґеополітичні зміни в східноевропей-
ському реґіоні у контексті тогочасної 
системи облаштування міжнародних 
відносин міжвоєнної доби. Норман 

Дейвіс зауважив, що европейський 
лад не можна уявити без відновленої 
Польської держави; він «був резуль-
татом досягнень Другої Речі Поспо-
литої протягом тих двох унікальних 
десятиріч справжньої незалежности 
між Першою світовою війною і Дру-
гою» [4, 769].

У цьому зв’язку доречним є ана-
ліз основних етапів створення пе-
редумов і конкретних обставин від-
новлення Польщі, її інституалізації з 
урахуванням національних традицій 
та міжнародної ситуації, що склала-
ся після Першої світової війни. Це 
дає змогу простежити проголошен-
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ня Польської республіки як законо-
мірної події у державницьких дома-
ганнях польського народу і впливу 
зовнішньополітичних факторів на її 
становлення. Ми розглядаємо відро-
дження незалежности Польщі як на-
слідок комбінованих дій об’єктивних 
та суб’єктивних чинників, але пере-
дусім як збіг національних інтересів 
поляків і міжнародних подій у після-
воєнній Европі.

Історіографія проблеми пред-
ставлена працями українських іс-
ториків-полоністів. Важливою для 
розуміння історії Польщі є ґрунтовна 
монографія Л. Зашкільняка і М. Кри-
куна [5]. Використовуючи сучасну 
методологію та новітню джерель-
ну базу автори всебічно дослідили 
основні етапи історії Польщі та ви-
значили основні фактори що спри-
яли відродженню її незалежности. 
Однією із основних тем, що дослі-
джують сучасні українські вчені, є 
становлення державности та кон-
ституційний розвиток Другої Речі 
Посполитої. З цієї групи робіт варто 
виокремити важливі праці Лесі Алек-
сієвець [1], оскільки у них міститься 
ґрунтовний аналіз передумов ство-
рення та функціонування польської 
політичної системи в 1918 – 1926 
роках, розкрито об’єктивні причини 
відродження незалежної держави. 
Наукові студії Зінаїди Баран [2] сто-
суються відродження і становлення 
Польської держави у 1918 – 1921 ро-
ках, ролі політичних партій та рухів 
у політиці польського уряду щодо 
Східної Галичини, вирішення аґрар-
ної реформи та її реалізації у Східній 
Галичині.

 Польська історіографія всебічно 
висвітлює процес становлення Дру-
гої Речі Посполитої. Серед численних 

робіт, у яких досліджено різні аспек-
ти відродження Польської держа-
ви, можна виокремити дослідження 
Януша Паєвського і Пьотра Лоссов-
ського [6], [8]. Перший сконцентру-
вав свою увагу на дії зовнішніх та 
внутрішніх факторів, які створили 
умови відродження держави, віддав-
ши першість зовнішнім чинникам. 
Другий зосередився на польському 
суспільстві й проаналізував події 
жовтня –листопада 1918 року, до-
водячи, що вирішальним у проголо-
шенні незалежности Польської дер-
жави був саме внутрішній чинник. 
Сучасні історики Польщі не ідеалі-
зують розвиток Другої Речі Поспо-
литої, намагаються об’єктивно його 
оцінювати, аналізувати всю супереч-
ливість історичних явищ та процесів. 
Передумови формування незалеж-
ности Польщі висвітлено в роботах 
Томаша Наленча [7] та Петра Ванди-
ча [3]. Суспільно-політичні процеси 
у Центрально-Східній Европі були 
предметом наукових пошуків і аме-
риканських істориків. Заслуговує на 
увагу дослідження Нормана Дейвіса 
[4]. Це один із перших синтезів істо-
рії Польщі у західній історіографії; 
тут на основі опрацювання нових 
джерел проаналізовано історичний 
процес відродження державности 
Польської республіки.

 Метою запропонованої статті є 
дослідження формування внутріш-
ніх передумов відродження Другої 
Речі Посполитої кін. ХІХ – поч. ХХ ст.. 
Спробуємо проаналізувати джерель-
ну базу та історіографію по темі до-
слідження; висвітлити становище 
поляків у складі трьох держав імпе-
рій; охарактеризувати польський 
суспільно-політичний простір кінця 
ХІХ – початку ХХ ст.
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польської державности підтверджує, 
що виникнення Другої Речі Посполи-
тої зумовлене колоніяльним станом 
польських земель у межах імперій. 
Об’єктивними умовами відновлення 
Польщі були колоніяльна політика 
Австрії, Пруссії та Росії, становище 
Польщі у їх складі, потреби польсько-
го народу в контексті власного наці-
онально-державного відродження. 

Стиснутий пресом панування 
імперій, польський народ перебу-
вав у стані економічної, культурної 
та політичної дискримінації. Форми 
національного пригнічення й умови 
життя безпосередньо залежали від 
становища у країнах, які інкорпору-
вали польські землі. У королівстві 
Польському царський уряд прово-
див політику інтенсивної русифіка-
ції та уніфікації польських земель із 
рештою території Російської імперії, 
здійснював репресії щодо населення. 
На початок XX ст. тут були скасовані 
всі спеціяльні установи та органи, що 
символізували автономію, ліквідова-
но інститут намісництва, впровадже-
но схожу з російською ґубернську і 
повітову структуру адміністратив-
ного апарату, чимало відомств стали 
безпосередньо підпорядковуватися 
центральній владі. Навіть костел пе-
ребував під контролем Римсько-ка-
толицької колеґії у Петербурзі. Поши-
рення на королівство загальноросій-
ських інституцій супроводжувалось 
усуненням поляків із адміністратив-
ного апарату, переведенням діловод-
ства на російську мову. Поступово 
найменування королівства Поль-
ського, що відображало особливе 
становище польських земель у Росій-
ській імперії, почали замінювати но-
вим – «Привіслянський край», який у 

1888 р. ввели до законодавчих актів. 
Із особливою ревністю російський 
імперіялізм прагнув до викорінення 
національного духу, «польщизни» 
у царині культури й освіти [9, 186]. 
Подібна політика щодо поляків спо-
стерігалась і в Німецькій імперії. По-
всюдно обмежувалися громадянські 
права польського населення, фаль-
сифікувалися дані про його чисель-
ність, насаджувалися німецькі імена, 
прізвища, географічні назви тощо. 
Велике князівство Познанське було 
перейменоване на Познанську про-
вінцію. Польську мову витісняли з 
адміністративних установ, судочин-
ства, навчальних закладів. Німецька 
адміністрація встановила контроль 
за діяльністю костелу, який у Берлі-
ні трактували як центр опору усьому 
не польському. Політика онімечення 
підвладного суспільства передбача-
ла й економічні заходи. Так, 26 квіт-
ня 1886 р. було прийнято закон Про 
внутрішню колонізацію польських 
провінцій Пруссії. Ним передбачалося 
утворення Колонізаційної комісії. В 
її розпорядження виділили 100 млн. 
марок для скуповування землі, що 
належала полякам, і передачі її ні-
мецьким колоністам. Через 10 років 
започатковано політику «викорінен-
ня» польського населення. Її провід-
ником став утворений 1894 р. Пан-
ґерманський союз, який деклярував 
поляків як ворогів, знищення яких 
мало б стати першочерговим завдан-
ням німецької політики. У цьому ж 
напрямі діяла Спілка підтримки ґер-
манізації у східних провінціях (ство-
рена наприкінці 1894 р.). За почат-
ковими літерами засновників – Ган-
земана, Каннемана і Тідемана – вона 
отримала назву «Гаката». В умовах 
гакатизму й антипольської пропа-
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ґанди німецької преси на польських 
землях, що належали до Пруссії, ак-
тивно онімечували освіту й культуру. 

Сприятливішими для розви-
тку польського народу були умови 
в Галичині. Після перетворення Ав-
стрійської імперії на дуалістичну 
монархію Галичину віднесли до Ціс-
лейтанії – групи володінь Габсбурґів, 
центром яких був Відень. Ухвалена 
наприкінці 1867 р. конституція Ав-
стро-Угорщини передбачала авто-
номію Галичини і Володимирії та 
Великого князівства Краківського. 
Ці землі отримали представництво 
в імперській державній раді – рай-
хсраті, у Львові відкрито крайовий 
сейм. Австрійський уряд тісно співп-
рацював із польською шляхтою, яка 
вважала стосунки із Віднем взаємо-
вигідними. Частково полонізувався 
адміністративний апарат, середня і 
вища освіта, заклади культури. Ви-
никло багато періодичних видань 
польською мовою. Водночас Галичи-
ні довелося оплатити певну ціну за 
правління краківських консервато-
рів. Як зазначає П. Вандич, «вони ви-
явилися не вельми добрими госпо-
дарниками, а їхня політика відбива-
ла землевласницький, клерикальний 
і дещо обмежений світогляд» [3, 229]. 
Галичина залишалася відсталим ре-
ґіоном, через що тут набував інтен-
сивности процес еміґрації селян, які 
страждали від малоземелля й беззе-
мелля й виїжджали до Америки або 
подавалися на сезонні роботи у За-
хідну Европу. На динаміку суспільно-
політичного руху на цих територіях 
впливало й наростаюче українсько-
польське протистояння.

На початку XX ст. дедалі очевидні-
шою ставала тенденція неможливос-
ти вирішення невідкладних завдань 

відновлення польської державности, 
відродження національної економі-
ки та духового самозбереження по-
ляків в умовах панування Російської, 
Німецької та Австро-Угорської імпе-
рій. Держави-анексанти (насамперед 
перші дві) не були зацікавлені у роз-
витку польської мови, культури, на-
ціональної свідомости. Перебування 
земель колишньої Речі Посполитої у 
різних державних об’єднаннях при-
звело до поглиблення політичної та 
економічної криз. Наступ російських, 
австро-угорських та німецьких мо-
нархічних кіл на польські землі в 
останні десятиліття XIX і на початку 
XX ст. обмежував права та свободи 
поляків, посилив централізацію, уні-
фікацію, русифікацію й онімечення 
поляків, сприяв розколу польського 
суспільства. 

Політика дискримінації поляків 
у суспільному житті, яку здійснював 
царат у королівстві Польському, ви-
кликала незадоволення і протест 
населення, зростання його суспіль-
но-політичної активности для від-
воювання культурних, соціяльних, 
політичних прав і свобод. Хвиля ре-
волюційних подій 1905 – 1907 років 
у Російській імперії охопила й поля-
ків, викликавши активізацію їхньо-
го громадсько-політичного життя. 
І хоча після неї наступило розчару-
вання, поляки зуміли використати 
цей час для відродження традицій, 
набуття нових суспільно-політичних 
ідей. Під час означених подій було 
випробувано різні методи бороть-
би, розширилися рамці й форми сус-
пільної активности – від створення 
професійних спілок до організації 
страйкового руху та змовницько-те-
рористичних акцій. Сформувались 
політичні програми партій, які по-
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ширили свій вплив на різні кола на-
селення. На відміну від попередніх 
повстань, революція, хоча також і за-
знала поразки, усе ж певною мірою 
поліпшила національне становище 
поляків. Вона була своєрідною про-
бою польських патріотичних сил 
перед основними змаганнями за не-
залежність, що припали на роки Пер-
шої світової війни. Можна погодити-
ся з думкою польського історика Т. 
Наленча, що «революція пробудила 
від політичного сну мільйонні маси 
населення, показала їм можливість 
і реальність боротьби за зміну наці-
онального та соціяльного статусів. 
Терор і репресії загнали надії у під-
пілля, проте повторне їх пожвавлен-
ня було вже лише питанням часу» [7, 
428]. Як і попередні визвольні рухи, 
революція 1905 – 1907 рр. охопила 
території що перебували у складі 
Пруссії, ритм боротьби зумовлювали 
зусилля німецького уряду щодо по-
німечення поляків які спиралися на 
зростання шовіністичних настроїв 
німців. Офіційна влада толерувала 
суспільні конфлікти, перешкоджала 
посиленню популярности серед по-
ляків «народової демократії», осно-
вною метою діяльности якої визна-
чено було оборону національних 
інтересів. Послідовна протидія оні-
меченню показувала ступінь органі-
зованости та силу польського опору. 

Особливо у сфері економіки та 
культури Помітно й дієво борони-
лася Великопольща. Незважаючи на 
труднощі, пов’язані із нестачею на 
цьому терені польських освічених 
верств, жвавіше пробуджувалася 
польська ідентичність Верхньої Сіле-
зії. Та величезна диспропорція мож-
ливостей обох сторін не обіцяла ве-
ликих здобутків для поляків. Так, на 

Мазурах найслабші в усій прусській 
дільниці польські осередки вочевидь 
поступалися натиску ґерманізації. 
Зникала національна ідентичність 
еміґрантів, особливо другого поко-
ління, які були вирвані з родинного 
кола, звідусіль оточені усім німець-
ким. Найбільше це спостерігалось у 
західних провінціях імперії. Молоде 
покоління поляків, після німецьких 
школи і служби у війську, втрачало 
зв’язок із національним середови-
щем, швидко піддавалося асиміляції. 
Змінити такі неґативні тенденції для 
польського населення могло тільки 
поліпшення політичного становища. 
Діяметрально інакше можна охарак-
теризувати становище поляків, які 
проживали на територіях, підвлад-
них Австро-Угорщині. Автономія, що 
її вже кілька десятиліть мала Галичи-
на, ґарантувала вільний розвиток їх 
національно-культурного життя. По-
рівняно із наданими свободами, «не-
демократичністю вражала система 
здійснення влади» [7, 432]. Обмежен-
ня національних прагнень виплива-
ло також із міжнародної ситуації, яка 
із часів франко-прусської війни не 
сприяла вирішенню польського пи-
тання. Варто відзначити відставання 
краю в господарському розвитку – 
за рівнем національного доходу на 
особу Галичина вдвічі поступалася 
королівству Польському й утричі – 
польським дільницям Пруссії, а та-
кож гостроту соціяльних суперечнос-
тей, які позначалися на суспільно-по-
літичній ситуації. Революційні події 
1905 – 1907 рр. у Росії пожвавили 
політичне життя Австро-Угорщини 
й Галичини, дали поштовх руху за за-
гальне виборче право, впровадження 
демократичного, так званого 4-скла-
дового права голосу – загального, 
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рівного, безпосереднього, таємного. 
У необхідности реформи був переко-
наний імператор Франц Йосиф, який 
убачав у ній можливість зміцнення 
послабленої національними кон-
фліктами держави. Та проєкт нового 
положення про вибори спочатку не 
схвалила парляментська більшість. 
Вирішальну роль у цьому відіграло 
Польське коло, яке побоювалося, що 
демократизація виборів посилить 
національний рух українців Східної 
Галичини, що уже вступив у політич-
ну фазу розвитку. У січні 1907 року, 
зокрема завдяки зміні позиції Поль-
ського кола, викликаної впроваджен-
ням у західноукраїнських землях 
двомандатних виборчих округів, що 
виразно надавало перевагу полякам, 
нові засади виборів до Віденського 
парляменту були ухвалені. Політич-
на напруга дещо послабилася. Новий 
виборчий закон про вибори до ав-
стрійського парляменту скасовував 
курії та запроваджував загальне ви-
борче право, за яким, однак, голосу 
позбавляли жінок та учасників гро-
мадських організацій. Боротьба за 
зміну системи виборів до крайових 
сеймів успішно завершилася лише у 
1914 році. Однак виборчий закон не 
набрав чинности у зв’язку із почат-
ком Першої світової війни. Водночас 
у Галичині розвивалось інтелекту-
альне і культурне життя поляків, ді-
яли громадські, наукові та освітні 
організації, створювались політичні 
партії. У 1908 р. у Кракові був ство-
рений таємний Союз дієвої боротьби 
на чолі з Ю. Пілсудським, К. Соснков-
ським, М. Кукелем. Його завданням 
стала підготовка військових кадрів 
для майбутнього повстання. Зна-
чення ЗВС зросло, коли у 1910 році 
виникли підпорядковані йому ле-

ґальні парамілітарні організації: 
«Strzelec» («Стрілець») у Кракові та 
«Związek Strzelecki» («Стрілецький 
союз») у Львові. Напередодні Першої 
світової війни стрілецькі формації 
об’єднували 10 тисяч осіб. У 1910 р. 
частина ендеків утворила таємну 
організацію – Армія Польська (АП) 
в статуті якої було чітко зазначено: 
її метою є здобуття незалежности. 
Із часом леґальною організацією АП 
стали Польські стрілецькі дружини, 
які нараховували до 4 тис. юнаків та 
дівчат. До початку Першої світової 
війни польські політичні партії мали 
таємні та паралеґальні мілітарні ор-
ганізації, які готувалися до боротьби 
за незалежность Польщі. 10 листо-
пада 1912 р. у Відні представники 
ППС-фракції, ППСД, ПСЛ, НЗР, НЗХ 
утворили Тимчасову комісію конфе-
деративних незалежницьких партій. 
Вона була покликана координувати 
діяльність партій та військових фор-
мувань. На 1914 р. незалежницькі 
організації, які прагнули відбудувати 
польську державність під час май-
бутньої війни, нараховували кілька 
десятків тисяч членів. Зауважимо, 
що польський визвольний рух ще 
з кінця XVIII ст. був реальним полі-
тичним чинником на землях колиш-
ньої Речі Посполитої. Його розвиток 
мав специфіку й залежав від низки 
соціяльних, економічних, політич-
них та історичних факторів. Саме 
вони та менталітет поляків визна-
чали інтенсивність, розмах і вплив 
змагань за національне визволення. 
Прагнення до незалежности держа-
ви значною мірою визначалося по-
літичним, соціяльно-економічним і 
духовим станом польського народу 
під владою держав-анексантів. Уже в 
XIX ст. національно-визвольний рух 
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на польських землях перетворився 
на важливий фактор політичного 
самоствердження польського наро-
ду. Однак до початку Першої світової 
війни поляки, що перебували в умо-
вах панування трьох імперій – Ро-
сії, Австро-Угорщини та Німеччини, 
об’єктивно не могли розраховувати 
на здобуття державної незалежнос-
ти.

Перша світова війна розпочалася 
за умов, коли після останнього по-
ділу Речі Посполитої на Віденсько-
му конґресі 1815 року його учасни-
ки вперше вступили між собою у 
збройну боротьбу. У зв’язку з тим, 
що польські землі належали до скла-
ду територій держав, які воювали 
між собою, Польща від початку ста-
ла театром воєнних дій. Російські та 
австро-угорські правлячі кола, які 
боролися за панування в Европі, на-
магалися не тільки зберегти, а й роз-
ширити та зміцнити своє становище 
на польських теренах. Розпочина-
ючи війну, уряди Німеччини й Ав-
стро-Угорщини запевняли у спільній 
відозві від 9 серпня 1914 р., що їхні 
війська принесуть населенню коро-
лівства Польського «свободу і неза-
лежність». Царська Росія відозвою 
до поляків закликала їх бити ворога 
в ім’я об’єднання всіх трьох частин 
Польщі під скіпетром Романових. 
Насправді інтереси і прагнення по-
ляків, як зрештою чехів чи українців, 
залишалися далеко за обріями пля-
нів країн-ворогів. Війна між трьома 
континентальними імперіями стала 
важким випробуванням і лихом для 
всього польського народу. Трагедія 
поглиблювалася тим, що солдати-
поляки перебували на різних боках 
фронту, який проходив польськими 
і українськими землями. Бої супро-

воджувалися значними людськими 
й матеріяльними втратами. Упро-
довж війни 3 млн. поляків воювали у 
ворожих арміях за чужі інтереси. На 
різних фронтах Першої світової їх за-
гинуло 450 тис., понад 1 млн. було по-
ранено [5, 435]. 

Війна і політика використання 
ресурсів, яку здійснювали країни, що 
воювали між собою, завдали Польщі 
значних матеріяльних втрат. Їх за-
гальний розмір польська делеґація 
на Паризькій мирній конференції 
в 1919 р. визначила у сумі 73 млрд. 
золотих франків. Дуже постраждало 
господарство королівства Польсько-
го і Галичини. На цих землях було 
знищено понад половину мостів, дві 
третини вокзалів, спалено 1,9 млн. 
будівель [5, 435]. У широких масшта-
бах евакуйовувалися поляки і укра-
їнці, вивозилося майно. Відступаючи, 
російські війська перемістили углиб 
Росії чимало промислових підпри-
ємств, установ, навчальних закладів, 
кваліфікованих робітників і служ-
бовців. Після того, як у 1915 р. коро-
лівство Польське окупували війська 
Центральних держав, його господар-
ство стало об’єктом грабунку з боку 
Німеччини й Австро-Угорщини. Їхні 
уряди намагалися максимально ви-
користати економічний і людський 
потенціял зайнятих територій для 
війни, а також, по мірі можливос-
ті, підірвати польську економіку на 
майбутнє. Широких масштабів на-
було примусове вивезення робочої 
сили. У трохи кращому становищі 
перебувала економіка Верхньої Сіле-
зії, території Познані й Помор’я, але 
й тут у сільському господарстві спо-
стерігався спад. В австрійській части-
ні Польщі від воєнних дій найбільше 
постраждали нафтова промисловість 
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та дрібне сільське господарство. Все 
це активізувало патріотичні сили й 
активізувало польське населення. 
Протягом воєнних років визвольний 
рух на польських землях, що мав на 
меті відновлення держави, не при-
пинявся. З одного боку війна прине-
сла страждання, руїни, зубожіння, а з 
іншого – поступово, зростало значен-
ня Польщі, польське питання стало 
важливою проблемою европейської 
політики. 

Отже, аналіз історичних пере-
думов відродження незалежности 
Польщі приводить до висновку, що 
вони сформувалися на рубежі ХІХ – 
ХХ ст. і визначалися внутрішніми 
факторами: станом польських зе-
мель у складі Російської, Німецької 
та Австро-Угорської імперій, поси-
ленням національно-визвольних ру-
хів, розвитком суспільно-політичної 
думки щодо свободи і суверенности 
кожного народу, його права на наці-
ональну державність. На початку XX 
ст. склалися об’єктивні передумови 
для відновлення Польської держа-
ви. Вплив на політизацію польського 
населення продовжувало справляти 
його національно-державне пригні-
чення. Політику офіційного Відня, 
Берліна і Петербурґа об’єднували ви-
користання людського потенціялу 
і багатств країни, онімечення та ру-
сифікація, руйнування національних 
культур, переслідування визвольних 
рухів, обмеження свобод поляків й 

образи їх національних почуттів. Усе 
це не могло не залишити болючих 
слідів у польській свідомості, виявом 
чого були різноманітні форми полі-
тичної національної боротьби. 
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Abstract: The article analyzes the role of the Bolshevik repressive system in the es-
tablishment of Soviet government in Ukraine in 1919. On the basis of archival sources 
and periodicals in 1919 the author investigated the Bolshevik practice of application of 
the Red Terror against the Ukrainian people in different cities of Ukraine with the aim of 
strengthening their power. The position of Soviet leadership about the necessity of the 
Red Terror in Ukraine is showed. On S. Sayenko and M. Kruchinski example is demon-
strated how the main culprits who practiced Red Terror in Ukraine had avoided punish-
ment for their violent and illegal acts. The reaction of Soviet press to the Red Terror in 
Ukraine is characterized. The attitude of Ukrainian population and of Ukrainian press 
toward the repression actions of Extraordinary Commissions is examined.
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У світлі сучасних подій дослі-
дження періоду революційних подій 
1917 – 1921 років в Україні набуває 
ще більшої актуальности. Поряд з 
відродженням української держав-
ности даний період відзначився і як 
один з найтрагічніших в українській 
історії. Причиною цього, крім крово-
пролитних воєн, був жахливий те-
рор, жертвами якого стала велика 
кількість українського населення. 
Особливою жорстокістю й масштаб-
ністю вирізнявся червоний терор, 
який проводили російські больше-
вики, і який мав на меті ліквідацію 

всіх опонентів совєтського режиму. 
На відміну від 1918 р., коли больше-
вицький терор в Україні носив пере-
важно стихійний характер, у 1919 р. 
він набуває вже більш організова-
них форм, а головними ініціяторами 
й провідниками терору стають со-
вєтські органи репресії.

Попри значний інтерес до історії 
совєтської репресивної діяльности, 
проблема червоного терору в Укра-
їні в 1919 р. не дістала достатнього 
висвітлення в історіографії. Це по-
яснюється як довготривалим замов-
чуванням та фальсифікуванням цих 
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трагічних подій у совєтській історі-
ографії, так і відсутністю багатьох 
необхідних для вивчення даної про-
блеми документів, які були знищені 
большевиками. 

Початок дослідженню пробле-
ми червоного терору поклали пред-
ставники російської та української 
еміґрації. Зокрема, слід виокремити 
працю С. Мельґунова [40], яка спра-
вила великий вплив на пізніших ав-
торів. Проте, прихильність Мельґу-
нова до Добровольчої армії сприяла 
не завжди об’єктивній оцінці подій. 
Після здобуття Україною незалеж-
ности проблема червоного терору 
знову привертає увагу дослідників. 
Зокрема, можна виокремити працю 
Ю. Шаповала, В. Пристайка, В. Золо-
тарьова [52]. Важливе значення у до-
слідженні проблеми червоного те-
рору мають монографії українських 
істориків С. Білоконя [3] та І. Біласа 
[2]. Також у сучасній українській іс-
торіографії досліджується практика 
червоного терору в окремих реґіо-
нах України. Зокрема, червоний те-
рор у Криму досліджується в моно-
графії Олександра та В’ячеслава За-
рубіних [20], статтях Т. Бикової [1]. 
Червоний терор у Одесі висвітлений 
у монографії В. Файтельберга-Блан-
ка та В. Савченка [41]. Серед росій-
ських дослідників слід виділити 
монографію Ю. Дойкова, один із роз-
ділів якої присвячений червоному 
терору в Україні [19]. Проте, загалом 
проблема червоного терору в Укра-
їні залишається малодослідженою.

Метою нашої статті є аналіз осо-
бливостей репресивної діяльности 
большевиків із метою встановлення 
совєтської влади в Україні в 1919 р.

У листопаді 1918 р. російські 
большевики розпочинають новий 

наступ на українські землі. Почала-
ся друга совєтсько-українська війна, 
в результаті якої большевики тим-
часово зуміли захопити більшість 
території України. 

Одним із важливих засобів для 
утвердження совєтської влади в 
Україні був червоний терор. Голо-
вним провідником цього терору в 
Україні в 1919 р. була Всеукраїн-
ська надзвичайна комісія (ВУЧК1). 1 
квітня ВУЧК на чолі з Сємьоном (Іс-
ааком) Шварцом переїжджає до Киє-
ва [7, 3]. А вже через 10 днів із метою 
посилення репресій в Україні голо-
вою ВУЧК призначають відомого 
своєю жорстокістю Мартіна Лаціса.

Червоний терор на місцях про-
водили ґубернські надзвичайні ко-
місії (ґубЧК). Найбільшими місцеви-
ми надзвичайними комісіями в 1919 
р. були: Київська ґубЧК, утворена 6 
лютого 1919 р.; Катеринославська 
ґубЧК, створена 7 лютого 1919 р.; 
Донецька ґубЧК у м. Бахмут, утво-
рена 27 березня 1919 р.; Полтав-
ська ґубЧК, створена у січні 1919 р., 
Миколаївська ґубЧК, утворена 10 
березня 1919 р.; Подільська ґубЧК, 
створена у квітні 1919 р.; Одеська 
ґубЧК, утворена у квітні 1919 р.; Во-
линська ґубЧК в Житомирі, створена 
у лютому 1919 р.; Харківська ґубЧК, 
утворена у лютому 1919 р.; Чернігів-
ська ґубЧК, утворена 1 жовтня 1918 
р.; Кримська ЧК в м. Сімферополі, 
створена 14 квітня 1919 р. [18, 3]

За офіційним звітом, станом на 
1 травня 1919 р. лише Київською 
ґубЧК було розстріляно біля 150 
осіб. Слово «біля» у звіті означає, що 
точних підрахунків розстріляних 
немає, у той час як кількість затри-

1 Чрезвычайная комиссия (ЧК) – Надзвичай-
на комісія (рос.)
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маних, арештованих, оштрафова-
них та звільнених наводиться точ-
но [47, 23-25].

У в’язницях, які були перепо-
внені, ситуація була жахливою. У 
Харкові була навіть створена спе-
ціяльна комісія для ревізії місць 
ув’язнення у Харківській ґубернії. 
Комісія виявила, що Харківська ка-
торжна в’язниця є у незадовільно-
му стані. У низці дуже переповнених 
камер хворі на тиф, цингу та інші 
заразні хвороби знаходилися разом 
із здоровими, поширюючи заразу по 
в’язниці. Начальником в’язниці не 
було вжито заходів ізоляції хворих. 
Також комісія виявила, що у тюрмі 
знаходяться в’язні, які сидять там 
декілька місяців без пред’явлення 
їм звинувачення. Після ревізії на-
чальника в’язниці Осиповича було 
усунуто з посади, арештовано і пе-
редано до суду революційного три-
буналу [30, 4].

Червоний терор був спрямова-
ний, у першу чергу,  проти політич-
них опонентів большевиків, а також 
осіб, які працювали у державних 
структурах Української держави 
П. Скоропадського чи Української 
Народної Республіки (УНР).

Так, 10 травня 1919 р. Наркома-
том із військових справ УСРР було 
видано наказ № 416, за яким оголо-
шувався червоний терор щодо ак-
тивістів лівих есерів та незалежни-
ків [51, 179]. Офіційною причиною 
оголошення червоного терору було 
вказано зв’язок вищеназваних пар-
тій із отаманом Григор’євим, який 
очолив антибольшевицьке повстан-
ня на півдні України.

За офіційними даними комуніс-
тичної преси, лише в одному Києві 
за активну боротьбу було розстрі-

ляно 8 членів УПСР, а на Полтав-
щині було розстріляно 39 есерів-
ців [50, 25].

На заклики забрати у ЧК право 
розстрілів і право самостійно вер-
шити суд, М. Лаціс розповідав про 
«жахи Григор’євщини» і тисячі заму-
чених громадян. Він писав: «Черво-
ний терор необхідний. Це вимушена 
дія для самозахисту. І поганий той 
комуніст і той совєтський діяч, який 
на це не здатний, який цього не ро-
зуміє» [25, 1].

Червоний терор на думку М. Ла-
ціса був потрібний для попереджен-
ня контрреволюційних виступів. На 
його думку, необхідно було розстрі-
ляти всіх неблагонадійних, які мо-
гли становити потенційну загрозу 
для совєтської влади. Така репресив-
на політика мала призвести, на дум-
ку М. Лаціса, до зменшення «контр-
революційних виступів» [38, 15-16].

Проте, статистика свідчить про 
зворотнє. В наступні місяці, не зва-
жаючи на посилення червоного те-
рору, кількість виступів лише зрос-
тала. Так, із 1 по 15 травня 1919 р. 
було зафіксовано 28 контрреволю-
ційних виступів [47, 54]. А у період з 
1 по 19 липня  було зафіксовано вже 
207 контрреволюційних виступів 
[44, 40]. 

Свавілля і терор місцеві ЧК вла-
штовували, фактично, скрізь, неза-
лежно від реґіону. Так, у Миргороді 
було заарештовано голову повіто-
вого ЧК за пияцтво, катування і роз-
стріл селян [42, 185]. У Сумській ЧК 
відбувалися страшні катування аре-
штованих, незаконне відбирання 
у громадян речей та грошей, за що 
зрештою частину співробітників ЧК 
було заарештовано і віддано під суд 
революційного трибуналу [29, 4]. 



351+

Volume XІІІ, 2016 +

Свавілля ЧК у невеликих містах 
пояснювалося також тим, що туди 
відправляли «недосвідчених» пра-
цівників, які використовували свої 
посади для власного збагачення. 
Часто це були зовсім юні хлопці, які 
навряд чи могли «добросовісно» ви-
конувати свої обов’язки. Так, напри-
клад, головою Білоцерківської ЧК 
був неповнолітній юнак Чорномо-
рець [26, 2].

За доволі нетривалий проміжок 
часу ЧК зуміли налаштувати про-
ти себе більшість українського на-
селення. Органи репресії, які мали 
фактично необмежені повноважен-
ня й могли розстріляти будь-кого 
без суду й слідства, стали головним 
об’єктом ненависти українців.

У травні в українській пресі по-
чали з’являтися статті, спрямовані 
проти ЧК. Ліво-есерівська газета 
Борьба закликала забрати у ЧК пра-
во розстрілів та право самостійно 
вершити суд, заявляючи, що це має 
бути прероґатива революційних 
трибуналів [5, 1]. Ліво-меньшовиць-
ка газета Наш голос виступала вза-
галі за ліквідацію надзвичайних 
комісій. Вона писала: «Надзвичайки 
є повним запереченням влади тру-
дящих, справжньої влади Рад. Вла-
да надзвичайок, цих таємних, що 
не піддаються контролю мас, уста-
нов, означає владу купки над маса-
ми» [31, 1].

Ліквідацію ЧК підтримували й 
махновці. Вони стверджували, що 
надзвичайні комісії перетворилися 
на органи залякування робітничої 
кляси, придушення його волі й сво-
боди [49, 13-14]. 

М. Лаціс, виступаючи на захист 
надзвичайних комісій, писав: «Рано, 
дуже рано ви ополчилися проти 

Надзвичайних Комісій. Вони ство-
рені революцією і тільки з закінчен-
ням останньої ліквідуються» [32, 1]. 
Таким чином, М. Лаціс фактично за-
являв, що червоний терор є необхід-
ною складовою совєтської політики 
і його припинення можливе лише 
після остаточного утвердження вла-
ди большевиків в Україні.

З метою зменшення неґативно-
го ставлення до совєтської влади, 
яку українське населення стало ото-
тожнювати з ненависними їм «над-
звичайками», 21 травня совнарком2 
приймає декрет про ліквідацію по-
вітових надзвичайних комісій [6, 2]. 
Ним передбачалось ліквідувати всі 
повітові комісії та передати їхні 
справи ґубернським надзвичайним 
комісіям. Функції повітових ЧК пе-
рекладались на відділи управління 
повітових виконкомів. При цьому 
ВУЧК надавалось право зберігати й 
знову засновувати в окремих місце-
востях повітові ЧК на прохання від-
повідних ґубвиконкомів [21, 1].

М. Лаціс, пояснюючи причини 
ліквідації повітових ЧК, писав: «Ми 
повинні поставити роботу надзви-
чайних комісій так, щоб вони заво-
ювали симпатію народних мас, щоб 
останні їх потребували й нас не цу-
рались. А це досягається усуненням 
від надзвичайних комісій мало пе-
ревірених елементів, робота яких 
нерідко налаштовувала маси проти 
надзвичайних комісій» [27, 1].

Проте, ліквідація повітових 
ЧК не послабила червоний терор 
в Україні. Навпаки, влітку 1919 р. 
кількість розстрілів лише зростає.

Особливої жорстокости черво-
ний терор набув у Харкові, голо-

2 Совнарком (Совет народных комиссаров) – 
Рада народних комісарів (рос.)
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вним реалізатором якого була Хар-
ківська ґубЧК. У ніч на 13 червня за 
її постановою було розстріляно 13 
осіб. Газета «Известия Харьковско-
го совета» вітала ці розстріли й за-
стерігала: «Нехай вогняні рядки про 
розстріли послужать уроком для 
тих, хто хоча б навіть у схованках 
душі своєї затаїв такі ж справи, які 
творили розстріляні сьогодні вночі. 
Історія виправдовує нашу жорстоку 
червону розправу над тими, хто сто-
їть на шляху до утвердження влади 
трудящих» [33, 1].

Таким чином, готувалось під-
ґрунтя для нових розстрілів, які не 
змусили на себе довго чекати. В ніч 
на 17 червня за постановою Харків-
ської ґубЧК було розстріляно ще 19 
осіб [34, 3].

Особливою жорстокістю виріз-
нявся комендант Харківської ЧК Стє-
пан Саєнко. Очевидці розповідали, 
що він власноруч розстрілював, до-
питував та катував людей [40, 182-
186]. Після захоплення Харкова вій-
ськами ґенерала Антона Дєнікіна 
було обстежено приміщення Харків-
ської ЧК, в якому виявили засохлу 
шкіру, у вигляді рукавичок, здерту 
з руки якогось чоловіка й забризка-
ні кров’ю стіни. А у подвір’ї будинку 
були знайдені дві братські могили, у 
яких розстріляних ховали одних на 
одних. Одна з могил до верху була 
заповнена тілами 40 осіб, які, судячи 
з ознак, перед смертю були торту-
ровані: у деяких була здерта шкіра, 
у декого було з десяток поранень, в 
інших – вивернуті руки й ноги, ще в 
інших – забито цвяхи в голову і ре-
бра [17, 25].

Чутки про жахи Харківської 
надзвичайки дійшли до больше-
вицького керівництва. Саєнка було 

заарештовано за звинуваченням у 
катуванні заарештованих. У висно-
вку слідчої частини Центрального 
управління надзвичайних комісій 
(ЦУПЧРЕЗКОМу) від 4 серпня 1920 
р. зазначалось, що Саєнко у доруче-
ній йому совєтською владою роботі 
по боротьбі зі злочинністю «засто-
совував на власний розсуд методи 
[...] відповідними органами засудже-
ні й заборонені» [45, 98].

 Але врешті-решт його виріши-
ли суворо не карати, обмежившись 
двома місяцями ув’язнення, які він 
відбув, очікуючи на суд. Обґрунто-
вувалось це тим, що у його вчинках 
«не було злого умислу», і що він і 
так отримав значне моральне пока-
рання, яке полягало в двомісячному 
арешті та засудженні його методів 
роботи [45, 98].

Однією з найбільш резонансних 
справ проти чекістів була «справа 
Кручинського», що була розглянута 
Верховним революційним трибуна-
лом 30-31 липня 1919 р. Михайло 
Кручинський, він же Стромілін, він 
же Михайло Шуф, займаючи посаду 
голови ревкому і ЧК Волинської ґу-
бернії, особисто, без жодного суду, 
публікував накази про розстріли 
всіх, кого підозрював у контррево-
люційності. Зокрема, з 31 травня по 
9 червня, не маючи на те жодних по-
вноважень і без достатнього озна-
йомлення з матеріялами слідства, 
наказав розстріляти 18 осіб [36, 2]. 

Зрештою, Кручинський був заа-
рештований наркомом держконтро-
лю Скрипником, під час перебуван-
ня останнього на Волині. Скрипник 
свідчив, що на станції Коростень, 
за розпорядженням Кручинського, 
мало не на самій колії було розстрі-
ляно якогось купця, якого Кручин-
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ський визнав спекулянтом, а слідом 
за ним, за розпорядженням Кручин-
ського, було розстріляно телеґра-
фіста, за звинуваченням у зв’язках із 
петлюрівцями [10, 2].

Проте, Верховний революцій-
ний трибунал, не зважаючи на до-
ведення обвинувачень виніс дово-
лі «м’який» вирок. У присуді було 
сказано: «... Рахуючись з тим, що в 
учинках Кручинського не виявле-
но злої волі, але визнаючи разом із 
тим висунуті проти нього обвинува-
чення доведеними, присудити Кру-
чинського до 6 місяців примусових 
робіт та позбавити його права про-
тягом року зі дня винесення вироку 
займатися громадсько-політичною 
діяльністю» [11, 2].

Але навіть цього короткого тер-
міну ув’язнення М. Кручинський не 
відбув, бо був амністований комісі-
єю ЦВК на чолі з С. Косіором. Уже в 
серпні 1919 р. його було направлено 
в політуправління 44 стрілкової ди-
візії XII армії, а вже з вересня він був 
на посаді помічника військового ко-
місара 44 стрілкової дивізії. А в груд-
ні 1919 р. очолив Київський тимча-
совий військово-революційний ко-
мітет [46, 124-зв]. У травні ж 1920 
р. Революційна військова рада XII 
армії направила до ВУЦВК прохання 
про скасування щодо Кручинського 
вироку Верховного революційного 
трибуналу [45, 92].

М. Лаціс, як і ряд інших керівни-
ків ґубернських надзвичайних комі-
сій, також не були покарані совєт-
ською владою за свою діяльність. 
Щоправда, деякі з них, в тому числі 
й Лаціс, пізніше самі потрапили під 
жорна сталінського терору.

Відсутність покарання для го-
ловних винуватців терору на укра-

їнських землях свідчить про те, що 
російське большевицьке керівни-
цтво не лише виправдовувало, але 
й санкціонувало дії своїх підопічних, 
адже вони були необхідні для утвер-
дження совєтської влади в Україні.

Червоний терор большевики за-
стосовували практично по всій тери-
торії України, що була їм підвладна. 
Так, у Конотопі було утворено Комі-
сію Червоного Терору, яка постави-
ла собі за мету боротися з ворогами 
совєтської влади. 11 липня Комісія 
оголосила про розстріл 22-ох осіб у 
рамках червоного терору [8, 2].

У Вінниці було викрито польську 
«контрреволюційну змову». Групу 
осіб (до якої входили представни-
ки польської буржуазії, леґіонери, 
студенти, інженери та ксьондз) 
було звинувачено у збиранні даних 
про Красну армію й загальний по-
літичний стан. Ця організація, на 
думку большевиків, мала зв’язок із 
Польським головним штабом через 
кур’єрів. Також вона створювала спе-
ціяльні бойові групи–«п’ятарки» – 
для організації повстань проти со-
вєтської влади. Головними керів-
никами організації були названі: 
колишній студент, офіцер-леґіонер 
Станіслав Ґнатовський; архітектор, 
співробітник консульства і служ-
бовець ґубраднаргоспу Станіслав 
Трентовський та його дружина Га-
лина; співробітник повітвиконко-
му і польського консульства Йосиф 
Осинський; колишній офіцер-леґіо-
нер Круковський. Після поспішного 
розслідування Подільська ґубЧК по-
становила розстріляти Ґнатовсько-
го, Трентовського, Осинського й 
Круковського [48, 234-236].

Одеська ЧК також «викривала» 
контрреволюційні змови. Так, на по-
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чатку травня нею було ліквідовано 
організацію під назвою «Русский 
народно-государственный союз» 
(«Російський народно-державний 
союз»). Причиною ліквідації органі-
зації та арешту її керівників було те, 
що назва організації схожа до назви 
відомої чорносотенної організації 
«Союз русского народа» («Союз ро-
сійського народу») [4, 2]. 

19 червня совєтська преса по-
відомляла про розстріл ґенерал-
хорунжого армії УНР Трифона Яні-
ва [35, 2]. А наприкінці червня, за 
постановою Одеської ЧК, за контр-
революційну діяльність було роз-
стріляно ще 12 осіб [28, 2]. Серед 
розстріляних у межах червоного те-
рору були ректор Новоросійського 
університету в 1907 - 1913 рр., про-
фесор Сєрґєй Лєвашов та військовий 
міністр Української Держави Пав-
ла Скоропадського Олександр Рого-
за [22, 1]. 

У ніч на 13 липня Одеською ЧК 
було розстріляно 28 контрреволю-
ціонерів [43, 67]. А вже 25 липня з 
Одеси повідомлялося про розстріл 
за наказом ґубЧК 24-ох осіб у від-
повідь на білий терор, оголошений 
білоґвардійцями у Харкові та Кате-
ринославі [9, 1].

Щодо учасників контрреволю-
ційних виступів большевики най-
частіше застосовували найвищу 
міру покарання. Робилося це з ме-
тою залякування населення. Цього 
не заперечував і М. Лаціс, який пи-
сав: «Перед усім найвища міра по-
карання застосовувалась із метою 
впливу на контрреволюційний еле-
мент і на обивателів, з метою викли-
кати потрібний ефект» [24, 1]. 

Також значна частина цих 
контрреволюційних змов була сфа-

брикована большевиками – з метою 
посилення репресій на території 
України.

Посилення репресій большеви-
ки виправдовували наступом біло-
гвардійців. Владімір  Лєнін у звер-
ненні від ЦК РКП(б) до партійних 
організацій писав: «Наша справа – 
ставити питання прямо. Що краще? 
Виловити чи й посадити у в’язницю, 
іноді навіть розстріляти сотні зрад-
ників з кадетів, безпартійних, мен-
шовиків, есерів, «тих, хто виступа-
ють» (хто зі зброєю, хто зі змовою, 
хто з аґітацією проти мобілізації, як 
друкарі або залізничники з меншо-
виків і т. п.) проти совєтської влади, 
тобто за Дєнікіна? Або довести спра-
ву до того, щоб дозволити Колчако-
ві і Дєнікінові перебити, перестрі-
ляти, перепороти до смерті десятки 
тисяч робітників і селян? Вибір не 
важкий. Питання стоїть так і тільки 
так» [39, 61].

31 липня з Чернігова повідомля-
ли про розстріл 13 осіб за участь в 
організації контрреволюційної й 
білоґвардійської змови. Серед роз-
стріляних були офіцери Венглин-
ський, Тітов, Тинзенко, колишній 
військовий начальник Римша, свя-
щеник Митропольский та двоє його 
синів, священик Попов, студент Ве-
личковський та ін. [12, 1]

Наприкінці липня – на початку 
серпня у Бердичеві надзвичайною 
комісією було розстріляно близько 
25 осіб, звинувачених у контррево-
люції та бандитизмі [13, 2]. 

7 серпня Волинською ґубЧК 
було розстріляно 11 осіб. Четверо – 
за антисовєтську аґітацію, решта, в 
основному, – за участь у загонах Со-
коловського, житомирських погро-
мах, тощо [23, 2].
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Зі середини серпня кількість 
розстріляних почала невпинно зрос-
тати. Так, за постановою ВУЧК від 
13 серпня було розстріляно 8 осіб, 
серед яких троє поляків: Чеслав 
Старж-Якубовський із сином та Ка-
зимир Красовський, звинувачені у 
шпигунстві за спробу перейти укра-
їно-польський кордон; командир ес-
кадрону Армії УНР Дмитро Миське-
вич, монах Климентій Коваленко та 
ін. [14, 2]

22-23 серпня за постановою 
ВУЧК було розстріляно ще 8 осіб. Се-
ред них були Анатолій Зубовський 
та Юрій Гендиров, розстріляні за фа-
брикування фальшивих документів, 
якими вони забезпечували осіб, що 
переховувалися від переслідування 
совєтської влади, та за переховуван-
ня зазначених осіб [15, 2]. 

Арешти тривали до останніх 
днів перебування большевиків в 
Україні. 29 серпня 1919 р. в газеті 
«Известия ВУЦИК» було опублікова-
но список із 127 осіб, розстріляних у 
Києві за останній тиждень, – згідно 
з постановою Київської ґубЧК в рам-
ках червоного терору [16, 2].

У совєтській пресі виправдову-
вали терор совєтської влади, ствер-
джуючи, що він є відповіддю на бі-
лий терор й, одночасно, важливою 
зброєю у боротьбі з ворогами со-
вєтської держави. Зокрема, зазна-
чалось: «Масовий червоний терор, 
обезголовлюючи найнебезпечніших 
ворогів трудящого народу, полегшує 
робітничій клясі боротьбу з його 
клясовим ворогом. [...] У скрутні дні, 
що переживає робітничо-селянська 
республіка, червоний терор є одним 
з найважливіших засобів захисту 
пролетаріяту від золотопогонної 
армії найманця англо-французького 

імперіялізму Дєнікіна. Чим рішучі-
ше і нещадніше буде направлений 
червоний меч проти буржуазії, тим 
швидше й легше здолає Совєтська 
Республіка своїх смертельних воро-
гів» [37, 1].

Збільшення кількости розстрі-
лів пояснюється успішним наступом 
білоґвардійських та українських 
військ. Большевики, побоюючись, 
що українське населення підтримає 
війська, що наступають, намагались 
терором їх змусити до лояльнос-
ти совєтському уряду, адже чудово 
розуміли, що тільки за допомогою 
страху зможуть втримати владу. 
Проте, репресивні заходи не допо-
могли большевикам і вони були зму-
шені вдруге залишити територію 
України. Але вже наприкінці 1919 
р. російські большевики розпочали 
новий наступ, в результаті якого 
змогли знову захопити владу в Укра-
їні й відновити свою репресивну ді-
яльність. 

Таким чином, у 1919 р. червоний 
терор відігравав важливу ролю у со-
вєтській політиці в Україні. Офіцій-
ною причиною його запроваджен-
ня було проголошено боротьбу з 
контрреволюцією. Насправді росій-
ські большевики прагнули за допо-
могою терору приєднати українські 
землі, утвердити там совєтську вла-
ду та знищити будь-яку опозицію 
совєтському режимові. Надзвичайні 
комісії почали створюватися по всій 
Україні й мали майже необмежені 
повноваження. Це виливалось у роз-
стріли тисяч людей, яких звинува-
чували у «контрреволюційності». 
Тому не дивно, що надзвичайні ко-
місії стали об’єктом ненависти біль-
шости українського населення. По-
при це большевики не відмовились 
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від застосування червоного терору, 
який був невід’ємним атрибутом со-
вєтської політики, а навпаки продо-
вжували його використовувати й у 
наступні роки совєтського пануван-
ня в Україні.
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Діяльність жіночих організа-
цій – складова громадянського сус-
пільства Другої Речі Посполитої. 
Суголосно духу епохи – первинність 
релігійної / національної ідентич-
ностей над громадянською, вони 
формувалися за принципом консолі-
дації «своїх». Відтак їхня діяльність 
віддзеркалювала суспільні реалії, 
що визначалися свідомим замикан-
ням у національних «ґетто», а водно-
час відображала модерні тенденції. 
Адже українські, польські, єврейські 
жіночі організації стали плятфор-
мою для політичної участи тих, хто 
прагнув соціяльної емансипації, до-
сягнення реального рівноправ’я чо-
ловіків і жінок.

Стан вивчення цієї проблеми 
в Польщі й Україні – сучасних дер-

жавах, які в різні роки міжвоєнного 
періоду включали до свого складу 
території сучасних Львівської, Іва-
но-Франківської, Тернопільської, 
Волинської, Рівненської областей – 
суттєво різниться. Передусім тому, 
що вчені першої значно швидше 
за своїх українських колег прилу-
чилися до тих теоретичних засад, 
які сформувалися на Заході ще до 
краху т. зв. соціялістичного табору. 
Керуючись принципом ґендерного 
аналізу, за останні двадцять із лиш-
ком років вони дослідили чимало 
сюжетів з діяльности польських 
жіночих організацій – починаючи 
з часу їх утворення (напр., дослі-
дження Ю. Холодецького [22]). Ви-
вчення роботи цих інституцій здій-
снювалося і надалі: йдеться про пу-
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блікації праць М. Сівєца [26], М. Пів-
оварчука [28] та ін. 

В українській історіографії стан 
справ інший: здебільшого діяльність 
жіночих організацій висвітлювалася 
дослідниками побіжно (власне ж – 
при розкритті роботи тих чи інших 
політичних акторів національних 
меншин у Другій Речі Посполитій). 
Як приклад – праці М. Гона [2], В. Ме-
ламеда [9], С. Качараби [6]. Власне 
ж безпосереднє вивчення інститу-
ціоналізації та діяльности жіночих 
організацій започатковано з-поміж 
українських учених Мартою Бога-
чевською, яку слід вважати дослід-
ницею, яка заклала основи студій 
українського фемінізму. Продовжи-
ли їх у цій царині О. Маланчук-Рибак 
[8], М. Дядюк [5], Б. Савчук [14]. Пи-
танням ґендерної рівности займа-
ється також українська дослідниця 
О. Гриценко-Веселовська [4]. 

І все ж, діяльність жіночих орга-
нізацій різних націй, які проживали 
в міжвоєнній Польщі, вивчена укра-
їнськими дослідниками недостат-
ньо. Так, скажімо, без суттєвої уваги 
залишається питання єврейського 
жіночого руху: його суб’єктів (при-
бічники сіоністської ідеї та її супро-
тивники), сповідуваних ними цілей, 
ролі та місця в формуванні міжна-
ціональних взаємин тощо. Лише 
штрих-пунктирно ці та інші пробле-
ми з історії єврейських жіночих ор-
ганізацій відображено в роботах О. 
Козерода [7] та Я. Хонігсмана [19]. 

Враховуючи наразі доволі вузь-
ке коло проблем, що вивчаються 
українськими істориками в, сказати 
б, ґендерному ракурсі, метою запро-
понованої статті є дослідження між-
народного напряму діяльности тих 
українських, польських та єврей-

ських жіночих організацій, що діяли 
у Польщі в міжвоєнний період, по-
рівняння основних аспектів їхньої 
роботи у співпраці з міжнародними 
жіночими організаціями. 

Діяльність жіночих організа-
цій на міжнародній арені1 означена 
різними ракурсами її оцінки. Адже, 
з одного боку, вона, паралельно із 
розв’язанням суто жіночих питань, 
могла сприяти піднесенню автори-
тету відродженої Польської держа-
ви. З іншого, враховуючи доволі зна-
чимі міжнаціональні суперечності 
в ній зрозуміло, що українки й єв-
рейки здобували гіпотетичні мож-
ливості шукати захисту від уперед-
женої національної політики влади 
у міжнародних чинників.

Саме у такому контексті слід 
вивчати діяльність жіночих орга-
нізацій українок у Польщі. Вона 
відбувалася на тлі глибокого між-
національного конфлікту, характер 
якого влучно означив К. Федевич: 
«1920 – 1930-ті рр. були унікальним 
періодом в історії Східної Галичини, 
коли сучасний польський і україн-
ський націоналізм вже мали досвід 
створення своєї сучасної національ-
ної держави. Вони заявили свої пре-
тензії на одну територію, опинилися 
в одній країні і мусили пристосову-
ватися один до одного» [18, 264]. Як 
засвідчили подальші політичні про-
цеси в Польщі, пристосовуватися 
або шукати «modus vivendi» особли-
вого бажання, на жаль, не проявляла 
жодна зі сторін.

Прагнення сприяти відроджен-
ню втраченої держави визначило 
один з ракурсів роботи жіночих ор-
1 Входження тих чи інших інституцій до 
складу міжнародних жіночих організацій від-
бувалося за принципом державної приналеж-
ности.
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ганізацій українок. Відтак, останні 
прагнули здобути самостійне член-
ство в Міжнародній Жіночій Раді2 
(далі – МЖР). Адже, за умови вхо-
дження до її складу окремою наці-
ональною радою, вони б тим самим 
підкреслили свою окремішність від 
Польщі. 

Досягти бажаного їм допомо-
гли українські еміґрантки у Лондо-
ні та Парижі. Вже на початку 1920 р. 
утворено перші окремі українські 
комітети-філії у европейських цен-
трах: Лондоні, Парижі, Відні. У тому 
ж році в Кам’янці-Подільську роз-
почала роботу Українська Жіноча 
Рада (УЖР). До її складу входили: 
Український жіночий союз у Відні, 
Союз Українок м. Тарнова та Льво-
ва. Очолювана Софією Русовою, 
УЖР ввійшла до МЖР. Після окупації 
Кам’янця-Подільського російськи-
ми військами, УЖР переїжджає до 
Відня, а її очільниця С. Русова бере 
активну участь у роботі МЖР [14, 
222]. 

Гострота міжнаціональних су-
перечностей у Другій Речі Поспо-
литій далася взнаки, коли до складу 
Міжнародної Жіночої Ради вступи-
ли представниці Польщі (1924 р.). У 
той час як члени УЖР сповідували 
державницьку позицію, польки на-
2 Міжнародна Жіноча Рада – одна з найвпли-
вовіших жіночих міжнародних організацій, 
яка заснована 1888 р. й, станом на 1920 р., 
об’єднувала в своєму складі представниць 
48-ми національних секцій з усього світу 
(загалом 35 млн. жінок). Завдяки тому, що в 
своїй діяльності МЖР уникала проблем по-
літики та релігії, керувалася гаслом «не чини 
іншим так, як не хочеш, щоб чинили з тобою» 
їм вдалося консолідувати представниць різ-
них націй і віросповідань. Суб’єктами МЖР 
були національні ради, які діяли згідно влас-
них статутів, котрі не повинні були суперечи-
ти програмним положенням організації [16, 
арк. 49].

полягали на їх виключенні з орга-
нізації, наголошуючи на тому, що 
членство в ній визначається не за 
національністю, а громадянством. 
Офіційно українки співпрацювали 
з Міжнародною Жіночою Радою до 
1926 р., а згодом брали участь у кон-
ґресах Ради як почесні гості.

 Дещо простішим виявився 
шлях входження українок до Між-
народного Жіночого Союзу (МЖС), 
який виник у 1902 році у Вашинг-
тоні за ініціятиви представниць 
США, Англії, Данії, Швеції та Норве-
гії. Першим кроком на шляху інте-
ґрації в цю інституцію стала участь 
представниць Союзу Українок (С.У.) 
в Конґресі МЖС, що проходив в Осло 
(1920 р.) і був присвячений питанню 
громадянських прав жінок. Через 
два роки у Римі, у 1923 р., представ-
ниць Галичини прийнято до складу 
Міжнародного Жіночого Союзу на 
правах «вільної нації». 

Зауважимо, що їхнє входження 
до складу МЖС відобразило непри-
йняття ними тих держав, що вста-
новили свій суверенітет на україн-
ських етнічних територіях. Так, на 
міжнародному жіночому конґресі, 
скликаному МЖС у Берліні в 1929 р., 
українки, відстоюючи своє право на 
участь у таких заходах, заявили: ре-
презентацію їхніх інтересів у світі 
намагаються перебрати на себе дві 
ворожі українському народові дер-
жави: Польща та СССР. Лише участь 
у конференціях, – дещо патосно 
стверджували вони, – дає можли-
вість підняти український синьо-
жовтий прапор як символ вільно-
го народу [20, арк. 3]. Голова Союзу 
Українок Мілена Рудницька закли-
кала світову спільноту засуджувати 
не лише економічну дискримінацію, 
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а й національну політику Польщі: її 
намагання асимілювати дітей-укра-
їнців у школах, створення штучних 
перепон у розвитку української 
культури загалом [1, 99]. Такі заяви, 
зрозуміло, віддзеркалювали кон-
фліктне єство польсько-українських 
взаємин у Другій Речі Посполитій.

Метою діяльности МЖС на пер-
ших етапах його роботи була бо-
ротьба за виборчі права жінок. А вже 
після Першої світової війни його 
основна увага зосередилася на пи-
танні забезпечення прав жіноцтва у 
соціяльно-економічній, правовій та 
культурній сферах життя. 

Українки мали постійне пред-
ставництво в МЖС до 1935 р. [4, 
479]. Вже того року члени С.У. не 
змогли взяти участь у міжнародно-
му форумі, що проходив в м. Царго-
род. Так було й надалі: в 1937 р. та 
1939 р. вони залишалися осторонь 
організованих Міжнародним Жіно-
чим Союзом конференцій, що від-
булися в Цюриху та Копенгаґені. 
Причин цього було декілька: те, що 
де-факто українки, які проживали 
у Другій Речі Посполитій, не репре-
зентували конкретну національну 
державу; давалися взнаки дії поль-
ських представниць у МЖС, спрямо-
вані супроти українок, а також пере-
шкоди, які чинила польська влада: 
ускладнення чи унеможливлення 
отримання закордонних паспортів 
та віз [5, 297].

Важливою сторінкою в історії 
міжнародної діяльности українок є 
їхня участь у Міжнародній Лізі Миру 
та Свободи (МЛМіС), яка діяла в кра-
їнах Европи, Азії, Австралії та США. 
Українська секція була прийнята до 
складу цієї організації у 1921 р. на 
конґресі у Відні [5, 303]. 

Міжнародна співпраця пред-
ставниць українських жіночих орга-
нізацій відбувалася не тільки поза 
межами Польщі, а й у її кордонах. 
Так, наприклад, у 1932 р. у Львові 
перебувала заступниця голови сек-
ції меншин при Міжнародній Унії 
Приятелів Ліги Націй Бакер ван Бос-
се [3, 2]. Вона активно зацікавилася 
українським питанням у час паци-
фікації у Східній Галичині і надалі 
залишилася відданою українському 
жіноцтву, яке вбачало у ній свого по-
мічника та друга.

Таким чином, діяльність на між-
народній арені тих організацій, які 
були створені жінками-українками, 
засвідчує, що вона була не тільки 
сферою, де кристалізувалися ідеа-
ли емансипації «слабкої статі», ви-
борювалися рівні права жінок і чо-
ловіків, а й використовувалася для 
обстоювання інтересів українців, 
що проживали в Другій Речі Поспо-
литій, як нації. Наведені приклади 
протидії «своїх» та «чужих» – промо-
висте свідчення того, що конфлікт 
із питання державно-правового ста-
тусу тих теренів, де українці склада-
ли етнічну більшість, віддзеркалює 
один із ракурсів міжнаціональних 
суперечностей, який давався взнаки 
як у Другій Речі Посполитій, так і на 
міжнародній арені.

На ній працювали й представ-
ниці польського жіноцтва. Прото-
типом С.У. у Другій Речі Посполи-
тій був Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet (ZPOK – Об’єднання громад-
ської праці жінок). У 1929 р. у його 
складі утворено відділ закордонних 
справ – промовисте свідчення ново-
го напряму, що визначився в діяль-
ності цієї громадської організації. 
Головним його завданням (який у 
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1929 – 1934 рр. очолювала А. Ґер-
манова, у 1937 р. – Вроблєвська, з 
1938 р. – Г. Ярошевічова [23, 4]) ви-
значено інформування членкинь 
про закордонний жіночий рух та на-
лагодження співпраці ZPOK із між-
народними жіночими організація-
ми.

Першим вагомим здобутком у 
його діяльності стало входження 
ZPOK у травні 1929 р. до Міжнарод-
ного Жіночого Союзу – організації, 
яка своєю головною метою визнача-
ла поглиблення впливу жінок на пу-
блічне життя держав, громадянками 
яких вони були. 

Оскільки українки здобули 
членство в цій організації кількома 
роками раніше, це не пройшло повз 
увагу польок. Припускаємо, що на-
далі факт входження перших у МЖС 
використовувався представницями 
титульної нації Польщі як своєрід-
ний каталізатор задля активізації 
участи польських жінок у міжнарод-
ному русі. 

Про прагнення керівництва 
ZPOK здійснювати активну діяль-
ність на міжнародній арені свідчать 
ініціятиви, які здійснено вже в на-
ступний рік після входження цієї ор-
ганізації до МЖС. Так, у 1930 р. ре-
презентантки ZPOK зажадали мати 
свою представницю у польській 
делеґації на кодифікаційній конфе-
ренції Ліги Націй. Тоді ж польки на-
діслали прохання до міністра соці-
яльної опіки щодо постійного пред-
ставництва своєї делегатки Евґенії 
Васневської на сесіях Бюра Міжна-
родної Праці. Якщо перша з назва-
них ініціятив ZPOK владою була від-
хилена, то друга – задоволена [32, 
40]. Про успіхи діяльности польок у 
політичній сфері промовисто свід-

чить участь представниці цієї орга-
нізації Анни Парадовської-Шелаґов-
ської на сесії Ліги Націй 1931 р. Від-
тоді до складу польської делеґації в 
найавторитетнішій у той час міжна-
родній організації завжди входила 
жінка. Така лояльність центральної 
влади може пояснюватися тим, що 
саме ZPOK послідовно підтримував 
внутрішньополітичний курс Юзе-
фа Пілсудського та ініціятиви уряду.

Окрім ZPOK до МЖС входи-
ло «Польське товариство жі-
нок з вищою освітою» (Polskie 
Stowarzyszenie Kobiet z Wyzszym 
Wyksztalceniem) [28]. Представниці 
цих організацій брали участь у Кон-
ференції в Ґаазі 1930 р., яка була ор-
ганізована спільно МЖР і МЖС. На її 
порядку денному стояло питання: 
«Жінка заміжня, чи ні, має таке ж 
право, як чоловік, право добровіль-
ної зміни громадянства». Важливе 
значення для польок мала також 
участь у Лондонській конференції 
з обмеження і зменшення морсько-
го озброєння (1930 р.). На ній пред-
ставниці Франції, Англії, Японії і 
США склали прем’єрові Великобри-
танії Джеймсові Ремзу Макдоналдо-
ві петицію з сотнями тисяч підписів 
жінок, які виступали за роззброєн-
ня країн-учасниць Першої світової 
війни. У відповіді прем’єра з-поміж 
іншого стверджувалося: «...Жінки не 
повинні припиняти роботу в цьому 
напрямі, якщо хочуть, щоб їхні ба-
жання мали значний вплив на між-
народну політику» [23, 3]. Отже, 
звернення жіноцтва було почуте 
представниками політичних еліт 
тодішньої Европи. 

Значна кількість жіночих орга-
нізацій Европи (серед яких і ZPOK) 
входила до Міжнародної організа-
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ції праці (МОП) – спеціялізованої 
установи Ліги Націй, що заснована 
1919 р. з метою підтримки міжна-
родного співробітництва у справі 
забезпечення миру в усьому світі й 
зменшення соціяльної несправед-
ливости шляхом покращення умов 
праці. 

Серед впливових та відомих жі-
ночих організацій XX ст. – Міжна-
родна Жіноча Ліга Миру та Свободи 
(МЖЛМіС). Українська секція на чолі 
з В. Конор-Вілінською була пред-
ставлена в МЖЛМіС з 1923 р. [13, 26]. 
До цієї організації входила й Поль-
ська Жіноча Ліга Миру та Свободи. Її 
статутом визначалися завдання, які 
були першочерговими для МЖЛМіС. 
Це, зокрема, боротьба з війнами, всі-
ма формами насильства і дискримі-
нації; вимоги загального роззброєн-
ня і розв’язання непорозумінь між 
державами та народами; спільна 
економічна і політична кооперація 
народів без різниць раси, статі та ві-
росповідання [30, арк. 1].

Серед громадських організа-
цій, що працювали на міжнародній 
арені, – Міжнародна федерація жі-
нок з вищою освітою [26]. Один із 
форумів, що 23 серпня – 1 вересня 
1936 р. проведений останньою – 
з’їзд у Кракові. Як господарі заходу, 
польки запросили на нього пред-
ставниць Франції, Великобрита-
нії та Швеції. Використовуючи той 
факт, що рівень освіти українок був 
невисоким, польки не запросили їх 
до участи у цьому форумі. Констату-
ючи вище наведену арґументацію, 
одночасно висловимо припущен-
ня: іґнорування представництвом 
українок на Конґресі зумовлюва-
лося не тільки тим, що з-поміж них 
лише незначна частина мала вищу 

освіту, а й було результатом довго-
тривалого українсько-польського 
конфлікту.

На краківському з’їзді обгово-
рювалися питання перспективи 
майбутньої міжнародної співпраці, 
підготовки молодого покоління. 
Представниця Франції О. Мольнар 
виголосила доповідь про суспільно-
економічне становище робітниць у 
містах, учасниця з Англії п. Мелвілс 
розмірковувала над питаннями фе-
мінізму в світі, а представниця жі-
нок зі Швеції Карін Роек розповіла 
про особливості економічного від-
родження цієї країни [25, 17]. 

Отже, жінки тодішньої Европи 
зосереджували свою увагу не лише 
на суто жіночих питаннях, а й на 
економічних, соціяльних та полі-
тичних проблемах. Не байдужою 
була для жінок й доля майбутньої 
Европи. Так, коли в Німеччині в 
1930-х рр. набули все більшого по-
ширення реваншистські настрої, 
найбільші міжнародні організації – 
Міжнародна Жіноча Рада, Міжна-
родна Жіноча Ліга Миру і Свободи, 
Християнський Союз Молоді, Між-
народний Жіночий Союз, Світовий 
Союз Міжнародного Порозуміння і 
Федерація жінок з вищою освітою – 
опублікували відозву з протестом 
проти самої дискусії про можли-
вість нової війни.

Особливою за своїм звучан-
ням інституцією на тлі інших жі-
ночих організацій, що діяли в Ев-
ропі, була Ліга слов’янських жінок 
(ЛСЖ). Адже її головне завдан-
ня – ознайомлення та зближення 
слов’янських народів в культурній 
і суспільній сферах, сприяння роз-
витку слов’янських культур [12, 
арк. 1]. 5 лютого 1930 р. відбувся 
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з’їзд Ліги у Празі. Серед присутніх 
були представниці Сербії, Югосла-
вії, Болгарії, Польщі, Словаччини. 
Репрезентантка Польщі Стефанія 
Лаудин-Хшановська запропонувала 
аби Ліга виступила проти викорис-
тання отруйних газів у військових 
діях, але така пропозиція була від-
хилена (наслідок того, що ЛСЖ по-
зиціонувала себе як аполітична ор-
ганізація) [11, арк. 6].

Наступний з’їзд Ліги слов’янських 
жінок проходив 10–12 черв-
ня 1931 р. у Варшаві. Відкрива-
ла конґрес голова Слов’янського 
об’єднання жінок у Польщі сена-
торка Ганна Губіцька. До президі-
юму конґресу входили представ-
ниці Чехословаччини та Югославії. 
Важливою була присутність репре-
зентанток Болгарії, Росії та захід-
ноукраїнських земель, а участь у 
з’їзді волинянки п. Богуславської 
віддзеркалювала тимчасове по-
тепління у польсько-українських 
стосунках [15, арк. 29]. У останній 
день форуму до його учасниць при-
єдналася ще одна українка з Во-
лині – п. Маслова. Важливим месе-
джем, що прозвучав на пленарному 
засіданні, було оголошення про те, 
що у 1934 р. приводом для зібран-
ня всіх слов’янських товариств 
буде відзначення 50-ліття існуван-
ня українського жіночого руху [24, 
12]. На жаль, до 1934 р. відносини 
поміж українцями та поляками по-
гіршились і Український жіночий 
Конґрес у Станиславові (сучасний 
Івано-Франківськ) проходив без 
участи польських делеґаток.

На конґресі в Копенгаґені, ор-
ганізованому МЖР, українки підня-
ли питання замученої у львівській 
в’язниці української громадської ді-

ячки, учасниці С.У. – Ольги Басараб3. 
Тим часом як польська влада нама-
галася приховати цей злочин, укра-
їнки оприлюднили інформацію про 
нього на засіданні МЖР. Дії пред-
ставниць останніх викликали не-
вдоволення учасниць форуму, осо-
бливо ж польок, які наголошували 
на аполітичності Ради [17, арк. 48]. 

Діяметрально протилежними 
українським були прагнення поль-
ських євреїв. Бажання відновити 
власну державу на території Палес-
тини полонило багатьох із них [2, 
254]. Соціяльно активна частина єв-
рейського жіноцтва брала активну 
участь у реалізації національного 
ренесансу, яке неможливе без влас-
ної держави.

Завдання повернення на іс-
торичну батьківщину стала го-
ловною у роботі «Жіночої між-
народної сіоністської організа-
ції» (Womens International Zionist 
Organization, WIZO) [6, 124]. Вона 
була створена у 1920 р. у Лондоні і 
невдовзі поширила свою роботу на 
Европу, а згодом і світ. Станом на 
1935 р. WIZO налічувала близько 
70 тис. членів у 46 країнах світу [21, 
188]. 

У Польщі вона була найбільшою 
організацією єврейських жінок. Її 
представниця, що проживала у Па-
лестині, д-р Целіна Соколова, гостю-
ючи у Львові у місцевого відділу ор-
ганізації, зазначила: «...Головними є 
дві літери у назві нашої організації 

3 О. Басараб була заарештована 3 лютого 
1924 р. за підозрою участі в Українській 
військовій організації. Після допиту, 
проведеного відомим комісаром-садистом 
Кайдан, у ніч з 12 на 13 лютого ув’язнена 
померла від завданих їй травм. Задля імітації 
суїциду, її тіло повісили на вікні тюремних 
ґрат, а потім таємно поховали [ 10, 11].
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(I та Z): International – свідчить, що 
наша організація є міжнародною 
та Zionist – те, що сповідує сіонізм, 
який базується на принципах месія-
нізму та прагнення створити власну 
державу» [31, 3]. Такі промови спо-
нукали, надихали єврейське жіно-
цтво до активнішої роботи з метою 
здобуття національної держави. 

В Ерец-Ісраель під керівництвом 
Ади Фішман діяла «Рада робітниць», 
що об’єднувала 27 тис. працюючих 
жінок, включаючи вихідців із Поль-
щі. Важливим було те, що ця інсти-
туція була представлена у Бюро 
праці, яке діяло при Лізі Націй. 
Вона користувалася значною попу-
лярністю серед єврейок: упродовж 
1928 – 1933 роках кількість учасни-
ків «Ради робітниць» зросла на де-
кілька тисяч [27, 9]. Такий суттєвий 
показник був наслідком виходу цієї 
організації на міжнародний рівень.

Важливу роль у житті єврейсько-
го жіноцтва в Палестині відігравала 
робота «Ліги жінок для боротьби за 
рівноправ’я» [19, 65]. Її завдання – 
боротьба за здобуття права обирати 
членів єврейських ґмін. Очолювала 
Лігу д-р Р. Гунзберґ [21, 190.]. Оскіль-
ки, згідно з релігійними приписами, 
жінки не мали права брати участі у 
виборах до ґмін, значна частина со-
ціяльно активних жінок вступала до 
різнорідних організацій.

Значною подією в історії єврей-
ського жіночого руху став перший 
Всесвітній Конґрес єврейських жі-
нок (зокрема і з Польщі), який від-
бувся у Відні у травні 1923 р. На 
ньому обговорювалися питання про 
становище єврейок в Польщі, в со-
вєтській Україні та інших країнах 
Східної Европи. Не оминули увагою 
учасниці форуму й проблему єв-

рейських погромів на українських 
землях. В резолюції Всесвітнього 
Конґресу стверджувалося, що най-
кращим вирішенням складного ста-
новища єврейок в Україні та Росії є 
їхній переїзд до Палестини [7, 18]. 

З-поміж найвідоміших пред-
ставниць єврейського жіноцтва між-
воєнної Польщі були Елла Стофова, 
Роза Мельцерова, Сесилія Клафтен, 
Діна Карлова, Перша – уродженка 
Львова, яка у 1921 р. вступила до 
американсько-польської секції до-
помоги дітям. Вже у 1926 році вона 
очолила Секцію Опіки над матір’ю 
та дитиною, що постала завдяки до-
помозі польсько-американського 
відділу Червоного Хреста [21, 542]. 
Діна Карлова – голова львівського 
осередку «Koła Kobiet Żydowskich», 
співзасновниця WIZO у Львові, яка 
згодом еміґрувала до Палестини. 
У 1934 р. вона здійснила турне Ру-
мунією, під час якого пропаґувала 
роботу благодійницької організації 
«Keren Kajemeth» і WIZO. Вона пре-
зентувала єврейок на XVII і XVIII Сі-
оністських конґресах, а також на VI 
і VII конференціях WIZO в Базелі та 
Празі. 

Не менш активною була Сесилія 
Клафтен, яка народилася у Тернопо-
лі. Її діяльність розпочалася в Гали-
чині, де вона відкривала професійні 
школи для дівчат, центри опіки над 
сиротами. С. Клафтен входила до 
Президії Світової спілки єврейських 
жінок, а на Конґресі в Гамбурзі була 
обрана членом Наглядової коопе-
ративної ради та віце-президентом 
Спілки єврейських жінок (Związek 
Kobiet Żydowskich).

Особливої уваги заслуговує по-
стать Рози Мельцерової – мабуть, 
найпроґресивнішої представниці 
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єврейського жіноцтва не лише на 
західноукраїнських землях, а й в 
усій Польщі. Сучасниці Мельцерової 
називали її одною з перших будите-
льок руху за відродження [29, 2]. 

Народилася Роза у Тернопо-
лі 1880 р. З метою збору коштів на 
створення осередку єврейської жі-
ночої організації, в 1919 р. вона по-
дорожує до Франції, Голяндії, Швай-
царії та Бельгії. В 1922 – 1927 рр. 
Р. Мельцерова відстоювала інтереси 
єврейок у польському Сеймі [29, 3]. 
Її праця Значення жінок у національ-
ному єврейському житті, видана 
мовою їдиш, стала програмним до-
кументом єврейського жіночого 
руху в Західній Україні.

Такі жінки як Р. Мельцерова 
сприяли поступу сіонізму в цьому 
реґіоні. Їхня діяльність, спрямова-
на на відродження держави євреїв 
у Палестині, не заважала їм порушу-
вати проблеми емансипації жінки, 
інші соціяльні питання, які були на 
часі у традиційному єврейському се-
редовищі. 

Не були чужими для єврейок, що 
проживали на західноукраїнських 
землях, і проблеми, які хвилювали 
світове жіноцтво [9, 55]. Їхні пред-
ставниці брали участь у міжнарод-
них жіночих організаціях Европи, 
Азії, Африки та Австралії, в роботі 
однієї з сесій Ліги Націй, що відбула-
ся в 1937 р. З-поміж питань, які об-
говорювалися учасницями цих фо-
румів – рівність прав індивіда неза-
лежно від громадянства, політичні 
права, право обирати та бути обра-
ною як до парляментів, так і вибор-
них місцевих органів влади, право 
заміжнім жінкам самостійно обира-
ти місце проживання та опікуватись 
дитиною, право на працю, рівність у 

сфері приватної власности, доходів і 
заробітків [27, 9].

Отже, незважаючи на склад тих 
чи інших організацій, який визна-
чався національністю та віроспо-
віданням, їхня діяльність сприяла 
розвитку жіночого руху в міжвоєн-
ній Польщі. Консолідуючим факто-
ром для членкинь цих інституцій 
була стать, а конфронтаційним – 
національне питання. Таким чином, 
жіночі організації розвивалися й 
діяли в фарватері суспільно-полі-
тичних процесів у Польщі, та, у ви-
падку урахування діяльности WIZO, 
в світі. 

Обстоюючи позицію захисту 
прав жінок, ці організації працюва-
ли в складі міжнародних організа-
цій. Одночасно, як українські, так і 
польські й єврейські інституції на 
форумах, що проводилися ними, об-
стоювали інтереси своїх націй. Так, 
репрезентантки титульної нації 
Польщі відстоювали на них як ін-
тереси жінок, так і своєї національ-
ної держави. Тим часом українки 
та єврейки (як представниці наці-
ональних меншин Польщі) демон-
стрували прагнення до створення 
національних держав, виступали 
на захист інтересів «своїх» у Другій 
Речі Посполитій та інших державах 
їх проживання. Так, завдяки висту-
пам на міжнародних конференціях 
та з’їздах, українки спричинилися 
до інформування світової громад-
ськости про трагедію Голодомору 
1932 – 1933 рр.; вони шукали допо-
моги у Ліги Націй і Міжнародного 
Червоного Хреста. Значимим для 
української національної справи 
було й постання «Всесвітнього со-
юзу українок», який об’єднав у своє-
му лоні тих з них, котрі проживали в 
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еміґрації, Східній Галичині та Воли-
ні [8, 130]. 

Окрім спільности в обстоюванні 
інтересів власних націй, діяльности 
організацій українок, польок та єв-
рейок було й сповідування тих ідей, 
котрі артикулювалися міжнародним 
жіночим рухом.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the publications of “Etnografichnyi 
visnyk” in the period from 1925 till 1930, where there is some information about different 
expressions of the folk religious movement in the given period of time. The main reasons 
of appearance of such movements in different regions of Ukraine were characterized. 
The folk art expressed in the form of legends, retellings, songs and prayers was analyzed. 
The author introduces a new concept of «related» wonders that appeared from the 
events called wonders into the scientific circulation. Their essence and basic functions 
are determined. An attempt to prove the existence of the common base was made for 
the appearance and propagation of religious legends created from the rumors about the 
events considered as a wonder. The results of this research belong to the field of learning 
folk spirituality of the Ukrainians in the period of destruction of established economical, 
moral and spiritual norms of the rural life when Russian Bolsheviks set the authority.

Keywords: Ukrainians, folk spirituality, religious legend
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ВІДОБРАЖЕННЯ НАРОДНОЇ РЕЛІГІЙНОСТИ У 1920Х РОКАХ 
В УКРАЇНІ НА СТОРІНКАХ ЕТНОГРАФІЧНОГО ВІСНИКА

Історія свідчить, що українці за-
вжди сприймали основу свого буття 
через призму духових і релігійних 
понять. Тому перші спроби росій-
ських большевиків зруйнувати яви-
ще релігії викликали хвилю опору 
українського населення, але трива-
лий тиск на культуру та менталітет 
українців майже знищив духовність 
нації. В часи незалежности дуже важ-
ливо відродити втрачене, і зберегти 
здобуте і відновлене.

20-ті роки ХХ століття ввійшли в 
історію не лише як прихід та станов-

лення влади большевиків, але також, 
як своєрідна опозиція цьому, що ви-
лилась у формі масових паломництв 
до місць явлення чудес релігійного 
характеру на території України. Ме-
тою нашого дослідження є аналіз 
статей «Етнографічного вісника» 
1925 – 1930 років, інформація яких 
стосується чудес релігійного харак-
теру, народного прозового й пісенно-
го фольклору, що виник на основі по-
ширення відомостей про чуда. В ході 
дослідження автор прагне підтвер-
дити гіпотезу, що леґенди про чуде-
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са, які мали місце у різних областях 
країни і у різний час, мають спільну 
основу свого походження. Цією осно-
вою вважається леґенда про розмо-
ву жінки й чоловіка про покарання 
людей за їхні гріхи. Співрозмовники 
приходять до висновку, що потрібно 
показувати людям чуда, щоб вони 
знову увірували. Існують варіянти 
цього переказу, де головними героя-
ми є три чоловіки, народна уява на-
рекла їх – Ісусом Христом і апостола-
ми Петром та Павлом, жінкою зазви-
чай була – Божа Мати. 

Ми спробуємо проаналізувати 
наукові публікації 20-х років ХХ ст., 
які є фактичним першоджерелом у 
висвітленні вказаної проблеми; вста-
новити приблизний час активного 
поширення леґенди, яку автор вва-
жає основою для пояснення і обґрун-
тованого творення інших леґенд про 
чудеса релігійного характеру; визна-
чити прямий чи опосередкований 
зв’язок між леґендами про чудеса і 
так званою «основною» леґендою.

У літературі яскраво виділилось 
кілька напрямків у вивченні цієї про-
блеми. Видання, які ми будемо аналі-
зувати, за тематикою можна поділи-
ти на окремі, але пов’язані між собою 
аспекти:

- збирання, клясифікація, публі-
кація та вивчення пісенного фоль-
клору, пов’язаного з чудесами релі-
гійного характеру, що виник у 1920-х 
роках;

- збирання і публікація прозово-
го фольклору вказаного періоду;

- дослідження про чудотворні 
ікони, історія їх виникнення чи по-
яви, відомості про зцілення та ін.;

- дослідження у сфері паломни-
цтва, його напрями, причини, попу-
лярність.

Також можна виокремити дослі-
дження так званої «пошести чудес» 
на території Поділля, що мала місце 
у зазначений час. Розповіді та пере-
кази про деякі з них були відомі й за 
межами України. Вагоме місце займа-
ють супутні чудеса, які відбувались 
за час паломництва селян і витворю-
вались у народній уяві з різних, іноді 
зовсім не об’єднуваних, подій. 

Східне Поділля стало свого часу 
еталоном для дослідження ґенези на-
родного фольклору, що творився під 
впливом чудес. Уже на початку 1920-х 
років з’являються тематичні публіка-
ції. Найпопулярнішими та найкраще 
дослідженими є події у Калинівці та 
чудо у так званій Йосафатовій долині 
(село Голинченці Шаргородського ра-
йону) на Вінниччині. Досліджуваний 
період відомий і сплеском наукової 
думки у різних сферах на території 
України. Про події, що стали при-
чиною масових паломництв, писа-
ли Никанор Дмитрук [1], [2], Василь 
Кравченко [3], [4], Микола Левченко 
[5], Павло Попов [6], Олена Пчілка 
[7], Степан Шевченко [8] на сторінках 
«Етнографічного Вісника», – друко-
ваного органу Етнографічної Комісії 
Української Академії Наук. У цих пу-
блікаціях знаходимо різні варіянти 
пісень, молитов, псалмів, розглянуто 
їхні трансформації – залежно від часу 
та реґіону виникнення тощо. Маємо 
ряд леґенд і переказів, безпосередньо 
пов’язаних із подією, яку пояснювали 
як чудо, біблійні тексти перероблені у 
народній традиції під «потребу» пояс-
нити чи підтвердити «чудесність» по-
дії, й розповіді, що виникли на основі 
випадків, які у народі трактували як 
«кару Божу за невіру». 

Спробуємо довести гіпотезу про 
існування основи для виникнення 
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леґенд релігійного характеру. Звер-
немось до невеликої статті С. Якимо-
вича З есхатологічних настроїв опу-
блікованої у щомісячнику Життя і 
революція № 1 за 1926 рік [9]. Викла-
дені у ній факти допоможуть цілісні-
ше висвітлити проблему спільного 
походження леґенд про чудеса різно-
го типу. Окрім цього на сторінках що-
місячника це єдина стаття подібного 
типу, чим теж заслуговує на увагу. В 
першу чергу зазначимо, що змістов-
но автор у публікації дотримується 
відразу двох напрямків – висвітлен-
ня песимістичних настроїв населен-
ня та критика активних проявів на-
родної релігійности. Пояснюється 
це тим, що «пасивній верстві зви-
чайна диференціяція думок (на тих, 
хто активно веде боротьбу і тих, хто 
спостерігає – Н. Ш.) в’яжеться з ви-
разною розгубленістю думок і з тою 
системою сприйняття життя, де по-
стійно переважає майже дитяча віра 
в якесь неймовірне чудо, яке визво-
лить їх із того безладдя, де вони опи-
нилися» [9, 114]. Леґенда записана 
на Поділлі у 1920-му році має яскра-
во виражений апокаліптичний зміст. 
Це найперший варіянт оповіді, озна-
чений у часі й просторі. За початком 
вона дуже схожа на подібні оповіді, 
які наводять Н. Дмитрук [1, 56], С. 
Шевченко [8, 144] та Олена Пчілка [7, 
44]. У всіх описується як серед ночі 
у пустих будівлях (клуня, сторожова 
будка, порожня хата, на будівництві) 
з’являлось таємниче світло. Коли ж 
намагались дізнатись, що там коїть-
ся – світло зникало. За сюжетом зна-
ходилось один чи двоє сміливців, які 
погоджувались на спостереження у 
будівлі. Згодом вони ставали свідка-
ми розмови трьох чоловіків чи жінки 
й чоловіка про майбутнє людей. Ав-

тор вказаної статті наводить порів-
няно коротший варіянт і закінчує її 
тим, що невіруючий солдат кинув у 
старців гранату. За це він був пока-
раний – вгруз по пояс у землю. Лише 
людська молитва про помилування 
могла його врятувати. Леґенди цього 
типу, що були поширені в народі вже 
тривалий час, і в період, який тут до-
сліджується, набувають особливого 
значення. 

Прихід до влади російських боль-
шевиків, і їх спроби зруйнувати віру, 
спонукали людей вбачати в усьому 
пророчі знамення. Саме засоби еко-
номічного та морального примусу 
зумовили навернення розгубленого 
селянства до вищих сил. Ці сили на-
родна творчість досить чітко визна-
чила – як добрі: Ісус Христос, Мати 
Божа, апостоли Петро й Павло; – злі: 
Антихрист, який прийшов до вла-
ди, чи незабаром прийде. Фактично, 
перші були покликані, щоб захисти-
ти людей від злодіянь Антихриста. 
Події, початку 1920-х років – голод, 
тотальна руйнація християнських 
святинь, пропаґанда атеїзму, наводи-
ли на думку, що нова влада й є тими 
злими силами, від яких потрібно 
боронитись. На такому підґрунті ін-
формація, що поширювалась у формі 
згаданих леґенд, знаходила позитив-
ні відгуки у народних масах, скрив-
джених у своїх релігійних почуттях. 
Цьому сприяла й мораль леґенди: 
співрозмовники обговорювали грі-
ховність життя народу і покарання 
за це, але проходили до висновку, 
що кара призведе до неґативних на-
слідків. Люди будуть страждати й 
винуватити в цьому Бога. Саме тому 
розмова закінчувалась згодою явля-
ти людям чудеса, щоб ті увірували у 
силу й ласку Божу. 
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Можна провести такі паралелі:
- перша занотована і опублі-

кована леґенда цього типу датована 
1920-тим роком, тобто хронологічно 
передувала резонансному Калинів-
ському чудові;

- у публікаціях, що стосуються 
народної релігійности і пов’язаної з 
нею творчости, ці леґенди подають-
ся першими, й мають найбільш точні 
пояснення;

- паломництва, пов’язані із чу-
дами, мали на меті, в першу чергу, 
покаяння та прохання про помилу-
вання від страшного Божого гніву, 
а саме цей мотив спостерігається у 
вказаному типі леґенд.

Тому можна стверджувати, що 
леґенда (умовно назвемо її Розмо-
ви про майбутнє народу), є основою 
для створення і поширення інших 
леґенд, утворених із відомостей 
про чудесні події. Іншими словами, 
основна леґенда ставала логічним 
поясненням явленим чудам та да-
вала привід стверджувати факт їх 
чудесности (так само як і переробле-
ні біблійні тексти). Схожу з нашою 
думку висловлює П. Попов [6, 11]. 
Досліджуючи пісні «Калинівсько-Са-
фатового» циклу, він зауважує, що 
всі вони тематично діляться на дві 
взаємопов’язані ідеї. Перша – смерть 
Сина Божого на хресті (в основному 
все, що пов’язано з Калинівським чу-
дом). Друга – кінець світу; тут голо-
вним «персонажем» виступає Йоса-
фатова долина. Як бачимо, наслідко-
ва спорідненість цих пісень із Розмо-
вою про майбутнє народу очевидна. 
До того ж події у Голинчинцях через 
призму Калинівського чуда поясню-
вались у народі, як кара за маловір’я. 
Суд Божий настане тому, що люди 
мало вірять у Бога, допускають руй-

націю духовних святинь, не виступа-
ють на їх захист. Це підтверджується 
фразою одного зі старців у леґенді, 
наведеній С. Шевченком: «Скосили 
озимину, давай будем косить і яри-
ну. – Та ні, – хай ярина зостається, 
може таки увірують у Бога» [8, 144]. 
Під «озиминою» вони мають на увазі 
жертви Першої світової війни та го-
лоду початку 20-х років. Тепер наста-
ла черга «ярини» – покоління, яке пе-
режило ті «покарання». З огляду на 
події того часу для народних мас все 
вказувало на кінець світу та Страш-
ний суд. Таким чином ми підтверджу-
ємо гіпотезу про існування спільної 
основи для релігійних леґенд, які ви-
никли у 1920-х роках під впливом по-
дій, потрактованих як чудеса.

Тему народної релігійної творчос-
ти розкриває у своїй статті Українські 
народні леґенди останнього часу й 
Олена Пчілка [7]. У наведеному ма-
теріялі добре простежуються основи 
матеріяльної, а головним чином мо-
ральної підготовки селян перед по-
ходом до місць явлення чудес. Опублі-
ковані леґенди мають цікаву специфі-
ку – вони контекстно об’єднують цих 
дві події у послідовно-часовому або 
причинно-наслідковому зв’язку. Це 
можна простежити, порівнюючи Роз-
мову про майбутнє народу та леґенди 
про Калинівський хрест, коли ціллю 
подорожі було саме спокутування грі-
хів перед Спасителем. 

Ґрунтовне дослідження Павла 
Попова До текстів т. зв. «Калинів-
ських» пісень має неабияке значення 
для вивчення суті явища, що сколих-
нуло народні маси [6]. Метою цієї 
публікації автор називає «вивчення 
сьогочасних шляхів народної поезії 
на Україні, її ідеологічні надбудови, її 
форми, її поетики, її зв’язків з укра-
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їнською стародавньою усною тради-
цією та писаною літературою, так і з 
течіями міжнародного фольклору та 
сторонніми літературними вплива-
ми» [6, 8]. Завдання «з’ясувати кілька 
досі ще виразно не висвітлених пи-
тань, як от, напр., про справжній об-
сяг, джерела, тенденцію, хронологію, 
територію та ін. «Калинівського» 
циклу» [6, 8], виконані якнайкраще. 
Проаналізувавши усі опубліковані 
на той час пісні П. Попов приходить 
до висновку, що, незважаючи на 
кількість варіянтів, усі тексти Кали-
нівського циклу, з яких одинадцять 
є ориґінальними, можна змістовно 
клясифікувати таким чином: «одна 
пісня на народно-апокрифічну тему 
із життя Ісуса Христа (про розмо-
ву його з жінкою біля криниці); три 
пісні на тему Христових страждань і 
смерти на Хресті; три пісні на есхато-
логічні теми про кінець світу, анти-
христа і страшний суд; чотири пісні 
про самі чудесні події в Калинівці та 
на «Сафатовій долині»» [6, 11]. Публі-
кація цікава тим, що автор досліджує 
ґенезу пісень цього циклу, знаходячи 
паралелі не лише з лірницькими піс-
нями, а й із колядками, щедрівками, 
прозаїчними переказами-леґенда-
ми [6, 19]. Детально прослідковано 
у кожному конкретному випадку, 
звідки саме і яким чином утворився 
варіянт пісні. Матеріял, виданий П. 
Поповим, слугує підґрунтям для ви-
вчення народної пісенної творчости, 
пов’язаної з релігійними чудами на 
Поділлі.

Своєрідним доповненням до ви-
щеописаної статті можна вважати 
працю В. Кравченка «Псальми», що 
в 1923-24 рр. співали прочани під час 
подорожувань до різних чудес [3]. Тут 
теж висловлено думку про те, що час-

тина «псальмів» – це давні колядки, 
або ж лірницькі пісні, перероблені 
прочанами під час подорожей до Ка-
линівки чи Йосафатової долини.

У іншій роботі Осапатова долина 
[4] автор вказує на те, що у період, 
коли про Калинівський хрест почали 
забувати, з’явилися оповіді про Йоса-
фатову долину. Місця точного її зна-
ходження, ті хто проживали за меж-
ами Вінниччини, не знали й часто 
ототожнювали із Калинівським хрес-
том [4, 108]. Саме цей факт можна 
вважати підтвердженням нашої гіпо-
тези про спорідненість цих подій – не 
у реальному часі, а в народній уяві. 
Ще одним доказом є топографічні 
показники. Сучасні Калинівський та 
Шаргородський райони Вінницької 
области знаходяться доволі далеко 
один від одного, тому в реальному 
вимірі цей факт виключає можли-
вість переростання Калинівського 
чуда в Йосафатову долину. Ці думки 
підтверджує одна із леґенд, наведена 
Н. Дмитруком, у якій посланець з Ка-
линівки «йшов сто верст» (116 км за 
сучасними даними) до Йосафатової 
долини [1, 61].

Популярність паломництвам зі 
встановленням хрестів на долині до-
давав острах селян бути провалени-
ми під землю, про що теж говорилося 
у леґендах. Вказувалось навіть, яку 
кількість хрестів потрібно постави-
ти, щоб мати можливість врятувати-
ся під час Страшного суду [4, 108]. 

Не маючи чіткого уявлення про 
день прийдешній, обеззброєні навіть 
духовно, зневірені маси пояснювали 
те, що відбувалося усіма можливими 
способами. Коли знаходилося кілька 
однодумців – народжувався доми-
сел, який переростав у оповідання 
і ширився як леґенда, обростаючи 
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новими фактами і деталями. Усе під-
тверджувалося пророчими словами 
Біблії, на кшталт влади Антихрис-
та, посилаючись на добре відомі по-
дії у Калинівці й Голинчинцях. Ще 
більше укріплювала віру у леґенди 
політична та економічна діяльність 
окупаційної влади. Свавілля вчинене 
над хліборобами, непомірні податки, 
арешти священиків, не могли бути 
залишеними поза увагою віруючих 
селян. 

Історії про чудесні об’явлення 
побутували не лише на Правобереж-
ній Україні. Лівобережжя теж не за-
лишилось осторонь релігійного руху, 
хоча його прояви тут були менш ви-
раженими. Уже згадуваний дослід-
ник народної творчости того часу 
Никанор Дмитрук у публікації «Чу-
деса» на Полтавщині р. 1928 розкри-
ває події у с. Ватажкове – там почала 
кровоточити ікона Спасителя [2]. На 
відміну від Калинівського чуда, вона 
обростала леґендами у зворотному 
напрямку, тобто поширювались у 
Ватажкове разом із прочанами, що 
йшли поклонитися іконі. Те, що віра 
в чудесне утвердилась на місці по-
дії пізніше, ніж за межами селища, в 
народі пояснили також як чудо: «Ва-
тажківці не зовсім таки й достойні 
чуда люди, вони й церкву свою були 
у неладі тримали, але Бог явив чудо 
якраз там, де воно найнеможливіше, 
щоб тим дивніше силу свою показа-
ти» [2, 170]. Не обійшлося без втру-
чання і тогочасної влади. Заради дис-
кредитації самого факту чуда, будо 
викликано Окружну комісію, яка 
довела, що ікона не кровоточить, це 
проступає живиця із соснової дошки, 
на яку нанесено образ. Проте такий 
висновок лише додав вогню до гаря-
чої народної уяви. Відразу ж почали 

створюватись леґенди і перекази 
про «кару Божу» для учасників комі-
сії, які без належного ставлення піді-
йшли до святині. Варіянтів покарань 
було чимало. «Оцей самий вчений, 
коли доторкнувся рукою, так упав 
і лежить у церкві. Аж поки не прий-
шов священик, вилив на нього три 
відра води і спас. А в той час, як він 
різав (надрізував скраю ікону, щоб 
визначити, з якого вона дерева. – Н. 
Д), поїздом зарізало його жінку» [2, 
171]. Тут бачимо цікаву особливість 
супутніх чудес. Можливо і справді в 
момент, коли експерт робив надріз 
на іконі, якась нещасна жінка по-
трапила під потяг, але народна уява 
зробила її професоровою дружиною, 
таким чином показавши «силу Божої 
кари» за невіру у, здавалося б, оче-
видні чудеса. Також автор наводить 
низку переказів про оновлення ікон 
на території Полтавщини [2, 172]. 

Далі дослідник звертає увагу на 
ряд «пророчих леґенд», зміст яких 
зводиться до того, що селянинові чи 
селянці, які йдуть на торги, зустрі-
чаються двоє чи троє дівчат (старий 
дід, діти), які передбачають, за скіль-
ки вони продадуть свій товар, а на 
зворотному шляху на місці їх зустрі-
чі селяни знаходили порожні снопи 
та яму в якій кипіла кров (кістки в 
ямі тощо) [2, 176-178]. Ориґіналь-
ний варіянт такої леґенди поданий 
С. Шевченком. Тут оповідається про 
кураїну, що перетворилась у собаку, а 
потім у жінку і впросила чоловіка ку-
пити їй чорну хустку та віддати, коли 
вертатиметься додому. Проте на зво-
ротному шляху назустріч чоловікові 
вийшов старий дід і попросив від-
дати хустину та покликати тих, кого 
чоловік вів із собою потай. Коли дід 
розгорнув у руках хустку, то чоловіки 
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побачили на ній роки попереднього 
голоду та наступних [8, 145]. Такі ле-
ґенди пояснювали як передвіщення 
наближення війни і голоду. На жаль, 
вони незабаром таки справдились.

Цікавим фактом того часу на 
Полтавщині та Зинов’євщині було 
розповсюдження «Русалимських» 
записок чи «листів небесних» есха-
тологічного змісту [2], [8, 143]. По-
ширювались вони усіма можливи-
ми шляхами – передавались із рук у 
руки, підкидались під двері, відправ-
лялись у школи, розкидались по до-
розі. Зазвичай у них переказувалась 
історія, що у Єрусалимі під час служ-
би Божої було чути голос Христа, 
який закликав усіх молитися і кая-
тися, бо незабаром буде кінець сві-
ту. Автор об’єднує усі згадані події в 
один Ватажківський комплекс чудес. 
У іншій своїй публікації Про чудеса на 
Україні року 1923-го Н. Дмитрук осно-
вну увагу приділяє вже неодноразо-
во згадуваним чудесам на Поділлі 
[1]. Наводить переважно перекази 
та леґенди, які проливають світло на 
те, з чого все почалося, як у Калинів-
ці, так і у Йосафатовій долині, а ще 
оповіді на популярну на той час тему 
про Антихриста, чи Страшний суд, 
що можна пояснювати як передмову 
до циклу Калинівських чудес. У до-
датку до статті автор подає варіянти 
пісень, створюваних паломниками, 
які з різних округ йшли поклонитися 
хресту. Велику цікавість становлять 
розповіді про юдеїв, які, побувавши 
біля Калинівського хреста, отримали 
зцілення і прийняли християнство. 
Така інформація теж отримувала по-
зитивні відгуки у народних масах [1, 
57], [6, 48]. У цьому теж вбачалася 
«сила Божої ласки», бо дарувала зці-
лення тим, чий народ Його стратив.

Звернемось до феномену «супут-
ніх» чудес. До них можна віднести ле-
ґенди і перекази, у яких описані по-
дії були наслідком дій, пов’язаних із 
об’єктом чуда. Тобто усе, що стосува-
лось головного чуда як першопричи-
ни, є по своїй суті «супутнім». Часто 
описане пояснювали як гріх і намага-
лись не повторювати. Супутні чудеса 
відігравали дуже важливу роль – по-
силювали віру у незвичайність події. 
Яскраво це простежується у випадку 
із Ватажківським чудом. Маємо ряд 
оповідей про те, як із хустини про-
падала «кров», взята з ікони, чи тка-
нина була продірявлена. Або леґенда 
про кров із землі, взятої біля Калинів-
ського хреста [1, 58]. Факт «супутніх» 
чудес маємо навіть у Розмові про май-
бутнє народу. Коли співрозмовники 
звертались до тих, хто за ними спо-
стерігав, виникав конфлікт. За невіру 
останні каралися – вгрузали у землю 
(за С. Якимовичем), або залишались у 
печі до Петра (за С. Шевченком) та ін. 
Отже, особливість цього типу чудес 
у тому, щоб «наочно» через наслідки 
довести силу Божої ласки і покари.

Столичне місто теж не оминула 
«пошесть чудес». Про це дізнаємо-
ся зі статті М. Левченко Леґенда про 
нове чудо в Лаврі [5]. В опублікова-
ному матеріялі добре продемонстро-
вано, як утворюються леґенди про 
чуда, навіть якщо для цього немає 
підстав. У ніч з 5 на 6 квітня 1926 
року сторож побачив світло у Лавр-
ському соборі. За офіційними дани-
ми міліція затримала жінку, яка на 
момент приходу правоохоронців «по-
серед вівтаря стояла [...], а скрізь на 
підлозі, в повнім безладді, розкидані 
різні церковні речі. [...] Ані дарохра-
нительниць, ані мельхіорових речей, 
або взагалі якихось громіздких чи 
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малоцінних речей тут не було... Тут 
таки стояв пісок для чистки речей» 
[5, 124]. На питання, що вона там 
робить, жінка, вдаючи психічно не-
здорову, відповіла, що все потрібно 
почистити, тому що святині осквер-
нені. З огляду на те, що робилося в 
соборі, дійшли до висновку, що жін-
ка мала помічників і їх метою було 
викрасти цінні речі. Проте народна 
уява відмовилась сприймати таке 
пояснення подій, хоч і офіційне. У 
тому, що трапилось, у першу чергу 
побачили чудо – Божа Мати спусти-
лась на землю, щоб попередити лю-
дей, які зійшли з праведної дороги, 
що потрібно молитись, сповідатись, 
каятись і відновлювати церкву, бо 
Страшний суд вже незабаром. Такий 
варіянт швидко прижився у народі й 
почав активно обростати деталями, 
які мали б краще пояснити все, що 
трапилося у соборі вночі.

Через власну некомпетентність 
представники влади у боротьбі з 
релігійністю народу часто викорис-
товували методи, які лише посилю-
вали вказану проблему. Рівень духо-
вного розвитку українців завжди був 
дуже високим, незважаючи навіть 
на часткову неграмотність людей. У 
важкі часи поневолення російською 
совєтською владою українці підтри-
мували себе глибокою вірою у чудо 
спасіння, яке неодмінно станеться. 
Це підтверджувалось та підтриму-

валось «супутніми» чудами, які у на-
родній уяві ставали беззаперечними 
фактами прояву чудесности. Наслід-
ком вказаних подій стали численні 
леґенди, пісні, перекази, які відкрили 
ще більше граней народної творчос-
ти та нові горизонти її вивчення.
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Abstract: On the basis of research papers and presentations there is made an analysis 
of Victor Danilov contribution to the study of the political situation in the USSR in 1930’s. 
It’s determined that the historian had analyzed the development, origin and existence of 
the «cult of personality» and repressive bureaucracy of national security organs in the 
USSR. Although some time his work did not meet the official ideology, but today they are 
relevant and necessary for the in depth study of the political situation of that period.

It’s discovered that the public and the world scientists got an access to the large part 
of the classified documents containing data on terror and repressions. It was possible 
because the efforts of scientists and a prominent historian-agrarian Viktor Danilov.
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АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В СССР У 1930ИХ РОКАХ
 КРІЗЬ ПРИЗМУ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІКТОРА ДАНІЛОВА

Для історіографії совєтського 
періоду, періоду російської кому-
ністичної окупації України, голоду і 
терору, настав час переосмислення, 
час формування різних точок зору, 
нових концепцій. Це дуже важливий 
і позитивний процес. Відмінність 
наукових позицій, яка проявляється 
й у вирішенні конкретних проблем 
і особливо у загальному розумінні 
історичного процесу, необхідна за-
кономірність, яка позитивно позна-
читься на розвитку науки. 

Відомий російський історик Ві-
ктор Данілов особливо ретельно у 
своїх дослідженнях розглядав коло 
питань, пов’язаних з 1930-ми ро-

ками (а це – фатальне десятиліття 
в історії Совєтського союзу): тут і 
індустріялізація, і колективізація 
селянських господарств, і утвер-
дження сталінської терористичної 
диктатури, і загибель мільйонів лю-
дей від «розкуркулювання», голоду, 
масових репресій... Як у минулому, 
так і сьогодні на життя суспільства 
беззаперечно впливають аспекти 
політичних змін, тому, щоб осягну-
ти процеси у житті совєтського сус-
пільства, потрібно проаналізувати 
погляди істориків на політичну си-
туацію цих років. 

До останніх публікацій, в яких 
наведені погляди В. Данілова, на-
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лежать стаття А. Нікуліна В поисках 
альтернатив российского развития: 
переосмысливая наследие аграрника 
В. П. Данілова (В пошуках альтерна-
тив російського розвитку: перегля-
даючи спадщину аґрарника В. П. Да-
нілова) [9], а також дослідження А. 
Журавля [10]. У статті В. Зємскова О 
масштабах политических репрессий 
в СССР (Про масштаби політичних 
репресій у СССР) [13] подані статис-
тичні дані, які підтверджують факти 
наведені В. Даніловим. Колектив ро-
сійських вчених на чолі з С. Кропа-
човим [14] провів дослідження, яке 
торкнулося репресивної політики 
комуністичної партійної верхівки і, 
як її наслідок, зниження кількости 
населення, яке вдалося виявити у 
ході перепису 1939 р. 

Відповідно метою нашої статті 
є аналіз праць В. Данілова, які ві-
дображають політичну ситуацію в 
СССР у 1930-х роках. 

Вчений, аналізуючи публікації 
закордонних істориків, часто зустрі-
чав судження такого роду: Росія – 
дрібнобуржуазна країна, а дрібній 
буржуазії за її природою властиві 
такі соціяльно-психологічні риси, 
такі соціяльно-політичні пориван-
ня, які неминуче призводять до осо-
бистої диктатури, до обожнюван-
ня вождя і т. д. Варто нагадати, що 
дрібною буржуазією в СССР було 
насамперед селянство, тому говори-
ти про те, що дрібна буржуазія була 
соціяльною опорою сталінської дик-
татури, означає говорити саме про 
селянство. 

Однак В. Данілов зазначає, що 
адміністративно-бюрократична 
система була взагалі антинародною, 
і особливо відрізнялася антиселян-
ською спрямованістю. І це відповід-

но означає, що село 20–30-х років ХХ 
ст. ніяким чином не могло сприяти 
встановленню диктатури вождя. Що 
стосується особисто Іосіфа Сталіна, 
то у ставленні до нього настрій сіль-
ських мас завжди носив неґативний 
характер. У своїх працях Віктор Да-
нілов зазначає, що все те прослав-
ляння Сталіна у піснях, п’єсах, яке 
так барвисто розписувалося свого 
часу, насправді популізм, який про-
паґувався через пресу, радіо, репер-
туарні збірники тощо [1, 98]. 

Відомо, що цей учений займав-
ся збиранням народної творчости 
і віднайшов записи багатьох тисяч 
російських частівок («частушєк») 
20 – 30-х рр. ХХ ст., але серед них не-
має жодної, що прославляє Сталіна. 
Відгомін народної творчости на ста-
лінські промови і дії можна проде-
монструвати народною творчістю. 
Ось одна з них, яку можна вважати 
прямою відповіддю на відому сво-
го часу заяву Сталіна на Другому 
з’їзді колгоспників (лютий 1935 р.): 
«Жити стало краще, жити стало ве-
селіше – шия стала тоншою, але зате 
довшою». Ще відвертішою була час-
тівка кінця 1940-х рр., коли в офі-
ційній ідеології культ особи Сталіна 
досяг апогею: «От спасибі Сталіну – 
зробив мене бариньою: я і баба, і му-
жик, я і кінь, я і бик, я і сію, я і жну, на 
собі дрова вожу» [2, 47].

У своєму виступі на кругло-
му столі, який відбувався в жовтні 
1988 р. В. Данілов наводить випа-
док: «На англо-совєтському симпо-
зіюмі істориків у Лондоні (березень 
1988 р.) обговорювалася цікава гі-
потеза Дж. Барбера (Кембридж), яка 
пов’язувала формування особистої 
диктатури з потужним припли-
вом сільського населення в міста 
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у 1930-ті рр. Викинуте зі звичних 
умов життя і значною мірою декля-
соване населення шукало сильну 
особистість; виразником відчаю і 
надій цієї дрібнобуржуазної маси і 
став Сталін». Проте вчений, вважав, 
що цей фактор мав значення, про-
те визначальним він не був і не міг 
бути. «Революція згори», яка при-
вела до встановлення режиму бюро-
кратичної диктатури Сталіна, роз-
почалася в 1928 р., коли масового 
виїзду сільського населення у міста 
ще не було [3, 35].

Даремні зусилля, витрачені на 
пошук у соціяльній структурі росій-
ського післяреволюційного суспіль-
ства якогось особливого прошарку, 
інтереси якого вимагали створення 
сталінської диктатури. Це була кля-
сична бюрократична диктатура, яка 
в ході свого розвитку створювала 
себе сама, свою власну опору, неза-
лежну від усіх інших класів і верств 
суспільства [8, 152].

Але, зрозуміло, для цього були 
соціяльні умови, пов’язані і з глибо-
ким минулим, і з ходом революції. 
Серед умов, що дісталися у спадок 
від дореволюційної Росії, крім за-
гальної соціяльно-економічної від-
сталости, відсутности демократич-
ної традиції (розвиненої системи 
представницьких установ, досвіду 
і таке інше), неписьменности ве-
личезної маси трудящих, потрібно 
вказати і на збереження общинної 
організації сільських жителів, що 
затискало життя й інтереси більшої 
частини російського населення у 
вузькі рамки «світу» окремою села, 
що само по собі служило вельми 
міцною основою зростання і про-
цвітання бюрократії будь-якого 
типу. Вкрай несприятливими були 

умови революції в Росії. Граничне 
загострення клясової боротьби, яка 
переросла в тривалу громадянську 
війну, привело до посилення форми 
диктатури пролетаріяту, заборони 
всіх політичних партій, крім кому-
ністичної, встановленню «військо-
во-комуністичного» режиму і відпо-
відної ідеології [13, 92].

Масове виховання в російській 
імперській армії кадрів, які після 
демобілізації вливалися в партійно-
совєтський апарат, у військово-ко-
мандну систему управління створю-
вали ґрунт для виникнення й розви-
тку бюрократичних тенденцій. 

В. Данілов зазначав, що потрібно 
звернути увагу ще на один момент у 
первісному формуванні совєтської 
бюрократії в епоху російської рево-
люції та громадянської війни у Росії. 
Зазвичай дослідники підкреслюють 
лише один бік у цьому процесі: ство-
рювалася нова держава, до управ-
ління прийшли нові кляси, нові 
люди. Тим часом все це відбувалося 
неоднозначно, складно і суперечли-
во. Мало місце і включення старого 
чиновництва в роботу совєтського 
апарату. В. Данілов при цьому поси-
лається на свідчення В. Лєніна. У до-
повіді на IV конґресі Комінтерну 13 
листопада 1922 р., пояснюючи труд-
нощі і помилки в роботі совєтської 
влади, він говорив: «Ми перейняли 
старий державний апарат, і це було 
нашим нещастям. Державний апа-
рат дуже часто працює проти нас. 
Справа така, у 1917 р., після того, 
як ми захопили владу, державний 
апарат нас саботував. Ми тоді дуже 
злякалися і попросили: «Будь ласка, 
поверніться до нас назад. І ось вони 
всі повернулися, і це було нашим 
нещастям. У нас є тепер величезні 
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маси службовців, але у нас немає до-
статньо освічених сил, щоб дійсно 
розпоряджатися ними. Насправді 
дуже часто трапляється, що тут, на-
горі, апарат абияк функціонує, в той 
час як внизу вони самовільно розпо-
ряджаються і так розпоряджаються, 
що дуже часто працюють проти на-
ших заходів»» [4, 178].

Жодною мірою вчений не зва-
лював на стару бюрократію провину 
за утворення сталінської диктатури. 
Йдеться у даному випадку про те, 
що проблема формування апарату 
управління і разом з тим проблема 
бюрократизму як пороку у діяльнос-
ті цього апарату виникли ще в роки 
революції та громадянської війни у 
Росії. Однак до 1922 р. бюрократія 
не усвідомлювала ще своїх можли-
востей і не була сильною «для себе», 
а лише силою «в собі», до тих пір, 
поки не знайшлася людина, яка оці-
нила і використала за призначен-
ням роль бюрократії. Поки на чолі 
апарату були такі люди, як Н. Крес-
тінський або Є. Стасов, не було не-
безпеки перетворення його на осо-
бливу соціяльну силу, в справжню 
владу, оскільки для них апарат був 
лише засобом вирішення певних за-
вдань революції. З обранням Сталі-
на ґенсеком на чолі апарату опини-
лася людина, для якої «революція», 
«соціялізм» і будь-які інші «абстрак-
тні поняття» були власне засобом 
на шляху до влади. З цього моменту 
бюрократичний апарат стає силою 
«для себе», становить загрозу для 
розвитку суспільства. Можна сказа-
ти, що складна партійно-державна 
бюрократія і Сталін знайшли один 
одного [8, 160]. 

У совєтській літературі, осо-
бливо в публіцистиці, переважало 

уявлення, що зв’язує масові репре-
сії тільки з 1937 – 1938 роками. У 
журналі «Огонёк» була опублікова-
на розмова кореспондента із відо-
мим совєтським юристом, активним 
учасником роботи з реабілітації 
Ґ. Тєрєховим. Кореспондент без тіні 
сумніву стверджує, що «вже в кінці 
тридцять восьмого так звані «трій-
ки», куди входили, скажімо, на рів-
ні області перший секретар обкому 
[комуністичної] партії, начальник 
органів держбезпеки і прокурор, 
були ліквідовані. Вони проіснували 
трохи більше року» [6, 28]. Мож-
на навести чимало інших вислов-
лювань, в яких терор обмежували 
рамками 1937 – 1938 роками. Щодо 
історії сталінських репресій важли-
вим рубежем є 1935 р. (точніше, 1 
грудня 1934 р. – день убивства Сєр-
ґєя Кірова). У розмові за «круглим 
столом» Рой Медвєдєв звертав увагу 
на відмінність у масштабах і харак-
тері репресій до і після 1935 р. Про 
це говорили і сучасники. В. Данілов 
посилався на Лист старого більшо-
вика, опублікований Б. Ніколаєвскім 
у 1936 – 1937 роках. У цьому листі 
були викладені розмови, що відбу-
лися між ним і Н. Бухаріним. Ось по-
гляд Бухаріна на цю ситуацію: «Яки-
ми наївними ми всі були в цих наших 
надіях» (а надії полягали в тому, що 
з 1933 – 1934 роках почнеться, на-
решті, «смуга примирення») [5, 103].

«Озираючись назад, зараз навіть 
важко зрозуміти, як ми могли не по-
мічати симптомів, що свідчили про 
те, що ми рухалися зовсім в іншому 
напрямку, що розвиток йшов не до 
встановлення замирення всередині 
партії, а до доведення внутрішньо-
партійного терору до його логічного 
завершення: до періоду фізичного 
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знищення усіх тих, хто за своїм пар-
тійним минулим може стати проти-
вником Сталіна, кандидатом в його 
спадкоємці біля керма влади. Зараз 
для мене немає ніякого сумніву, що 
саме в цей період – між убивством 
Кірова і другим процесом Камєнєва 
Сталін прийняв своє рішення, роз-
робив свій плян «реформ», необхід-
ними складовими частинами якого 
був і процес 16-ти і всі інші процеси, 
про які нам належало дізнатися в 
близькому майбутньому. Якщо щодо 
вбивства Кірова він ще сумнівався, 
не знаючи, яким шляхом йому піти, 
то тепер він вирішив». Процитовані 
слова дійсно є свідченням політич-
ної наївности Бухаріна, як і багатьох 
інших російських комуністичних ді-
ячів того часу. У 1933 – 1934 роках їм 
здавалося можливим «примирення» 
сталінського керівництва з уже під-
порядкованим йому суспільством 
[7, 46].

Однак Шахтинський процес 
(1928 р.), процес Промпартії (1930 
р.), процеси «Союзного бюро меншо-
виків» і «Трудової селянської пар-
тії» (1931 р.) – це були процеси над 
«чужими елементами». Тому навіть 
у свідомості Ніколая Бухаріна вони 
виявлялися винесеними за рамки 
аналізу перспектив суспільно-по-
літичних змін, не заважали наро-
дженню надій на «програму прими-
рення» Сєрґєя Кірова і навіть при-
вели до висновку, що рішення про 
розв’язання терору Сталін прийняв 
після вбивства Кірова. Насправді ж, 
зазначає Віктор Данілов, принци-
пові рішення з цього приводу були 
прийняті набагато раніше. Більше 
того, задовго до 1 грудня 1934 р. 
велася систематична робота щодо 
створення механізму для масового 

терору. І це, можливо, єдина сфера, 
де Сталін виникає як якийсь «архі-
тектор», в голові якого заздалегідь 
склався певний проєкт і який буду-
вав «будинок» масових репресій із 
частин, по цеглинці, з проміжками в 
кілька місяців, у півроку, але послі-
довно здійснюючи цей свій «пекель-
ний» проєкт [8, 157]. 

Законодавство про створен-
ня репресивного механізму – це 
законодавство 1928 – 1934 років. 
Фактично все було створено зазда-
легідь: звірячі каральні; закони з 
самим розширеними тлумаченням 
понять «саботаж», «шкідництво» і 
«контрреволюційні злочини», сис-
тема каральних органів, включаючи 
знаменитий ҐУЛАҐ. Велике значен-
ня В. Данілов приділяє 1934 рокові: 
«Залишається покласти найостанні-
ші «цеглинки» [...]. Дослівно, 8 черв-
ня приймається закон про «зраду 
Батьківщини» – немислимий у XX ст. 
закон, згідно якого вводилося при-
тягнення до відповідальности осіб, 
які не тільки не винні у здійсненні 
злочину, але і жодним чином не при-
четні до нього, навіть зовсім і не 
знаючих про нього. Цей закон також 
охоплював «членів сім’ї зрадника» 
(вони підлягали «позбавленню ви-
борчих прав і заслання у віддалені 
райони Сибіру на 5 років»)» [5, 113]. 
У подальшій практиці легко поши-
рювався на товаришів по службі і 
друзів, а з 1935 року – й на неповно-
літніх дітей. Постановами ЦВК СССР 
від 5 листопада 1934 р. було створе-
но Особливу раду при наркомі вну-
трішніх справ із підвідомчими йому 
«трійками». Отже, утворення меха-
нізму масових репресій завершило-
ся не в 1937 р., а в 1934 р., причому 
до листопадового (25 – 28 листопа-
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да) плєнуму центрального комітету 
партії, на якому, як стверджувалося 
в Листі старого большевика, Кіров 
виявився «головним доповідачем 
і героєм дня», була прийнята його 
«програма примирення» та виріше-
но питання про його термінове (ще 
до Нового року) переселення до Мо-
скви [7, 48]. 

Пострілом у Кірова 1 грудня 
1934 р. був приведений в дію вже 
створений механізм масових репре-
сій. І той «закон», який був продик-
тований Сталіним телефонічно (по-
станова ЦВК і РНК СССР від 1 грудня 
1934 р.), що встановив особливий 
порядок розслідування і розгляду 
«справ про терористичні організації 
і терористичні акти» (справу роз-
глядати – «не більше десяти днів»; 
обвинувачувальний висновок вру-
чається «за добу»; «справи слухати 
без участи сторін», тобто без права 
на захист; касаційного оскарження 
вироків і подачі клопотань про по-
милування «не допускати»; вироки 
про розстріл «приводити, здійсню-
вати негайно після винесення виро-
ків»), вже відмінив будь-які додат-
кові організаційні або юридичні за-
ходи. Його здійснення розпочалося 
відразу ж і повсюдно [13, 91]. 

З досліджень Віктора Даніло-
ва стає зрозуміло, що досить наїв-
но говорити про те, що Сталін між 
1934 і 1935 рр. прийняв рішення 
про репресії. Воно було прийнято 
ним набагато раніше. Заради цього 
будувався величезний і потужний 
репресивний механізм, який був 
приведений у дію відразу, як тільки 
був створений [9, 62]. При аналізі 
становлення сталінського режиму, 
особистої диктатури, як намагався 
показати В. Данілов, необхідно про-

аналізувати два взаємозалежні, але 
аж ніяк такі, що співпадають, соці-
яльно-політичні процеси: по-перше, 
утворення і зростання бюрократич-
ної верстви, перетворення її в опо-
ру особистої влади Сталіна, а потім 
і в самостійну суспільну силу, що 
протистоїть всім іншим соціяльним 
верствам і групам населення, і, по-
друге, створення жахливої машини 
політичних репресій, здатної зни-
щити мільйони людей [14, 74].

Досить влучно, В. Данілов від-
значає, що якби революція совєт-
ського суспільства у 1930-х рр. ви-
черпувалася цими двома зрушення-
ми, то можна було б небезпідставно 
«охрестити» сталінську «революцію 
згори» як, по суті, контрреволюцій-
ний «термідоріянський переворот із 
бонапартистським відтінком». Од-
нак такі дефініції бачаться як украй 
односторонні й схематичні [8, 161].

Отже, аналізуючи праці Віктора 
Данілова, приходимо до висновку, 
що рух на утвердження сталінської 
диктатури був закономірним про-
цесом вивершення особистої влади 
кривавого диктатора – від еконо-
мічних форм і засобів саморозвитку 
і самореґулювання до адміністра-
тивно-бюрократичного керування 
совєтською імперією тощо. Цей про-
цес призвів до знищення мільйонів 
людей, їх мов і культур, права на 
вільне життя у своїх державах – на-
родів, поневолених кривавою росій-
ською комуністичною імперією.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАРШИНСЬКИХ І ПІДСТАРШИНСЬКИХ ШКІЛ 
У ВО4 “ГОВЕРЛЯ” 1943  1944

Упродовж останніх років поміт-
но зріс інтерес до української істо-
рії, особливо до питань визвольного 
руху. Підживленню такого зацікав-
лення подекуди сприяють гострі 
дискусії, які точаться у суспільстві. 
Для об’єктивного висвітлення історії 
боротьби українського народу необ-
хідне різностороннє вивчення діяль-
ности визвольного руху, зокрема і 
його кадрового складу. У діяльності 
будь-якої структури кадри відігра-
ють найважливішу роль. Саме тому 
з’ясування особливостей та можли-
востей їхньої підготовки становить 
важливу наукову проблему.

Окреме комплексне досліджен-
ня, у якому б розглядалися питання 
функціонування центрів підготовки 

командних і рядових кадрів відділів 
УПА ВО-4 “Говерля”, відсутнє. Безпо-
середньо питання функціонування 
старшинських і підстаршинських 
шкіл УПА вивчав І. Патриляк [24], 
[25]. Окремі аспекти проблеми зна-
йшли своє відображення в узагаль-
нюючих працях із історії українсько-
го визольного руху А. Кентія, Ю. Ки-
ричука, А. Русначенка [17], [18], [27]. 
Саме тому метою нашої статті є роз-
криття особливостей функціонуван-
ня старшинських і підстаршинських 
шкіл у ВО-4 “Говерля”.

У будь-якій армії професійні ка-
дри можуть вирішити не лише долю 
окремого бою, але й хід цілої ві-
йни. Особливістю УПА було те, що це 
була армія без держави, тому вишко-
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лювати кадри доводилося підпільно 
на наявній базі. Саме тому керівни-
цтво напередодні формування УПА 
практикувало делеґування власних 
кадрів для проходження служби, а 
відповідно здобуття військового до-
свіду, в армії чужих держав (Німеччи-
ни, Польщі, Чехословаччини, Румунії, 
СССР тощо). Як мовилося вище, зна-
чна кількість т. зв. леґіонерів (бійців 
“Ролянд” і “Нахтігаль”) склали основу 
командного складу УПА, хоча цілком 
зрозуміло, що і цих кадрів було недо-
статньо. Тому партизанській армії до-
водилося самостійно організовувати 
власні вишкільні курси за самостій-
но розробленими програмами, щоб 
підготувати командний і рядовий 
склад. Загалом старшинські та під-
старшинські вишколи тривали від 
одного місяця до чотирьох. Інструк-
торами на них були ті, хто мав попе-
редній військовий досвід. При цьо-
му якісно відрізнялися старшинські 
школи УПА, в які влився досвідчений 
інструкторський склад та розпочав 
інтенсивну підготовку [22, 37]. Після 
прийняття рішення організувати для 
низки членів ОУН військовий вишкіл 
Провід ОУН почав його практичну 
реалізацію. До речі, для ефективно-
го навчання необхідно було мати і 
відповідну фахову літературу. Зно-
ву ж таки, цю проблему вирішували 
за рахунок захоплених чи здобутих 
вишкільних видань у ворожих реґу-
лярних армій, що дозволяло не лише 
використовувати її для підготовки, 
але й знайомитися з тактикою су-
противника, готувати контрзаходи. 
Саме тому у вказівках (в. о. началь-
ника вишкільного відділу хорунжого 
“Щита”) до окружних провідників і 
командирів відтинків із ВО-4 “Говер-
ля” (8 липня 1945 р.) наголошувало-

ся, що після кількаразового переходу 
через територію фронту серед іншо-
го залишилася значна кількість вій-
ськово-вишкільної літератури та цін-
них матеріялів. Однак, як відзначало-
ся, чомусь ніде не проявили ініціяти-
ви цей цінний матеріял, якого так не 
вистачало, зібрати. Для виправлення 
становища рекомендувалося: 1) до 30 
вересня 1945 р. зібрати з цілого тере-
ну та з усіх відділів УПА всю військо-
ву літературу і карти (різними мова-
ми: українській, польській, німецькій 
та інших), у відділах залишити тіль-
ки підручники, потрібні для вишколу, 
та військові карти теренів, на яких 
відділ мав місце своєї постійної дис-
локації; 2) із зібраної літератури (до 
15 жовтня 1945 р.) потрібно було 
укомплектувати бібліотеку і призна-
чити для її ведення окрему відпові-
дальну особу; 3) окремо до 15 жовтня 
1945 р. потрібно було упорядкувати 
всі зібрані військові карти і створити 
при КВШ пункти військових карт [16, 
148]. Тобто, у складних умовах вико-
ристовувалися будь-які можливості 
для якісної підготовки власних вій-
ськових кадрів.

На теренах Карпатського краю 
ОУН перші відомі вишкільні табори 
почали створюватися у травні – черв-
ні 1943 р. (підстаршинські школи 
ім. Симона Петлюри, “Беркути”, ви-
шкільні курені: “Гайдамаки” (до 300 
бійців) і “Чорні чорти” (до 300 бій-
ців), школа “Тигри”). Саме ця робота 
дозволила у листопаді 1943 р. напра-
вити із куреня “Гайдамаки” 2 сотні 
у Тернопільську і Львівську області, 
а на базі 3 сотні сформувати другий 
склад куреня до 300 бійців. У листо-
паді 1943 р. курінь “Чорні чорти” роз-
ділили на дві частини: одна пішла у 
Чорний ліс, друга – залишилася на 
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місці. За підрахунками І. Андрухіва 
та А. Француза, станом на вересень 
1943 р. на Станіславщині розташо-
вувалися 9 (із всіх 12 існуючих) вій-
ськово-вишкільних таборів [1, 94]. У 
Дрогобицькій області в 1943 р. діяли 
вишкільні курені у Стрийській окру-
зі – “Кривоніс-1” (2 сотні по 70 бійців, 
разом 140 бійців, у жовтні 1943 р. роз-
пався і частина перейшла у Калуську 
округу), у Самбірській окрузі – курінь 
“Кривоніс-2” (2 сотні по 90 бійців, ра-
зом 180 бійців, у листопаді 1943 р. за-
знав серйозних втрат біля с. Неділь-
на у бою з німцями). У Дрогобицькій 
області в 1944 р. існувало 2 вишкільні 
табори: на Сколівщині для вишколу 
куреня “Бойки” та біля с. Недільна 
Старосамбірського р-ну для вишколу 
сотень “Леви” і “Булава”, згодом до-
дався ще один біля Верхньої та Ниж-
ньої Рожанок Сколівського р-ну [31, 
198-199]. У січні 1944 р. КП юнацтва 
ЗУЗ звернувся до штабу УПА-Захід, 
щоб створити для юнацтва окремий 
військовий вишкіл. У цей час в штабі 
плянувалося створити СШ УПА і цю 
пропозицію було реалізовано. Юна-
цтво ОУН направило у школу най-
кращих своїх членів із повною серед-
ньою освітою, які прискорили процес 
мобілізації юнаків до старшинських 
шкіл УПА [30, 40].

На терені ВО-4 “Говерля” 1 бе-
резня 1944 р. створили СШ “Олені”, 
яка готувала старшин і підстаршин 
УПА. Школа базувалася біля г. Магура 
на межі сучасних Сколівського і До-
линського районів Львівської та Іва-
но-Франківської областей. Вона скла-
далася із 3 сотень курсантів (2 сотні 
курсантів вишколювали на старшин, 
а 3 сотню − на підстаршин). Дві стар-
шинські сотні очолювали (02.1944) 
“Коник” та “Чмелик”, третю підстар-

шинську − “Грім” (одночасно викону-
вав обов’язки писаря старшинської 
школи “Олені-1”). Від УПА-Захід ку-
ратором організації СШ “Олені” став 
В. Чижевський-“Демид”. До речі, підго-
товка до організації школи розпочали 
в січні 1944 р. із будівництва бійцями 
сотні “Чмелика” бараків для майбут-
ніх курсантів біля гори Магура. Ін-
структорами були М. Твердохліб-
“Грім”, М. Гальо-“Коник”, “Чмелик” та 
інші. Також були два лікарі (євреї). 
У ході навчання долучились до ви-
школу інструктори УПА з Волині. 
Серед них: 1) сотник Брилевський-
“Боровий”; 2) поручник “Поль” 
(м. Рівне); 3) “Дніпровий”(Дніпропетр
овської области); 4) “Береза”; 5) “Сте-
повий”; 6) “Крутий” (С. Федорівський 
стверджує, що “Крутий” за 2 роки в 
УПА вивчив українську мову, хоча 
до цього жив у Лєнінґраді, а його дід 
був управителем маєтку Терещенка, 
відтак сина направив у Пєтєрбурґ на 
навчання [29, 54]); 7) “Кацо” (м. Вла-
дикавказ); 8) “Клименко”; 9) “Ша-
лений”; 10) Д. Вітовський-“Зміюка”; 
11) О. Линда-“Ярема”; 12) “Бондарен-
ко” (виходець із Дніпропетровської 
области) [12, 90]. Сотник “Боровий” 
очолив при школі видавниче звено, 
де друкували навчальні матеріяли 
[30, 42]. Керівником школи з 1 бе-
резня по 15 травня 1944 р. був по-
ручник С. Фрасуляк-“Хмель”. Відтак 
у травні 1944 р. “Хмеля” призначили 
начальником штабу ВО-4 “Говерля”, 
а командиром СШ став поручник 
“Поль” [26, 51]. Там же перебувала со-
тня УПА “Гайдамаки” командира “Ясь-
міна”, яка охороняла СШ “Олені”. СШ 
“Олені-1”, яка складалася з 2 сотень 
курсантів, здійснювала навчання з 
1 березня по 18 липня 1944 р. Під-
старшинська школа (сотня) про-
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водила навчання з 1 березня по 15 
червня 1944 р. [22, 39]. Д. Вітовський-
“Зміюка” під час слідства розповідав, 
що перший випуск старшин складав 
218 осіб. При цьому 196 осіб отри-
мали звання хорунжого і старшого 
вістуна, решті не присвоїли звань 
через низьку успішність [23, 720], [8, 
11], [30, 61], [29, 9-10]. Після цього ви-
пускників розподілили по окремих 
округах, де вони продовжували здо-
бувати практичні навики. 18 липня 
1944 р. у Славському районі закінчив 
навчання перший випуск Старшин-
ської школи УПА “Олені” – 250 стар-
шин [31, 206].

У липні 1944 р. розпочалося на-
вчання СШ “Олені-2”, яке тривало до 
жовтня 1944 р. Склад школи той са-
мий: 2 сотні вишколювалися на стар-
шин і 1 сотня на підстаршин (Л. Шан-
ковський пише, що чисельність ста-
новила 300 бійців). Завдяки захопле-
ним НКВД документам СШ “Олені” в 
жовтні 1944 р. довідуємося про склад 
другої старшинької школи. Так, “Оле-
ні-2” у серпні – вересні 1944 р. фор-
мували: 1 сотню очолював командир 
хорунжий “Щит”, чисельність (на 31 
серпня 1944 р. ) – 131 особа; 2 сотня – 
командир хорунжий “Коник”, чисель-
ність (на 10.09.1944 р.) − 119 осіб; 3 
сотня − командир хорунжий “Колчак”, 
чисельність (на 17.09.1944 р.) − 124 
особи. Разом 374 курсанти [25, 252-
254]. До речі, впродовж липня – серп-
ня 1944 р. з 1 і 2 сотні загинули, про-
пали, відрахували 74 курсанти [25, 
252-253]. До обов’язкових дисциплін 
у школі належали: польова служба і 
партизанська тактика (читав сотник 
“Береза”, колишній офіцер Красної 
армії, до війни науковий співробіт-
ник одного із інститутів Академії 
наук, у грудні 1944 р. в районі м. Зо-

лочів потрапив у полон); топографія 
і зв’язок (поручник “Степовий”, війна 
не дозволила йому здобути повну 
вищу освіту в Лєнінґраді); “піонір-
ська справа” (поручник “Крутий”); 
зброєзнавство (поручник “Кацо”). Ви-
кладав у школі також А. Фінтіктістов, 
колишній старший лейтенант Крас-
ної армії. Решту уроків, наприклад, 
із внутрішньої служби, “науки стрі-
ляння” проводили сотенні команди-
ри – хорунжі “Чмелик” і “Коник” [21, 
189-190; 203], [19, 12-13], [8, 11-12], 
[15, 3], [2, 17]. У СШ “Олені-2” прибув із 
дивізії “Галичина” поручник “Ткачук”, 
який став ад’ютантом школи. Також у 
школі працював капеланом о. Рафаїл 
(Р. Хомин) [30, 62]. На присягу стар-
шинської школи “Олені-2” 21 вересня 
1944 р. прибули провідники “Орлів”, 
“Номів”, “Лицар”, “Андрієнко”, “Кар-
пович”, “Сергій”, “Голубенко” та інші 
[30, 67]. Загалом перша і друга школа 
“Олені” випустила близько 700 стар-
шин і кандидатів на старшин. До-
сить трагічно закінчилася доля шта-
бу старшинської школи “Олені-2”. 14 
жовтня 1944 р. 14 прикордонний 
відділ захопив і допитав К. Караєва-
“Кацо” (осетин), який на допиті зізна-
вся про місце розташування підстар-
шинської школи УПА в лісі на півден-
ний схід від с. Липа (до речі, С. Фе-
дорівський у спогадах пише, що у 
бінокль бачили, як “Кацо” вів відділи 
прикордонників [29, 45-49]). Охорона 
школи велася трьома цілодобовими 
польовими караулами чисельністю 
10 – 12 осіб кожен, місцевість навко-
ло табору школи була замінована із 
залишеними 4 проходами. Крім того, 
при школі існував відділ жандармерії 
чисельністю близько 50 осіб, яким 
командував хорунжий “Шалений”. На 
озброєнні школи було: 6 ротних мі-
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нометів, 8 ручних кулеметів, 15 авто-
матів, 200 гвинтівок різних систем, 
650 гранат і великий запас патро-
нів. Отримавши ці дані, чекісти 15 
жовтня 1944 р. (7.00) оточили школу 
з 4 сторін, одна комендатура почала 
наступ на табір із південно-східної 
сторони дороги у західному напря-
мі від табору, але ця територія була 
щільно замінована, тому чекісти за-
лишили для прикриття мінного поля 
одне відділення. Чисельність під-
розділів, які залучили до ліквідації, 
налічували 350 бійців, командував 
особисто начальник 14 прикордон-
ного відділу підполковник Тулянов 
[5, 27]. Далі у совєтських документах 
починаються приписки. Зазначаєть-
ся, що в ході бою повстанці здійснили 
сильний супротив, але були повністю 
розбиті, загинуло 184 особи, 5 потра-
пило в полон. При цьому захопили 1 
міномет, 3 ручних кулемети, 12 гвин-
тівок, 5 автоматів, 5 пістолетів, 1 ра-
діоприймач, 2 друкарські машинки, 4 
сідла, 10 коней, відзначали, що бага-
то зброї було знищено під час бою, а 
також документів. Совєтська сторона 
втратила 1 вбитого сержанта та 2 ря-
дових, поранено 1 офіцера, 2 сержан-
тів, 4 рядових [5, 28], [6, 198]. Тобто, як 
і у більшості совєтських документів, 
співвідношення між числом загиблих 
і вилученої зброї у рази відрізняло-
ся. Очевидно, ситуація виглядала так, 
що маючи повідомлення про можли-
вий наступ (підозрюючи “Каца”), на-
вчання завершилося і курсанти були 
розпущені, залишився лише штаб, 
який і загинув, що цілком відповідає 
чисельності вилученої зброї.

Крім згаданих вище шкіл на те-
рені ВО-4 і ВО-5 створили низку під-
старшинських шкіл. Зокрема, на тере-
ні ВО-5 “Маківка” створили підстар-

шинську школу (сотню) “Крилаті”: 
1) командир “Петрович” (весна – літо 
1944 р.); 2) викладач старший булав-
ний “Зір” (колишній старший лейте-
нант Красної армії); 3) чотовий “Діль” 
(можливо це “Біль”); 4) старший бу-
лавний “Скорич” з с. Отиневичі, ра-
йон Ходорів; 5) підхорунжий “Карме-
люк” – учитель ґімназії у м. Дрогобич 
[13, 325]. Сотня підстаршин “Петро-
вича” (1 половина 1944 р.) складалася 
із чотових “Орла”, “Вікторії”, “Скорича” 
[11, 44-45]. Влітку 1944 р. у зв’язку з 
переходом фронту її частково розпус-
тили. На терені ВО-4 “Говерля” (Ста-
ніславська область) у групі “Гуцуль-
щина” створили також підстаршин-
ську школу (весна – літо 1944 р.), піс-
ля закінчення якої курсанти влилися 
у відділи УПА. Також є інформація, що 
в січні 1945 р. на Гуцульщині сфор-
мували підстаршинську школу УПА, 
яку очолив поручник “Степовий”, 
заступники “Лісовий” і “Кропива”. З 
Калущини в ролі інструктора туди 
відійшов хорунжий “Чмелик” [26, 94-
95], [14, 47], [22, 40]. Підстаршинська 
школа УПА знаходилася в с. Голови 
Жаб’ївського р-ну (зг. 08.1944). На-
вчалися 16 годин на добу 1) орієнту-
вання на місцевості; 2) топографія; 
3) санітарна справа; 4) стройова під-
готовка; 5) вивчення зброї; 6) 1 годи-
на кожного дня відводилася на полі-
тико-пропаґандистський вишкіл. З 
приходом Красної армії керівництво 
ВО школу розпустило. Школа готува-
ла ройових і чотових УПА. Всього на-
вчалося до 80 чоловік [3, 10; 44зв.].

У травні 1944 р. організували 
першу старшинську школу УПА іме-
ни полковника Євгена Коновальця на 
Гуцульщині, яку очолив полковник 
Федір Стефанович-“Кропива”, до неї 
увійшла середньо-шкільна молодь із 
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Коломийщини, яка не змогла потра-
пити до СШ “Олені-1”. Навчання три-
вало з початку червня до кінця ве-
ресня 1944 р. Ця школа розташовува-
лася на хуторі Буковець с. Брустури 
Косівського району, в ній навчалося 
понад тридцять осіб, а наприкінці за-
лишилося 28 осіб. Навчання у школі 
було розраховане на шість місяців, 
але у зв’язку із проривом лінії фронту 
совєтськими військами на території 
Косівського і Жаб’ївського району 
навчання у школі перервали, а всі, 
хто там перебував, пішли у відділи 
УПА ТВ-21 “Гуцульщина” [7, 6]. Також 
в Карпатах були організовані курси 
радистів, керівник “Кирило”. У серп-
ні 1944 р. курсанти закінчили на-
вчання, на організованих урочистос-
тях виступали керівники ОУН і УПА: 
окружний ОУН Г. Легкий-“Борис”, 
начальник школи полковник “Кро-
пива”, “Степовий” [9, 335]. До речі, 
курсантом цієї школи був М. Симчич-
“Кривоніс”. Викладачами у школі 
були: 1) Ф. Стефанович-“Кропива” 
викладав інженерну справу і теорію 
кінної їзди; 2) керівник навчальної 
частини школи поручник “Степо-
вий” викладав топографію; 3) поруч-
ник “Лісовий” викладав стройову і 
дисциплінарну службу; 4) поручник 
“Омельченко” викладав тактику; 
5) капітан Т. Гачіч-“Гот” викладав те-
орію балістики і зброї; 6) референт 
пропаґанди Карпатського крайового 
проводу ОУН В. Тодорюк-“Тур” ви-
кладав історію ОУН, історію України, 
ідеологію українських націоналістів, 
історію української літератури [7, 
7]. Крім згаданих вище, потрібно від-
значити, що при сотнях існували шко-
ли із терміном навчання один місяць 
по підготовці молодшого командно-
го складу [4, 106; 156]. Навчалася ця 

група радистів у червні 1944 р. на За-
карпатті, організаційно-технічну до-
помогу надали угорці [30, 60-61].

Підстаршинську школу УПА “Бер-
кути” організували у липні 1944 р., 
вона діяла впродовж серпня – ве-
ресня 1944 р. у Станиславівській 
окрузі ОУН, командиром був хорун-
жий “Чмелик”. База школи розта-
шовувалася г. Малиновице в Карпа-
тах [20, 92], [26, 48; 259]. Очевидно, до 
підстаршинської школи УПА можемо 
зарахувати курінь “Гайдамаки”, який 
очолював хорунжий “Хмель”. Офіцій-
но курінь не мав назви школи, од-
нак там вишколювався інструктор-
ський персонал майже для всіх від-
ділів ВО-4 “Говерля” та частина для 
відділів Львівщини, Тернопільщини і 
Волині, які відійшли з “Сіроманцями” 
та “Трембітою” [26, 259]. 

На терені Калуської округи 
yпродовж травня – серпня 1944 р. ді-
яла школа кадрів ОУН “Тигри” (база 
в Долинщині), яка складалася із 2 
сотень курсантів (чоловіча і жіно-
ча). Керівником школи був Михай-
ло Федоришин-“Стефаник”, потім 
П. Федун-“Волянський”, його поміч-
ник Всеволод Лемеха-“Осип”, “Ти-
грис”. Командиром жіночої сотні 
була Ірина Савицька (дівоче прізви-
ще Козак)-“Бистра”, її помічницею 
Марія Юрчак-“Наталка” [28, 81]. На 
червень 1944 р. школа налічува-
ла 180 осіб, з них 98 жінок. Через 
брак харчів жіночу школу перевели 
на Калущину. У серпні 1944 р. в час 
переходу фронту школу розпусти-
ли. Чоловічу сотню включили до СШ 
“Олені-2”. Викладачами були: 1) “Сте-
повий” – інструктор юнацької школи 
“Грегіт” на Гуцульщині (04-08.1944), 
01 – 02.1945 р. – командир підстар-
шинської школи УПА на Гуцульщи-
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ні; 2) Ф. Стефанович-“Кропива”, 04-
08.1944 р. − командир юнацької шко-
ли “Грегіт”; 3) Ярослав Струтинський-
“Новий”, “Яспар”.

В. Чижевський-“Демид” пише, що 
завдяки інтенсивній роботі старшин-
ських шкіл Станиславівщини Львів-
щина та Дрогобиччина отримали по 
кількадесят інструкторів, але остан-
ня не зуміла їх належно використати, 
лише коли на пост командира цього 
терену заступив ад’ютант старшин-
ської школи Д. Вітовський-“Зміюка”, 
він зумів зрушити військову роботу з 
“мертвої точки” [30, 82].

На конференції керівництва 
Карпатського краю ОУН (22 жовтня 
1945 р. біля с. Сукіль Козаківської 
сільської ради, тепер у складі Боле-
хівської міської ради Івано-Франків-
ської обл.) М. Твердохліб звітував про 
проведені вишколи і перевишколи 
офіцерів і підофіцерів, заняття у двох 
підофіцерських школах (тривало по 
165 годин кожне). При цьому зазна-
чав, що влітку 1945 р. 60% учасників 
УПА навчалися на мінерських курсах. 
Однак відчувався брак людей, здат-
них проводити вишколи. Літературу 
для навчання використовували пе-
реважно російську і частково україн-
ську [10, 211].

Отже, ведучи боротьбу за віднов-
лення власної держави, першочерго-
вим завданням для українських по-
встанців було забезпечення власних 
структур професійними кадрами. Ви-
рішувалося це питання шляхом ор-
ганізації власних вишкільних курсів, 
підготовкою та проведенням яких 
займалися досвідчені повстанці, які 
пройшли військову службу в армі-
ях інших держав та здобули безпо-
середній бойовий досвід. Яскравим 
підтвердженням доволі ефективної 

роботи вишкільних структур ВО-4 
“Говерля” стало майже десятирічне 
протистояння українського визволь-
ного руху совєтській репресивно-
каральній системі. Перспективним 
напрямком дослідження є вивчення 
особливостей функціонування стар-
шинських і підстаршинських курсів 
у Львівському та Подільському краях 
ОУН.
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Abstract: The article is devoted to the formation of scientific knowledge concerning 
the Ukrainian ethnogenesis in the works of Ukrainian’s authors. The scientific heritage 
of the main historiographic schools is analyzed. The article illustrates significant impact 
of the M. Hrushevskyi’s ethnogenetical school and it deals with the contribution of the 
Ukrainian authors to the development of the scientific views on Ukrainian ethnogenesis. 
The research deals with the sources of formation of main ethnogenesis concepts, main 
schools of ethnogenetic studies and their contribution to the development of Ukrainian 
historical science.

Keywords: ethnogenesis, scientific concepts, ethnogenetical studies

PL ISSN 2300-1062
Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, 2016, Vol.13.

Yuliya Kyrychenko

THE CONCEPT OF UKRAINIAN ETHNOGENESIS IN 
UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY ІN 50S  80S OF THE 20TH CENTURY

Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine

Юлія Кириченко

КОНЦЕПЦІЯ ЕТНОҐЕНЕЗУ УКРАЇНЦІВ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 50Х  80Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Проблема виникнення, ранніх 
етапів розвитку української етно-
культурної спільноти та її перетво-
рення на політичну націю викликає 
значний інтерес істориків та етно-
логів. Серед усього величезного на-
укового доробку з проблеми мабуть 
найменше уваги приділяється кон-
цепціям етноґенезу совєтської доби. 
Це й не дивно, адже ці концепції були 
перенасичені перекрученнями фак-
тів та ідеологічними настановами, 
головною метою яких було дати «іс-
торичне» обґрунтування совєтській 
національній політиці, спрямованій 
на асиміляцію та русифікацію Укра-
їни та інших країн, що входили до 
складу Совєтського союзу. Тим не 

менше, серед науковців, які були ви-
мушені працювати в умовах тиску 
тоталітарної окупаційної системи, 
знаходилися особистості, які нама-
галися дійти істини у питанні похо-
дження українського народу, навіть 
завуальовуючи свої справжні погля-
ди у публікаціях. Серед них імена 
блискучих українських учених – Іва-
на Крип’якевича, Костя Гуслистого, 
Михайла Брайчевського, Віктора 
Петрова тощо. Науковій спадщині 
цих учених присвячена низка публі-
кацій сучасних українських авторів, 
однак поки що не створено цілісного 
дослідження, у якому етноґенетичні 
погляди учених совєтської України 
розглядалися б як цілісна система. 
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Передумови виникнення кон-
цепцій україноґенези в історіогра-
фії 1950-х – 1980-х рр. виникли ще у 
першій половині ХХ ст. Етапним мо-
ментом у розвитку досліджень ет-
ноґенезу українського народу стала 
публікація фундаментальної Історії 
України-Руси Михайла Грушевсько-
го. Викладена у ній концепція етно-
ґенезу українського народу досить 
швидко стала пануючою в укра-
їнській історіографії досовєтської 
доби. Згідно з положеннями концеп-
ції М. Грушевського, вже наприкінці 
IV ст. після Р. Х. існували українські 
племена, які, хоча й не називали себе 
українцями, але становили ту осно-
ву, на якій у подальшому сформував-
ся український народ. Уся подаль-
ша історія України була процесом 
поступової консолідації українців, 
які попри усі випробування й не-
гаразди, наприкінці ХІХ ст. сформу-
вали політичне ціле, тобто, кори-
стуючись сучасною термінологією, 
політичну націю [4, 37-360]. 

Погляди М. Грушевського, голо-
вним чином через його учнів, набу-
ли широкої популярности у діяспорі, 
де вони фактично відігравали роль 
ідейного підґрунтя боротьби укра-
їнського народу за незалежність. 
Зрозуміло, що у СССР ставлення до 
етноґенетичної концепції М. Гру-
шевського було різко неґативним. 
І якщо у 1920-ті роки, тобто у той 
період, коли її автор повернувся до 
Києва і очолював ВУАН, вони ще не 
були постійною мішенню нищівної 
критики, то на початку наступного 
десятиліття ідеї М. Грушевського 
були затавровані як ворожі. У совєт-
ській історіографії тотально запану-
вала ідея так званої «давньоруської 
народности», згідно з якою українці 

як цілісна етнокультурна спільнота 
виникли лише після татаро-мон-
гольської навали – унаслідок дезін-
теґрації Київської Руси [15, 543]. 

Такий погляд, незважаючи на 
свою теоретико-методологічну об-
меженість та іґнорування багатьох 
свідчень історії, археології та мо-
вознавства, залишався панівним у 
совєтській історіографії до самого 
кінця її існування. Він викладений, 
зокрема, в академічних виданнях 
Історії УРСР, які можна назвати 
квінтесенцією совєтської версії 
української історії. Стверджувало-
ся, зокрема, що під загрозою поне-
волення, східнослов’янські племена 
утворили державу Київська Русь. 
Паралельно з процесом її утворення 
та розвитку відбувалося формуван-
ня «давньоруської народности – ви-
щої порівняно з родом і племенем 
етнічної спільности людей». Мате-
ріяльна і духовна культура «дав-
ньоруського народу» виступала як 
єдине ціле, а мова, хоч і «зберігала 
ще окремі діялектні особливості», 
теж була єдиною, заснованою на жи-
вій народній мові. Ідея «збережен-
ня єдности й нерозривности землі 
Руської» була провідною у культурі, 
й навіть пізніше «простий люд […] 
зберігав почуття етнічної спіль-
ности, приналежности до єдиної 
батьківщини – Руси». Період після 
татаро-монгольської навали інтер-
претувався виключно як іноземне 
поневолення, під час якого «сильна 
Російська держава була центром тя-
жіння» українських земель і навіть 
«панівні кола» Росії, хоч вони і «дба-
ли насамперед про свої клясові ін-
тереси», об’єктивно сприяли справі 
визволення і возз’єднання руських 
земель. Кульмінацією історичного 
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процесу вважалася Переяславська 
рада, рішення якої «мало величезне 
проґресивне значення для дальшо-
го політичного, економічного і куль-
турного розвитку українського на-
роду […]. Актом возз’єднання укра-
їнський народ закріпив свій тісний 
і нерозривний історичний зв’язок 
iз російським народом, в особі якого 
він знайшов великого союзника, ві-
рного друга і побратима в боротьбі 
за своє соціяльне і національне ви-
зволення» [7, 22-23; 51], [8, 66].

У межах цієї методологічної 
парадиґми були змушені писати 
практично усі історики та етнологи 
підсовєтської України, якщо вони 
розраховували на публікацію своїх 
досліджень. Чи не єдиний виняток 
становив Іван Крип’якевич (1886 – 
1969), який мав сміливість ви-
словлювати думку, що суперечила 
офіційній совєтській історіографії. 
Один із провідних діячів Науковго 
Товариства ім. Т. Шевченка у Львові, 
учень Михайла Грушевського, Іван 
Крип’якевич до певної міри розді-
лив долю свого учителя. Після при-
єднання Західної України совєтська 
влада вирішила використати безза-
перечний авторитет й компетент-
ність ученого для створення види-
мости плюралізму думок і поваги до 
національно-культурних прав укра-
їнського народу. І. Крип’якевич зай-
мав посаду директора Інституту сус-
пільних наук АН УССР, що однак не 
заважало періодично влаштовувати 
проти вченого ганебні нападки. 

Дослідник, однак, продовжував 
відстоювати свої погляди, які сфор-
мувалися ще у 20-ті – 30-ті рр. під 
впливом концепції М. Грушевсько-
го. За совєтських часів історик мало 
публікувався, якщо не враховувати 

деякі кон’юнктурні роботи, друку-
вати які І. Крип’якевича змушувала 
посада. 

Основна праця-узагальнення 
І. Крип’якевича Історія України, у 
якій висвітлені етноґенетичні по-
гляди ученого, була підготовлена ще 
наприкінці 1930-х рр., але опубліко-
вана лише в останні роки існування 
СССР, коли в умовах «перебудови» 
вже можливо було висловлювати 
альтернативну точку зору на істо-
ричні події. Друга його велика моно-
графія, присвячена історії Галицько-
Волинського князівства була надру-
кована невеликим накладом майже 
через 20 років після смерти ученого. 

Концепція етноґенезу українців 
І. Крип’якевича дуже нагадує анало-
гічну концепцію М. Грушевського. 
Історичними предками українсько-
го народу дослідник називає антів, 
які заселяли «майже цілу територію 
України, від пущ Полісся по Чорне 
море, й від Карпат по Дін». Згодом, 
на основі полян, сіверян, деревлян, 
дулібів, уличів, тиверців та хорва-
тів, за допомогою варягів-норманів 
утворилася Київська держава. Вона 
включала у себе багато племен і 
народів, у тому числі росіян та бі-
лорусів, але саме «українське насе-
лення займало більш як половину 
заселених просторів, і то територію 
найбільш економічно розвинену, і 
тому відігравало провідну роль у 
державі». У подальшому розвиток 
українства був пов’язаний із Га-
лицько-Волинським князівством, 
козаччиною, а також національни-
ми рухами Модерної доби. На думку 
І. Крип’якевича, Україна становила 
тісно пов’язаний із Заходом «най-
дальше на схід висунутий бастіон 
европейської культури», який «під-
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няв Московщину на вищій рівень» і 
стримував наступ диких орд Азії [11, 
29; 87; 298]. 

Звичайно, у своїх роботах, напи-
саних у період проживання в СССР 
І. Крип’якевич не міг відстоювати 
подібні погляди. У монографії, при-
свяченій Галицько-Волинському 
князівству й виданій після смерти 
ученого, історик змушений був ви-
знати, що населення князівства за-
галом належало до «давньоруської 
народности», з якої згодом почала 
формуватися українська. Критику-
ючи М. Грушевського як буржуаз-
ного націоналіста, І. Крип’якевич, у 
праці, присвяченій зв’язкам Західної 
України з Росією до середини XVII 
ст., повторював усі основні принци-
пи совєтської історичної пропаґан-
ди: твердження про Київську Русь 
як «колиску трьох братніх народів», 
першість російського народу, який 
відкрив шлях українцям до будівни-
цтва комунізму, «історичне прагнен-
ня західноукраїнського населення 
до дружби і співробітництва з брат-
нім російським народом, за що на-
родні маси боролися багато століть» 
тощо. Залишається лише здогадува-
тися наскільки важко було писати 
подібне людині, яка змушена була 
покласти життя на вівтар розбудо-
ви совєтської історичної науки, та 
ще й у роки, коли тоталітарна кому-
ністична російська система топила 
у крові відчайдушний опір Україн-
ської повстанської армії [9, 72], [10, 
174].

Дещо схожа ситуація спостері-
гається й з викладеними у публі-
каціях поглядами Віктора Петрова 
(1894 – 1969) – відомого українсько-
го вченого з непростою долею. Про-
фесійний науковець, голова Етно-

графічної комісії у 1927 – 1933 рр., 
В. Петров був одночасно кадровим 
совєтським шпигуном, який у роки 
Другої світової війни співпрацював 
із окупаційною владою, а згодом 
деякий час викладав етнографію в 
Українському Вільному Університе-
ті у Мюнхені. У 1956 р. він повернув-
ся до Києва, де працював у Інституті 
археології АН УССР [1, 476].

Науковий світогляд В. Петро-
ва сформувався ще у роки роботи в 
ВУАН під впливом досягнень укра-
їнських та европейських науков-
ців першої чверті ХХ ст. Його влас-
на концепція етноґенезу українців 
була викладена у лекціях, прочита-
них ним у Мюнхені й поширюваних 
згодом у діяспорному середовищі. 
Ця концепція знаходилася під зна-
чним впливом поглядів В. Щербаків-
ського та Хв. Вовка, але відзначалася 
неабиякою новизною. В. Петров на-
магався на новому науковому рівні 
обґрунтувати ідею давнього авто-
хтонного походження українців. 
Погляди дослідника були засновані 
на переконанні у споконвічній при-
сутності протоукраїнців на своїх 
землях, але враховують також іно-
етнічні впливи. Першою складовою 
україноґенези за В. Петровим є пле-
мена трипільської культури, госпо-
дарське життя та духова культура 
яких залишила потужний відбиток 
у традиційній українській культурі, 
зокрема, у житлобудівництві, орна-
ментиці тощо. Проте трипільці, які 
належали до «середньоазійського 
антропологічного типу» не були 
прямими предками українців. Їх по-
глинули індоевропейські племена 
носіїв культури шнурової кераміки, 
які частково змішалися з трипільця-
ми [13, 78; 21]. 
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Наступним вагомим компонен-

том етноґенезу українців В. Петров 
вважав скитів. Усупереч поширеній 
ідеї щодо іранської мовної належ-
ности скитів, В. Петров вважав геро-
дотових скитів предками українців, 
які, щоправда, зазнали іранського 
та урало-алтайського (турансько-
го) впливу. Особливо вагому роль 
в етноґенезі українців відіграли 
осілі скитські племена: «Скит-орач 
не туранізується і не іранізується. 
Він повільно еволюціонує протягом 
цих тисячі-півторитисячі років. Він 
застійно й кволо зберігає ті риси, 
які тубільна маса населення Укра-
їни набула після катастрофи, що 
розмежувала трипілля од усатів-
сько-городського післятрипілля» 
[13, 30]. 

Занепад Великої Скитії В. Пе-
тров вважав наслідком насамперед 
соціяльних процесів, які не включа-
ли істотної зміни населення. Осілі 
хліборобські племена під впливом 
античної цивілізації створили зару-
бинецьку культуру, яка була авто-
хтонною в своїй основі. Так само й 
черняхівська культура, попри сут-
тєвий вплив Риму, розглядалася В. 
Петровим як суто автохтонна: «від-
дамо кесареві все, що належить ке-
сареві, але не треба на рахунок Риму 
відносити те, що сформувалося в 
Наддніпров’ї незалежно від Риму». 
Вбачаючи в українській традиційній 
кераміці Галичини та Волині яскраві 
черняхівські риси, В. Петров робив 
однозначний висновок: «ми маємо 
всі підстави ствердити, що етногра-
фічна культура українського народу 
своїм корінням історично вростає в 
культуру античної доби, матеріяль-
ну культуру черняхівського типу» 
[13, 49; 55]. 

Основні праці В. Петрова з про-
блем етноґенезу були видані вже піс-
ля повернення дослідника до СССР. 
Однак із їхніх основних положень 
випливає, що В. Петров залишився 
вірним своїм поглядам. До концеп-
ції були внесені окремі уточнення й, 
найголовніше, термін «походження 
українців» був замінений на «похо-
дження слов’ян». Уточнення, вне-
сені В. Петровим до його концепції 
стосувалися переважно поповне-
ння комплексу археологічних дже-
рел та ширшого залучення даних 
мовознавства. Зокрема, дослідник 
наголосив на хетто-лувійській мов-
ній приналежності трипільців, лінґ-
вістичній своєрідності скитів, чия 
мова демонструє спорідненість із 
балтською тощо. Ключовим для ви-
никнення слов’янства В. Петров вва-
жав період існування черняхівської 
культури, мова носіїв якої, на його 
думку, несла ознаки слов’янськости, 
«хоча «слов’янство» черняхівців іс-
тотно відмінне від слов’янства істо-
ричних часів» [12, 213].

Схожі ідеї підтримував також 
Михайло Брайчевський. Хоча ува-
га його найбільш вагомих дослі-
джень була сконцентрована на пе-
ріоді утворення Київської держави, 
частина його робіт була присвяче-
на етноґенетичній проблематиці. 
М. Брайчевський рішучо виступав 
на користь автохтонного походжен-
ня черняхівської археологічної куль-
тури, а також культур, що їй переду-
вали, й вважав її носіями слов’янські 
племена антів. З узагальнюючих 
праць М. Брайчевського, опубліко-
ваних вже після здобуття Україною 
незалежности, випливає, що дослід-
ник вважав антів безпосередніми 
предками українців [2, 355]. 
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Особливе місце серед етноґене-
тичних досліджень совєтської доби 
посідає науковий доробок Костя 
Гуслистого (1902 – 1973) – відомого 
історика та етнолога, життя та нау-
кова діяльність якого були пов’язані 
насамперед із академічними уста-
новами Києва. Постаті та творчій 
спадщині К. Гуслистого присвяче-
на низка нещодавніх досліджень 
Г. Гончар. Значну увагу дослідниця 
присвятила, зокрема, поглядам К. 
Гуслистого на походження україн-
ців. Можна в цілому погодитися з 
висновком дослідниці про те, що К. 
Гуслистий дотримувався концеп-
ції «давньоруської народности», на 
основі якої вже після розпаду Київ-
ської Руси утворилася народність 
українська. Проте, ця теза потребує 
певного уточнення. Прискіпливий 
аналіз праць К. Гуслистого показує, 
що учений цілком усвідомлював 
методологічні вади й фактологічні 
перекручення теорії «давньоруської 
народности». Мабуть розраховуючи 
на сумнозвісну совєтську традицію 
читати поміж рядків, К. Гуслистий 
у завуальованій формі висвітлював 
недоліки ідеологічно заанґажовано-
го псевдонаукового підходу [3, 233].

Спробуємо продемонструвати 
цей висновок на основі аналізу не-
великої монографії К. Гуслистого До 
питання про утворення української 
нації, яка була видана Товариством 
знання у 1967 р. Слід зазначити, що 
сама постановка питання про укра-
їнську націю, до того ж у науково-
популярній роботі, розрахованій на 
широке коло читачів, була сміливим 
кроком у перші роки брежнєвської 
реакції. К. Гуслистий визначає на-
цію як етнічну спільність, що фор-
мується у зв’язку із зародженням 

і розвитком капіталістичних від-
носин, на відміну від народности, 
яка відповідає рабовласницькому 
та феодальному періодам. Народ-
ностям, на думку К. Гуслистого, 
були властиві у нерозвинутому ви-
гляді всі ознаки нації, а саме від-
носна спільність мови, території, 
культури, певні економічні зв’язки. 
Таким чином, бачення К. Гусли-
стим природи етнонаціональних 
явищ нічим не відрізняється від 
позиції совєтської марксистської 
історіографії. Однак історик бере на 
себе сміливість стверджувати, що 
навіть до революційних подій 1917 
р. українці складали буржуазну 
націю, з притаманними їй рисами, 
такими як спільність внутрішнього 
ринку, єдність мови, закріплена 
в літературі, специфічні побутові 
особливості й національний харак-
тер. Зазначимо, що офіційна позиція 
совєтської історіографії полягала у 
тому, що українська буржуазна нація 
у дореволюційний період пережива-
ла лише «становлення» або «форму-
вання» [5, 4], [7, 179-181].

Звичайно, що на сторінках ро-
боти К. Гуслистого міститься вели-
чезний обсяг заідеологізованих тез. 
Він гнівно звинувачує «українських 
буржуазних націоналістів» у тому, 
що вони «намагаються довести наче 
російський і український народи за 
своїми етнічними ознаками, похо-
дженням, історією, культурою зо-
всім відмінні». Чимало уваги при-
свячено аспектам історичного роз-
витку «давньоруської народности». 
У роботі К. Гуслистого вона постає 
своєрідним середньовічним анало-
гом Совєтського союзу. Будучи ко-
лискою російського, українського 
та білоруського народів, «давньо-
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руська народність», разом із тим, 
«перебувала у взаємовпливах з мол-
давською, литовською, латиською й 
естонською народностями, що фор-
мувалися. Мала древньоруська на-
родність також зв’язки з Кавказом 
і Закавказзям». Іншими словами, 
зв’язки «давньоруської народности» 
чітко збігалися із кордонами СССР у 
його европейській частині [5, 5; 8]. 

Проте, постійно повторюючи 
тезу про єдність і неподільність 
«давньоруської народности», К. Гус-
листий не забуває підкреслювати 
її досить аморфний характер. Так, 
з його праці випливає, що «давньо-
руська народність» не стала стійкою 
етнічною спільністю, економічні 
зв’язки між окремими її частинами 
були слабкими, етнографічні відмін-
ності та племінні ідентичності «оста-
точно не встигли перемолотися […] і 
зберегли деякі окремі давні елемен-
ти в пізніших діялектах і етногра-
фічних рисах при подальшому фор-
муванні трьох східнослов’янських 
народів». Більше того, вже в ХІ – ХІІІ 
ст. у писемних пам’ятках Півден-
но-Західної Руси були помітні риси 
майбутньої української мови. Осно-
вну роль у розпаді «давньоруської 
народности» відігравали не навали 
іноземців, а суспільно-економічні та 
етнічні особливості окремих части 
Давньої Русі. На основі цих особли-
востей вже у XIV – XV ст. сформува-
лася українська народність, разом із 
російською та білорускою [5, 9; 12-
13].

Таким чином, на словах безза-
стережно приймаючи офіційну кон-
цепцію «давньоруської народнос-
ти», К. Гуслистий ніби підкреслює 
її вади й внутрішні протиріччя. На 
тлі підкреслюваних етнографічних, 

мовних та культурних розбіжностей 
окремих східнослов’янських наро-
дів, які існували до утворення «дав-
ньоруської народности», під час її 
існування та врешті-решт призвели 
до її занепаду, сам концепт «давньо-
руської народности» виглядає штуч-
ною й позбавленою сенсу інтелекту-
альною конструкцією. За великим 
рахунком, точка зору К. Гуслистого 
на процес формування української 
нації була набагато сміливішою за 
ту, що була висловлена у праці П. 
Шелеста Україно наша Совєтська, 
через яку секретаря ЦК КПУ було, 
як відомо, позбавлено посади зі зви-
нуваченнями у націоналізмі. Вра-
ховуючи ці обставини, важливо, що 
праця К. Гуслистого До питання про 
утворення української нації не була 
забута, а навпаки цитувалася у со-
вєтській історіографії [6, 71], [14, 
279].

Наукову спадщину українських 
совєтських істориків та етнологів у 
сфері вивчення етноґенезу україн-
ців важко оцінити однозначно. Щоб 
зберегти право на професію вони, 
у більшості, були змушені перекру-
чувати історичні факти, паплюжити 
наукове значення доробку М. Гру-
шевського, спотворювати реальну 
картину етноґенетичних процесів, 
постійно підкреслюючи другоряд-
ність українського народу та його 
здатність до повноцінного розвитку 
лише разом із росіянами та білору-
сами під політичним керівництвом 
Москви. Водночас, цілісний аналіз 
наукових біографій І. Крип’якевича, 
В. Петрова, М. Брайчевського дово-
дить, що справжні погляди цих та ба-
гатьох інших дослідників подекуди 
докорінно відрізнялися від тих, що 
були викладені в офіційних публіка-
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ціях. Більше того, деякі дослідники, 
як, наприклад, К. Гуслистий під ша-
ром ідеологем у завуальованій фор-
мі доводили ідею існування україн-
ської етнонаціональної спільноти 
як самодостатньої та окремішньої. 
Українські історики совєтської доби 
відіграли значну роль у збереженні 
традицій української історіографії 
як одного з чинників націотворен-
ня, тому їхній доробок потребує по-
дальшого дослідження. 

Bibliography and Notes

1. Андрєєв Віталій, Віктор Пе-
тров. Нариси інтелектуальної біографії 
вченого, Дніпропетровськ: Герда 2012, 
476 с.

2. Брайчевський Михайло, Біля 
джерел слов’янської державності. Соці-
ально-економічний розвиток черняхів-
ських племен, Київ: Наукова думка 1964, 
355 с.

3. Гончар Галина, Погляди К. Г. Гус-
листого на утворення української на-
родності, [у:] Український історичний 
збірник 2011, Випуск 14, с. 233.

4. Грушевский М., История украин-
ского народа, [у:] Украинский народ в его 
прошломъ и настоящемъ, Петроградъ 
1914, Томъ 1. 

5. Гуслистий Кость, До питання 
про утворення української нації, Київ: 
Товариство Знання 1967.

6. Историография истории Укра-
инской ССР / Ред. И. Хмель, Київ: Наукова 
думка 1986.

7.  Історія Української РСР. Корот-
кий нарис, Київ: Наукова думка 1981.

8. Історія Української РСР. Науково-
популярний нарис / Ред. К. Дубина, Київ 
1967.

9.  Крип’якевич Іван, Зв’язки Захід-
ної України з Росією до середини XVII ст. 
до середини XVII ст., Київ 1953.

10.  Крип’якевич Іван, Галицько-Во-
линське князівство, Київ: Наукова думка 
1984.

11.  Крип’якевич Іван, Історія Украї-
ни, Львів: Світ 1990. 

12.  Петров Вiктор, Етногенез 
слов’ян. Джерела, етапи розвитку і про-
блематика, Київ: Наукова думка 1972. 

13.  Петров Вiктор, Походження 
українського народу, Регенсбург: Україн-
ська студентська громада 1947. 

14.  Шелест Петро, Україно наша Ра-
дянська, Київ 1970. 

15.  Юсова Наталія, Генезис концеп-
ції давньоруської народності в історич-
ній науці СРСР (1930-ті – перша полови-
на 1940-х рр.), Вінниця: Консоль 2005, 
543 с.



400 +

Spheres of Culture+

Abstract: The purpose of the article is the reconstruction of the Ukrainian banking 
system development in 2014 – 2015 and the clarification of reasons and consequences of 
mass bank failures. The author investigates the following aspects of the problem: gradual 
immersion of banking system into a crisis, stabilizing measures of the government and 
NBU, the help of foreign financial institutions, the influence of the crisis on socio-econom-
ic development of the country. The Revolution of Dignity caused the population to hope 
for rapid economic reforms and belief in better life. However, the reluctance of the new 
government to carry out real transformations, the pressure of the debt burden on the 
economy and Russian aggression became the causes of the biggest crisis in the history 
of independent Ukraine. In general, this period is characterized by a massive collapse of 
the banks, a sharp decline of standard of living and the intensification of relations with 
all international organizations and governments of friendly countries, all this helped to 
increase the attention to the Ukraine’s problems in the international arena.
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РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
У 2014  2015 РОКАХ

ТА РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЇЇ ВІДНОВЛЕННІ

У 2014 р. Україна знову опини-
лася в умовах тяжкої соціяльно-еко-
номічної кризи, основний тягар якої 
припав на банки та незаможні про-
шарки населення. Вона приголомши-
ла своєю глибиною, масштабами роз-
гортання, формами прояву, безпре-
цедентною динамікою. Цей рік став 
чи не найтяжчим в історії незалеж-
ної України. Майже всі банки опини-
лися на межі банкрутства, мільйони 

їхніх клієнтів зазнали величезних 
збитків. Відповідно, детальний ана-
ліз подій 2014 – 2015 років надасть 
змогу з’ясувати причини і наслідки 
масового краху банків, а врахування 
власного історичного досвіду допо-
може уникнути помилок в реалізації 
державної антикризової політики.

Ця проблема ще не стала об’єктом 
ґрунтовних досліджень, хоча окре-
мі її аспекти висвітлені на сторінках 
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періодичних видань, аналітичних 
оглядів та збірників наукових праць 
такими вченими як Л. Єлісєєва [2], 
О. Барановський [1], С. Лямець [5], 
О. Мельник [6], О. Жам [3] та ін. Тому 
вона потребує додаткового вивчення 
на основі аналізу офіційних і неофі-
ційних джерел.

Метою статті є реконструкція 
процесу розвитку української бан-
ківської системи у 2014 – 2015 роках 
та з’ясування причин і наслідків ма-
сового краху банків.

Драматичні події, що відбувались 
на території України на початку 2014 
р. (Революція Гідности і повален-
ня режиму В. Януковича, російська 
окупація і подальша анексія Криму, 
захоплення російськими військами 
частини Донбасу) радикальним чи-
ном змінили суспільно-політичне і 
соціяльно-економічне середовище, 
у якому функціонувала українська 
банківська система. Окрім цього, 
продовжувався і посилювався вплив 
на неї старих економічних проблем, 
що так і не були подолані за попере-
днє десятиліття: постійного дефіци-
ту бюджету і його покриття шляхом 
емісії гривні, домінування імпорту 
над експортом, неухильного скоро-
чення золотовалютних резервів, не-
ефективности енергетичного і соці-
яльного сектору, технологічної від-
сталости економіки. Погіршувало й 
так непросту ситуацію в країні впер-
те небажання як минулої, так і нової 
влади боротися з корупцією, хабар-
ництвом, відмиванням «брудних» 
коштів та розкраданням державних 
фінансів за допомогою підставних 
фірм та напрацьованих роками схем. 
Війна і бездіяльність влади призве-
ли до різкого падіння ВВП України 
(у 2014 р. – на 6,8% [9, 26], а у 2015 

р. – на 16%) та реальних доходів на-
селення, девальвації гривні, скоро-
чення експорту на 40%, згортання 
виробництв. У таких несприятливих 
умовах банкам, що швидко втрача-
ли активи і клієнтів, було складно 
втриматися на ринку. Прискорений 
відтік депозитів, що розпочався у 
кінці 2013 р. [4, 541], став ще одним 
фактором погіршення ситуації в бан-
ківському секторі. Однією з основних 
перешкод для його стабілізації була 
необхідність України віддати у 2014 
р. $14 млрд кредиторам ($2,9 млрд 
мав отримати МВФ). Щоправда, по-
зитивним моментом була обіцянка 
Европейського Союзу надати $15 
млрд кредитів. Відповідно, уряд і На-
ціональний Банк України (НБУ, голо-
вою якого був С. Кубів, а з 19 червня 
2014 р. – В. Гонтарєва) зіткнулися з 
цілим комплексом проблем, для ви-
рішення яких їм бракувало фінансо-
вих та інтелектуальних ресурсів. Не-
гайного втручання регулятора вима-
гали монетарна політика, контроль 
за банками, забезпечення їхнього ви-
живання. Оскільки банки є основним 
елементом фінансово-кредитної сис-
теми, їхня економічна безпека все-
бічно впливала на життєдіяльність 
суспільства загалом [1, 21].

Передусім, негайних і ефектив-
них дій НБУ потребувала сфера мо-
нетарної політики, оскільки від ситу-
ації на валютному ринку напряму за-
лежали ключові сектори економіки, 
перебіг політичного життя та рівень 
життя населення. Але, враховуючи 
зменшення притоку валюти в країну, 
стрімке скорочення золотовалют-
них резервів, тиск зовнішніх борго-
вих зобов’язань на Україну, тотальну 
паніку в суспільстві, у НБУ реально 
було небагато ефективних важелів 
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впливу на ситуацію. Було очевидно, 
що він більше не може утримувати 
курс гривні на рівні 8 грн/дол. Від-
повідно, на початку 2014 р. нове ке-
рівництво НБУ вирішило здійснити 
перехід до гнучкого обмінного курсу, 
арґументуючи це тим, що іншого ви-
ходу все одно немає і що це захистить 
економіку від зовнішніх потрясінь [9, 
2], а також сприятиме поліпшенню 
економічної ситуації в майбутньому, 
покращенню платіжного балансу і 
проведенню справжніх реформ. Щоб 
уповільнити стрімку девальвацію 
гривні, НБУ почав застосовувати весь 
арсенал інструментів адміністратив-
ного регулювання та постійно підви-
щував ставки рефінансування [9, 2]. 
Налякані вкладники вже з кінця січ-
ня 2014 р. сформували масові черги 
на зняття депозитів та в обмінники, 
скуповуючи долари за будь-яку ціну. 
Курс на міжбанку на початку січня 
становив 8,2 грн/дол. До кінця мі-
сяця він вже зріс до 8,6 грн/дол., не 
дивлячись на спроби НБУ стримува-
ти його. Вони обійшлися йому в $1,5 
млрд, але курс зростав і в середині 
березня досяг 9,5 грн.

Анексія Російською Федерацією 
Криму 21 березня 2014 р. підняла 
нову хвилю паніки на фінансовому 
ринку. Саме наявність воєнної за-
грози з боку РФ експерти називали 
основним фактором тиску на гривню 
в цей час. Долар швидко долар по-
долав рубіж 11 грн. і завершив бере-
зень на позначці 11,4 грн/дол. НБУ за 
С. Кубіва самоусунувся від підтримки 
гривні, посилаючись на низькі ва-
лютні резерви ($15 млрд). 

1 травня МВФ нарешті ухвалив 
дворічну програму «Стенд-бай» для 
України на суму понад $17 млрд, що 
створило умови для довгострокової 

стабілізації фінансово-економічної 
ситуації в країні. Влада прогнозувала 
подальше зміцнення гривні і заявля-
ла, що у НБУ є всі необхідні для цього 
ресурси. Слід зазначити, що у бюдже-
ті на 2014 р. був закладений курс 10,5 
грн/дол. Також НБУ 15 квітня підняв 
ставку рефінансування з 7,5% до 
14,5% [8], адже багато експертів рин-
ку стверджувало, що надмірні кре-
дити, видані для підтримки банків, є 
однією з основних причин рекордної 
девальвації гривні. 18 червня 2014 р. 
С. Кубів, якого звинувачували в безді-
яльності та корупції у сфері рефінан-
сування, подав у відставку. Він встиг 
започаткувати чистку банківського 
сектора, ввів тимчасову адміністра-
цію у 9 банків і запровадив жорсткі 
адміністративні обмеження.

В. Гонтарєва, яку називали на-
ближеною до президента П. Поро-
шенка людиною і звинувачували в 
некомпетентності та відсутності до-
свіду керування великим банком, ба-
гато в чому продовжувала політику 
попередника: виводила з ринку не-
платоспроможні банки, слабко стри-
мувала девальвацію гривні і надава-
ла банкам величезні кредити. Голо-
вним своїм завданням вона оголо-
сила масштабну чистку банківського 
сектора від нестабільних установ і 
заявила, що буде підтримувати лише 
системні банки. Зміна керівництва 
НБУ та позитивні результати пере-
говорів із кредиторами посприяли 
тимчасовій фінансовій стабілізації 
(долар коштував менше 12 грн). У 
серпні 2014 р. стало відомо, що неза-
баром Україна має отримати другий 
транш від МВФ ($1,5 млрд) та $0,5 
млрд від Всесвітнього банку, адже 
всі вимоги кредиторів були викона-
ні. Ці кошти планувалось спрямува-
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ти на поповнення резервів НБУ. Але 
наприкінці літа долар знову почав 
стрімко дорожчати. Кожний тиждень 
затягування міжнародними органі-
заціями надання допомоги Україні 
посилював напругу на фінансовому 
ринку. Якщо 1 серпня готівковий до-
лар коштував близько 12,5 грн, то 
11 серпня від подорожчав до 14 грн, 
а в вересні – до 15 грн. 25 вересня 
президент заявив, що буде робити 
все можливе, аби припинити атаку 
спекулянтів і «чорних трейдерів» 
на гривню. Саме їх він звинуватив у 
її девальвації до 15 грн/дол. Влада 
намагалась перед парламентськими 
виборами 25 жовтня 2014 р. трима-
ти прийнятний курс за будь-яку ціну. 
Під президентським тиском банки 
тримали курс 12,95–13,40 грн/дол. 
хоча реально готівковий долар про-
давали за 14,6 грн). Всього за жов-
тень НБУ витратив на утримання 
гривні $3,2 млрд [7], а валютні резер-
ви скоротились до $12,6 млрд.

12 листопада в Україну нарешті 
приїхала місія МВФ, яка заявила, що 
виділення третього і четвертого 
траншів буде можливе на початку 
2015 р. У листопаді піднялася нова 
хвиля критики щодо дій НБУ з поря-
тунку банків. Це сталося після черго-
вих гучних банкрутств – системного 
«VAB Банку» (заборгував вкладникам 
10 млрд грн), «CityCommerceBank» та 
кількох дрібних банків. Основні пре-
тензії зводилися до того, що НБУ не 
зміг врятувати жодного проблемно-
го банку, попри астрономічну суму, 
виділену на їх рефінансування. В 
грудні долар продовжував дорожча-
ти: в середині місяця він коштував 
18 грн, а в останній день 2014 р. – 19 
грн. А. Яценюк заявив, що в бюджет 
на 2015 р. буде закладено курс 17 

грн/дол., тоді як мас-медія заклика-
ли готуватися до дорогого долара і 
прогнозували бюджет з курсом 21–
23 грн/дол. Президент обіцяв долар 
по 17 грн після відновлення фінансу-
вання МВФ.

Початок 2015 р. ознаменувався 
відновленням активних бойових дій 
в зоні АТО (боїв за Донецький аеро-
порт, що тривали до 21 січня), що 
стало додатковим фактором дестабі-
лізації: охоплені панічними настро-
ями українці знову почали масово 
скуповувати валюту, не звертаючи 
уваги на курс. В результаті долар 
подорожчав до 19,5 грн. В лютому 
також основним фактором тиску на 
банківську систему були бойові дії. 
12 лютого 2015 р. місія МВФ заяви-
ла про підписання з Україною нової 
програми кредитування на $17,5 
млрд упродовж 4 років (всього дер-
жава завдяки цьому мала отримати 
$40 млрд). Рішення МВФ щодо виді-
лення I траншу в рамках нової угоди 
очікувалось 11 березня. Міністр фі-
нансів Н. Яресько заявила, що угода 
унеможливлює дефолт України, ро-
бить можливою реструктуризацію її 
боргу та сприятиме залученню но-
вих кредитів. Тим не менш, чергова 
відстрочка надходження кредиту 
лише загострила і так вибухонебез-
печну ситуацію на валютному рин-
ку. НБУ з резервами у $6 млрд не мав 
чим утримувати гривню. Для Украї-
ни надзвичайно важливо було отри-
мати суттєву фінансову допомогу у 
2014 р., але з весни кредитів не було, 
бо уряд не провів жодної реформи і 
МВФ грошей не дав. 2 лютого долар 
на міжбанку подорожчав до 16,57 
грн, а реальний курс перевищив 21 
грн. 18 лютого міжбанківський, офі-
ційний і готівковий курси зрівнялись 
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на позначці 27 грн/дол. П’ятниця 20 
лютого 2015 р. стала чорною для 
гривні: за день її курс впав до 30–33 
грн/дол. Всім стало зрозуміло, що 
НБУ не збирається її рятувати, що ще 
більше розпалювало панічні настрої 
на фоні поразок української армії.

У другій половині лютого стало 
очевидним, що банки не витрима-
ють нової хвилі девальвації гривні 
та відтоку депозитів (17,2 млрд грн), 
тому об’єм їх рефінансування зна-
чно зріс. Сумарний борг банків перед 
НБУ перевищив 120 млрд грн, а їхні 
збитки в лютому склали рекордні 66 
млрд грн (більше, ніж за весь 2014 
р.). 4 березня з метою подолання па-
ніки на валютному ринку НБУ під-
няв ставку рефінансування з 19,5% 
до 30% річних і обмежив можливість 
купівлі валюти банками і їх клієн-
тами. Президент обіцяв повернути 
курс на рівень 20–22 грн/дол. і не 
допустити подальших коливань. 13 
березня МВФ таки виділив Україні 
І транш у $5 млрд, і міжбанк відре-
агував на це стабілізацією курсу на 
рівні 23 грн/дол. (готівковий долар 
коштував 26 грн). НБУ продовжував 
тиснути на міжбанк шляхом зрізання 
заявок на купівлю валюти. Це вкупі з 
перемир’ям на Донбасі призвело до 
поступового зниження реального 
курсу долара і його фіксації на рівні 
22–23 грн наприкінці весни – влітку 
2015 р.

У другому півріччі 2015 р. події 
розгортались за сценарієм 2014 р.: 
знову НБУ утримував курс долара 
на рівні 23 грн до місцевих виборів 
у жовтні, а в кінці року долар тради-
ційно почав дорожчати і швидко під-
нявся до рівня 25 грн/дол.

Отже, НБУ не впорався з утри-
манням курсу гривні, яка за 2 роки 

девальвувала у 3 рази і не розробив 
механізму порятунку банків. Відпо-
відно, на фоні загального погіршен-
ня економічних показників у країні, 
умови для роботи банківського сек-
тору у 2014 – 2015 р. склалися над-
звичайно несприятливі.

Станом на 01.01.2014 р. в Україні 
було 180 діючих банків (5 були дер-
жавними: «Ощадбанк», «Укрексім-
банк», «Укргазбанк», «Київ» і «Родо-
від») [10, 17]. Наприкінці ж 2014 р. ді-
яли лише 163 установи, частина яких 
були проблемними. Хоч українські 
банки вже мали досвід трьох еконо-
мічних криз, цього разу він майже не 
допоміг їм. Справа в тому, що нова 
криза загрожувала самому існуван-
ню України як незалежної держави і 
була настільки всеохопною, що окре-
мі банки без централізованої допо-
моги держави не мали шансів вижи-
ти. Власне, нова криза була немину-
чою з огляду на зростання боргового 
навантаження на Україну і стрімке 
скорочення її валютних запасів (з 
$20,4 млрд в січні 2014 р. до $12,5 
млрд в листопаді 2014 р.). Але вулич-
ні бої у Києві, силова зміна влади й 
еліт, торгівельна війна та військова 
інтервенція РФ багатократно по-
силили її неґативний ефект і могли 
призвести до знищення української 
економіки. Зрозумівши це, власники 
багатьох банків, як і інші бізнесмени, 
що хотіли захистити свої активи від 
знецінення, почали масштабне ску-
повування валюти і виведення її за-
кордон. Кредити, отримані від НБУ, 
також були використані з тією ж ме-
тою, а збанкрутілі установи і нещасні 
вкладники залишені напризволяще. 
Добросовісні банкіри також не мали 
змоги працювати – у 2014 р. відтік 
депозитів склав 126 млрд грн., тобто 
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вкладники забрали третину коштів 
[9, 3], що поставило більшість банків 
на межу краху.

У 2014 – 2015 рр. на ринку бан-
ківських послуг України лідирува-
ли «Приватбанк» (46,3% клієнтів 
і 1/3 банківських активів), «Ощад-
банк» (31,2%), «Райффайзен Банк 
Аваль» (6,5%), «УкрСиббанк» (3,1%) 
і «ПУМБ» (2,9%). Відповідно, вони 
отримували найбільші кредити від 
НБУ: «Приватбанк» – 23 млрд грн 
у 2014 р. (відтік депозитів з нього 
склав 44 млрд грн), «Ощадбанк» – 
20 млрд, «Дельта Банк» – 10 млрд, 
«Фінансова Ініціятива» – 8 млрд. 
Загалом, тільки за 2014 р. НБУ на-
дав банкам кредитів під 15% річних 
на суму 222 млрд грн, 80% від якої 
було повернено до кінця року. Тим 
не менш, загальний борг банків пе-
ред НБУ до кінця 2015 р. зріс до 110 
млрд. Попри конфлікт між Президен-
том та власником «Приватбанку» І. 
Коломойським навесні 2014 р., влада 
заявила, що держава й надалі буде 
підтримувати його, і зазначила, що 
відтік вкладів з нього майже припи-
нився. Кредити НБУ допомогли вці-
літи більшості великих банків, але не 
врятували від краху дрібні установи.

Першим у 2014 р. збанкрутував 
банк «Даніель»: 17 січня до нього 
була введена тимчасова адміністра-
ція. Отриманого у 2013 р. кредиту від 
НБУ було явно недостатньо, щоб від-
новити нормальну роботу. До того ж 
серед вкладників піднялася паніка 
і вони хотіли забрати гроші з банку 
щонайшвидше. Дійсно, масове вилу-
чення вкладів може «покласти» будь-
який банк. Потім збанкрутував один 
з найбільших банків України «Брок-
бізнесбанк», що належав мільярдеру 
С. Курченку, якого називали «казна-

чеєм сім’ї Януковича». Збанкрутував 
і інший банк Курченка – харківський 
«Реал Банк». З подібними проблема-
ми зіткнулися й інші банки. Якщо в 
січні вони мали прибуток у 810 млн 
грн, то вже у лютому їхні збитки 
склали 3,5 млрд грн.

Доля усіх проблемних банків у 
цей період була схожою: спочатку 
вони ставали неплатоспроможними, 
потім НБУ вводив до них тимчасову 
адміністрацію для пошуку інвесто-
рів та погашення заборгованости, а 
через 3–6 місяців вони ліквідовува-
лись і виводились з ринку. 14 берез-
ня 2014 р. НБУ ввів тимчасові адміні-
страції в банки «Форум» (20 місце за 
активами, належав В. Новінському) 
і «Меркурій». У них роками накопи-
чувалися проблемні борги. Через 3 
місяці вони були ліквідовані. Також 
навесні 2014 р. збанкрутувала й низ-
ка маленьких банків: київський «Ін-
тербанк», донецький «Промеконом-
банк», «Південкомбанк», луцький 
«Західінкомбанк», полтавський «Ав-
токразбанк».

25 березня 2014 р. С. Кубів за-
явив, що НБУ виявив створення 12 
банками конвертаційних центрів, 
що відмили за 2013 р. 142 млрд грн. 
В результаті вони були покарані, час-
тина з них ліквідована згодом. Після 
анексії Криму в березні 2014 р. банки 
(ПУМБ, Укрексімбанк, Приватбанк, 
Укрсиббанк та ін.) почали згортати 
там свою діяльність. Оголошення 
О. Турчиновим Антитерористичної 
операції 14 квітня 2014 р. прискори-
ло процес закриття відділень банків 
в Криму і окупованих частинах Лу-
ганської і Донецької областей, що 
був завершений у червні. Загалом, 
їхні збитки від анексії Криму склали 
22 млрд грн.
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Улітку 2014 р. банки продовжува-

ли втрачати депозити і знову збіль-
шили суми запитів на отримання 
рефінансування. Станом на червень 
вони отримали 101 млрд грн. Але до-
помога надавалась лише державним 
і великим банкам, а маленькі не мо-
гли впоратися з кризою і стояли на 
межі зникнення. Всього за півроку 
банки зазнали збитків на 10,3 млрд 
грн. Тому банкопад продовжувався: 
18 червня 2014 р. збанкрутував «Ста-
рокиївський Банк», що діяв з 1991 р., 
16 липня – «Фінростбанк», 17 лип-
ня – «Єврогазбанк» (займав 56 місце 
і належав екс-голові Нафтогазу О. Ів-
ченку), 22 серпня – середній «Терра 
Банк» (42 місце).

Осінь 2014 р. ознаменувалася 
черговими гучними банкрутствами: 
3 вересня стався крах київського 
«Актив-Банку» (47 місце), 17 верес-
ня – «АктаБанку» (38 місце). 21 лис-
топада тимчасові адміністрації були 
введені у системний «VAB Банк» (16 
місце з активами у 23 млрд, належав 
соратнику В. Януковича Н. Аркаллає-
ву) та «CityCommerceBank» (44 місце, 
належав О. Бахматюку) – банки з по-
ганим управлінням та багаторічним 
конфліктом між інвесторами. Гроші 
населення були повернені, але кошти 
підприємств, що обслуговувались у 
них, не повернуться ніколи [5]. Та-
кож до кінця 2014 р. збанкрутувало 
багато невеликих банків, що здій-
снювали ризиковану діяльність і об-
слуговували оборудки з відмивання 
«брудних коштів»: «Порто Франко», 
«Демарк», «Експобанк», «Грін Банк», 
«Прайм Банк», «Аксіома», «Інтеркре-
дитбанк», «Меліор Банк», «БГ Банк», 
«Легбанк», «ВБР», «Камбіо».

Можна підсумувати, що 2014 р. 
був жахливим для української еконо-

міки: ВВП впав на 7,5%, гривня зне-
цінилася вдвічі. З подорожчанням 
імпорту вгору злетіла інфляція – до 
25%. Кількість діючих банків за 2014 
р. скоротилася зі 180 до 163 [3, 46], 
а число збиткових установ зросло 
в 2,6 раза – до 52 (їхні збитки за рік 
склали 53 млрд грн). Фінансова до-
помога міжнародних організацій 
була надважливою для виживання 
української економіки, але замалою 
для порятунку банківської системи 
в умовах постійного падіння пром-
виробництва, зростання боргового 
тягаря і скорочення надходження ва-
люти в країну.

У 2015 р. банківська система 
України увійшла з невирішеними 
проблемами 2014 р. Значне знеці-
нення гривні, спад в економіці, війна 
на сході, погане управління [3, c. 46] 
зумовили подальше погіршення її 
становища. Тому її чистка пришвид-
шилась. Катастрофічна девальвація 
гривні в лютому і новий відтік депо-
зитів остаточно добили десятки не-
стійких банків. Зокрема, взимку 2015 
р. збанкрутувала низка невеликих 
банків: «Профін Банк», «Укоопсоюз», 
«Енергобанк», «Стандарт» та ін. Осо-
бливо варто виділити крах у лютому 
«ЗлатоБанку» (27 місце за активами, 
був винен 115 тис. клієнтів 4,2 млрд 
грн.) та банку «Надра» (9 місце, борг 
у 3,6 млрд грн). Виплати їхнім вклад-
никам в межах гарантованої суми 
200 тис. грн лягли великим тягарем 
на український бюджет влітку 2015 
р. 25 лютого були об’єднані державі 
банки «Укргазбанк» та «Київ», при-
чому клієнти останнього отримали 
свої вклади в повному обсязі.

3 березня збанкрутував один з 
найбільших банків України – «Дель-
та Банк», що належав М. Лагуну, по-
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сідав 4 місце з 60 млрд грн активів і 
заборгував 550 тис. клієнтів 16 млрд 
грн. 20% з них мали вклади, вищі за 
гарантовану суму, тому регулярно 
проводили демонстрації перед уря-
довими будівлями, вимагаючи наці-
оналізації банку. Але влада була не-
вблаганна: восени 2015 р. виплати 
400 тис. вкладників були завершені, 
а 5 жовтня банк був ліквідований. 20 
березня збанкрутував крупний банк 
«Київська Русь» (діяв з 1996 р., по-
сідав 26 місце з 8,6 млрд грн активів 
і заборгував вкладникам 2,4 млрд 
грн). 24 червня зазнав краху ще один 
крупний банк – «Фінансова Ініціяти-
ва» (16 місце, 19 млрд грн). До кінця 
2015 р. року більше не спостеріга-
лось крупних банкрутств, але дріб-
ні банки продовжували сипатися: 
«Укргазпромбанк», «Укркомунбанк», 
«Національний кредит», «Радикал 
Банк», «Столичний», «Інтеґрал-
банк», «Контракт», «Унікомбанк», 
«Фінанси і Кредит» та ін. Станом на 
кінець 2015 р. в Україні залишалося 
118 діючих банків, тобто від початку 
2014 р. збанкрутували 62 установи 
(1/3 від початкової кількости), які 
заборгували НБУ 53 млрд грн. Голова 
НБУ наприкінці року констатувала 
завершення І етапу реформи (чист-
ка банківського сектора) і початок 
ІІ етапу (перезавантаження банків-
ської системи).

Таким чином, аналіз найважли-
віших політичних і соціяльно-еконо-
мічних подій в Україні у 2014 – 2015 
рр. дає змогу виділити основні при-
чини банківської кризи. По-перше, 
це фактичний розвал української 
економіки, спричинений багать-
ма факторами, серед яких провідне 
місце посідають неефективна уря-
дова політика, відсутність модерні-

заційних реформ на фоні збережен-
ня хронічних економічних проблем 
(олігархізація держави, високий рі-
вень корупції і тіньової економіки, 
розкрадання державних фінансів, 
технологічна відсталість), знищен-
ня 20% промисловости внаслідок 
аґресії РФ. По-друге, хронічний тор-
гівельний дисбаланс (переважання 
імпорту над експортом) і зростання 
боргового тягаря, посилені втратою 
ринків збуту в Росії і країнах СНҐ, 
скороченням попиту на 50% на укра-
їнську продукцію на світових ринках, 
високою енергетичною залежністю 
країни. У результаті, постійно ско-
рочувалось надходження валюти в 
Україну, натомість вона вимивалась 
з економіки в якості оплати за газ, 
погашення боргів, виводилась за-
кордон бізнесменами та олігархами. 
Наслідок цього – девальвація гривні 
у 3 рази, недовіра людей до банків, 
масовий відплив депозитів (в умовах 
постійних курсових коливань люди 
не бачили сенсу залишати кошти на 
рахунках, знімали їх і купували дола-
ри на «чорному ринку»). У підсумку 
банки втратили більшу частину клі-
єнтів і стали неліквідними, не могли 
виконувати свою основну функцію з 
кредитування економіки [6, 11]. По-
третє, неефективна політика НБУ та 
уряду в банківській сфері. Не було 
врятовано жодного проблемного 
банку, попри видачу величезних сум 
на їх рефінансування. Звичайно, 80% 
вкладників отримали компенсацію, 
але ці величезні виплати були здій-
снені за рахунок бюджету та емісії 
гривні, що стало ще одним фактором 
її знецінення.

Отже, банківська система Украї-
ни упродовж 2014 – 2015 рр. скороти-
лась на третину і опинилась на межі 
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краху. Хоча в другій половині 2015 
р. виникли передумови для її стабі-
лізації, було очевидно, що банки бу-
дуть відновлюватись дуже повільно. 
Знецінення гривні та нестабільність 
банківської системи призвели до 
того, що все більше українців стали 
відмовлятись від кредитів та депози-
тів, а якщо й вкладали гроші в банк, 
то на короткий термін, а підприємці 
були схильні переводити свої активи 
в долари і заморожувати бізнес до 
кращих часів. Частка населення, що 
за рік не скористалася жодною бан-
ківською послугою, зросла на 50%. 
Девальвація гривні у 3 рази при-
звела до розорення тисяч валютних 
позичальників, що не мали змоги 
гасити кредит. В результаті була піді-
рвана довіра населення та бізнесу до 
банківської системи, неспроможної 
ефективно долати фінансові трудно-
щі, до влади (яку люди звинувачува-
ли в корупції та зниженні рівня жит-
тя) та гривні як засобу заощадження. 
Фактично, за 2 роки українці збід-
ніли у 2–3 рази за рахунок того, що 
їхні доходи залишились на старому 
рівні, а ціни і тарифи зросли в кілька 
разів. Економіка України опинилася 
в повній залежності від фінансової 
допомоги її західних партнерів. До 
позитивних наслідків кризи можна 
залічити очищення банківської сис-
теми від нежиттєздатних установ та 
знищення корупційних схем збага-
чення, що діяли у більшості ліквідо-
ваних банків.
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Abstract: There has been unpublished testimony concluded in the Lublin City Government 
in 1613 by Johan Neyde, Krakow cannoneer. In 1595 he was present at the banquet that was 
arranged by the painter Martin Kober on the occasion of the studies completion and liberation 
of his apprentice Herman Han Hyse from Silesia. The confession which had been made upon 
request of a famous Gdansk painter of the fi rst third of the 17th century proves that he was an 
apprentice of a prominent Krakow artist.

Keywords: Herman Han Hyse, Martin Kober, Gdansk painters, Kracow painters, Cracow 
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HERMAN HAN UCZNIEM MARCINA MIKOŁAJA KOBERA

Urodzony w Nysie na Śląsku 
Herman Han (1574 – 1628) odbierany 
w dziejach sztuki XVII w. jako czołowy 
przedstawiciel gdańskiego malarstwa 
pierwszej tercji stulecia, znany podług 
dłułższego szeregu prac z dziedziny 
malarstwa religijnego, powstałych za-
czynając od r. 1611. Jako jeden z nielicz-
nych spośród działających w Polsce sie-
demnastowiecznych malarzy doczekał 
się artysta gdański opracowania mo-
nograficznego [9, 18-20], [11, 34-35]. 
Ponieważ sława Hana ugruntowała się 
przede wszystkim na obrazach treści 
religijnej, znany jest on dzisiaj najpierw 
jako malarz religijny. Pozatym praco-
wał również w dziedzinie malarstwa 
portretowego, nie tak dawno ujawnio-
no wybitnej wartości jego obraz alego-

ryczno-symboliczny z r. 1600 Alegoria 
cnoty małżeńskiej (Düseldorf, Galeria 
Niugenauler) [10, 38-59], [10, V. 64], [4, 
147-152]. Pozwala to odkrycie nie tylko 
poszeryć wyobrażenie o kierunkach ak-
tywności zawodowej gdańskiego arty-
sty we wczesnej jej fazie, lecz również 
prawdopodobnie wzbogacić oeuvre1 
gdańskiego malarza o dalsze trzy ob-
jekty z ok. przełomu stuleci – dwie wer-
sje Alegorii pychy (Muzeum Narodowe 
w Gdańsku2, Muzeum Narodowe w 
1 Choć prawda te propozycje atrybucyjne potrze-
bują bardziej dokładnego opracowania, zwłaszcza 
niezbędne są wszechstronne badania specjalne 
wszystkich tych obrazów. Reakcją na propozycję 
atrybucyjną Jacka Tylickiego zob.: [3, 147-152].
2 [10, il. 13]. W katalogu gdańskiej jubileuszowej 
wystawy z r. 1997 figuruje jako obraz artysty z kręgu 
A. Möllera: [2, nr V. 61 (Krystyna Górecka-Petrajtis).
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Poznaniu [10, il. 12]) oraz Model świata 
(Muzeum Narodowe w Poznaniu)3.

Nowsze odkrycia w spuściznie gdań-
skiego artysty sygnalizują otwarcie pro-
blemu podstaw sztuki dotąd zupełnie 
nieznanego młodego Hana. Ponownie 
ujawnione dzieła dodają ważne szczegóły 
do dotychczasowych wyobrażeń na temat 
jego działalności, budowanych jak do-
tychczas prawie wyłącznie na podstawie 
zachowanej skromnej w zasadzie części 
spuścizny artystycznej z dziedziny malar-
stwa religijnego. Nowe atrybucje przycią-
gają uwagę do naturalnych dla wychowa-
nego jeszcze przed końcem poprzedniego 
wieku malarza szesnastowiecznych źró-
deł jego sztuki oraz akcentują wyraźny 
przełom w ewolucji stylu, występujący w 
zestawieniu ujawnionych najwcześniej-
szych dzieł z pierwszymi znanymi do-
tychczas późniejszymi od nich pracami z 
dziedziny malarstwa religijnego.

Odkrycie obrazów z początkowych 
lat samodzielnej działalności H. Hana 
podkreślając szesnastowieczne źródła 
jego sztuki również ponownie nasuwa 
kwestię pochodzenia wsrsztatu gdań-
skiego artysty. Niemniej jednak jego ży-
ciorys nadal udokumentowany nader 
skromnie, w wyniku czego występuje 
oczywisty brak szeregu pierwszorzędnej 
wagi wiadomości na temat aktywności 
zawodowej tego czołowego przedsta-
wiciela gdańskiego środowiska malarzy 
pierwszej tercji XVII w. Zwłaszcza nadal 
pozostaje otwartą wyjątkowej wagi kwe-
stia środowiska, w którym uformowała 
się indywidualność artysty, warsztatu 
oraz mistrza. Wreszcie dotychczas na-
ogół nie odnotowano żadnych źródło-
3 [10, il. 15]. W katalogu gdańskiej jubileuszowej 
wystawy z r. 1997 oba wymienione poznańskie 
obrazy wraz z trzecim z tychże zbiorów, przez 
Jaceka Tylickiego nie uwzględnionym, przed-
stawione zostały jako części tryptyku: [2, nr 
V.60.1–V.60.3] (Joanna Dziubkowa).

wych wiadomości dla określenia dróg 
życiowych malarza okresu sprzed jego 
wystąpienia samodzielnym rzemieślni-
kiem w Gdańsku od r. 1598 [10, 40].

Ten oczywisty niekorzystny brak 
materiałów osobistego „archiwum” 
H. Hana w całkiem niespodziany sposób 
nieco poprawiło świadectwo źródłowe, 
odnotowujące osobę mistrza, u którego 
kształcił się młody malarz. Unikatowy 
charakter tego nowoodnalezionego do-
kumentu polega przede wszystkim na 
tym, iż to ważne źródło do biografii Hana 
pochodzenia śląskiego związanego w po-
czątkach swej karjery artystycznej, jak się 
teraz okazuje, z Krakowem a działajęcego 
w Gdańsku odnaleziono w aktach wój-
towskich Lublina [1, 857 v]. Potrzebuje 
ta sytuacja osobnego zastanawienia się, 
lecz wrócimy do niego nieco później. 
Najpierw sam tekst tego wyjątkowego 
charakteru oraz wartości swiadectwa hi-
storycznego z r. 1613.

Coram officio aduocatiali lublinen[sis] 
ad affektationem et instantiam fama-
ti Herman Han Hyse in Silesia oriundi 
comparens personaliter famatus Ioannes 
Heyde pixidarius ciuis crac[oviensis] in 
vim testimony recognouit ac deposuit. 
Quia in anno 1595 f[e]r[i]a tertia post fe-
stu[m] sancti Jakobi ap[osto]li4 famatus 
olim Martinus Kober Sac[rae] R[e]g[i]ae 
M[aes]t[a]tis pictor incitauit nos ad con-
nimium suam una cum uxore mea et alys 
videlicet N. Milforth, ciuis et negociato-
re vratislaviense, Gerardo Gallo aurifi-
ce, ciue cracoviense cum uxore ip[siu]s, 
Ioanne Has, ciue et negociatore Nori[m]
burgen[se], Syluestro Frangk, Valentino 
Resthen, Ioanne Kluch, S[acrae] R[egiae] 
M[aes]t[a]tis sculptore, Philippo Reysten 
depositore more consuetudinis illorum 
artificy. Qui quidem p[rae]nominatus 
Ioannes Heyde in conuinio hoc eorum 
4 1 sierpnia.



412 +

Spheres of Culture+
nobis fassus est p[rae]dictum Hermanum 
Han apud p[rae]fatum olim Martinum 
Kober pictorem per aliquot aetatem 
suam exegisse sese que bene et honeste 
gesisse ac comer natumesse autemq[ue] 
pictoriam quaniter didicisse quo nomi-
ne uti de omnibus nobis bene meritum 
commendatum ac ediscipulatu dimissum 
esse.

Z tego zeznania w całkiem oczywi-
sty sposób wyprowadza się wniosek, iż 
przed r. 1595 młody H. Han przez kilka 
lat5 studiował w krakowskim warsztacie 
Marcina Mikołaja Kobera [6, 35-37] oraz 
został wyzwolony przez swego mistrza 1 
sierpnia tego roku.

Data zwraca uwagę w wyniku zna-
nych okoliczności poślednich lat życia 
portrecisty krulów Stefana Batorego oraz 
Zygmunta III. Jak wiadomo, w r. 1595 
na zlecenie królowej Anny Austrijaczki 
M. M. Kober wyjechał na kilka miesięcy 
do Grazu w celu malowania portretów 
arcyksiążęt styryjskich. Ten pobyt miał 
miejsce jesienią, ponieważ 10 listopada w 
niobecności męża żona odebrała ze skar-
bu królewskiego należytość za wykonne 
przedtem wizerunki czonków rodziny 
panującej [6, 35]. Dlatego możemy zało-
żyć, iż wyzwolenie młodego artysty od-
było się w przededniu przywidywanego 
odjazdu mistrza oraz podobno ze wzglę-
du na to przyszłe wydarzenie, co z kolei 
podaje ważny szczegół uzupełniający do 
malo dotychczas znanej chronologii koń-
cowego okresu biografii M. M. Kobera.

Pomimo tego zasługują podkreślenia 
wyjątkowe raczej dla zwykłej odnoto-
wanej praktyki środowiska rzemieślni-
czego szczególnie uroczyste okoliczno-
ści, w których zaszło samo wyzwolenie. 
Niewątpliwie że to z własnej inicjatywy 
5 W krakowskim cechu malarzy taki termin 
statutem z r. 1490, potwierdzonym przez króla 
Stefana Batorego w r. 1581, został wyznaczony 
na cztery lata: [7, 299].

mistrz nadał temu skromnemu zazwy-
czaj aktowi tak niespodzianie podnio-
słego charakteru. Wskazuje na to liczne 
grono sproszonych przy tej okazyi świad-
ków-gości oraz ich wysoka ranga spo-
łeczna. Oprócz puszkarza krakowskiego 
Jana Heyde, występującego na prośbę 
H. Hana przed sądem wójtowskim lu-
belskim w r. 1613 jako świadek naoczny, 
przy dokonaniu aktu byli obecni rów-
nież kupcy N. Milforth z Wrocławia oraz 
Ioanne Has z Norymbergi, nieokreślone-
go zawodu Syluestro Frangk, Valentino 
Resthen, złotnik krakowski Gerardo Gallo 
z małżonką, Ioanne Kluch, rzeźbiarz kró-
lewski, Philippo Reysten. Niewątpliwie 
wskazuje ta lista na krakowskie środowi-
sko M. M. Kobera, jego zwykłe powiąza-
nia towarzyskie oraz zawodowe.

Z tych osób szczególną uwagę przy-
ciąga przede wszystkim postać rzeź-
biarza królewskiego J. Klucha – jest to 
pozatym najwcześniejsza odnaleziona 
wzmianka o tym jak dotychczas dość 
mało znanym artyście, występującym do-
tąd tylo od r. 1600 na gruncie Krakowa, 
później – Warszawy [5, 21].

Oczywiście ze względu na okazjonal-
ny lakonizm publikowanej wypowiedzi 
dzisiaj możemy się chyba tylko domy-
ślać dlaczego ta zwykła procedura życia 
cechowego została tak wspaniale oraz 
wyjątkowo obstawiona. Niemniej jednak 
jest to ważny szczegół do charakterystyki 
mało znanego życia wewnętrznego ów-
czesnego środowiska artystycznego oraz 
jego obyczajów. Lecz opisane okoliczno-
ści najwidoczniej wskazaują najpierw na 
jakieś zupełnie specjalne stosunki mi-
strza z uczniem jak również najwyraźniej 
pewną szczegulną pozycję tego ostatnie-
go w warsztacie patrona. Doprowadza 
to do wniosku o ważnym znaczeniu 
M. M. Kobera w ukształtowaniu się oso-
bowości artystycznej H. Hana.
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Tym tropem z kolei dochodzimy wła-
śnie do tego, co w ujawnionej przez przy-
padkowe znalezisko lubelskie informacji 
występuje jako niespodzianka chyba naj-
większa. Otóż M. Kober dotychczas po-
wszechnie znany prawie wylącznie jako 
portrecista, natomiast jego nowoodnale-
ziony uczeń z analogiczną jednostajnością 
występuje w znanym zakresie swej dzia-
łalności najpierw malarzem religijnym. 
Nawet publikowane w nowszych czasach 
wczesne obrazy Hana o tematyce alego-
rycznej wprawdzie nie wnoszą zasadni-
czych zmian w tą opozycję, chociaż wypa-
da podkrześlić, iż ten tylko w najnowszym 
okresie ujawniony wątek twórczości mło-
dego artysty najprawdopodobniej miał by 
wywodzić się z doświadczeń jego mistrza 
krakowskiego, najprawdopodobniej – 
tylko naogół znanych praskich powiązań 
M. M. Kobera. Dlatego w pewnym sensie 
ewentualnie może być on brany pod uwa-
gę jako świadectwo o zagubionej (lub w 
lepszym wypadku dotychczas wciąż jesz-
cze nie zidentyfikowanej) ważnej części 
spuścizny M. M. Kobera. Pomimo tego 

pytanie w jaki sposób wypadało by pogo-
dzić wyraźnie odmienne kierunki działal-
ności fachowej mistrza oraz jego nowo-
identyfikowanego ucznia nadal pozostaje 
aktualnym. Przede wszystkim musimy 
stwierdzić, iż w przypadku M. M. Kobera 
nie znamy całokształtu działalności zawo-
dowej artysty. Zachowane portrety – to z 
całą pewnością tylko jedna, najwidoczniej 
skromna część spuścizny malarza, który 
niewątpliwie pracował także w dziedzinie 
malarstwa religijnego. Lecz żadnych nie 
tylko przekazów, lecz nawet pośrednich 
wskazówek na ten temat dotychczas nie 
ujawniono. Dlatego w tym kierunku swej 
twórczości H. Han mógł korzystać z dzi-
siaj zupełnie nieznanych ewentualnych 
doświadczeń nauczyciela w tej dziedzi-
nie. Pozatym dotychczasowa analiza dość 
licznych jak na owe czasy obrazów religij-
nych gdańskiego malarza wskazuje, iż w 
tym najważniejszym i najbardziej rozbu-
dowanym kierunku własnej praktyki za-
wodowej opierał się on nie jedynie na do-

Marcin Kober, Portret Anny Jagiellonki (Po 
1586 r.). Muzeum Pałacu w Wilanowie

Marcin Kober, Portret Zygmunt III Wazy 
(Ok. 1590 r.)
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świadczeniach, wyniesionych z pracowni 
krakowskiego mistrza. Niejednokrotnie 
podkreślany przez badaczy luministycz-
ny charakter malarstwa H. Hana wska-
zuje, iż wywodził się ono nie tylko z ob-
razów swego nowoujawnionego nauczy-
ciela, reprezentujących tradycję ostatniej 
czwierci XVI w. W naturalny sposób jego 
maniera powstała w wyniku korzysta-
nia również z zupełnie innych źródeł w 
postaci osiągnięć „młodszego” stylu, wy-
raźnie opierającego się na weneckie do-
świadczenia modelowania światłocienio-
wego. Jak się domyślają historycy sztuki, 
jest możliwe, iż zostały one opanowane w 
wersji, adoptowanej przez artystów nie-
mieckich ze środowiska monachijskiego. 
Ten wniosek pozwala założyć, iż pomimo 
wiedzy fachowej, wyniesionej z warsztatu 
M. M. Kobera, w ukształtowaniu się indy-
widualności gdańskiego malarza ważną 
rolę odegrały również późniejsze wraże-
nia następnego, wciąż jeszcze mało zna-
nego okresu życia H. Hana. Warto w tym 
miejscu przypomniec, że po wyzwoleniu 
w krakowskim warsztacie M. M. Kobera w 
r. 1595 pojawia się on w Gdańsku tylko po 
trzech latach, a pierwsze znane dotych-
czas jego obrazy religijne powstały tylko 
po ok. piętnastu latach od wyzwolenia. 
Jak już zauważono, żadnych wydarzeń 
z tego okresu biografii atrysty dzisiaj ne 
znamy. Wreszcie, jednym z tjemniczych 
punktów drogi życiowej występuje rów-

nież sytuacja, opisana w publikowanym 
dokumencie z akt miejskich Lublina.

Należy przy tym podkreślić, iż ten 
lubelski ślad również wskazuje zupełnie 
niezwykłą pozycję w itinerarium gdań-
skiego malarza, za którą wypada się do-
myślać kolejnego zupełnie niespodzia-
nego w świetle zasięgu dotychczasowej 
wiedzy na temat artysty momentu jego 
drogi życiowej. Najprawdopodobniej do 
Lublina mieli by go przyciągnąć przede 
wszystkim słynne miejscowe jarmarki 
oraz możiliwość zawiązania przy tej oka-
zji kontaktów z ewentualnymi przyszłymi 
klijentami, chociaż datacja dokumentu 
nie przypda n okres jarmarku (jarmark 
nlubelski rozpoczynał się 28 październi-
ka). Kto wie, czy nie kryje się za zadoku-
mentowaną w taki sposób sytuacją jakiś 
kolejny po pojawieniu się przed r. 1595 
w krakowskim warsztacie M. Kobera nie-
dostrzeżony dotychczas pozagdański wą-
tek czy bynajmniej szczegół twórczości 
artysty. Przeprowadzone systematyczne 
opracowanie akt miasta Lublina nie przy-
niosło o nim żadnej innej wzmianki lub 
bynajmniej jakiegoś następnego odesła-
nia. Dlatego nie jest wykluczone, że był 
to dla gdańskiego artysty tylko „epizod 
jarmarkowy”, chociaż najwidoczniej nie 
potrafimy w żaden sposób udowodnić 
takiego domniemania. Było to równeż, o 
ile dotychczas wiadomo, rzadkie zjawisko 
także naoguł dla gdańskiego środowiska 
artystycznego.

Hermann Han, Alegoria cnoty małżeńskiej (1600 r.). Galeria Lingenauber w Düsseldorfie
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Nowoodnaleziony dokument lubelski 
choć jakoś wypełnia zupełnie „ciemny” do-
tychczas okres biografii H. Hana przed jego 
aktywniejszym wystąpieniem na gruncie 
gdańskim. Niemniej jednak dając ważne 
świadectwa do wczesnego okresu biografii 
artysty, pozatym prawie że nie dostarcza 
to świadectwo żadnych wiadomości na 
temat okoliczności wystąpienia malarza 
na gruncie lubelskim. To spotkanie z pusz-
karzem krakowskim i świadkiem wyzwo-
lenia w r. 1595 najprawdopodobniej, nie 
było przypadkowym, bynajmniej tak wła-
śnie wypada odbierać pojawienie się mala-
rza gdańskiego w Lublinie. Pozostaje rów-
nież otwartym pytanie, dlaczego on żądał 
potwierdzenia wyzwolenia. Niewątpliwie, 
wskazuje ta konieczność na jakiś istotny 
moment dziejów jego karjery zawodowej, 
lecz nie mamy narazie wiadomości, które 
pozwoliły by na sprecyzowanie tej kwestii. 
Ponieważ systematyczne opracowanie akt 
miasta Lublina nie przyniosło o nim żadnej 
innej wzmianki, nowoodnaleziony zapis 
dając ważne świadectwa na temat począt-
ków karjery artystycznej H. Hana jedno-
cześnie stawi szereg nowych problemów, 
akcentując nie tylko nadal nieznane mo-
menty biografii malarza gdańskiego, lecz 
również wciąż jeszcze nieuchwycone wąt-
ki jego określanej dotychczas tylko nader 
skąpymi świadectwami źródeł pisanych 
drogi życiowej.

Zasługuje również na podkreślenie 
znaczenie nowoodnalezionego zapisu 
archiwalnego jako ważnego źródla do 
dziejów kontaktów lubelskiego środowi-
ska artystycznego, zwłaszcza na tle wciąż 
jeszcze nadal skromnego stanu rozezna-
nia w dziejach kultury artystycznej mia-
sta6. Lubelski dokument H. Hana wpraw-
6 Podstawowe dane źródłowe na ten temat za-
wiera skromna lista wiadomości przyczynkar-
skich o malarzach oraz rzeźbiarzach lubelskich, 
zebranych przy okazji opracowania zasobów ar-
chiwum miejskiego: [8, 80-83].

dzie niewiele dodaje do znanego dotąd 
obrazu. Niemniej jednak sam po sobie jest 
to również ważny szczeguł do dziejów ar-
tystycznych miasta oraz ich jaknajszer-
szych powiązań.
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Abstract: The question of narrative concerning space of market square as a text is 
shown in the article. It best represents the development of the historical town in Ukraine. 
Texts represent the image of the historical town in a narrow time span. Usually most 
of them fix image of the town center for a definite period of time. The longer distance 
between the present time and described – the more changes the image of the town. Us-
ing texts in the changed town center space one can see old churches, monasteries, city 
walls, gates, town hall, buildings. All that identifies spatial coordinates of market square. 
Despite the changes of market squares image in the twentieth century, today there are 
still preserved the relics of historical signs and spatial composition, retranslate meanings, 
forms and signs of global, regional and ethnic cultures.

Keywords: space of market square, narrative, text, spatial signs, historical town
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РИНКОВА ПЛОЩА ІСТОРИЧНОГО МІСТА 
ЯК ҐЕНЕРАТОР НАРАТИВІВ КУЛЬТУРИ

З урбаністичної перспективи 
ринкову площу міста можна розгля-
дати як простір тексту, в якому про-
писані політичні, соціяльні, еконо-
мічні так культурні смисли, форми та 
ознаки розвитку історичного міста. 
Дослідження архітектурної спадщи-
ни міських поселень (зокрема й Укра-
їни) створюють основу для науково-
го обґрунтування проєктних рішень 
ґенеральних плянів розвитку міста, 
концепцій ревіталізації середмістя, 
охоронних зон та правил формуван-
ня забудови. Історично склалося так, 
що центром просторового формуван-
ня міста є ринкова площа. Вона була 

таким просторовим вузлом та уосо-
бленням ідеї міста. Дослідження про-
сторових способів реалізації ідеї міста 
матимуть значення для збереження 
та відбудови ринкових площ історич-
них міст України. Більшість праць, 
присвячених містам та містечкам, 
розкривають історичні аспекти ур-
банізаційних процесів, встановлення 
маґдебурзького права, управління та 
економічного розвитку поселень. Для 
того, щоб уповні оцінити значення 
ринкової площі для міста, як визна-
ченої урбаністичної системи, необхід-
но опиратися на комплексні узагаль-
нювальні розвідки, які розробили М. 
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Бевз, С. Кравцов, Г. Петришин, С. То-
пилко, У. Іваночко, П. Ричков. Пробле-
ми та аспекти наратології досліджу-
вали М. Баль, М. Десерто, У. Еко, Р. Нич. 

У запропонованій статті ми спро-
буємо визначити та обґрунтувати 
наративну модель формування про-
стору ринкової площі історичного 
міста України. Місто – це своєрідний 
текст й тому справедливо поставити 
одне з дослідницьких питань: які на-
ративні домінанти, концепти шука-
ти у цьому тексті? Дослідження про-
стору історичного міста є можливим 
із двох важливих позицій. Перша – 
це прочитування його просторових 
знаків у літературних та архівних 
джерелах; друга – відчитування істо-
ричних подій та етапів розвитку міс-
та у просторових та архітектурних 
пам’ятках. 

Історія міста пов’язана з текстом, 
який фіксує хронологію розвитку у 
взаємозв’язку із політичним, соці-
яльним, економічним та культурним 
станом. Стасус міста закріплювався 
в минулому законодавчо і зокрема 
в часі появи маґдебурського права. 
Місто тоді отримувало право само-
врядування, а керівним органом ста-
вала рада на чолі з війтом. Натомість 
і в самих тестах привілеїв на право 
заснування не завжди були чіткі ви-
значення дефініції міста. Так у доку-
ментах XVI та другої половини XVIІ 
ст. у характеристиці поселень можна 
зустріти вислови civitas та oppidum. 
Досі чітко не встановлено, завдяки 
яким критеріям розрізняли типи по-
селень. Поділ на міста та містечка 
починає чіткіше окреслюватися у 
XVIІІ ст. Для з’ясування форм пре-
зентації наративу простору ринкової 
площі необхідно окреслити складові 
її структури. 

Політична складова відображе-
на прізвищами маґнатів-засновників 
поселень. На формування простору 
ринкових площ безпосередньо впли-
вали маґнатські роди. Ринкові площі 
як правило розвивалися упродовж 
багатьох століть і тому кожен із чер-
гових власників міста вносив свої ко-
рективи у бачення простору центру 
міста. Це відобразилося у текстовому 
і просторовому вигляді історії архі-
тектури замків та храмів, що входили 
у комплекс ринкових площ. Так відбу-
валося у Жовкві, де родина Жолкев-
ських формувала архітектуру замку, 
ключові сакральні об’єкти, впливала 
на образ ансамблю ринкової площі. 
У Бродах, Христинополі, Станіславо-
ві (тепер Івано-Франківськ) завдяки 
родині Потоцьких, що вважався най-
багатшим родом на Червоній Русі, 
постали унікальні приклади місто-
будування. Тернопіль, Самбір, Дро-
гобич, Олика, Радивилів, Кам’янець-
Подільський, Корець та багато інших 
міст також пов’язані із маґнатськими 
родами, які мали у володінні не лише 
палаци та замки, але й кам’яниці, 
дерев’яні будинки у межах міста та 
ринкової площі. Відповідно вимоги 
до естетичної якости забудови були 
високі. За архітектурне вирішення 
забудови особливо вболівали дідичі 
міста. Наприклад, у 1550 році дідич 
Тернополя, гетьман Ян Тарновський, 
видав документ згідно з яким він «на-
казує мешканцям, щоб в своїх оселях 
мешкали пристойно, господарства 
міським способом провадили, а не 
сільські хати мали; та згідно своєї 
можливости, якомога обширніше, 
якомога багатше і для використання 
звідусіль згромаджених людей ро-
билися найвигідніше» [20, 188-189]. 
Дідичем містечка Дашів (Вінничина) 
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у 1787 р. був князь Плятер, писар ли-
товський. Під його керівництвом під-
нялося господарство, збільшувалася 
забудова та заселялося містечко. Коли 
стояло вже кілька десятків будинків, 
випадкова пожежа перетворила їх на 
попіл. Плятер, однак, не відступив-
ся від свого і наново накреслив плян 
містечка. Він зумів відбудувати старе 
й нове містечко. Нове містечко пере-
йменував на Авґустопіль, а головний 
ринок хотів довкола забудувати бу-
динками, які зі сторони фаціят розді-
лялися перґолами, а з тильного боку 
з’єднувалися між собою коридорами 
[14, 909-910].

Соціяльна складова презен-
тувалася війтами, бургомістрами, 
купцями та ремісниками, а також 
етнічним населенням – українця-
ми, поляками, євреями, вірменами, 
німцями, шотляндцями, караїма-
ми та іншими. У просторі ринку со-
ціяльна складова визначала тек-
стову конструкцію ринку-«Агори», 
вкладену у простір таких будівель, 
як ратуші, купецькі будинки, бу-
динки ваги, заїзди, караван-сараї, 
кам’яниці, дерев’яні будинки з під-
сінням, крамниці, лави тощо. Свід-
чення про соціяльну нерівність та-
кож пов’язані з історією формуван-
ня ринкових площ. Так, наприклад, 
лише «1654 року Король Ян Кази-
мир видав декрет, у якому дозволив 
купувати вірменам 10 кам’яниць на 
Ринку, що раніше не дозволяли» [2, 
303]. Упереджене ставлення було не 
лише до вірмен, русинів (українців) 
або євреїв, але й до шотляндців. Ось 
у хроніці міста Львова занотовано, 
що: «Від дуже давніх часів у Львові 
торгували шотляндські купці. 
Міська рада та місцеві купці обмежу-
вали їхню торгівлю. У 1685 році Ко-

роль видав декрет, у якому йдеться, 
що шотляндським купцям не можна 
відчиняти вікна крамниць, пивниць 
та складів на вулицю чи Ринок» [2, 
394].

Економічна складова впливала на 
статистичний формат тексту і масш-
таб ринкової площі. Тут текстова 
складова фіксує характеристиску роз-
витку торгівлі та міського підприєм-
ництва: виробництво сільськогоспо-
дарської продукції та дрібного реміс-
ництва, активність цехів, існування 
броварень, ґуралень, цегелень, тарта-
ків тощо. У текстах, присвячених еко-
номічній складовій міста, зосередже-
ні пояснення до того, чому саме таким 
був образ ринкової площі у певному 
часовому періоді. Наприклад, містеч-
кові Івниця на Житомирщині король 
Авґуст ІІІ дав привілеї у 1761 році. 
Це сприяло розвитку торгівлі й, від-
повідно, у кінці ХІХ ст. у містечку вже 
був костел, церква, божниця, школа, 
ґуральня, броварня, смолярня та гар-
барня. У Івниці проходили 4 ярмарки 
на рік [15, 326]. У містечку Судилків 
(Житомирщина) на ринку проводи-
ли щотижневі торги. Відтак у 1870 р. 
поселення мало 422 будинки, церкву, 
дві каплиці, синагогу, 22 крамниці, 55 
ремісників. На ринку було кілька по-
рядних заїзних будинків, натомість 
решта у поганому стані [19, 554]. У 
містечку Варковичі (міські права на-
дані у 1725 р.), розташованому в дав-
ньому Дубенському повіті, у 1859 році 
було 102 будинки, гарбарня і бровар, 
а от у 1870 р. – 131 будинок, ґмінний 
уряд, народна одноклясова школа, 
парафіяльна церква та синагога. Змі-
ни відбулися завдяки проведенню на 
ринку ярмарків 9 березня, 7 квітня, 20 
липня, 15 серпня, 26 жовтня і 6 грудня 
[20, 958-959].
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Культурна складова ринкових 
площ відобразилася у художніх тек-
стах письменників ХІХ – ХХ ст., теа-
тральних та музичних подіях XVII – XX 
ст., які стали знаковими для історії 
міста, у мистецтві XVI – XX ст.: архі-
тектурі, малярстві, скульптурі. Спо-
соби освоєння простору ринків да-
ють можливість виявити спільні для 
різних культур явища. На думку Юрія 
Лотмана, «архітектура складається 
не лише з архітектури: вузько-архі-
тектурні конструкції перебувають у 
співвідношенні з семіотикою не ар-
хітектурного порядку – ритуальною, 
побутовою, релігійною, мітологіч-
ною, – цілою сумою культурного сим-
волізму» [4, 678]. Простір ринкових 
площ стає місцем різноманітних сус-
пільних (прояви боротьби за грома-
дянські та етнічні права) та релігій-
них (святкування Різдва та Велико-
дня, Водохреща, Хресні ходи, зустрічі 
з духівниками та Божими намісника-
ми) ритуалів. Знаками повсякденної 
міщанської культури є крамниці, яр-
маркова торгівля, кав’ярні та шин-
ки. Ринок – це місце зустрічі молоді 
подалі від батьківського нагляду. Тут 
виступають чаклуни, проповідники, 
мандрівні лялькарі та линвоходи. 
Натомість мітологічна складова рин-
кової площі виявлена в ідеї центру 
міщанського світу, що впорядковує 
увесь навколишній простір та гуртує 
ідентичність міщанина.

Історія міста пов’язана з рядом 
подій, записаних у літописах, хроні-
ках, контрактах, інвентарях та слов-
никах. Залежно від часу написання ці 
тексти містять, окрім згадок про важ-
ливі події, й суб’єктивні думки їхніх 
авторів. Тут ключем для розкриття 
ідей простору ринкової площі в тексті 
слугують методи аналізу та інтерпре-

тації цього тексту. У літописах і хроні-
ках згадуються важливі дати в істо-
рії міста, місця, важливі архітектурні 
пам’ятки. В історичних містах України 
описані події дуже часто відбувають-
ся у його центральній частині, тобто 
на ринковій площі. Цінні інформації 
щодо ринкових площ є у літописі Са-
мійла Величка, Хроніці Львова Дениса 
Зубрицького, Хроніці Поморян Броніс-
лава Заморського, хроніках-пам’ятках 
Садока Баронча присвячених містам 
Жовква, Станіславів, Язлівець, Бро-
ди та Бучач. Саме з хронік відомо, 
що ринкова площа була місцем здій-
снення актів правосуддя. Такі події 
на площі пов’язані із їхнім просторо-
вим означенням: появою місця ви-
конання вироку, а також споруджен-
ням стовпа ганьби або пранґера. На 
ринковій площі Львова вже 1522 
року «поставили на ринку пранґер, 
званий тоді «журавлем», а згодом 
«орчиком», на який підвішували 
пекарів, якщо вони зважувалися пек-
ти «хліб, не відповідний до ціни»». Їх 
«прив’язували до цього «журавля» 
попід пахви і підтягали у повітря» 
[2, 131]. Згодом 1598 року «старан-
нями бурмистра Станцеля Шольца 
поставили кам’яну фіґуру з двома 
постатями й обличчями, чоловічою 
та жіночою, під якою виставляли за-
суджених на пранґер і на страту ме-
чем» [2, 204]. Завдяки текстам С. Ба-
ронча з’ясовуємо, що у XVI – XVII ст. 
у Язлівці утворився неповторний 
стиль ренесансової кам’яниці. Таких 
пам’яток як тут не можемо зустріти 
у Львові, Кам’янці-Подільському, 
Кракові, Жовкві, Бродах та інших 
містах. Подібно до Львова кам’яниці 
отримували свої назви від власників 
або особливостей архітектурного 
вирішення. Серед кам’яниць вар-
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то згадати: Сеферівську кам’яницю 
[11, 131], Червону кам’яницю [11, 
159], Золоту кам’яницю [8, 80]. На 
архітектурну цінність пам’яток вка-
зують їхні ціни: у 1715 р. продано бу-
динок на самому ринку (з одного боку 
кам’яниця Павла Богдановича, з дру-
гого – єврея Маєра Молдавана) за 200 
золотих польських [11, 140]; у 1718 р. 
продано кам’яницю навпроти міської 
ратуші за 30 талярів [11, 142].

У контрактах є згадки про за-
мовників та виконавців найважливі-
ших пам’яток у місті. Такі контракти 
дозволяють з’ясувати як роди Жол-
кевських, Собєських, Острозьких, По-
тоцьких, Чарторийських, Радзивилів 
запрошували видатних архітекторів 
доби Ренесансу та Бароко для форму-
вання пишнот у центрі міста. Тут вар-
то згадати замовлення Миколи Васи-
ля Потоцького на будівництво ратуші 
в Бучачі, яке здійснили у 1751 р. ар-
хітектор Бернард Меретин та скуль-
птор Йоган Ґеорґій Пінзель. Завдяки 
контрактам можна було б з’ясувати, 
чи авторами унікальної ренесанс-
ної ратуші середини XVII ст. у Олиці 
дійсно були архітектори Бенедетто 
Моллі та Джованні Маліверна. Завдя-
ки контрактам на купівлю, продаж 
та податкам відкриваємо сторінки 
маленького містечка Маркопіль. За-
гадкою ринкової площі у Маркополі є 
затирання пишноти цього містечка – 
замку або двору. Відповідь захована 
у актовій книзі Маркополя. Перша 
згадка про замок датується 1688 ро-
ком, а саме “згадується, що Іван Оста-
пейко продав свій батьківський дім 
Янові Ікачові навпроти замку, тобто 
дім у пляні із зрубленою світлицею, 
пекарнею, стрихом і сіньми, без ґрун-
ту та без саду” [10, 3] У 1695 році нака-
зується здати 10 гривень на замок і 10 

гривень на ремонт міста [10, 63], а у 
1699 – сплатити на замок 50 гривень, 
а на – уряд 12 [10, 14]. 

У інвентарях і словниках зафіксо-
вано описи плянів, деталей збереже-
них та втрачених пам’яток центру міс-
та. Ці тексти дозволяють реконстру-
ювати образ поселення, складеного із 
просторових символів, на які звернув 
увагу автор тексту з емоційних мірку-
вань або формальних обов’язків. Тут 
варто згадати описи міст XVI ст. Уль-
ріха Фон Вердума, інвентарі замків та 
власностей у історичних містах Укра-
їни XVIІІ – поч. ХІХ ст. Завдяки опису 
з’ясовуємо, що у 1663 році ратуша 
міста Дрогобича вже була мурована. 
На поверсі розташовувалися «дві ве-
ликі судові кімнати; скарбничка, де 
доходи зберігаються і де знаходився 
меч справедливости, хоч ката уже в 
той час не було. На третьому повер-
сі кімната для сурмача. Вежа покри-
та бляхою, навколо ґанки, великий 
дзиґар у доброму стані. Під рату-
шею – м’ясні ряди із дерева, під хат-
кою писаря в’язниця для злочинців. 
Вежу ратуші будував Йоан Ґрендош 
із Перемишля – згідно з договором із 
містом 1551 року укладеного» [6, 21-
22]. Наприклад, описи Станіславова 
(Івано-Франківська) Ульріха фон Вер-
дума допомагають з’ясувати, що пер-
ша дерев’яна ратуша, розташована 
на ринку була тимчасовою спорудою, 
оскільки у 1672 р. вона зведена з де-
рева та каміння [12, 172].

З інвентаря 1757 р. довідуємо-
ся про архітектуру заїздів ринкової 
площі Чернелиці [9, 6-7] Цей інвентар 
свідчить, що згадані заїзди були дво-
дільні та двотрактові в пляні, з широ-
ким підсінням та сінями, перекриті 
чотирисхилим дахом з ґонтовим по-
криттям. 
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Зі словників отримуємо свідчен-
ня про стан та знакові пам’ятки міста. 
З географічного словника довідуємо-
ся, що містечко Райгородок (Жито-
мирщина) у 1870 р. мало 185 будин-
ків, церкву, синагогу, будинок молит-
ви, 26 крамниць та 18 ремісників [18, 
496]; Траянів (Житомирщина) у кінці 
ХІХ ст. мало 494 будинки, дві церкви, 
парафіяльний костел, синагогу, 28 
крамниць, 136 ремісників, торги на 
ринку відбувалися щонеділі й на свя-
та [20, 481]; Остропіль (Хмельниччи-
на) у 1871 році мав 741 будинок, дві 
церкви, парафіяльний костел, дві си-
нагоги, 48 крамниць, 41 ремісника, 
гарний будинок дідичів міста. Щоріч-
но на ринковій площі відбуваються 
12 ярмарків [17, 694].

Тексти репрезентують образ іс-
торичного міста у вузькому часовому 
зрізі. Як правило більшість з них фік-
сують образ центру міста на певний 
період. Чим далі відстань між часом 
опису та сучасністю, тим більше і 
частіше змінювався образ міста. По-
рівнюючи тексти XVII – першої поло-
вини ХХ ст., присвячені одному місту, 
можна простежити своєрідне явище 
палімпсесту. Натомість у другій поло-
вині ХХ ст., із приходом «іншої культу-
ри» історичне місто втрачає свою тек-
стову ідентичність, а ринкові площі 
функцію Агори, й повністю змінюють-
ся і обслуговують концепти тоталіта-
ризму. Місто втрачає стержень своєї 
ідентичности. За допомогою тексту у 
знівельованому просторі центру міс-
та вдається уявно відтворити давні 
храми, монастирі, міські мури, брами, 
ратуші, міщанські кам’яниці – усе те, 
що визначає просторові координати 
ринкової площі.

Наприклад у маленькому містеч-
ку Кодня (Житомирщина) у 1870 році 

було 317 будинків, 9 крамниць, 17 ре-
місників, мурований костел побудо-
ваний у 1828 р. та мурована церква. 
До містечка наприкінці 1760-их років 
звозили гайдамаків з загону Ґонти та 
Залізняка й страчували у центрі по-
селення. Згодом на цьому місці побу-
дували ратушу [16, 241]. Будівництво 
ратуші означало затирання місця 
пам’яти, пов’язаного з гайдамаками. 
Від моменту побудови і протягом де-
сятків років ратуша формувала нову 
історичну пам’ять, не пов’язану із по-
встанцями-гайдамаками. Якби ринок 
залишався порожнім, то, відповідно, 
місце страти продовжувало б бути пе-
реказом про криваві події, які тут від-
бувалися. 

В історії текстів, присвячених іс-
торичним містам України, є ряд та-
ких, які вводять читача в незвичний 
світ містечок – штетлів1. Тут варто 
згадати Буськ, Язлівець, Бурштин, 
Дашів, Ярмолинці та Бердичів. У 
1841 році винятковість Бурштина 
вперше розкрив у описі невідомий 
автор: «Порядок та чистота нада-
ють йому форми краси і незвичнос-
ті, а також знану першість перед 
іншими галицькими містечками, у 
більшості забудованими невпоряд-
кованими дерев’яними будинками. 
Гарна, на новий спосіб збудована 
ратуша, прикрашає великий реґу-
лярний ринок містечка, що нара-
ховує 2000 мешканців, у більшості 
русинів і юдеїв. Тут є пошта, римо-
католицький костел та греко-като-
лицька церква з руською парафі-
яльною школою. Будинки збудовані 
1 Цікавим джерелом історії містобудування 
штетлів можуть слугувати, зокрема, так зва-
ні пінкаси (סָקְנִּפ) – актові книги юдейських 
громад, які у Східній та Центрально-Східній 
Европі вели не тільки громади, але й різні 
юдейські товариства і братства.
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з міцного матеріялу, надійні і в пря-
мих лініях [...]. У вигідніших житлах 
є більші та менші сади, а загалом 
тут панує злагода, краса та поря-
док» [13, 348]. Автор захоплено по-
рівнює його красу з рештою галиць-
ких містечок. Пов’язує розквіт міста 
з шляхетністю власника – ґрафа Іґ-
нація Скарбка. На перший плян він 
виносить прикметну рису незвич-
ности поселення й пише про нього 
як про романтичне місто-сад.

Незважаючи на зміни образу 
ринкових площ у ХХ ст., вони й досьо-
годні зберігають релікти історичних 
знаків та просторової композиції. 
Збережені та приховані в просторі 
ринкових площ знаки є важливи-
ми для інтерпретації, поширення 
та уточнення тексту про історичне 
місто. Практично в усіх історичних 
містах України ринкові площі мають 
дефраґментований простір. Навіть 
за таких умов ринкова площа продо-
вжує функціонувати як ретрансля-
тор тексту про місто. В Жовкві ринок 
оповідає про давню економічну та 
політичну велич міста XVI – XVII ст. У 
Дрогобичі на ринку прочитуємо опо-
відь про активний розвиток у ХІХ – 
першій половині ХХ ст. Ринок Рога-
тина свідчить про шкоди, заподіяні 
у Першій Світовій війні. Ринок Дубна 
оповідає про значення ярмарків кін-
ця XVIІІ ст., функціонування таємних 
товариств та зміну образу міста у 
другій половині ХІХ ст. Простір рин-
кових площ є синтетичним міським 
середовищем, створеним людиною і 
для людини. Площа «живе подвійним 
семіотичним життям. З одного боку 
вона моделює універсум: структу-
ра побудованого світу та обжитого 
переноситься на світ загалом. З ін-
шого – універсум моделює її: світ, 

створений людиною, відтворює її 
уявлення про ґлобальну структуру 
світу» [4, 676]. Тому ринкові площі 
відобразили взаємозв’язок малого та 
великого просторів, вплив европей-
ського контексту на площу і, водно-
час, вплив ринкової площі на місто та 
европейський контекст. 

Просторова композиція ринку 
показує усі перетвореня, які прохо-
дили у місті – залежно від часу його 
виникнення, заможности та ініція-
тив засновника. В основі абрису рин-
ків лежить реґулярний прямокут-
ник, але найстаршими були площі 
видовженої трикутної форми, як от 
у Белзі, Мостиськах, Язлівці, Бучачі, 
Острозі, Дубно, Кам’янці Подільсько-
му, Чернігові, Полтаві, Києві та ін. Не-
зважаючи на зміни та реґуляції, які 
проводилися у місті протягом сто-
літь, вони прочитуються у реліктах 
криволінійних вулиць та трапеце-
видного пляну площі. В історичних 
містах України просторова компози-
ція ринку відкриває закономірності 
та зміни, які відбувалися у поселен-
ні в певний час та упродовж століть. 
Час закладення міста, історичні фак-
ти, леґенди і місця пам’яти тривають 
у формах та функціях ринків. Місто з 
маґдебурзьким правом володіло зна-
чними перевагами, які відобража-
лися у розвитку органів самовряду-
вання та судів, отриманні особливих 
привілеїв та закріпленні податків, 
розмежуванні передмістя та серед-
містя, реґулярности розплянування 
міста та розмірів земельних ділянок. 
Досліджуючи принципи реґулярно-
го містобудування Галичини Сергій 
Кравцов відзначає, що маґдебурзьке 
право сприяло «початковій рівності 
міських будівельних ділянок, за які 
платилися рівні податки, іноді біль-
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ші – у кварталах, що прилягали до 
ринкових площ, і менші – на перифе-
рії міста» [3, 121].

Сакральна та світська архітек-
тура, зосереджена у просторі рин-
ку, пов’язується з історичними по-
статями, знаковими подіями та по-
ясненнями особливостей центру 
міста. Сакральна архітектура і рин-
кова площа оповідають про особли-
вості та періоди історичних змін 
міста. Так у волинському Кременці 
східна сторона ринку формується 
бароковим комплексом Єзуїтського 
колеґіюму (1731 – 1743), а у західній 
розташовується собор Св. Миколая 
(перша пол. XVII ст., колишній костел 
монастиря отців Францисканів). У 
прикладі ринкової площі Кременця 
з середини XVIII до середини ХІХ ст. 
східна та західні сторони формували-
ся монастирськими архітектурними 
комплексами. Це був взірець важли-
вого для міста об’єднання світського 
та сакрального просторів.

У Товстому на Поділлі (Терно-
пільська область) ринкова площа 
мала трикутну форму. У середині 
північної сторони розташовувалася 
дерев’яна церква, а у південному на-
ріжнику мурований костелик. Поміж 
ними, на осі, стояла мурована дво-
поверхова ратуша зі склепінням [20, 
434]. Християнські святині, розташо-
вані навпроти себе між дерев’яною 
забудовою сторін ринку, відігравали 
роль головної композиційно-репре-
зентативної осі містечка. Посеред 
скромного вистрою приринкової за-
будови у повсякденному стані місь-
кого побуту символічним було на-
гадування про ідеї християнства. До 
побудови храмів власники міста та 
духовенство залучали фахових будів-
ничих та архітекторів, скульпторів 

та мулярів. На вигляд ринкових площ 
впливали також архітектурні спору-
ди синагог. За сторонами ринкової 
площі, в окремих кварталах, здійма-
лися оздоблені аттиком або бароко-
вими заломленими дахами юдейські 
будинки зібрань. Освячена релігією 
геометрія ринків змінює монотон-
ність забудови та буденність міщан, 
котрі очікують допомоги Бога.

Світська архітектура і рин-
кова площа розкривають історію 
взаємозв’язків між різними шляхет-
ними родами, містами, народами, 
яке відображається зосередженням 
розмаїтих архітектурних стилів в од-
ному місці. Сторони ринкових площ 
міст та містечок України складають-
ся з різночасової та змінної забудови. 
Власники будинків, залежно від їхніх 
фінансових можливостей, приймали 
рішення щодо розбудов та перебу-
дов. У цих перебудовах зафіксовано 
не лише історію одного будинку, але 
й розвиток цілого міста. Незапро-
грамоване стилістичне вирішення 
фасадів ринкової забудови є відобра-
женням ритмів міського життя. Тут 
архітектура водночас є не лише оздо-
бленням простору, але його мовою. У 
інтер’єрах ринків можна прочитати 
періодичність пожеж та військових 
розорень, економічного зростання та 
занепаду, культурне розмаїття та мо-
нокультурність. Дерев’яна забудова є 
яскравим прикладом того, як вигля-
дали на початках свого заснування 
великі міста – Львів, Тернопіль, Іва-
но-Франківськ, Самбір, Стрий, Дро-
гобич, Луцьк, Рівне, Вінниця, Ново-
град-Волинський, Дубно, Кам’янець-
Подільський, Бердичів, Київ. На жаль, 
саме дерев’яні будинки найменш ви-
тривалі до дій вогню та води. Навіть 
ті, що збереглися донині, творять уяв-
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лення про спосіб та ритм життя бу-
денного українського містечка.

B окремих деталях зберігається 
така інформація про міста, яка від-
криває його невідомі та важливі сто-
рінки історії. Тут не важко відчитати 
етнічні особливості історичних міст 
України. У кін. XVIII – першій поло-
вині ХХ ст. переважна більшість забу-
дов ринкових площ належала юдеям. 
Вони внесли властиві лише для них, 
елементи у архітектуру забудови, а 
саме: мезузу, відкривну частину даху 
«шопку» та колористику. До сьогодні 
збереглися мезузи у забудові Льво-
ва, Тартакова, Белза, Варяжа, Яворо-
ва, Дрогобича, Журавна, Шаргорода, 
Дубна та ін. Відкривна частина даху 
пов’зана із звичаєм єврейського свя-
та Сукот (Свято шалашів). У дні цього 
свята змінювався образ ринкової пло-
щі. Такі «шопки» збереглися у Льво-
ві, Христинополі, Буську, Варяжі, Раві 
Руській (будинок рабина), Дрогобичі, 
Яворові, Підгайцях, Олеську, Бучачі. 
Практично в усіх історичних містах 
України в забудові, використовува-
ли відкривну частину даху на свято 
Суккот. На думку А. Соколової важ-
ливим фактором проявлення юдей-
ських впливів у забудові подільських 
містечок-«штетлів» була домобудівна 
національна традиція, що складалася 
з ряду компонентів: уявленням про 
відповідний устрій життєвого про-
стору (будинку, вулиці), що культи-
вується у певній спільноті; його до-
мобудівна активність; практичне і 
символічне використання будинків, 
визнане представниками спільноти 
як своєї містобудівної традиції [7, 39]. 

Між життям міщан та деталями 
урбаністики існував тісний зв’язок. 
Куті кам’яні блоки та плити, деревя-
ні зрубні стіни були тлом та акцентом 

просторової фактури та текстури істо-
ричних міст. Вражає давня реміснича 
майстерність, яка свідчить про спо-
соби та школи обробки каменю, де-
рева, виконання гіпсових відливів, 
технологічні таємниці виконання де-
талей з романського цементу. 

Поруч із архітектурними споруда-
ми на ринку ставили скульптури. На-
приклад у Львові біля входу до старої 
ратуші стояла кам’яна фіґура лева, 
створена у 1591 році скульптором Ан-
дрієм Бемером. У східній частині рин-
ку протягом XVII – XVIII ст. розташо-
вувалася кам’яна водойма та фіґурою 
німфи Мелюзини. У 1793 р. на чоти-
рьох наріжниках побудували фонта-
ни із кам’яними скульптурами Непту-
на, Амфітріти, Адоніса та Діяни, які 
вирізьбив Гартман Вітвер [1, 29-30]. У 
Дрогобичі також намагалися простір 
ринкової площі означити символами. 
Так «14 травня 1916 року на ринку 
поставили скульптуру українського 
лицаря на честь першої річниці 
звільнення міста від російських 
військ. Коло лицаря у святкові дні 
стояла почесна варта. Скульптура 
простояла до кінця 1918 року. В со-
вєтські часи це місце пристосували 
під могилу та пам’ятник героєві Со-
вєтського союзу, ґенерал-майору І. В. 
Васільєву» [5, 10]. Тут маємо яскравий 
приклад чи не найзапеклішого виду 
війни – війни за історичну пам’ять. 
Дрогобич не був туристичним цен-
тром в совєтський період, тому рин-
кову площу максимально адаптували 
під нове комуністичне публічне місце. 
Тут ставили новорічні ялинки та 
влаштовували гучні забави. Будь-яка 
подія в совєтські часи повинна була 
відбуватися під невмирущим погля-
дом вождів народу. Так після Другої 
світової війни «перед головним вхо-
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дом до ратуші був побудований з бе-
тону пам’ятник Лєніну-Сталіну, потім 
окремо Лєніну. У 1980 році йому спо-
руджено новий монумент із бронзи і 
ґраніту. Він простояв десять років. На 
вимогу переважної більшости дрого-
бичан, за ухвалою сесії міської Ради 5 
вересня 1990 року пам’ятник демон-
товано» [5, 10].

Можна узагальнити, що ринко-
ві площі є невід’ємним складним і 
пізнаваним простором у місті. Вони 
найкраще з усіх урбаністичних скла-
дових оповідають про його історію та 
культуру. Тому ринкова площа стає 
ключовим наратором тексту про міс-
то і прочитується крізь текст до про-
сторових знаків та крізь просторові 
знаки до тексту. У просторі ринкових 
площ історичних міст України ретро-
спективно прочитуються досягнен-
ня світової, реґіональної та етнічної 
культур, наповнених смислами, фор-
мами та знаками.
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Abstract: In the article is narrated about progress and preserving Slavic (Ukrainian) 
cultural heritage in Greece, on Mount Athos and Hilandar monastery. There is researched 
Slavic manuscript heritage of the monastery. There was done an attempt to identify 
examples of Ukrainian manuscripts from the general Slavic fund of the monastery.
There is also given characteristic describing the synthesis of available in collection Slavic 
manuscripts in general.

Keywords: Hilandar, manuscripts, Slavic (Cyrillic) and Ukrainian examples, tradi-
tions, heritage

PL ISSN 2300-1062
Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, 2016, Vol.13.

Liliya Tereshchenko-Kaydan

LIBRARY OF ATHOS MONASTERY HILANDAR  
TREASURY OF UKRAINIAN MANUSCRIPT

Nаtional Academe of Managerial Staff of Culture and Arts, Ukraine

Addressing to issues of parallel-
ism and features of development of the 
spiritual culture of Ukraine and Greece, 
St. Mount Athos is clearly singled out as 
one of the aspects of the problem. In ad-
dition, Mount Athos is a world cultural 
treasury in general, it is also a treasury 
of Slavs. As well as in Greece, among nu-
merous Greek relics, Slavic heritage was 
revealed in Athos monasteries, it gives 
opportunity to learn about Ukrainian 
culture taking into consideration mon-
uments kept in Greece. Before writing 
the article there were conducted nu-
merous researches dedicated to tradi-
tions and cultural property of Ukraine 
that is kept in Athos monasteries. This 
article is regarded to development and 
reservation of Slavic (Ukrainian) manu-
script heritage in Hilandar monastery. 
This monastery is considered to be the 
Slavic-Serbian, but it was the first to 
get translation of the Ostrog Bible from 
Ukraine.

The object of the work is Slavic 
(Cyrillic) manuscript heritage from 
Hilandar monastery, there also belong 
Ukrainian manuscripts.

The most numerous researchers of 
Hilandar monastery and its manuscript 
funds are Serbs. That’s why the mon-
astery name is «Slavic-Serbian». The 
main source of researches is catalogue 
of D. Bohdanovych Catalogue of Cyryllic 
manuscripts of Hilandar monastery [1]. 
Still many memories of this monastery 
can be found at travellers, ambassado-
rial missions, monks and clergy. There 
can be outlined three main sources in 
this list: V. Hryhorovych-Barskyi (18th 
century) [2], Porfiriy Uspienski (19th 
century) [4], [5] Niktariya MakLiz (20th 
century) [3]. However, the main sourc-
es of the research are manuscripts.

Hilandar monastery is dedicated 
to feast of Presentation of the Blessed 
Virgin Mary.There are a few versions 
of the monastery name Χιλιανδαριου 
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origin – Χιλιανδαριου. The first version 
is confirmed by documents of 10th cen-
tury where there is written name of the 
founder of monastic community of the 
monastery – George Hilandar. The sec-
ond version is more interesting and ro-
mantic. According to it the monastery 
name is Hilandar because it is similar 
in shape to the Byzantine boat “hel-
andion”.

According to the Greek transla-
tion of name there can be outlined 
one more version. «Χηληανταρη – 
from Greek word – χηλιη – thousand, 
and – ανταρα – fog, mist, i. e. a thou-
sands of fogs». There is an interesting 
history of this version. Invaders tried 
to come into monastery that was seen 
from the mountain many times, but 
after going down in the valley were 
hit by dark cloud that did not allow 
them to see themselves, each other, 
lost way and wandered. They climbed 
the mountain again and again and the 
same things repeated. It happened 
many times again before leaving of 
invaders.

There is one more version, that 
monastery was named in honour of 
tract Hilandar – lion’s jaw, – Χειλη – jaw, 
а λεονταρι – lion’s, translated as lion’s 
jaw on which it was built. This name 
is confirmed by a few reasons. Name 
of city – in place of it was built monas-
tery, a huge lion was built in front of its 
gates; the name of the island, in front 
of the monastery on the rock which, 
like into a lion’s jaw inattentive ships 
came; shape of the plain, that was alike 
to lion’s jaw surrounded on three sides 
by «mountains-mane» etc. 

Name «thousand men» is also 
present Χσλσα – thousand, ανδρος – 
men. This version is connected with 
pirates who tried to rob the monastery. 

Pirates divided themselves beforehand 
in dense fog and killed each other. 

The founders of monastery in 12th 
century are considered to be rulers 
Stefan Nemania and his son Rastko. 
Rastko inherited Serbian throne af-
ter his elder brothers. But instead he 
became a monk with name Sava. So 
the monastery was built by St. Ste-
fan costs, Serbian king, son-in-law of 
Greek autocrat Roman. That was the 
first combining of Slavic and Greek 
bloods and cultures. 

V. Hryhorovych-Barskyi name Hi-
landar monastery as Hilandar Lavra 
because of building greatness and 
beauty and richness of the area where 
the monastery is located. It was passed 
for lifelong Serbian ownership in 1198 
by order of Emperor Alexiy III. 

Hilandar, Slavic-Serbian monas-
tery on Athos, educated spiritual bish-
ops and patriarches for Serbia. Trans-
lations of spiritual literature and works 
of Holy Fathers from Greek into Slavic 
were made in the walls of the monas-
tery and served as the main source of 
spiritual enlightenment of Serbia and 
other Slavic nations.

Hilandar was active throughout 
the period of Turkish occupation un-
like other monasteries that have lost 
benefactors with the fall of the Byzan-
tine. Decay of the monastery became 
in 17th century when Turks prohibited 
autonomous board in Serbia and made 
the country submit World Patriarch 
of Constantinople that served as both 
spiritual and secular ruler of the Chris-
tian subjects of the Ottoman Empire. 
Instead of Serbian monks there came 
Ukrainians, Bulgarians and Vlachs. Till 
the end of 18th century the monastery 
was mostly Bulgarian. Only later Serbi-
an king Alexandr II, assisted in restor-
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ing the monastery after fires in 1722 
and 1891.

The Divine Liturgy is served exclu-
sively in Church Slavonic language and 
Serbian accent. Reading and singing 
match to Athos statute. There are small 
differences in Divine Liturgy practice 
that are connected with adoration of 
three-handed Theotokos icon by the 
monastery. On Divine Liturgy there 
are sung short Serbian voices songs, 
on Sundays there are sung Serbian (in 
Church Slavonic language and Serbian 
accent) long Greek chants. 

The monastery has great treasury 
and library with a huge collection of 
Slavic manuscripts. Among valuable 
books that are kept in the monas-
tery there is a royal gospel written in 
gold in two lines. There are also 50 
сhrіstodules1. Some of them are written 
on parchment, some – on paper. With 
existing in monastery сhrіstodules 
there can be seen that this monastery 
was favorite one of Serbian and oth-
ers Orthodox rulers and endowed with 
various blessings from them. Because 
as usual сhrіstodul is supported by 
contribution of someone who donates. 

During examination of Slavic man-
uscript (Cyrillic) fund, among 1150 
manuscripts, there was chosen certain 
number of artifacts interesting in lan-
guage or content, there were also re-
vealed patterns of Ukrainian tradition. 

We managed to research manu-
scripts only due to materials – short 
movie clips that were provided by the 
center of manuscripts of Moni Vlatazon 
in Saloniky. This remarkable place on 
earth where there is a foot imprint of 

1 Сhrіstodul (Golden Seal) – gift letter with gold-
en seal of Serbian and other Orthodox owners 
that served as addition to their donations for 
monasteries and churches. 

Paul the Apostle, where he proclaimed 
his epistle to Solunians. 

Like previous collections re-
searched in Athos, Hilandar collection 
is not an exception. From 10th to 16th 
centuries – these are manuscripts of 
Serbian and Bulgarian pronunciations. 
There are examples of Romanian and 
Moldavian-Vlachs traditions. Starting 
with 16th century and till 18th century, 
geography is extended to Ukraine and 
Moscow. The study was conducted 
using a variety of methods: semiotic 
(language and through filigree), ethnic 
semiotic, method of liturgical practice 
etc.

Ukrainian examples are: Вибрані 
євангеліє ієромонаха Романа (Se-
lected Gospels of fr. Roman), 1337 
[6], Чотириєвангеліє (Four Gos-
pels of middle 16th century), Molda-
vian edition with Galician-Ukrainian 
elements, (Ukrainian. – L. T.-K.) [7], 
Чотириєвангеліє з Дрогобича (Four 
Gospels from Drohobych) – 1612 [8], 
Чотириєвангеліє (Four Gospels of 15th 
century), Ruś edition with Galician-
Moldavian elements (Ukrainian. – 
L. T.-K.) [9], Праксапостол волинський 
(Volhynian Praksapostol) – begin-
ning of 18th century, Ukrainian-Vol-
hynian edition – (No 71 Katalog by D. 
Bohdanovych [1]) [10], Псалтир з 
послідуванням (Psalter with Follow-
ings), 1614, written by monk Elijah 
from Moldova. Serbian edition, but Ruś-
Moldavian (Ukrainian. – L. T.-K) notes 
[11], Lviv Four Gospels 1615 – Galician-
Volhynian edition [12], Псалтир (Psal-
ter of first quarter of XVI century), 
Ukrainian [13], Тлумачний псалтир 
(Interpretative Psalter), Ukrainian [14], 
Псалтир з тлумаченням (Interpreta-
tive Psalter of 17th century), Ukrainian 
[15], Псалтир (Psalter XVII century), 
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Ukrainian [16], Лiствиця (The Lad-
der of Divine Ascent) 1500, Ukrainian 
edition [17], Лiстивця Супрасльська 
(The Ladder of Divine Ascent, Suprasal), 
1530. It was written by monk Arseniy 
in monastery of Annunciation and John 
the Apostle; Ukrainian (or Belarusian). 
[18], Слова Св. Отців (Homily of Holy 
Fathers), Ruś (Ukrainian) and Moldavi-
an edition of XVI century [19], Роздуми 
про християнські страждання (Med-
itation on Christian Sufferings of Saint 
Dymytriy of Rostov (Danylo Tuptalo), 
18th century) [20], Апокриф (Biblical 
Apocrypha), 1766, Church Slavonic lan-
guage (Ukrainian. – L. T.-K.) [21], Ізводи 
з Феофілакту (Voices songs from Feo-
filakt of 18th century), Church Slavonic 
language (Ukrainian. – L. T.-K.) [22], 
Повчальні слова (Homily of 18th centu-
ry), Church Slavonic language (Ukrai-
nian. – L. T.-K.) [23], Collection by Ray 
Kalista and Iyenamiya Xaniopula of the 
end of XVIII century, Church Slavonic 
language (Ukrainian – L. T.-K..) [24], 
Ray Kalista anshymkude, XVIII century, 
Church Slavonic language (Ukraini-
an. – L. T.-K.) [25], Цветособраніє Ілії 
Єкдіту (Flowers Collection of Elijah Ye-
dikt of 18th century), Church Slavonic 
language (Ukrainian. – L. T.-K.) [26], 
Збірник (Collection of 18th century), 
Church Slavonic language (Ukraini-
an. – L. T.-K.) [27], Мінея за листопад 
(Menaion of November), Half-Statute of 
Ruś-Moldavian Pattern (Ukrainian. – L. 
T.-K.), 3rd Part of Quarter 16th Century 
[28], Мінея за лютий (Menaion of Feb-
ruary), 1708, Church Slavonic language 
(Ukrainian. – L. T.-K.) [29] etc. This list 
can be filled up by 44 manuscripts. 
Therefore among 1150 worked out 
manuscripts of Hilandar monastery 
only 73 artifacts have Ukrainian tradi-
tions, only 73 manuscripts are patterns 

of Ukrainian culture. As already men-
tioned, it is basically 17th – 18th centu-
ries. But presence of these patterns in 
collection of Slavic-Serbian monastery 
means that: 1) there were Ukrainians 
among local monastery community; 2) 
Ukrainian Manuscripts emigrated over 
the world; 3) In the collection there are 
examples of Ukrainian pronunciation, 
(not elements of Ukrainian edition in 
manuscripts of other languages); 

Slavic collection of Hilandar mon-
astery is demonstrative collection of 
Athos heritage. Vasyl’ Hryhorovych-
Barskyi was right standing that this 
collection has basically and theologi-
cal content. During the research there 
were revealed philosophical, medical, 
juridical, didactic, historical and astro-
nomical works etc.

Keeping artifacts in short movie 
clips and digitizing on modern de-
vices will definitely help to save and 
research this treasure, but the best 
way to support own culture is good 
publishing with scientific exploring. 
There should be worked out 73 Ukrai-
nian manuscripts from collection of 
Hilandar monastery on Athos. They are 
waiting for its researcher and maybe 
even some of them will be published.
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Abstract: The article is devoted to the definition of the theoretical foundations 
of code and coding features in myths. The nature of myth as a code mark symbol is 
determined. The encoding process is associated with the transformation of the classic 
model of constant mythological artistic image on the new contemporary culture level: 
from philosophy to art, social institutions to the subjective knowledge. Based on the 
analysis of ballets Nikolai Tcherepnin Narcissus and Echo and Radu Poklitaru Crossroads 
the author found mythological codes (code-plot, code-image) and the coding process as a 
characteristic of mythological codes interpretation.
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КОД І КОДУВАННЯ У МІТІ

Характерні особливості коду в 
міті, характер кодування і «подвій-
ного кодування» у мітології, мітоло-
гізація сучасного суспільства і нео-
мітотворчість розкривають важливі 
тенденції розвитку творчого про-
цесу в добу Постмодерну за допомо-
ги знакових комплексів-кодів, які в 
постмодерністичному художньому 
творі називаються символами, си-
мулякрами, емблемами, лейблами, 
сучасні мистці репрезентують новий 
погляд на клясично-романтичні тра-
диції. Тому необхідно простежити 
ознаки коду і кодування у різні пері-
оди історії культури, які пов’язані зі 
зміною знакових парадиґм розумін-
ня явищ і процесів культури, зокрема 
міту як найдавнішого носія культур-
них кодів.

У цьому аспекті символ-код у 
міті та мітології, які є своєрідним 
поясненням навколишнього світу 
та встановленням контакту з ним 
за допомоги знаків, кодів та симво-
лів [1], [3], [5], [7], [8], [9]. У багатьох 
випадках основні положення даних 
концепцій нагадують теорію Чарль-
за Пірса про код-знак-символ-індекс-
айкон [15]. 

У нашій статті розглянемо про-
блему коду й кодування у природі 
міту.

Увесь період розвитку мистецтв 
малярі, композитори, хореографи 
так чи так зверталися до мітологіч-
них героїв і сюжетів. Таких прикла-
дів в історії мистецтва багато. Так, 
образ Орфея відображений в опері 
Крістофа Віллібальда Ґлюка, яка була 



432 +

Spheres of Culture+
написана на лібрето Раньєрі де Каль-
цабіджі. Її сюжет спирається на дав-
ньогрецький міт про Орфея. Музику 
з цієї опери Ґлюка цитував у своїй 
опереті Орфей у Пеклі композитор 
Жак Оффенбах. Цей відомий міт був 
представлений в опері багаторазово, 
зокрема до цього сюжету звертав-
ся і Клявдіо Монтеверді. Тож, образ 
Орфея є кодом-символом миротвор-
ця, чудового співака і музиканта, і 
починаючи з Античности, надихав 
багатьох драматургів (Есхіл, Еврі-
під), малярів (П. Рубенс, Б. Кардуччі, 
О. Роден, Д. Доменікіно, А. Канова й 
ін.), композиторів (Ф. Ліст, К. В. Ґлюк, 
Й. Гайдн, Ж. Оффенбах, І. Стравін-
ський та ін.). 

Отож беззаперечним є еврис-
тичний вплив коду з міту на мис-
тецтво взагалі, і зокрема, сучасне. 
Тому вивчення природи міту з по-
гляду втілення у ньому кодового 
знаку-символу та процесу кодуван-
ня й перетворення сталої клясичної 
моделі художнього образу в нову 
стає важливим на різних рівнях су-
часної культури – від філософії до 
мистецтва, суспільних інститутів до 
суб’єктивного пізнання. 

З цієї перспективи код як систе-
ма містить накопичену інформацію, 
яка законсервована й відтворена в 
«оповіданнях», або мітах про мину-
ле та сучасність. Код у міті сакралі-
зує простір і час. Мітологічна свідо-
мість, за влучним висловом Кльода 
Леві-Строса [7], поєднує «золотий 
вік» першопочатку з часом теперіш-
нім та майбутнім. Міт та його коди 
утворюють підвалини для поєд-
нання часу в просторі культури. Як 
зазначає Сергій Кримський, «ще з 
часів Геґеля утвердилась думка, що 
розвиток відбувається за спіраллю. 

Але ж у центрі цієї спіралі немає дір-
ки. Розвиток завжди накручується 
навколо наскрізних, фундаменталь-
них структур, цінностей, тем. У куль-
турі, наприклад, наскрізною є трія-
да Істина – Добро – Краса. У кожну 
епоху історія може виявляти різні 
змісти цих цінностей, але тематично 
вони не сходять з арени культурних 
процесів» [5, 104].

Як і в кодах, так і в мітах зміст на-
ративів створюється за допомогою 
ірраціональних фантастичних обра-
зів, які виникають у глибинах несві-
домого. Крім того, у міті виявляють-
ся ознаки «подвійного кодування» 
у своєрідних способах сприйняття і 
тлумачення світу. Відтак, мітологіч-
на свідомість виявляється у всіх га-
лузях сучасної культури: паралельно 
з тяжінням до міто-поетичних обра-
зів у мистецтві виникають тенденції 
до мітологізації історії, подій політи-
ки і побуту, минулого, сучасного та 
майбутнього. 

Одним із таких прикладів є міт 
про Нарциса, який знайшов своє 
втілення в світовій культурі. В ма-
лярстві однією із перших з’явилася 
картина Караваджо Нарцис (1594 – 
1596), у якій мистець передав образ 
самозакоханого Нарциса. На сюжет 
цього міту створили опери італій-
ський композитор Франческо Кавал-
лі (ХVІІ ст.) і Алєссандро Скарлятті 
(ХVІІІ ст.), німецький композитор, ре-
форматор оперного мистецтва Кріс-
тоф Віллібальд Ґлюк (ХVІІІ ст.). Мо-
лодший сучасник Вильяма Шекспіра, 
еспанський письменник Кальдерон 
де ля Барка, творець філософсько-
релігійної драми, ідеолог тези про 
те, що «життя є сон» інтерпретував 
мітологічний сюжет у п’єсі Ехо і На-
рцис (ХVІІ ст.). 
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На початку ХХ століття з’явився 
одноактний балет Нарцис і Відлуння 
на музику Ніколая Чєрєпніна, а пізні-
ше хореографічна мініятюра Нарцис 
(музика Н. Чєрєпніна, хореографія 
К. Ґолєйзовского, 1960). Балет засно-
ваний на версії міту в поемі Овідія 
Метаморфози (однієї з трьох зафік-
сованих письмово).

Російський композитор, дири-
гент Ніколай Чєрєпнін був учнем Ні-
колая Рімского-Корсакова. На почат-
ку століття Н. Чєрєпнін дириґував у 
Парижі «Російському балету» та за-
кономірним виявилася поява його 
балету Нарцис та Ехо (Нарцисс и Эхо 
1911) в Монте-Карло. Музика балету 
Н. Чєрєпніна створена з урахуванням 
хореографічних рішень, які переда-
ють емоційно-образну та метрорит-
мічну основу твору. Хоча музика в 
цьому балеті є програмою для розви-
тку рухів і дій танцівників, все ж Чє-
рєпнін продовжує лінію західноевро-
пейського балету, який розвивався в 
руслі одноактних камерних спекта-
клів та був заснований на принципах 
наскрізного розвитку музичної тка-
нини з переломленням різних музич-
них стилів. Музика балету написана 
в традиціях романтизму та імпресіо-
нізму композиторів Кльода Дебюссі, 
Ніколая Рімского-Корсакова, Алєк-
сандра Скрябіна. 

Не зважаючи на те, що музика 
балету є активною складовою дій-
ства, основним мистецьким образом 
балету є Нарцис. Його роль є струк-
турною основою та кодом, як міту, 
так і всіх художніх творів, що виника-
ли упродовж історії культури на цей 
сюжет. Образ Нарциса не підвладний 
ні часовим, ні просторовим, ні сус-
пільним змінам, його код-образ став 
символом гордости й самозакоханос-

ти, із мітологічного образу він пере-
творився на код із певними рисами 
людського характеру, що було харак-
терно для грецької мітології з антро-
поцентричним спрямуванням. 

У балеті Нарцис і Ехо знаходимо 
такі опозиційні пари, як просторові і 
чуттєві орієнтири – образи Нарциса 
і німфи Ехо. Ми сприймаємо міт про 
Нарциса як поняття чи явище нарци-
сизму, в якому Нарцис є втіленням 
кохання до власної подобизни. Хоча 
образ Ехо1 в рівній мірі важливий 
тому, що цей міт про явище «відлун-
ня», про нездатність висловлювати 
свої думки і почуття, а використо-
вувати готові чужі рецепти, що при-
таманно будь-якому часу та показує 
й сучасне суспільство і навіть може 
стати його символом. Співвідношен-
ня Нарцис-(Ехо)Відлуння реалізуєть-
ся в космічному просторово-часово-
му контексті міту та встановлюється 
паралелізм між я – мої дії. 

В основі мітологічних символів-
кодів знаходяться мітологічні пред-
мети або істоти, які є своєрідними 
скупченнями прикмет, де за одними 
ознаками вони ототожнюються, а за 
іншими протиставляються [9]. Так, 
Нарцис втілює образ самозакоханої 
людини, а в іншому випадку, людина, 
яка не може себе знайти. Таке поєд-
нання ототожнень та протиставлень 
структурує й будує систему міту. Єлє-
азар Мєлєтінській вказує на те, що 
клясифікування можливостей бінар-
ної логіки розширює ієрархічний по-
діл світу на різні рівні. А поняття «рі-
вень» при цьому ієрархічному поділі 
близьке до поняття «код» як засобу 
вираження та до мови опису. У тако-
му випадку ці терміни взаємозамінні.

1 Ехо (грец. Ἠχώ) – ім'я німфи, якa пов'язана 
із явищем відлуння.
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Згідно з Плятоном, символ є 

означенням переходу зі сфери раціо-
нального у сферу містичного, матері-
яльним вираженням вищої ідеальної 
сутности. Нарцис через мистецтво 
плястики (яке у цьому прикладі є 
процесом кодування засобами мис-
тецтва) передає символізм мітоло-
гічного коду. Кодування є багатосту-
пінчастим процесом переробки дже-
рела інформації (коду) у предметне 
або смислове значення (коду-знаку-
символу-образу). Код образу само-
закоханої людини в балеті Н. Чєрєп-
ніна – Овідія – К. Ґолєйзовского вті-
лений Ніколаєм Ціскарізде. Музичні 
інтонації Н. Чєрєпніна більше від-
повідають образній системі Нарци-
са-Ціскарідзе. Нарцис в трактуванні 
К. Ґолєйзовского та В. Васільєва не 
стільки самозакохана в себе люди-
на, скільки пристрасна істота у об-
разі фавна. Він не просто «милується 
своїм відображенням [...] він yвесь 
тремтить від збудження [...], щось ве-
летенське, фантастичне з’являється 
в його постаті, в його стрибках і бурх-
ливих обертаннях» [2, 356].

Отже, мітологічні коди в балеті 
Нарцис і Ехо Н. Чєрєпніна пов’язані з 
сюжетом міту та його головним ге-
роєм, процес кодування – передачею 
засобами мистецтва плястики осно-
вної ідеї твору та почуттів головного 
героя.

Згадуючи культурно-історич-
ні традиції, які як і культурні коди, 
накопичують, консервують та від-
творюють оповіді про минуле за до-
помогою символів, знаків і образів 
у різних жанрах (міт, казка, переказ, 
легенда, оповідання, пісня, хоровод 
тощо), бачимо спільне коріння міту 
й коду, феномену «подвійного ко-
дування» з комплексами ідей, віру-

вань, почуттів, які втілені у форму 
яскравих мітологічних образів. Трак-
тування або визначення коду, а ін-
коли, й подвійного коду цих жанрів, 
пов’язано з феноменом кодування 
у різних художньо-естетичних фор-
мах. Зокрема, для постмодерністич-
ного мистецтва властиві багатова-
ріянтність визначення, обов’язкова 
комунікативність, зрозумілість усім 
членам творчого і перцептивного 
процесу, поєднання різних кодів в 
одному жанрі.

Таким чином, варто зробити ана-
ліз специфіки змін у різних формах 
духової культури, зокрема у мітах. 
Адже, міт не є виключенням з тради-
цій, а навпаки, як одна із форм пер-
вісної культури і мистецтва, який 
зберігає та описує події за участю 
своїх «кодів»-богів, демонів і геро-
їв, та складає коди-історії про похо-
дження світу, богів і людства. З пере-
бігом часу мітологічні образи та іс-
торії набули ознак коду, а зміст мітів 
трактується як кодована інформація 
в сучасному світі, яку необхідно де-
кодувати, «розшифрувати».

З визначення культурного коду 
випливає, що це поняття невіддільне 
від різноманітних форм репрезента-
ції знання, науки й мислення. Влуч-
ною є теза англійського етнографа 
Броніслава Маліновського про ко-
дування думки, укріплення моралі 
у мітах. У ролі джерел коду в міті Б. 
Маліновський вказує, з одного боку, 
на архаїчну свідомість як «священне 
писання» та, з іншого, на дійсність 
у житті первісної людини, яка не 
виокремлювала себе з навколиш-
нього середовища, а її повсякденне 
мислення знаходилося під впливом 
емоційної, афектно-моторної сфе-
ри. Тому первісна людина піддавала 
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природу і соціюм «загальній персо-
ніфікації в мітах і «метафорично» їх 
зіставляла. Людина переносила на 
природні об’єкти свої прикмети, при-
писувала їм життя, людські почуття. 
Вираз сил, властивостей і фраґмен-
тів космосу як конкретно-чуттєвих і 
одухотворених образів породжувало 
вигадливу мітологічну фантастику» 
[8, 123]. 

На думку режисерів, дія у ви-
ставі (міті) одночасно існує у двох 
площинах (матеріяльно-візуальній 
та у свідомості), маючи своєрідне 
подвійне буття. Останнє виклика-
ють об’єкт, із яким воно пов’язане, 
та символи мітологічного характе-
ру. «Сама структура символу спря-
мована на те, щоб занурити кожне 
окреме явище у стихію «першодже-
рела» буття і подати через це явище 
цілісний образ світу. Тут закладена 
спорідненість між символом і мітом, 
а символ і є мітом» [1, 156]. Чим далі 
йде режисер від означування сим-
волів до символізації знаків, тим 
ближче він просувається до ство-
рення неоміту.

Недарма імена античних богів і 
героїв стають кодами подій, сюжетів, 
образів, наприклад, війна – «Марс», 
кохання – Венера, мудрість – Мінерва, 
різні мистецтва і науки – Музи. Таке 
слововживання мітологічних персо-
нажів і феноменів є однією із форм 
художнього кодування в мистецтві. 
Воно утрималося і до наших днів, зо-
крема в поетичній, музичній мові та 
хореографії, малярстві та скульптурі, 
що увібрали до себе багато мітоло-
гічних образів і мотивів. 

Нова мітотворчість у музично-
му, зокрема, хоровому мистецтві, 
пов’язана з пошуком нових ідей у 
старому (клясичному) матеріялі. На-

талія Гречуха у дослідженні Неомі-
тологічні тенденції в хоровому мис-
тецтві України 80 – 90-х років ХХ сто-
ліття вивчає проблеми музичного 
неомітологізму в Україні. Питання 
естетичних аспектів неомітологіз-
му, його видової специфіки, до яких 
звертається ця авторка, пов’язані з 
еволюцією давньоукраїнської міто-
логії, тісними зв’язками мітології з 
обрядовим фольклором, формуван-
ням жанрової та образно-тематич-
ної систем українського обрядового 
фольклору, етнореґіональної спе-
цифіки фольклорних виконавських 
традицій та ін. 

У семіосфері (системі знаків) 
знак, як певний емпіричний матері-
яльний об’єкт, може сприйматися на 
чуттєвому рівні й виступати у про-
цесі спілкування й дискурсу пред-
ставником якогось іншого об’єкта. 
Таким прикладом може бути мова, де 
головним знаком є слово, що заміщує 
реальний денотат. У розробці кодо-
во-символічної концепції мітології 
та народної поезії Олександр Потеб-
ня спирався на джерельний матеріял 
(мову, фольклор, звичаї, вірування 
тощо), надаючи переваги семіотич-
ному значенню слова, проникненню 
у внутрішню форму слова, а через 
неї – в таємниці духової та духовної 
культури давніх народів мітологічної 
доби (мовознавчий, філософський, 
етнографічно-фольклористичний, 
літературознавчий аспекти). Рекон-
струюючи давні мітології, він долу-
чав до дослідження обряди, звичаї, 
ритуали, систему заборон, що реґла-
ментувала життя прадавньої людини
«від колиски до гробової дошки». Ма-
ґістерська дисертація О. Потебні Про 
деякі символи у слов’янській народній 
поезії (1860 – 1861) власне була при-
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свячена символам-кодам у мітах [10, 
40]. 

О. Потебня розглядає код-
символ-мітологему у семантиці та-
ких мітем-символів, як вогонь, світ-
ло, вода, дим, дорога, мороз, вітер, 
дерево, листя, розум, калина, доля, 
та багато інших. Кожне архетип-
не джерело є кодом-мітологемою з 
фольклорним, етнографічним і мов-
ним спрямуванням та стає основою 
різдвяних обрядів – із образами Ба-
би-Яги, Змія, вовка, відьми тощо [10, 
211]. Отже, О. Потебню цікавили ет-
нокультурологічні реконструкції се-
міотики прадавніх мітологем як по-
шуки семантики давніх явищ, транс-
формованих в інші шари і системи 
культури. 

Проблеми вивчення міту та мі-
тотворчости актуалізуються у су-
часній українській культурології. 
Вілен Горський трактує міт як «про-
дукт специфічного духово-практич-
ного освоєння світу людиною, що 
передбачає синкретичне уявлення 
про реальність, спрямовану на роз-
гадку «останніх» підстав людського 
буття». Він вважає, що міт не є зна-
нням істини, та не передбачає він і 
віру в неї [3, 195]. Цей філософ трак-
тує звернення до мітічного шару 
української культури чи не як найпо-
пулярніший напрямок гуманітарних 
студій останнього часу. Інтерес до ет-
номітологічних студій об’єднує укра-
їнських та закордонних дослідників, 
які намагаються разом відтворити 
типові риси й специфіку духового об-
разу нинішньої України. Нещодавно 
колектив науковців Національного 
університету «Києво-Могилянська 
Академія» завершив дослідження 
теми Історична мітологія в сучасній 
українській культурі, яке здійснюва-

лось у співдружності із вченими уні-
верситету Женеви.

Такий акцент в актуальних 
українознавчих, у тому числі й ет-
нокультурологічних дослідженнях 
не випадковий. Він обумовлений як 
специфічним місцем, що його посі-
дає проблема міту в гуманітарних 
студіях европейських вчених ХХ сто-
ліття, так і специфікою тих процесів, 
що відбуваються на початку третьо-
го тисячоліття в духовому житті як 
України, так і світу загалом.

Усі ці дослідження стосуються і 
проблем коду, й кодування в міті, а 
від нього – в сучасному мистецтві. 
Наприклад, культуролог Наталія 
Жукова пише про міт у культурі кін-
ця ХІХ – першої половини ХХ століт-
тя акцентуючи на мітічних знаках-
кодах-героях (боги, демони, герої, іс-
торії), за допомоги яких у мистецтві 
ведеться оповідь про минуле, на-
вколишнє буття, походження світу 
тощо. Ці міти можна ідентифікувати 
як кодові для сучасного мистецтва 
[4, 47].

Цікавим прикладом у сучасній 
хореографії є балет Раду Поклітару 
на музику українського композитора 
Мирослава Скорика. Виходячи з того, 
що символіка мітологічних кодів має 
струнку естетичну систему, сучасний 
хореограф Раду Поклітару більш за 
все цікавиться емоційно-психологіч-
ними моделями міту й музики. Його 
балетний триптих Перехрестя на му-
зику скрипкових концертів (Другий, 
Шостий і Сьомий) відомого україн-
ського композитора Мирослава Ско-
рика розповідає історію людських 
доль. Головна ідея твору визнача-
ється крізь образи жінок-богинь з 
давньогрецької мітології, які пря-
дуть нитки життя. У давньогрець-
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кій мітології – це богині долі Мойри 
(«мойра» в перекладі з грецької мови 
означає «частка», «частина», зі зна-
ченням «доля», яку отримує кожна 
людина при народженні). Спочатку в 
уяві древніх греків доля втілювалася 
у якомусь неживому предметі – фе-
тиші, що був носієм життєвих сил; 
пізніше маґічною силою наділювало-
ся божество. У принципі, такі уявлен-
ня співпадають і з австралійською 
мітологією, де елемент людського 
світу складає пару з елементом при-
родним, підкреслюючи мітологічну 
знаковість або взаємну «метафори-
зацію» [9, 101].

Згідно з Гомером, мойрами, які 
прядуть нитку людської долі, були 
три сестри – Лахесис, Клото і Атро-
пос. Їх уявляли в образі суворих стар-
ших жінок: Лахесис – з міркою або 
вагами, Клото – з веретеном у руці, 
Атропос – із книгою життя і ножиця-
ми, де розрив нитки означав смерть. 
У Поклітару роль цих сестер пере-
дана відеоряду з котушками ниток, 
які обертаються – як символи життя. 
Майже за Плятоном, який зображає 
їх як жінок у білих шатах, Поклітару 
одягає увесь балет в білий одяг, озна-
чивши обриси чоловічого та жіночо-
го тіл на полотні. Мойри у міті нале-
жали до сил вищого небесного пра-
вопорядку та вершили під музику 
небесних сфер сьогодення, минуле 
та майбутнє. Плятон називав їх до-
чками богині Ананке («необхіднос-
ти»), яка обертала світове веретено. 
Такий символ обернення є і в балеті, 
хоча першоосновою твору Р. Поклі-
тару на музику М. Скорика не висту-
пає міт у повному прочитанні. Кодом 
основного дійства є символіка міту в 
метафорах, алеґоріях, алюзіях. Балет 
має декілька важливих ідейних за-

сад та своєрідну естетичну систему. 
По-перше, плетення нитки долі, де 
нитка виступає символом людсько-
го життя. Кожне життя неповтор-
не, кожна людина має свій шлях (на 
сцені символічні валізи). По-друге, 
у хронологічному пляні пряжа або 
мотузка позначає переплетення по-
колінь, передачу традицій, безпе-
рервність чергувань. Варто згадати 
й інший балет Поклітару – Довгий 
різдвяний обід, у якому вже на мате-
ріялі традиційного різдвяного свята 
розігрується історія родини від на-
родження до смерти, де Смерть має 
головну роль у житті. Повертаючись 
до балету Перехрестя, по-третє, такі 
символічні значення пряжі-нитки, 
як життя, пуповина, наступність, 
черговість, ряд, а також доля у кон-
тексті твору пояснюють роль нитки, 
мотузки як спосіб зв’язку неба з зем-
лею чи землі з підземним царством. 
Образ-символ-код нитки-рятівниці, 
за допомогою якої вдається кудись 
спуститися, піднятися або просто 
врятуватися, постійно фіґурує у 
мітах і в фольклорних текстах. На 
наше переконання, у цьому балеті 
образ небесної пряжі-хмари й кос-
мічної пряжі нагадує філософське 
трактування Плятоном необхіднос-
ти, непереборної сили, що тяжіє, не 
тільки над людьми, а й над богами. 
Цей рух виникає від космічного при-
строю або веретена Ананке. Одним 
із контроверсійних моментів у ба-
леті виступає колір. Білий колір є 
символом святости й відчужености 
від мирського, спрямованости до ду-
ховної простоти, причетности Боже-
ственному світові, а чорний колір на 
одязі танцівників символізує, що від-
хід від земних радощів, неоднознач-
ність, таємниць – усе залежить від 
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долі, яку пряде нитка життя. Смерть 
одягнена у чорний колір. З одного 
боку, Людина є вільним творцем сво-
го щастя, а з іншого, тільки визначе-
на доля здатна зробити її щасливою. 

Особливу роль має Червона нит-
ка, червоний колір, який поєднує і 
змінює свідомість та життя Люди-
ни. Червоний колір виступає кодом 
змінної дії-перехрестя: життя-смер-
ти, смерти-відродження, відроджен-
ня-труднощів. 

Створення образу-коду «пере-
хрестя долі» стає одним із кодів-ляй-
тмотивів балету. Не повторюючи 
стародавнього міту, Р. Поклітару від-
творює його у постмодерністсько-
му варіянті. Видатний хореограф 
показує стадії змін та «перехрестя 
долі» кожної людини. Він розвиває 
основну ідею сюжету міту і пропонує 
кожному замислитися над проблема-
ми Людини. Поклітару позбавляє сю-
жет балету мітологічного розуміння, 
відтворюючи зміст у парадоксальній 
формі. 

Балет Раду Поклітару Перехрес-
тя перегукується з балетом Піни 
Бауш Орфей та Евридіка. Її балет теж 
написаний за відомим мітологічним 
сюжетом, який дуже часто викорис-
товується у різних видах мистецтва. 
Обидва балети представляють сучас-
ну хореографію з вільними рухами 
всього корпусу. Навіть існує схожість 
у підборі костюмів героїв та передачі 
сюжетної лінії міту. 

Таким чином, згідно з завдання-
ми вивчення міту як втілення коду і 
визначення в міті процесу кодуван-
ня можемо зробити висновки про те, 
що, міт є архаїчно-синкретичним ви-
дом мистецтва, в якому культурний 
код є системою умовних символів, 
образів, позначень та знаків. Міто-

логічний код художньо-естетично 
передає систему правил, збережену 
інформацію за допомогою образів, 
мотивів, сюжетів, знакових героїв.

У ролі мітологічних кодів часто 
виступають міста, події, історії, ге-
рої. Код-знак у міті представляє не 
тільки об’єкт (предмет, явище, по-
дію), але й властивості об’єктів та 
суб’єктів і відношення між ними. Ці 
відношення складають процес коду-
вання, який репрезентується за кон-
цепціями Фердинанда де Соссюра і 
Чарльза Пірса: код із точним визна-
ченням символу, образу (іконічний 
знак) – Венера, Аполлон; код з визна-
ченням контексту і відношеннями 
між об’єктами та його властивостя-
ми (знаки-індекси) – «авгієві ко-
нюшні», гора Олімп; код-символ, не 
пов’язаний із об’єктами чи суб’єктами 
фізично, але позначає їх умовно за 
конвенціональністю його значення 
(знак-символ) – аполлонійське та ді-
онісійське начало.

Крім того, на основі визначення 
Ч. Пірса про репрезентамент і знак 
та подвійне відношення між ними 
[15], а саме, об’єкта та його репре-
зентації, робимо висновок про по-
двійне трактування мітологічного 
коду. Мітологічний код є знаковою 
структурою з певними правилами 
поєднання, упорядкування симво-
лів та способом структурування 
(Умберто Еко).

На основі визначення Міше-
ля Фуко [14], що «епістема – фунда-
ментальний код культури», міт та-
кож є культурним кодом із набором 
процедурних практик, у яких код-
епістема виступає співвідношенням 
«слова» і «предмета», як код-слово 
у Ренесансі, код-образ – у Клясициз-
мі, код-символ – у системі знаків у 
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Новий час. На основі досліджень із 
психології виявилося, що у процесі 
осмислення дійсности міт проявляє 
себе як невід’ємна властивість сві-
домости, що не залежна від ступе-
ня розвитку знань, властива homo 
sapiens протягом усіх століть його 
існування. У міті з точки зору коду й 
кодування розглядається реальність 
та цінність людського існування у 
співвіднесенні з сакральним мітоло-
гічним часом і «парадиґматичними» 
санкціями (М. Еліаде). 

Саме історичні та етнокультурні 
трансформації міту й мистецька ді-
яльність, яка його відтворює, пояс-
нюють тривалість існування кодів 
у культурі, перманентне значення 
мітологічних образів у сфері мис-
тецтв. 

Прикладом «подвійного коду-
вання» у використанні мітичних 
кодів може бути вживання імен 
античних богів і героїв у алеґорич-
ному сенсі. Феномен «подвійного 
кодування» у міті теж відповідає 
природі сприймання на чуттєвому 
рівні й у процесі спілкування і мис-
лення людини стає знаком уявлен-
ня якогось іншого об’єкта, дії, події, 
явища. 

Підводячи підсумки наголосимо, 
що розгляд особливостей коду і коду-
вання в системі філософських, куль-
турологічних і мистецтвознавчих 
принципів і категорій свідчить, що 
цей підхід є універсальним, оскільки 
принципово може бути застосований 
у будь-якій галузі духової культури – 
зокрема й у мистецтві.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 
В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА

Наукове товариство імени Шев-
ченка (НТШ) – перша суспільна уста-
нова, яка присвоїла собі ім’я україн-
ського поета, що поєднало розділених 
кордоном представників української 
нації. Ім’я Шевченка стало світлом на-
ціонального відродження, символом 
української культури, канвою для 
розбудови нової науки, пріоритетом 
якої були українознавчі дисципліни. 
Ця інституція виникла у Львові «з ме-
тою забезпечення захисту для укра-
їнського слова поза межами царсько-
жандармської влади» [15, ІХ] і згурту-
вала українську інтеліґенцію навколо 
національної ідеї.

Створене на зразок европей-
ських академій, НТШ нерозривно 
пов’язане із загальноукраїнською 

наукою. У його структурі діяло три 
секції – історико-філософська, філо-
логічна та природничо-математич-
но-лікарська з різними комісіями. 
При перших двох – Етнографічна ко-
місія. Залежно від амплітуди функ-
ціонування товариства відповідно 
розвивалася й народознавча галузь. 
За часи діяльности НТШ для фоль-
клористики характерні тенденції 
інтенсивного збирання матеріялу, 
публікацій та глибокого науково-
го опрацювання народної словес-
ности; посилена увага до жанрових 
і тематичних зібрань; організація 
систематичної дослідницької робо-
ти; звернення до вивчення етному-
зикознавчого аспекту; постановка 
нових теоретичних проблем. 
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Ґрунт для фольклористики в 
Галичині підготував Іван Франко 
та його оточення, а з приходом Ми-
хайла Грушевського посилилась 
і поглибилася систематична до-
слідницька праця. Очевидно, якби 
М. Грушевський приїхав до Львова 
на десять років раніше, йому не вда-
лося б досягнути тих результатів, 
які він здобув тут на поприщі укра-
їнської науки, бо тоді суспільство ще 
не було готове до цього, оскільки не 
вистачало ентузіястів, які могли б 
серйозно займатися наукою. На по-
чаткових стадіях роботи важливу 
роль відіграло порозуміння між чле-
нами Товариства. У цьому контексті 
варто наголосити на взаємній на-
уковій діяльності «великої трійці» – 
Михайла Грушевського, Івана Фран-
ка та Володимира Гнатюка, – які, за 
висловом Володимира Яніва, зали-
шаться у пантеоні найвидатніших 
українців усіх часів завдяки своїй 
праці в НТШ [21, 7]. Перший із них 
був головою НТШ (1897 – 1913), 
другий – директором філологічної 
секції (1898 – 1907), останній – дов-
голітнім секретарем НТШ (1898 – 
1926). Усіх їх об’єднувала спільна 
діяльність в Етнографічній комісії, 
спрямована на виявлення важливих 
духових цінностей. Цей час увійшов 
в історію як «золота доба».

Талант Михайла Грушевського 
залучати до роботи наукових пра-
цівників дав вагомі результати. За 
його протекцією членом НТШ став 
Іван Франко (1895), згодом когор-
ту фольклористів поповнено моло-
дими силами (Володимир Гнатюк, 
Зенон Кузеля, Осип Роздольський, 
Філарет Колесса). Високо оцінюючи 
роботу товариства, І. Франко завдя-
чував насамперед організаторським 

здібностям М. Грушевського, з ді-
яльністю якого розпочалася систе-
матична наукова праця. «Хто б там 
не приписував собі заслугу зрефор-
мування сего Товариства, – писав 
І. Франко 1901 року, – все одно треба 
сказати, що заслуга зорганізування 
в ньому наукової праці вповні нале-
жить проф. М. Грушевському. Чоло-
вік широкої освіти, незламної волі 
і невичерпної енергії, він сполучає 
в собі серйозність і критицизм уче-
ного-історика з молодечим запа-
лом для справи піднесення рідного 
народу» [19, 160-161]. З наведеної 
цитати простежується, як високо 
оцінив І. Франко організаторську та 
наукову діяльність М. Грушевського 
і його роль у реформуванні НТШ. Не-
зважаючи на те, що це були тільки 
початки роботи М. Грушевського як 
голови НТШ, І. Франко зумів розпіз-
нати в ньому неординарну постать – 
талановитого керівника і здібного 
науковця.

НТШ стало новим етапом у роз-
витку науки і здобуло поважне 
місце серед наукових інституцій 
слов’янського світу. Уже перші кро-
ки, які воно робило, викликали на-
віть здивування і подив окремих 
слов’янських діячів, зокрема Ва-
трослава Яґіча, у зв’язку з тим, «як 
се товариство ухитряється при та-
ких мізерних фондах продукувати 
так багато» [18, 360]. Систематична 
праця в НТШ – це справді перший 
приклад такої активної роботи не 
лише в історії галицької, а й загалом 
загальноукраїнської науки. 

Безпосередньо сам М. Грушев-
ський, крім історичних дисциплін, 
приділяв чимало уваги питанням 
фольклористики. З його приходом 
усе частіше почали з’являтися в «За-
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писках Наукового Товариства імени 
Шевченка» розвідки, приурочені до 
цієї галузі, рецензії на фольклорис-
тичні видання українських та за-
кордонних авторів. Для успішного 
проходження наукової роботи він 
готував і залучав молодь. Разом з 
І. Франком спонукав О. Роздольсько-
го, В. Гнатюка до співпраці у перших 
томах «Етнографічного збірника». 
1901 року було запропоновано тоді 
ще студентові Віденського універ-
ситету З. Кузелі подавати постійно 
огляди західноевропейських на-
укових видань до бібліографічного 
відділу «Записок НТШ», що моло-
дий дослідник ретельно виконував 
упродовж тривалого часу.

За ініціятивою М. Грушевського 
й І.Франка засновано окрему серію 
для публікування фольклорно-ет-
нографічних матеріялів, адже до 
того часу не існувало спеціяльних 
часописів, де можна було б помі-
щати уснопоетичні матеріяли чи 
теоретичні розвідки. Українські до-
слідники змушені були друкувати 
фольклорні записи разом із роз-
відками у російськомовних, у поль-
ських періодичних виданнях. За 
слушним зауваженням Федора Вов-
ка, «наш український народ не мав 
досі ні своєї наукової літератури, ні 
своїх власних наукових інституцій, 
і наші праці, як і наші робітники на 
етнографічному полі мусіли шука-
ти притулку то у московській, то у 
польській, то інших слов’янських і 
позаслов’янських літературах» [1, 
XVIII]. Вперше в Україні почали ви-
ходити рідною мовою спеціяльні 
часописи для фольклорно-етногра-
фічних матеріялів (серія «Етногра-
фічних збірників» і «Матеріялів до 
українсько-руської етнольоґії») та 

для науково-теоретичних розвідок 
(«Записки НТШ»). Із початком цих 
видань нарешті настала можливість 
оприлюднювати наукові статті рід-
ною мовою, публікувати фольклор-
но-етнографічні матеріяли.

Наукова цінність зібрань усної 
словесности, які виходили під егі-
дою НТШ, у тому, що всі вони супро-
воджувалися відповідними перед-
мовами, оскільки це складало одну 
з важливих вимог у тодішній прак-
тиці. Автори докладно з’ясовували в 
них низку питань, які зводимо до та-
ких пунктів: а) методи збирання та 
способи упорядкування матеріялу; 
б) мета, що ставили перед собою; в) 
засоби користування (архівні мате-
ріяли, передруки, рукописні джере-
ла) для досягнення цієї мети; г) ха-
рактеристики інформаторів; д) пе-
релік прізвищ збирачів та географії 
записів; е) текстологічні принципи 
видання. Ґрунтовністю відзначали-
ся передмови І. Франка до Галицьких 
народних приповідок, у його ж упо-
рядкуванні до записів О. Роздоль-
ського – Галицькі народні казки, Га-
лицькі народні новели; В. Гнатюка до 
Лірницьких пісень, Галицько-руських 
анекдотів, Галицько-руських народ-
них леґенд, Народних оповідань про 
опришків, Гаївок. У більшості з них 
подано широкий бібліографічний 
огляд з досліджуваного предмета. 
Вичерпними також є вступні статті 
Іларіона Свєнціцького, Зенона Кузе-
лі до похоронних голосінь, звичаїв 
і обрядів. «Етнографічні збірники» 
супроводжувалися іншим ґрунтов-
ним науковим апаратом (вказівка 
на варіянти, паралелі, докладна пас-
портизація, покажчики). Збірники 
містять неоціненний джерелознав-
чий матеріял, актуальний і сьогодні. 
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Вимоги до автентичности тек-
сту, починаючи від записування і за-
вершуючи публікацією, – основний 
постулят фольклористів-збирачів 
та едиторів. Правильність відтво-
рення дійсної картини побутування 
залежала від рівня їхньої індивіду-
альної підготовки. З іншого боку, 
тексти оформлялися за правилами 
графіки й орфографії, що існували 
на той час. Сумлінні видавці нама-
галися не втручатися в них. Зміни 
стосувалися в основному «підтри-
мання» повноти тексту, збереження 
рівноскладовости віршового рядка, 
інші, дрібніші, суттєво не впливали 
на якість фольклорних творів.

У збирацькій, едиційній та тек-
стологічній практиці досліджува-
ного періоду міцно утвердилися на-
укові принципи. Зініційовані Етно-
графічною комісією НТШ методичні 
поради, програми, квестіонари дали 
позитивний результат у формуван-
ні автентичного джерелознавчого 
фонду. Систематика матеріялів, їх 
наукове опрацювання, введення в 
широкий контекст гідно представи-
ли українську фольклористику в на-
уковому світі.

Пріоритет української мови 
сприяв інтенсивній діяльності НТШ. 
З цього приводу суттєво змінилася 
на краще і мовна ситуація. На перше 
місце ставилиcь національні інтер-
еси. Одним із засадничих принци-
пів було публікування матеріялів, 
пов’язаних безпосередньо з Украї-
ною. Цим закладено основу, а заодно 
й наукову базу для подальшої праці 
і взаємозв’язків з українськими та 
закордонними дослідниками, що 
простежується з публікацій, зокре-
ма основного друкованого органу 
Товариства – «Записок НТШ», які 

забезпечували також і міжнародні 
контакти. 

Найпродуктивнішим для ча-
сопису, як і діяльности Товари-
ства загалом, став період з 1895 
по 1913 рік, упродовж якого реда-
ґував його М. Грушевський. Якраз 
тоді інтенсивно публікували свої 
праці І. Франко, В. Гнатюк, Ф. Ко-
лесса, Ф. Вовк, З. Кузеля. «Записки 
НТШ» виступили трибуною для 
теоретичних розвідок, у яких по-
рушено загальнонаукові проблеми 
про усну словесність, окремі фоль-
клорні жанри, а також питання іс-
торії фольклористики [Див.: 13, 
406-422]. Внесок окремих персона-
лій у народознавчу науку розкрито 
в розвідках Василя Доманицького 
про Зоріяна Доленгу-Ходаковсько-
го [7, 1-43], Мирона Кордуби Розвід-
ки д-ра Раймунда Фридриха Кайндля 
з етнографії рускої [10, 1-10], Іва-
на Франка Еміль Коритко, забутий 
слав’янський етнограф [17, 82-122], 
Андрія Франка Григорій Ількевич як 
етнограф [16, 91-122, 123-156, 117-
139]. Низку публікацій у «Записках 
НТШ» приурочено культурним вза-
єминам українців, у яких ідеться про 
фольклористичні зв’язки, листуван-
ню відомих науковців, громадських 
діячів, наведено короткі біобіблі-
ографічні довідки [2, 339-390], [3, 
165-240; 12, 5-10] тощо. Неоцінен-
ним джерелом інформації для до-
слідників були рецензії. «Діставши 
нову книжку в руки, – зауважив Во-
лодимир Дорошенко, – насамперед 
хапались переглядати рецензійний 
відділ» [8, 31]. 

Багато матеріялу з фольклорис-
тики представлено у розділах На-
укова хроніка і Бібліографія, які за 
редаґуванням М. Грушевського були 



444 +

Spheres of Culture+
постійними в часописі. Важливе зна-
чення мали повідомлення з питань 
народознавства з інших україн-
ських та іноземних видань. Скажімо, 
В. Гнатюк систематично рецензував 
випуски російської періодики – «Жи-
вая старина», «Этнографическое 
обозрение», «Известия Отделения 
русского языка и словесности». 
Огляди публікацій із різних інозем-
них часописів, як уже було зазначе-
но, робив З. Кузеля, активно співп-
рацюючи у бібліографічному відділі 
«Записок НТШ». Найчастіше він ви-
бирав інформацію з публікацій, що 
з’являлися в Італії, Австрії, Німеч-
чині, Франції. Скажімо, на 1909 рік 
чужоземна бібліографія, що стосу-
валася усієї української території, 
вже налічувала 10 000 заголовків 
[9, 362]. Із відходом М. Грушевсько-
го від редакторства (1913) структу-
ра «Записок НТШ» дещо змінилася. 
Лише у деяких томах подавали пев-
ний інформативний матеріял (1926, 
т. 144-145; 1937, т. 153), здебільшого 
вже не було публікацій довідкового 
характеру, а також рецензій на праці 
з фольклористики. 

Велику організаторську роботу 
в редакції «Записок НТШ» проводив, 
крім М. Грушевського та І. Франка, 
В. Гнатюк, який постійно налаго-
джував зв’язки з багатьма науков-
цями не лише українськими, а й за-
кордонними, забезпечував «Запис-
ки НТШ» фольклорно-етнографіч-
ним матеріялом та розповсюджував 
часопис у наукових колах України і 
поза її межами. Документи того часу 
засвідчують, що як секретар НТШ, а 
згодом голова Етнографічної комі-
сії В. Гнатюк. займався обміном на-
укової літератури. Скажімо, до ньо-
го звертався російський дослідник 

Н. Спєранскій з Москви з проханням 
прислати окремі номери «Записок 
НТШ», де містяться дослідження 
проф. Ф. Колесси [4, 353]. Чеський іс-
торик та етнограф Л. Нідерле писав 
з Праги, що останні річні комплек-
ти «Записок НТШ» для нього стали 
важкодоступними [4, 165]. На жаль, 
не завжди вчасно можна було одер-
жати видання НТШ навіть у підро-
сійській Україні, про що, зокрема, 
нерідко повідомляв Борис Грінчен-
ко з Чернігова: «Дякую за прислані 
мені книжки, – писав письменник до 
Володимира Гнатюка. – Вони мені 
дуже здаються, бо саме тепер дру-
кую новий том фольклорної прози. 
«Етнографічний збірник» у мене є 
тільки шість томів, «Етнографічних 
матеріялів» [«Матеріяли до укра-
їнсько-руської етнольоґії». – Г. С.] є 
тільки перший том; «Записок науко-
вих» не стає ХХVІІІ т. і всіх після ХХХІ-
ІІ. Коли б прислали на ту ж адресу, то 
вельми вдячний був би» [4, 83-84].

 За видавничою продукцією НТШ 
посідало одне з провідних місць по-
між подібними закладами інших 
слов’янських народів. З наукового 
погляду видання Товариства не по-
ступалися перед подібними закор-
донними. Вони охоплювали важли-
ві царини науки і відіграли значну 
роль у розвитку фольклористики. 
Навколо часописів згуртувались у 
співпраці передові наукові сили роз-
діленої на той час України та залу-
чено широке коло іноземних авто-
рів. Статті, надруковані в «Записках 
НТШ», одержали позитивні відгуки 
в багатьох іноземних часописах.

До Першої світової війни в 
НТШ видано 118 томів «Записок 
НТШ» із 155, що вийшли у Львові до 
1939 року; 36 випусків «Етнографіч-
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ного збірника» (із фактичних 39); 
15 томів «Матеріялів до українсько-
руської етнольоґії» (з усіх 22); 14 то-
мів «Збірника філологічної секції» 
та ін. Така активна діяльність НТШ 
перед початком Першої світової ві-
йни дає підстави прирівнювати то-
вариство до академічної установи, 
яка зорганізувала та виховала на-
укові кадри українців, залишивши 
глибокий слід в історії української 
наукової думки. Велику цінність для 
дослідницьких студій мала також бі-
бліотека НТШ, основу якої станови-
ли книжки і періодика, рукописні та 
архівні матеріяли з обсягу україніс-
тики. Безпосередньо перед війною 
до бібліотеки надходили майже всі 
українські газети, що видавали в 
Европі й Америці. Подібних фондів 
української преси, як констатував 
довголітній секретар НТШ В. Гна-
тюк [5, 134], не було більше в ніякій 
іншій бібліотеці на українських те-
ренах. Усе це засвідчує, що фолькло-
ристична робота в Галичині на той 
час проводилася фахово, система-
тично.

Темпи наукової діяльности по-
мітно знизилися під час війни, коли 
НТШ перестало працювати у звич-
ному форматі. 1914 рік, який мав 
бути ювілейним для товариства 
(плянували відзначити століття 
свого патрона, Т. Шевченка і сорока-
ліття літературної праці І. Франка), 
не приніс очікуваних результатів. 
Дещо вдалося зробити, але збір-
ник на честь І. Франка вийшов аж 
1916 року після смерти поета. Під 
час окупації Львова російська вла-
да не дозволяла проводити ніякої 
роботи в інституції: заборонені засі-
дання, не працювала друкарня, при-
зупинено видання наукової літера-

тури. У зв’язку з цим керівництво 
товариства перенесло центр НТШ 
на деякий час (травень-вересень 
1915 року) до Відня, де були більші 
можливості продовжити наукову й 
видавничу справу. До столиці Австрії 
переїхали Василь Щурат, котрий ви-
конував на той час обов’язки голови 
НТШ, Філарет Колесса, Степан Руд-
ницький. За допомогою кур’єра вони 
спрямовували діяльність «розірва-
ного навпіл» НТШ. Така ситуація 
стримувала накреслені ще до війни 
пляни, тому цей період був малопро-
дуктивним для товариства. Та все-
таки опубліковано, за підрахунками 
В. Гнатюка, 22 книжки і 6 зошитів [5, 
82]. Щоправда, із заплянованих 
11 видань Етнографічної комісії ви-
йшло всього 8.

У міжвоєнне двадцятиліття 
(1918 – 1939) поступово відновлю-
валася діяльність комісій НТШ, де 
зосереджувалась українська наука. 
Етнографічну комісію, яку очолю-
вав В. Гнатюк, а після його смерти 
Ф. Колесса, поповнили нові члени – 
Іван Раковський, Степан Рудниць-
кий, Гнат Колцуняк, Ярослав Пас-
тернак та інші. Однак і надалі по-
стійно виникали проблеми з видан-
ням фольклорних збірок, публіка-
цій статей і досліджень через брак 
коштів. Польська влада, що при-
йшла у Галичину з кінця 1918 року, 
переслідувала все українське, не 
виділяла державної допомоги для 
науково-видавничої справи, за-
бороняла навчання українською 
мовою в університеті, школі тощо. 
Незважаючи на такі умови, фоль-
клористика поповнилася ґрунтов-
ними студіями Ф. Колесси, серед 
яких новим словом у науці про усну 
словесність стали дослідження про 
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ґенезу народних дум із голосінь, що 
заперечило усталену тезу (Павла 
Житецького, Володимира Перетца) 
про напівкнижне та напівнародне 
походження кобзарських рецита-
цій. Учений наголосив на важли-
вості синтетичного вивчення дум 
(поєднання словесного тексту з ме-
лодією).

Праці-узагальнення з історії 
української літератури, в яких роз-
глянуто фольклор, появилися у 
1920-ті роки: Начерк історії укра-
їнської літератури (1920) Богда-
на Лепкого, Історія української лі-
тератури Олександра Барвінсько-
го, Історія української літератури 
(1920 – 1924) Михайла Возняка. 
Епохальним явищем европейського 
зразка стала Історія української лі-
тератури Михайла Грушевського, 
перші томи якої вийшли у Львові 
1923 року. Розгляд історії україн-
ської словесности автор розпочав 
із фольклору. Праця вирізняється 
високим теоретичним рівнем, ориґі-
нальністю концепцій та добірністю 
ілюстративного матеріялу. Те, що 
М. Грушевському вдалося подати, за 
його ж словами, такий «розкішний 
образ обрядової поезії», він завдя-
чував В. Гнатюкові, зокрема за цінне 
видання колядок і щедрівок, яким 
достатньо скористався у своїй моно-
графії [6, 189]. 

Заслуговують на увагу глибо-
кі наукові дослідження М. Возняка 
про фольклористичну діяльність 
«Руської трійці» – У століття «Зорі» 
Маркіяна Шашкевича (1935 – 1936) і 
розвідки про Франка-фольклориста. 
Важливу роль у фольклористичній 
думці Галичини відіграли доробки 
Ксенофонта Сосенка, Іларіона Свєн-
ціцького [Див.: 20]. Усі вони нале-

жать до цінних публікацій, які до 
сьогодні не втратили своєї вартости.

Піднесенню наукового престижу 
української фольклористики сприя-
ла співпраця з закордонними вче-
ними. Чимало представників НТШ 
(Ф. Вовк, М. Грушевський, І. Фран-
ко, В. Гнатюк, З. Кузеля, Ф. Колесса, 
Я. Пастернак) результатами своєї 
праці досягли европейського рівня, 
їх обирали членами народознавчих, 
фольклористичних, антропологіч-
них товариств у Петербурзі, Парижі, 
Відні, Берліні, Празі. Натомість дій-
сними членами НТШ у Львові става-
ли відомі іноземні дослідники (Ян 
Бодуен де Куртене, Еріх Бернекер, 
Алєксандр Брікнер, Олаф Брок, Лю-
бор Нідерле, Франц Пастрнек, Макс 
Фасмер, Іван Шишманов, Ватрос-
лав Яґіч, Альфред Єнсен, Раймунд 
Кайндль, Шарль Сеньобо, Алєксєй 
Шахматов та ін. (Див.: [11], [14, 464-
509]).

Отже, в українській науці зро-
блено значний поступ, важливим 
чинником якого стали засадничі 
принципи НТШ. Знакову роль віді-
грала «велика трійця» (І. Франко, 
М. Грушевський, В. Гнатюк), що ін-
теґрувала всесторонню працю на 
збирацькому, едиційному теорети-
ко-дослідницькому рівнях. НТШ ви-
явилося тією організацією, де зо-
середилися чималі наукові потуги, 
що розв’язували важливі проблеми, 
концепція яких відповідала акаде-
мічним принципам.

Традиції наукової роботи продо-
вжуються у відновленому в Україні 
НТШ, яке є складовою Міжнародної 
асоціяції україністів. На сучасному 
етапі наука про усну словесність 
здебільшого здійснюється через 
Національну академію України (в її 
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структурі Інститут мистецтвознав-
ства, фольклористики й етнології 
ім. М. Рильського y Києві та Інсти-
тут народознавства у Львові, де 
функціонують відділи фольклорис-
тики). Підготовка молодих фахівців, 
що було найсуттєвішою проблемою 
на початках незалежности України, 
проходить також у вищих освітніх 
закладах. 

У рамках сучасного НТШ віднов-
лено видання Записок НТШ, однак 
залишилися нездійсненими пля-
ни щодо випуску Етнографічного 
збірника, Матеріялів до української 
етнології, в яких поміщувалися б 
зібрані фольклорні матеріяли, що 
могли потужно представити синх-
ронний зріз усної словесности. Зро-
зуміло, все це потребує державної 
підтримки. З іншого боку, певною 
мірою налагоджуються міжнародні 
наукові зв’язки. Тому своєрідним 
орієнтиром для подальших пер-
спектив науки має стати діяльність 
Наукового товариства ім. Шевчен-
ка, що у вирішальний момент змо-
білізувало культурну ідентичність 
нації, представивши світові україн-
ську наукову продукцію, серед якої 
важливе місце зайняла фолькло-
ристика.
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ДОСЛІДНИЦЬКА АППЕРЦЕПЦІЯ

Для дослідника-фольклориста 
найважливішим є розпізнавання ва-
гомих явищ, які акумулюють у собі 
традицію і певний символ, спродуко-
ваний реаліями предметного світу. 
Без фіксування явищ реальности їх 
знакові відповідники як ідеологічні 
концепти назавжди залишилися б 
недоступними для дослідження. До-
сить показовими щодо аналізованих 
явищ є праці членів Південно-Захід-
ного відділення Російського геогра-
фічного товариства. Так, сам зміст 
предметної реальности у записах 
Павла Чубинського неначе був аль-
тернативою захопленим відгукам 
щодо явищ фольклору, властивим 
дослідникам, які публікувалися у 
тогочасних часописах. Принагідно 
слід зауважити, і Поль Рікер вважав, 

що повсякденна реальність (тобто 
життя в не окультуреній формі) уже 
містить в собі концептні змістові ре-
сурси, які насправді стають основою 
єдиного інтертексту [4, 41-50]. Отже, 
цілком очікуваною є репліка Павла 
Чубинського, висловлена наприкінці 
реферату: «Ми запропонували ува-
зі членів це повідомлення з метою 
отримання однотипних відомостей 
з різних місцевостей. Тоді порівняль-
ним шляхом можна було б дійти до-
волі важливих висновків» [2, 186]. 
Як того вимагає аналітичний метод, 
П. Чубинський використав індуктив-
ний шлях дослідження, статистичну 
перевірку і припущення.

Наприклад, досліджуючи функ-
ціонування волосного суду як юри-
дичної інституції на теренах Украї-
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ни, де поряд із існуючим законодав-
ством продовжували діяти приписи 
звичаєвого права, юрист за освітою – 
П. Чубинський мав на меті, перш за 
все з’ясувати народні уявлення про 
злочин та кару, які інколи супере-
чать державним постулатам. Дослід-
ник рухався до реалізації своєї мети, 
опираючись на струнку систему гру-
пування та аналізу матеріялу. Отже, 
упорядник Народних юридичних зви-
чаїв за рішенням волосних судів [5] 
вибудовує логіку наукового аналізу, 
водночас подачі емпіричного факта-
жу 2-го та 3-го розділів так:

1) кримінальні рішення волос-
них судів:

- злочини проти власности;
- злочини проти особистої без-

пеки;
- злочини проти прав сімей-

них;
- злочини проти влади, поряд-

ку правління, благоустрою і добро-
чинности;

 2) цивільні рішення волосних 
судів:

- розподіл власности між дідом 
і внуком, батьками та синами;

- розподіл власности між мачу-
хою і пасинками та пасербицями;

- розподіл власности між зятем 
та тестем;

- розподіл власности між све-
крухою та невістками і такк інше.

Важливим фактором організа-
ції наукової розвідки є її І розділ. 
Тут упорядник уміщує аналітичну 
статтю професора Олександр Кіс-
тяківського Волосні суди, їх історія, 
сучасна їх практика і становище [5, 
3-28], який простежує еволюцію на-
родної правосвідомости, закценто-
вує увагу на кримінально-процесу-
альних звичаях, деталізує народні 

уявлення про підсудність, збір до-
казів та ведення процесу, характер-
ного для волосного суду, що виріз-
нявся демократизмом та тяглістю 
правових українських традицій. У 
продовження теоретичної студії 
О. Кістяківського подано результат 
аналізу рішень волосних судів Ко-
роткий нарис народних юридичних 
звичаїв, укладений на основі цивіль-
них рішень, що додаються [5, 29-83] 
самого автора-упорядника. При-
кметно, що правник П. Чубинський 
виявляє себе і як пареміолог, і як 
дослідник обрядової лірики та як 
знавець народного епосу, оскіль-
ки використовує уснословесний 
ресурс як засіб осягнення етносві-
домости українства, збагнення ви-
токів та чинників смислоґенерації 
звичаїв народу. Наприклад, порів-
няння артільного способу ведення 
господарства, характерного для ро-
сіян, з індивідуальним, притаман-
ним українству, автор супроводжує 
коментарем: «Малороси вважають 
єдиним джерелом багатства земле-
робську працю: «Як віл да коса, дак 
і грошей кіса» [...] [Український] на-
род вважає працю взагалі єдиним 
справедливим способом набуття 
права власности» [5, 32]. Що ж до 
колективних форм, то, послугову-
ючись приказкою, автор зауважує: 
«Добра спілка – чоловік та жінка»» 
[5, 33] – саме такі пріоритети орга-
нізації виробничого процесу влас-
тиві українцям. Одночасно це є й 
виявом українського інтровертиз-
му (на відміну від екстравертизму 
росіян).

Дослідження зобов’язальних 
звичаїв, традиційно поширених на 
жіноцтво, супроводжується цитаці-
єю народної лірики:
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А жіночкам та нема волі:
У запічку да воркун ворчить,
У колисці да дитя крічить.
Під порогом та свиня хрючить,
А у печі та горщок біжить.
Дитя каже: «Похитай мене!»
Горщок каже: «Помішай мене!»
Свиня каже: «Погодуй мене!»
Воркун каже: «Погодуй мене» [5, 36].
А пріоритетне право щодо піклу-

вання про дітей, а не батьків та зви-
чаю подільности сімейного майна 
П. Чубинський арґументує народним 
наративом про ворона та трьох його 
пташенят. Ми бачимо, що аналіз на-
родних правових рефлексій у рішен-
нях волосних судів другої половини 
ХІХ століття здійснюється в антро-
пологічній площині. Синтезуючи 
знання різних, здавалось би, гілок 
гуманітаристики, автор здійснює 
корисне евристичне дослідження: 
шукає істину шляхом низки логічних 
прийомів, вдаючись до використан-
ня усіх етапів аналітичного методу, а 
статистичні дані, що репрезентують 
широку географію побутування во-
лосного суду, доводять правдивість 
умовиводів.

Індуктивно-дедуктивні опера-
ції дали змогу членам Південно-За-
хідного відділу Російського геогра-
фічного товариства дотримуватися 
обраного системного рівня аналізу 
елементів фольклорного тексту. Зо-
крема, Олександр Лоначевський у 
збірнику Пісні Буковинського народу 
здійснив спробу репрезентації зви-
чаїв ворожіння за функціональною 
формулою: акт – дія – виконання дії – 
висновок – результат [2, 386]. 

У статті Про сільські ярмарки та 
про значення їх для вивчення реміс-
ничої та кустарної промисловости 
Ф. Вовк заявляє цілком подібно до 

майбутніх представників аналітич-
ної філософії, що метою роботи, крім 
статистичних даних, є визначення 
міри значущости кожного предмета 
чи явища для подальшої інтерпре-
тації [1, 265]. У завдання дослідни-
ка входило не лише збирання і опис 
ярмаркового люду, товару, умов 
купівлі-продажу, але й фіксування 
символьного потрактування окре-
мих предметів: «Вважаю за потрібне 
зауважити, що всякий предмет має 
особливу назву і має претензію зо-
бражати якусь істоту» [1, 280]. Далі 
бачимо, що дослідник прагне за зі-
браними статистичними даними ре-
конструювати культурно-історич-
ний контекст певного фольклорно-
го явища, що матиме значення для 
з’ясування понятійних смислів в 
умовах вихідної культурної ситуації. 
Саме для цього Федір Вовк уточнює 
зокрема, що пряники здебільшо-
го зображають духовні концепти – 
хрест або Євангеліє, що серед них 
значна кількість зображень дівчини 
й козака на коні, трапляються пря-
ники у вигляді птахів чи риб [1, 281].

Варто зауважити, що саме аналі-
тичний підхід дає змогу досліднико-
ві-фольклористові не характеризу-
вати самі явища, але встановлюва-
ти їхній зміст, створюючи поле для 
фольклорного наративу. І йому вда-
ється вихопити завдяки дедуктив-
ним прийомам значно тонші розбіж-
ності, ніж це дав би вже оброблений 
свідомістю образний текст. Сама ін-
формація, що міститься у явищі, для 
аналітика фольклору є вагомою, бо 
допомагає розшифрувати глибинне 
значення, яке вже становить каркас 
наративу.

Федір Вовк представляє систему 
дій і статусів, причетних до укра-
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їнського ярмарку, таким чином: «З 
товару йдуть переважно ситці осо-
бливих малюнків на місцевий смак, 
які беруть міщанки на юпки, кохти, 
спідниці, а селянки і козачки – на 
корсетки» [1, 273]. Дослідницьку 
увагу зосереджено на ґендерній та 
соціяльній стратифікації учасників 
ярмарку як традиційного народного 
дійства, якому притаманне рольо-
ве навантаження його учасників, 
наприклад: «У Фастові та Ніжині я 
міг спостерігати невеликий хор слі-
пих співаків, між якими були також 
жінки. Ці хори співали в унісон, без 
акомпанементу, духовні пісні, найві-
рогідніше Почаївського походження. 
Навколо лірників і старців завжди 
групувалися слухачі, які ставилися 
до виконавців з серйозною, майже 
релігійною увагою...» [1, 280]. Також 
із наведеної цитати випливає: ярма-
рок є площиною живої комунікатив-
ної ситуації, дослідник аналізує її ці-
лісно, звертаючи увагу на поведінку 
актантів – виконавців та слухачів. 
Не оминає увагою Ф. Вовк і того, що 
поодиноким явищем на українських 
ярмарках другої половини ХІХ сто-
ліття були лялькові театри.

Припущення, що структурно-
аналітичний опис, який використо-
вували члени Південно-Західного 
відділу Російського географічного 
товариства, не є виключно полем 
статистики, підтверджується схожіс-
тю між таким описом і художньою 
літературою на рівні загальних про-
цесів функціонування.

Простежимо, як подібні елемен-
ти аналітичного рівня функціонують 
у художньому тесті опису ярмарку 
в оповіданні Салдацький патрет 
Г. Квітки-Основ’яненка: «Був і дівча-
чий товар: стрічки, скиндячки, сер-

ги, баєві юпки, плахти, шиті рукава і 
хустки..» [3, 31]. Як бачимо, стабільні 
синтаґматичні послідовності не по-
рушуються, у фокусі – все ті ж явища 
невербального фольклору, і навіть 
авторитетні семіологи не знайшли б 
відмінностей у двох текстах між на-
уковим і художнім відтворенням ре-
альности. Тому навіть якщо науковці 
називали свої дослідження статис-
тичними рефератами, ті глибинні 
значення, на яких вони зосереджу-
ють свою увагу, є незаперечними до-
казами не повсякденної побутової, а 
саме фольклорної реальности, в якій 
традиція панує, розвивається і до-
вершується вже в текстах художньої 
літератури.

Саме це спостерігаємо, порів-
нюючи два інші тексти. У записах 
Федора Вовка: «Торгівля худобою 
була одним із найсуттєвіших обігів 
ярмарку. Рогату худобу продавали в 
основному з рук до рук, щодо коней 
була помітна певна міра баришни-
цтва. Худобу продавали робітники, 
не виключаючи коней. Були присутні 
й неодмінні представники кінського 
ярмарку – цигани… Вони між собою 
говорили по-малоруськи, дуже чи-
сто, підмішуючи подекуди циганські 
слова. Вбрання їх також було зовсім 
малоруське, тільки з деякою пере-
більшеною строкатістю у жіночому 
вбранні та з більшим розміром сере-
жок» [1, 274].

Ця ж наративна традиція роз-
вивається в уривку оповідання 
Г. Квітки-Основ’яненка таким чи-
ном: «Старий циган туди ж зі своєю 
шкапою. Знай, божиться і жінкою, 
і дітьми та проклина свою душу, і 
батька, і матір, а усе за тим, щоб ста-
ру, сліпу, сапату й з вибитою ногою 
кобилу продати замість молодої, здо-
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рової. Та як обступлять нашого брата 
циганське навождєніє, так не знаєш, 
що й робити» [3, 32]. Рівень персона-
жів в оповіданні письменника ніби 
накладається на аналітичний рівень 
дослідження фольклорних явищ, не 
змінюючи семантики самих явищ, 
а лише створюючи їх поліфункціо-
нальність. Виявляється, що аналі-
тично виявлений фольклористом се-
мантичний код вільно поширюється 
в інтертекстуальному просторі, не 
втрачаючи свого первісного значен-
ня.

Члени Південно-Західного від-
ділу Російського географічного то-
вариства визнавали, що аналітичні 
процедури, здійснені ними у фіксу-
ванні та систематизації фольклор-
них явищ, є попереднім актом до 
створення цілісної фольклорної па-
норами краю. Зокрема, І. Івченко у 
своєму повідомленні Павло Братиця 
і Прокіп Дуб пропонує аналіз реперту-
ару ніжинських кобзарів, який скла-
дається із трьох розділів:

1. Псалми (Про Суса люб’язного, 
Миколая, Онохрія, Олексія, Регорія 
Великомученика, або побідоносця, Св. 
Лазуря, Варвару Великомученицю, 
Дванадцять п’ятниць, Про блудящо-
го сина, Про страшний суд, або про 
смерть, Плач, душа, і ридай, Войшли 
мої літа, Смотрися к нам, смерть, Із 
Пустині старець у царський дом при-
ходить);

2. Пісні про старовину (Про Бог-
дана Зиновія Хмельницького і Бараба-
ша, Про втечу трьох братів із Азова, 
Про козака Голоту);

3. Пісні сатиричні та гуморис-
тичні (Хома та Ярема, Чечотка, Мі-
щанка, Дворянська жона, Попадя, 
Кисіль, Щеголь, Теща, Марина, За що 
мене, мужу, б’єш, У місяці в сентябрі).

Дослідник визнає, що такий ана-
ліз є попереднім актом і має на меті 
створити ґрунт для систематизації і 
розшифрування значення фольклор-
них явищ, а також для синтетичних 
процедур узагальнення і зведення 
фольклорних творів для відображен-
ня культурно-антропологічних типів 
колективного фольклорного автора. 
Наприкінці І. Івченко зазначає: «Такі 
відомості слугували б для майбутніх 
дослідників матеріялом для ґенеа-
логії південно-руської кобзи і для 
історичного типу південно-руського 
бандуриста» [2, 114].

У статті М. Левченка Декілька да-
них про житло і їжу южнорусів струн-
ка клясифікація видів житла вже до-
повнюється порівняльними проце-
дурами, зокрема з’ясовано різницю 
у настиланні даху в Чернігівській та 
Полтавській ґуберніях, особливостей 
будування призьби й піддашшя, збе-
рігання сільськогосподарської про-
дукції. Деталізація вживання страв 
супроводжується прислів’ями, які 
інтерпретують явище як традицій-
не, наприклад: «Нема м’яса, як сви-
нина, нема риби, як линина» [2, 146]. 
Звичаї вживання їжі представлено у 
зв’язку із народним календарем, тоб-
то на Різдво, Масляницю або Сирну, 
у перший тиждень Великого посту, 
на свято Сорока мучеників, на Петра 
і Павла, Маковея і Спаса. У рефераті 
Ф. Вовка Про сільські ярмарки і про 
їх значення для вивчення ремісничої і 
кустарної промисловости знаходимо 
інформацію про солодощі, які про-
давалися на ярмарках, які «мають 
особливу назву і [...] відтворюють 
якийсь персоніфікований предмет. 
У нашій колекції пряники, що відо-
бражають духовні предмети – хрест і 
Євангеліє, значна кількість людських 
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зображень, серед яких найпопуляр-
ніші: «дівчинка», «козак на коні» [2, 
281], про значну кількість солодких 
виробів, що мають форму зооморфну, 
орнітоморфну, антропоморфну, що 
домінує на ярмарках лівобережної 
України, на Правобережжі переважа-
ла геометрична палітра солодких ви-
робів із борошна [1, 267-289].

Таким чином, внутрішня систе-
ма координат селянського побуту 
стає ідеальним матеріялом для ана-
лізу зовнішньої традиції, завдяки 
якій звичай пов’язується з його міс-
цем у народній свідомості, а отже, 
стає елементом системи суцільного 
фольклорного тексту. Важливо, що 
методика збирання матеріялу засно-
вувалася на розумінні фольклору не 
як сукупности об’єктів, а як комуні-
кативного процесу, у якому беруть 
участь представники різних соціяль-
них, етнічних, корпоративних, ґен-
дерних груп. Отже, репрезентований 
у статті матеріял вкотре доводить, 
що ще в XIX столітті Південно-Захід-
не відділення Російського географіч-
ного товариства (1873 – 1876) поча-
ло творити концепцію та основи на-
уки «фольклористика» загалом (так 
і її української версії), яка отримала 

визнання лише в другій половині 
XX століття організацією ЮНЕСКО й 
узгоджується з основними постула-
тами світових наукових шкіл сучас-
ности. 
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КУПАЛЬСЬКЕ ДЕРЕВЦЕ ЯК ГОЛОВНИЙ АТРИБУТ СВЯТКУВАННЯ 
ІВАНА КУПАЙЛА НА ТЕРЕНАХ ІСТОРИКОЕТНОГРАФІЧНОЇ ВОЛИНІ

Купальська обрядовість є 
невід’ємним компонентом календар-
но-побутової культури українців, яка 
чи не найбільше зазнала трансфор-
мацій через значний вплив християн-
ської традиції. Відкритими залиша-
ються питання, пов’язані із змінами, 
які вплинули на структурні компо-
ненти купальського свята. Серед них 
вагоме місце належить головному 
атрибутові – купальському деревцю. 

У загальноукраїнському контек-
сті тема купальського свята достат-
ньо висвітлена, зокрема, наприклад, 
у монографії Юрія Климця Купаль-
ська обрядовість на Україні [11]. Цей 
дослідник здійснив монументальну 
роботу. Проте залишаються значні 

прогалини, які в силу масштабности 
обраної території Ю. Климцю не вда-
лося охопити.

Оскільки кожен етнографічний 
реґіон України є унікальний за свої-
ми звичаями та обрядами, виникає 
потреба у їх комплексному дослі-
дженні. Власне тому, у сферу науко-
вих зацікавлень автора публікації, 
входять недостатньо досліджені те-
рени історико-етнографічної Волині1 
1 Згідно з усталеним етнографічним району-
ванням, територія історико-етнографічної 
Волині охоплює басейн верхів’я правих при-
ток і середнього поріччя Західного Бугу – пів-
денні райони теперішніх Волинської і Рів-
ненської, південно-західні райони Житомир-
ської, північно-західну смугу Хмельницької, 
північні райони Тернопільської і Львівської 
областей. Умовно північну межу можна про-



456 +

Spheres of Culture+
[6], [10], [16]. Властиво у пропонова-
ній статті головно увагу зосередимо 
на одному із основних атрибутів ку-
пальського святкування у волинян, 
яким залишається донині “купайло”. 
Розглянемо локальну специфіку ви-
бору деревини для виготовлення ку-
пала та звичаєво-обрядовий супро-
від процесу прикрашання деревця. 

Одразу зазначимо, що лише фраґ-
ментарні відомості про купальське 
деревце на теренах Волині знаходи-
мо у доробку небагатьох українських 
та польських дослідників, таких як 
Василь Кравченко [13], Тетяна Пар-
хоменко [27], Ізидор Коперніцький 
[34], Назар Димнич [33]. Значною ін-
формативністю вирізняються наші 
записи від місцевих жителів, зробле-
ні під час етнографічних експедицій 
здійснених впродовж 2009 – 2014 
рр. в окремі райони історико-етно-
графічної Волині [18], [19], [20], [21], 
[22], [23], [24]. Це територія, на якій 
досі побутують архаїчні елементи 
календарної обрядовости з певними 
локальними особливостями. 

Традиційно купальське святку-
вання відбувалося в Іванівську ніч 
з 6 на 7 липня2. Основні обрядові 

вести по лінії міст: Володимир-Волинський – 
Луцьк – Рівне – Новоград-Волинський – Воло-
дарськ-Волинський – Радомишль, а південна 
межа приблизно проходить по лінії: Угнів – 
Хлівчани – Любеля – Жовтанці – Буськ – Під-
камінь – Вишнівець – Ланівці й далі у на-
прямку до верхів’я річки Случ. Зважаючи на 
територію поширення волинського говору, 
південна смуга продовжується по лінії: Кра-
силів – Хмільник – Калинівка – Тетеїв. 
2 Давні слов’яни свято Івана Купала відзна-
чали у день літнього сонцестояння – 21 черв-
ня. З прийняттям християнства відбулися 
зміни у народному календарі, який Церква 
гармонійно вплела у літургійний. Відтак на-
родне купальське свято тепер співпадає з 
християнським святом Різдва Святого Івана 
Хрестителя – 7 липня. 

дії волиняни здійснювали навко-
ло купальського деревця. Залежно 
від місцевих традицій, головний 
атрибут свята отримав різнома-
нітні назви, серед яких найбільш 
поширені: купало, купайло, купай-
лиця, вілечко, гільце [1, 14]. У захід-
ній частині Волині поширені перші 
три лексеми:

“Збиралися дівчата і вбираємо 
купало” (с. Бухарів Острозького ра-
йону Рівненської области) [18, 43]; 
“Дівчата носять купайло, співа-
ють, хлопці отбірають” (с. Великий 
Скнит Славутського району Хмель-
ницької области) [17, 9]; “То роблять 
на Івана Купайла [деревце], то так 
і кажуть купайлиця” (с. Колесники 
Гощанського району Рівненської об-
ласти) [18, 8]. У східній частині Воли-
ні – вілечко та гільце: “Вбирали, несли 
по селу, співали, гарно так було. На-
зивали [деревце] вілечко” (с. Круче-
нець Черняхівського району Жито-
мирської области) [21, 6]; “Це гільце, 
то називалося воно на Івана Купай-
ла. Зара гільце, кажуть, на весільне 
[деревце], а ще так називали [в нас] 
на те, шо на Купайла” (с. Морозівка 
Хмільницького району Вінницької 
области) [23, 2]. 

Дослідник Ю. Климець зазначив, 
що назви купало, купайло та купайли-
ця, перейшли на купальське деревце 
від назви свята, що без сумніву є од-
ним з арґументів важливости вико-
нання обрядів iз деревцем у структу-
рі купальського святкування [11, 64-
65]. Термінологічні означення вільце 
та гільце, чітко вказують на безпосе-
редній зв’язок купальського деревця 
з аналогічним атрибутом весільно-
го обряду [15, 1], [25, 310]. Підтвер-
дженням цьому є етнографічні мате-
ріяли з волинських теренів. 
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На місці святкування молодь 
встановлювала одне купальське 
деревце. Під ним встеляли лепеху 
та барвінок [33, 436]. У селах схід-
ної частини Волині, де кожен ку-
ток святкував окремо, відповідно й 
окремо деревце прикрашали, а вже 
над вечір зносили всі купайла до-
купи. “Осьо в нас міст, на село всі 
зносять, по три, штири купайлі […]. 
Ті звідти несуть, ті звідси, як при-
несуть, то здається що цей міст 
від одних купайлів хитаєця” (с. Су-
ємці Баранівського району Жито-
мирської области) [21, 58-59]; “На 
каждому кутку було своє купайло. 
Тому що молодь була гуртом, молодь 
гуртувалася по вулицях. На каждій 
вулиці був свій заводило і вони так 
збиралися і справляли. А зараз всіх 
Будинок культури збирає” (с. Левків-
ка Старокостянтинівського району 
Хмельницької области) [24, 65]. 

У поодиноких волинських селах, 
згідно зі звичаєм, на кожному кутку 
виготовляли одразу два купальських 
деревця. Одне дівчата робили спеці-
яльно для хлопців, а інше – для себе. 
“Дівчата носять купайло, співають, 
хлопці бігають, отбірають. Перше 
носять з кропивою і будяками, а вже 
друге носять гарне купайло” (с. Ве-
ликий Скнит Славутського району 
Хмельницької области) [17, 9]; “Два 
гільця прикрашали. Одне для дівчат, 
одне для хлопців. Для хлопців прикра-
шали будяками і кропивою” (с. Уланів 
Хмільницького району Вінницької 
области) [23, 66]. Властиво виготов-
лений із кропиви та будяків дублікат 
обрядового дерева хлопці зазвичай 
одразу відбирали і ним жалили руки 
[2, 210]. Будяки, кропива та різні ко-
лючки серед прикрас у деревці сим-
волізували застереження хлопців з 

боку дівчат. Останні, таким чином 
зверталися до парубків, щоб ті від-
повідально ставились до залицянь 
та майбутніх стосунків. Адже у на-
родних уявленнях купало виступало 
символом дівочої цнотливости. Ді-
вчина, яка втратила цноту до весілля 
ставала об’єктом осуду та принижен-
ня [8, 110]. 

Для купальського деревця ви-
бирали дерева різноманітних порід: 
хвойні й листяні, плодоносні й без-
плідні. Зазвичай волиняни обирали 
вербу та вишню, рідше березу, сосну, 
ялину, ясен, клен, подекуди навіть 
високі будяки, лопухи чи кропиву. 
Важко визначити, якому дереву на-
давали перевагу в тій чи іншій міс-
цевості Волині. Оскільки у межах од-
ного району могли використовувати 
різні породи дерев. Про це свідчать 
етнографічні матеріяли записані у 
Хмільницькому районі Вінницької 
области, де в селах (далі – сс.) Моро-
зівка, Рибчинці, Сміла прикрашали 
гілку з вишні, в сс. Петриківці, Ула-
нів, Зозулинці – вишню або вербу, а 
в с. Воронівці – тільки вербу [23; 2, 
25, 44, 55, 66, 72, 114]. У селах Славут-
ського району Хмельницької облас-
ти вибір варіювався між двома по-
родами дерев: вишню обирали у сс. 
Великий Скнит, Малий Скнит, Рівки; 
ясена – також у с. Великий Скнит та 
с. Губельці [17; 4, 37, 41, 58, 68]. Од-
нак простежуються у деяких районах 
Волині чітко реґламентовані місцеві 
традиції, щодо вибору деревини для 
купальського деревця. Для прикладу, 
вербу прикрашали здебільшого на 
теренах волинської Житомирщини 
(сс. Грушки, Грабняк Володарсько-
Волинського району, с. Ксаверівка 
Черняхівського району, с. Івановичі 
Червоноармійського району, с. Суєм-
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ці Баранівського району) [21; 17, 24, 
27, 41, 58]. 

При виборі купальського де-
ревця брали до уваги певні власти-
вості деревини. Вербу для купайла 
обирали невипадково. Оскільки це 
дерево одне з перших представни-
ків рослинного світу сповіщало про 
прихід весни та у світоглядних уяв-
леннях багатьох народів, в тому чис-
лі й українців, виступало символом 
сили запліднення й родючости [28, 
68], [26, 293]. Загальнопоширеним у 
европейських народів є звичай ри-
туально вдаряти членів сім’ї освяче-
ною напередодні Великодня вербою, 
при виконанні якого примовляли: 
“Од року до року верба б’є по боку. 
Будь здоровий, як вода, а виростеш 
як верба” [11, 66]. Досі серед воли-
нян поширене уявлення про те, що 
биття вербою – це на здоров’я, яке 
пов’язано з її веґетативними здат-
ностями (невибагливість, швидкий 
ріст) [29, 65]. Освяченою вербою та-
кож символічно били худобу в день її 
першого вигону на пасовище. Важко 
не погодитись із думкою дослідника 
купальської обрядовости Ю. Климця, 
що в основі цих сакральних дій при-
хована контаґіозна маґія [11, 66], [3, 
9], пояснення якої в тому, що якості, 
які приписували вербі, через доторк 
переходили на людину або тварину. 

Підтверджують важливість ви-
бору для купайлиці верби купальські 
пісні. Для прикладу, кілька найтипо-
віших волинських варіянтів: “А в нас 
купайло з верби, з верби, / А ти Іван-
ку прийди, прийди. / Од нас купайло 
однімать, / І Ярославну цілувать” 
(с. Угольці Гощанського району Рів-
ненської области) [18, 60]. “Наше ку-
пайло з верби, з верби, / А наші хлопці 
дурні, дурні. / Наше купайло до місяця. 

/ Наші хлопці всі повісяться” (с. Граб-
няк Володарсько-Волинського райо-
ну Житомирської области) [21, 25]. 
“Наше купайло з верби, з верби, / Про-
сим Івана: прийди, прийди, / А як не 
прийдеш на купайла, / То вийде з тебе 
душа й пара” (с. Морозівка Хміль-
ницького району Вінницької облас-
ти) [23, 16].

Вибір для купайлиці гілки з фрук-
тового дерева – вишні, свідчить про 
тісний зв’язок купальського та ве-
сільного деревця. Як зауважив A. Ку-
рочкін, що семантична подібність 
двох головних атрибутів календар-
ної та весільної обрядовости, має 
глибокі ґенетичні корені і скеровує 
до тих часів, коли свято Купала зна-
менувало початок шлюбного сезону, 
коли молодь сходилася на забави, 
що носили яскраво виражений лю-
бовно-еротичний характер [14, 153]. 
Окрім того в народній любовній лі-
риці вишня – символ ніжного та вза-
ємного кохання [32, 382-383]. 

Поодиноке використання во-
линянами інших порід дерев (бере-
зи, ясена, сосни, ялини, клена) для 
купальського деревця, пов’язано, в 
більшій мірі, з природно-географіч-
ним середовищем [13, 112]. У місце-
востях, де не було річки, купало кида-
ли в багаття, саме тому обирали такі 
породи дерев, які були придатні для 
спалювання. 

Відзначимо, що у селах західної 
частини Волині, записані відомості 
свідчать, що купальське святкуван-
ня головно відбувалося без вико-
ристання деревця, що дає підстави 
стверджувати про його відсутність 
на цих теренах [20, 22]. У пам’яті ста-
рожилів закарбувалося лише свят-
кування, пов’язане з виготовленням 
антропоморфної ляльки, яку назива-
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ли купало. “Робили такого дядька, то 
купало було […]. Солому напихали в 
штани. Дядька того несли на патику 
і потім у вогонь його кидали. Хлопці 
несли то купало” (с. Підмонастирок 
Радехівського району Львівської об-
ласти) [20, 36]. Обряди з антропо-
морфними фіґурами були поширені 
на Середньому та Східному Поліссі 
та суміжних територіях (див.: [11, 
55-61]). Оскільки на досліджуваних 
нами територіях лише частково зга-
дується про купало у вигляді антро-
поморфної фіґури, головно у кон-
тексті сучасного святкування, тому 
ми не пропонуємо власної гіпотези 
щодо пояснення семантики антропо-
морфних зображень.

Згідно з традицією купальське 
деревце вирубували та приносили 
дівчатам хлопці у заздалегідь домов-
лене місце. Гілку рубали крислату, 
щоб мала “три верхи”. Донині дотри-
муються усталених традицій у селах 
східної Волині. “То треба було таку 
велику, крислату голляку знайти, то 
приносили хлопці, певно яку вербичку 
рубали, теє то я вже не помню […]” 
(с. Ксаверівка Черняхівського району 
Житомирської области) [21, 27]; “То 
мало бути таке з трома верхами, то 
його вбирали дівчата, а хлопці при-
носили, рубали десь його” (с. Новопіль 
Черняхівського району Житомир-
ської области) [21, 31]; “Колись дівча-
та вбирали гільце. Собиралися дівча-
та, подружки, брали вербу і робили 
гільце […]. Хлопці [підуть] вирубают, 
принесуть” (с. Зозулинці Хмільниць-
кого району Вінницької области) [23, 
92]. 

Важливим компонентом підго-
товки купальського святкування був 
процес прикрашання обрядового де-
ревця. На Волині купайло вбирали ді-

вчата, потай від хлопців. “Хлопці при-
носять таку гілляку з трьома вер-
хами. Дівчата заказують, значить 
хлопці приносять і дівчата вкрадки 
вбирають, так, шоб хлопці не знали 
в якій хаті, а тоді вже під вечор ді-
вчата виносять ту купалу, а хлопці 
вже переймають, доганяють, шоб за-
брать ту купалу» (с. Вільгір Гощан-
ського району Рівненської области) 
[18, 21]; “У нас така клуня була, дай 
вже в мене ось до робим. А треба ж 
так робить, шоб хлопці не бачили, й 
не знали” (с. Бугрин Гощанського ра-
йону Рівненської области) [18, 77]. 
Не випадково волинянки втаємни-
чували місце прикрашання деревця. 
По-перше, із практичних міркувань 
оберігалися від хлопців, які перешко-
джали прикрашати купало. По-друге, 
з народних уявлень, оскільки остері-
галися відьом, які намагалася відшу-
кати місце, де були дівчата, щоб пола-
мати купайло. “Ми колись пішли там 
до одного, нам вирізали хлопці самого 
вершечка верби, гільце називали, то 
прийшла баба ця [відьма] хтіла поло-
мати” (с. Морозівка Хмільницького 
району Вінницької области) [23, 16]. 
За загальноукраїнським віруванням 
найбільш згубну активність відьми 
проявляли у день самого свята. Саме 
тоді вони чинять різну шкоду одно-
сельцям, а саме відбирають молоко у 
корів [30, 265], [34, 196]. 

Схожого звичаю дотримувалися 
й на житомирському Поліссі. Свід-
ченням цьому є купальський фоль-
клор, записаний М. Пйотровським у 
селах Овруцького району Житомир-
ської области [5, 32]. 

На сусідньому Поділлі прикраша-
ти деревце, окрім дівчат, долучалися 
й молодиці, даючи певні поради й на-
станови [11, 67]. У деяких західнопо-
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ліських селах – дівчатам допомагали 
юнаки [9, 15]. 

Про місце прикрашання купай-
ла дівчата домовлялися заздале-
гідь. Зазвичай збиралися у котроїсь 
із них удома або ж у садку чи на бе-
резі річки. Цікаво, що у селах Хміль-
ницького району Вінницької облас-
ти, де окремо святкували діти та 
юнацтво, різнилося і місце прикра-
шання деревця. Діти головно вби-
рали купало вдома, під пильним на-
глядом батьків. “Дітки́, вони справ-
ляли Купайло […]. Такі невеликі ді-
тки збираються та й собі вбирают, 
та й справляют. Вдома там в кого 
збиралися собі […]” (с. Рибчинці) 
[23, 38]; “Ми, сільські діти, до цього 
свята готувалися […]. Обов’язково 
треба було йти до річки. Тем’януху 
на ногах камінцем витерти, шоб це 
свято святкувати, як то кажуть, 
чистенько. Мені давали мама чи ба-
буся сорочечку. Я надівав штанці. На 
одному шлейку були. Мені десь років 
сім було, вісім […]. Начить, ставили 
це деревце, вербу. І кругом верби ми 
сідали. Нам бабуся, найчастіше, бо 
мама були на роботі, давали стра-
ви. Інколи приходили сусідські бідні-
ші діти і з нами разом святкували” 
(с. Воронівці) [23, 114]. Підлітки 
старалися знайти затишне місце, 
подалі від дому. “В садочку дівчата 
позбираються. Встромили його [ку-
пайло] в землю, повбирали, пограли 
до вечора” (с. Сміла) [23, 44]; “Стар-
ші [дівчата і хлопці] взагалі там 
святкували на березі річки. Вони 
костьор палили, а менші вдома, бо 
на річку ніхто не пускав” (с. Уланів) 
[23, 67]. 

Окремо слід звернути увагу на 
прикраси для купальського деревця. 
Їх можна поділити на групи:

- Прикраси з рослин (різні 
види квітів та однорічних рослин: 
кропива, будяк);

- Прикраси з ягід (вишні, че-
решні); 

- Штучні прикраси (цукерки, 
стрічки з тканини та паперу, паперо-
ві квіти, свічки). 

Використання рослинних при-
крас для оформлення купала є за-
гальноукраїнською традицією. Де-
ревце прикрашали лісовим зіллям 
та городніми квітками, а щоб хлоп-
ці не перешкоджали носити селом 
купало, то низом та поміж квітки 
запихали ще й кропиву та будяки. 
“Нарвемо сокирки, мак, то це в полі 
в пшениці ростуть. Рвемо волош-
ки і пов’яжем[о] в пучечки і вберемо 
[гільце] так” (с. Сербинівка Старо-
костянтинівського району Хмель-
ницької области) [24, 52]; “На гул-
ляку з вишні плели купайло. Вбірали 
його квітками, більшість польовими 
квітками. Кропиву, будяки, шоб хлоп-
ці руки попарили” (с. Малий Скнит 
Славутського району Хмельницької 
области) [17, 58]; “Брали голляку із 
сосни, чи з якого іншого дерева, убира-
ли його квітами, а низом убирали ко-
люками, кропивою, то дівчата його 
носили селом і співали пісень. Хлопці 
бігали за дівчатами і хотіли вілечко 
вирвать, шоб поламати, то парили 
руки об кропиву і колюки” (с. Граб-
няк Володарсько-Волинського райо-
ну Житомирської области) [21, 24]. 
Як бачимо, кропива і будяки, стали 
предметом жартів і розваг. Із цьо-
го приводу слушну думку висловив 
Юрій Климець, що зазначені росли-
ни набули такого статусу внаслідок 
певних трансформацій змісту обря-
дів, оскільки в інших купальських 
ритуалах кропиві приписували роль 
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маґічного апотропея3, здатного зни-
щувати нечисть, відлякувати відьом 
[11, 70], [12, 422]. 

На купайло зачіпали частуван-
ня: вишні, черешні, цукерки. Осо-
бливо цінували хлопці, коли дівчата 
чіпляли на деревце цигарки. «То ж 
скільки ж то треба назбирати кві-
ток, та три рожчахи обов’язково 
[вирубати]. То його [купало] вбира-
ли лєнтами, як на весілля [гільце] 
вбирали. Чіпляли навіть папіроси, 
прив’язували кропиву, бо ж вони 
[хлопці] як будуть цьо [відбирати], 
шоб руки пообпікали. Крім папіросів, і 
канфєти, і вишні чіпляли» (с. Сергіїв-
ка Гощанського району Рівненської 
области) [18, 97].

Незвичайними були вишневі 
прикраси, яким надавали своєрідних 
форм. Головно поширені на теренах 
східної Волині. Вишні або черешні 
зривали з корінчиками і прив’язували 
ниткою з усіх боків до невеличкої 
вербової або вишневої палички. У 
результаті виходило щось на зразок 
качана кукурудзи. Мабуть, саме тому 
такі прикраси отримали назву кача-
ни (качанчики) [17; 49, 60, 68], [23; 25, 
38, 45]. “Вбирають [купало], берут 
вишні, наплетут качани з вишень. Та 
й справляют дітки. Качани з вишень 
на ломачку (гіллячку. – М. Б. ) напле-
ли […]” (с. Рибчинці Хмільницького 
району Вінницької области) [23, 38]; 
“На палку, вишні сплітали. Такі були 
качанчики […]. Брали для того з ви-
шні гілочку, кропили свяченою водою 
ту паличку” (с. Сміла Хмільницького 
району Вінницької области) [23, 45]. 
Аналогічної форми черешнево-ви-
шневі гірлянди на східній частині 

3 Апотропей – маґічний предмет, якому в 
давнину приписували властивості оберегу 
від злих духів. 

Поділля називали китичками, сосон-
кою, бараном (див.: [11, 68-69]). 

Для оздоблення, крім природ-
них прикрас, використовували ще 
й штучні: різнокольорові стрічки з 
тканини та паперу, паперові квіти, 
свічки [19, 174]; [21; 41, 46, 51, 58]. 
Паперові стрічки у селах Хмільниць-
кого району Вінницької области на-
зивали стружками. “Був я малим, 
купайло було з вишні, вбирали це ку-
пайло стружками. Стружки, зара 
його немає, такі вони червоні, зелені, 
сині, всякого кольору. З паперу, тіль-
ко папір покрашаний. Це його різали 
на кусочки маленькі, як на два пальці, 
може і менші [різали], мотузочками 
прив’язували” (с. Морозівка) [23, 2]; 
“Колись робили такі квіти з паперу. 
Тако скрути, скрути і перев’яжи і на 
вишеньку (на гільце – М. Б.). Це так 
поріжеш, такі стрічечки поробиш і на 
те дерево […]” (с. Сміла) [23, 45]. 

Свічки як прикрасу головно ви-
користовували у селах волинської 
Житомирщини [34, 176]. Їх виготов-
ляли з воску, смоли, а також з кори 
берези, яка містить чимало легко-
займистих ефірних речовин [11, 70], 
[31, 10]. “На тих купайлах горять 
свічки, дуже купала гарно вбрані […]. 
Прив’язували, до сосни прив’язували 
та й горить, гарно так. Зроблений 
такий круг, встромляють [свічки] 
туди в круг” (с. Суємці Баранівсько-
го району Житомирської области) 
[21, 51].

Традиція прикрашати купайло 
свічками побутувала до початку ХХ 
ст. на території волинського Полісся 
[7, 71], [9, 18] та в окремих районах 
Київщини [4, 99]. Зауважимо, що ри-
туал оздоблення купальського де-
ревця свічками не мав нічого спіль-
ного з християнством, хоча й був 
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запозичений із предмету церковної 
атрибутики [11, 69]. Наші предки 
наділяли маґічними властивостями 
купальський вогонь, у результаті у 
сучасному інтерпретуванні ці влас-
тивості перенесено на вогонь свічки, 
яка горіла на купайлі. Проте теперіш-
нє розуміння етнофорами викорис-
тання свічок на купальському гільці, 
зводиться до підсилення емоційного 
ефекту під час святкування. 

В окремих районах етнографіч-
ної Волині побутували локальні різ-
новиди купала. Різниця між ними 
полягала у специфіці вибору основи 
для виготовлення. У селах Гощан-
ського району окрім традиційного 
купала (з гілки верби), поширені ще 
два інших варіянти. 

Перший варіянт, коли основою 
для виготовлення ритуального де-
ревця слугували польові квіти. Їх 
в’язали у пучки і складали докупи 
так, щоб купало було приблизно 
зросту людини. “З квіточок зв’яжуть 
такого букетика, дай несуть купа-
ти” (с. Новоставці) [18, 26]; “Робимо 
з квіток любих. Ну рвемо такі от 
квітки, ну зв’язуємо такого пучка, як 
букета, дай вбираємо вишнями, всім” 
(с. Угольці) [18, 52]. Аналогічний 
спосіб виготовлення купальського 
деревця записала у селах сусіднього 
Здолбунівського району Т. Пархо-
менко [27, 85]. Окрім того уривок із 
купальської пісні підтверджує існу-
вання запропонованого варіянту де-
ревця: “Ой на Івана, на Купала, / Там 
дівчинонька квітки рвала, / Квітки 
зривала в пучки клала, / До річки не-
сла в воду кидала” (с. Угольці Гощан-
ського району Рівненської области) 
[1, 15].

Другий варіянт: функції купала 
виконував сплетений із польових 

квітів чи барвінку вінок. “Дівчата 
плетуть такого вінка з барвінку. При-
чіплюють три свічки, запалюють їх 
і пускають на воду, і куди той вінок 
запливе, то ми всі йдемо і співаємо 
за тим вінком” (с. Вільгір) [18, 22]; 
“На дрючок ми брали, всяким зіллям 
украшали, плели такий вінок” (с. За-
річне) [18, 89], “Обично, то віночка 
плели, дай считалося шо то купало” 
(с. Посягва) [18, 92]. Автор залишає 
відкритим питання, щодо пояснення 
виникнення різноманітних локаль-
них варіянтів купальського деревця. 

Серед основних структурних 
компонентів купальського свята во-
линяни чи не найбільшого значення 
надавали звичаям та обрядам, які 
виконували із купайлом. Із певністю 
можна констатувати, що ретельне та 
послідовне виконання обрядових дій 
із деревцем, підтверджує важливість 
на святкуванні головного атрибу-
ту. Побутування лексем “вільце” та 
“гільце” на означення купальського 
деревця, підтвердило тісний зв’язок 
купальської традиції з весільною. 
Виявлена локальна специфіка ви-
бору деревини для купала, голов-
но підтверджує дотримання донині 
місцевих традицій та орієнтування 
волинян на природо-географічне се-
редовище. Різноманіття пропонова-
них прикрас для деревця частково 
уможливлює простежити видозміну 
самого купала та появу його різно-
видів. Безперечно, що прикраси з жи-
вих квітів більш архаїчні за характе-
ром, а штучні оздоби – нашарування 
пізнішого походження. Вартує також 
відзначити добру збереженість до 
наших часів фольклорних текстів, 
які доповнюють уявлення про комп-
лекс обрядових дій навколо купала. 
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РЕҐІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАДИЦІЙНОГО 
ВЕСІЛЬНОГО ВБРАННЯ УКРАЇНЦІВ ПОДІЛЛЯ

Серед усього різноманіття тра-
диційного вбрання українців (у тому 
числі й подолян) найяскравішим та 
найрізноманітнішим було саме ве-
сільне вбрання як вид обрядового. 
Його багатоваріянтність привернули 
увагу науковців, етнографів, істори-
ків, краєзнавців, мистецтвознавців 
ще в другій половині ХІХ ст. Акту-
альною залишається ця проблема 
серед кола учених і сьогодні, що та-
кож зумовлено поглибленням (окрім 
загальноукраїнських) ще й специ-
фічно реґіональних, субреґіональних 
(локальних) та локально-зональних 
(вузько локальних) напрямків істо-
рико-етнографічних досліджень. 

Історіографія зазначеної теми 
частково охоплює праці видатних 
науковців й етнографів кінця ХІХ – 

початку ХХІ ст., зокрема: Х. Вовка 
[6], В. Білецької [2], О. Воропая [7], 
І. Спаського [32], К. Матейко [25], 
[26], Г. Стельмащук [33], Я. Кожолян-
ко [18], М. Костишеної [24], Т. Нікола-
євої [27], [28, [29], Г. Кожолянка [17], 
М. Білан і Г. Стельмащук [1], Л. Булга-
кової-Ситник [4], З. Васіної [5], О. Фе-
дорчук [34], О. Косміної [22], Г. Вро-
чинської [8], В. Косаківського [20] й 
альбоми З. Васіної і Т. Косміної [23] та 
інших [3]. Деяку інформацію про ве-
сільний стрій подолян містять стат-
ті М. Юкальчук [52], В.Косаківського 
[19], [21], Л. Пономар [30], Л. Гальчев-
ської [10], Г. Савки [31], Г. Кожолянка 
[16], А. Гаврищука [9] та Л. Іваневич 
[11], [12], [13], [14], [15].

Джерельна база статті опира-
ється на матеріяли власноруч опра-



467+

Volume XІІІ, 2016 +

цьованих фондових колекцій тра-
диційних головних уборів подолян 
Національного музею українського 
декоративного мистецтва України 
[41], Українського центру народної 
культури “Музей Івана Гончара” [47] 
(м. Київ), Музею етнографії та худож-
нього промислу Інституту народо-
знавства Національної Академії Наук 
України [38], Національного музею 
ім. А. Шептицького [40] (м. Львів), 
Вінницького [35], Тернопільського 
[44], Хмельницького [48] та Черні-
вецького [50] обласних краєзнавчих 
музеїв, Чернівецького обласного 
художнього музею [51], Чернівець-
кого музею народної архітектури та 
побуту [49], Одеського державного 
історико-краєзнавчого музею [42], 
Тиврівського [45] та Тульчинського 
[46] районних краєзнавчих музеїв 
(Вінниччина), державного істори-
ко-культурного заповідника “Меж-
ибіж” [36], Кам’янець-Подільського 
державного історичного музею-за-
повідника [37], навчально-наукової 
лабораторії етнології Кам’янець-
Подільського національного універ-
ситету ім. І. Огієнка [39] та приватної 
колекції А. Трембіцького [43] (Хмель-
ниччина). Тому на основі аналізу іс-
торіографії та джерельної бази дослі-
дження здійснимо спробу висвітлити 
реґіональні особливості традиційно-
го весільного вбрання подолян ХІХ – 
першої половини ХХ ст., враховуючи 
локальні відмінності Буковинського, 
Західного, Східного та Центрального 
Поділля. 

Варто зазначити, що серед усьо-
го комплексу весільного вбрання 
подолян найбільшим різноманіттям 
відрізнялися саме весільні головні 
убори, особливо дівочі. Тому у стат-
ті звернемо особливу увагу саме цій 

групі народної ноші. Так, Г. Стельма-
щук клясифікувала українські тради-
ційні дівочі весільні головні убори за 
способом носіння, як: начільні (він-
ки-обручі, масивні барвінкові вінки й 
підковоподібні вінки), потиличні та 
комбіновані [33, 202-206]. 

З огляду на реґіональну специ-
фіку вважаємо за краще розподіляти 
дівочі весільні головні убори подо-
лянок за ознакою конструктивної 
форми на: вінки, вінкоподібні, плато-
ві й хусткоподібні убори та прикраси 
до дівочих весільних вінків. При цьому 
вінки та вінкоподібні убори за спосо-
бом носіння могли бути начільними, 
потиличними (напотиличними) або 
комбінованими. Останні поєднували 
у собі ознаки начільних та потилич-
них уборів.

У свою чергу серед подільських 
дівочих весільних вінків за ознакою 
способу виготовлення виокремлю-
вали: виті (звиті) вінки, плетені 
(сплетені) вінки та шиті (зшиті) він-
ки. Виті (звиті) вінки виготовляли 
із зілля (барвінку, батіжків хмелю, 
безсмертника, василька, любистку, 
м’яти, рути, шавлії й інших лікар-
ських рослин) або з воску, лою та па-
рафіну. Плетені (сплетені) вінки були 
із зілля, польових (волошки, маку, 
ромашки) та інших квітів (мальви, 
рожі (ружі)) й ягід (вишні, горобини, 
калини). Шиті (зшиті) вінки створю-
вали зшиванням між собою квітів із 
зілля, паперу, стрічок, стружки або 
тканини. До вінків чіпляли стрічки 
(бинди, лєнти, лянти, стьонжки) 
різнокольорові (зокрема й золотисті 
або сріблясті) парчеві або шовкові, 
без оздоблення або декоровані ви-
шитими квітковими узорами (нитка-
ми чи бісером), ткані з кольоровими 
орнаментами.
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Вінкоподібні дівочі весільні го-

ловні убори мали вигляд обруча зі 
стрічки (“квітки”, заушники (на-
вушники, наушники, навушниці, 
підвушники, позаушники)), ткани-
ни (згардочка з волочкою), картону 
(вінок-обруч), лубу, пасма конопель 
чи льону або соломки, сплетених у 
косу, солом’яної стрічки; корони або 
циліндра з картону (“вінок”, “капе-
люшиння”, “карабуля”, “коробка” – 
комбіновані убори) та або з лубу 
(“коди” (“кода”, “кодина”) – комбіно-
ваний убір); шапочки з оксамиту або 
каптура (капелюшка). Названі осно-
ви вінкоподібних уборів наречених 
оздоблювали квітами з паперу, на-
мистин, бісеру і стрічок, ґерданами, 
ґудзиками, дзеркальцями, лелітка-
ми, монетами, намистинами, пір’ям, 
різнокольоровими кульками з вов-
ни, травою ковили тощо. Вінкопо-
дібні убори подолянок доповнювали 
барвінковим вінком.

Практично у всіх куточках Поді-
лля платові й хусткоподібні дівочі 
весільні головні убори використову-
валися на весіллі після обряду роз-
плітання коси (окрім вельона). Серед 
платових варто виокремити дівочі 
весільні убори, якими покривали го-
лову молодої (гимбер (имбер, імбер), 
рантух (рантушок), серпанок) та ве-
льон (велян, вильон – фата весільна) 
[12, 851-856]. 

Наприклад, у с. Маньківка Бер-
шадського району та селах Пере-
пільчинці й Рахни-Лісові Шаргород-
ського району Вінницької области 
головний убір білого кольору, яким 
покривали молоду мав назву гимбер 
(имбер, імбер). У селах Левків і Соко-
лівка Крижопільського району, що на 
Вінниччині весільний головний убір 
білого кольору з домотканого полот-

на називали рантухом (рантушком). 
У інших куточках Поділля головний 
убір із тонкого прозорого домотка-
ного полотна білого кольору, яким 
покривали наречену, носив назву 
серпанок. Поруч з тим серпанком у 
смт. Брацлав та с. Годіївка Тростя-
нецького району Вінницької облас-
ти називали фату [10, 188-193], [12, 
853-854].

На початку ХХ ст. на Поділлі крім 
вінка спорадично набув поширення 
такий весільний головний убір, як 
вельон. Моду на нього українки пе-
рейняли із Західної Eвропи, спочат-
ку у містах, згодом – і y приміських 
селах. Широкого використання цей 
головний убір набув вже у 1940-х ро-
ках. Хоча y багатьох селах зустрічало-
ся побутування і вінка, і вельона, або 
їх поєднання. Також були приклади, 
коли традиційний вінок наречена 
одягала в суботу, а вельон – у неділю. 
Проте згодом став іншим як тради-
ційний вінок, так і спосіб поєднання 
його з вельоном [33, 210].

До подільських хусткоподіб-
них належали дівочі весільні убо-
ри, якими молодій у день весілля 
пов’язували голову, зокрема, нафра-
ма (нафрамиця). А в с. Хоменки Шар-
городського району, що на Вінниччи-
ні, хустка, котрою покривали нарече-
ну називалася рубок (рубочок) [10, 
188-193], [12, 853-854].

Застосовувались на Поділлі та-
кож і прикраси до дівочих весільних 
вінків із фарбованого пір’я або штуч-
них квітів (“затикані кучері”, “качу-
рині кучері”, “квіточка”, “кучері”, фа-
вори та ін.). 

Обов’язковою складовою части-
ною дівочого весільного головного 
убору або його основою у ХІХ – пер-
шій пол. ХХ ст. був барвінковий вінок, 
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який міг одягатися як під головний 
убір, так і поверх нього [33, 196-203], 
[12, 852].

Загалом на Буковинському По-
діллі весільний комплекс дівочого 
народного костюма складався із до-
дільної вишитої сорочки-морщянки, 
одноплатової горботки (або фоти) чи 
двоплатової запаски, фартуха, широ-
кого пояса-крайки, закріпленого на 
талії вузьким поясом – баюрком. Як 
плечовий одяг поширення набули 
короткі кептарі перегинкового типу 
(рідше – мінтяни), а верхнього – ман-
ти, сардаки, сірійки або кожухи. Свят-
ковим взуттям улітку були черевики, 
в осінньо-зимовий період – чоботи 
(найчастіше з твердими халявами 
або “калавирі” (пів-чоботи спереду 
низькі, а ззаду – високі)). Серед діво-
чих прикрас побутували вушні ковт-
ки і когутки, нагрудні та нашийні бі-
серні кризи, ґердани з монетами та 
без (ґирданики), дармовиси, дукати, 
згардочки, коралі, пацьорки, салби, 
цятки, шелести тощо та наручні він-
чальні персні (обручки). Як доповне-
ння застосовували домоткані вовня-
ні торбини – тайстри та вишиті пере-
важно на кутах хустинки – ширінки 
(ширинки). Молода мала ширінку 
тримати за один кутик у руці або 
закласти за пояс так, щоб її частина 
звисала донизу [14], [17, 229-235], 
[18; 77, 169-170].

На Буковинському Поділлі дівочі 
весільні головні убори мали свої ло-
кальні відмінності. Тут крім типових 
вінків із штучних квітів зі спущеними 
на спину стрічками, які могли чіпля-
тися як до вінка [18, 151], так і окремо 
до коміра верхнього плечового одягу 
[16, 61] побутували особливі вінко-
подібні комбіновані убори, характерні 
лише для цього субреґіону Поділля 

та деяких інших куточків Буковини. 
Hайпоширенішими серед них були 
“вінок” і “капелюшиння” (“капелю-
шиня”). В окремих селах Буковин-
ського Поділля на межі з селами 
Верхнього Буковинського Попруття 
зустрічалися такі убори як “карабу-
ля” (“карабулі”, “коробулі”), “коди” 
(“кода”, “кодина”) й “коробка”. Спіль-
ним для цих видів дівочих головних 
уборів була основа, яку виготовля-
ли із картону – “лубка” й обтягували 
тканиною [18; 143-149, 190], [24, 77-
78]. Оздоблювали “вінок” штучними 
квітами, сухозлоттю та додатково 
оздоблювали кольоровою тканиною, 
монетами, дзеркальцями тощо [16, 
61], [18, 149]. “Капелюшинню” деко-
рували ґерданами, смужками парчі, 
скляними намистинами, шовковою 
тасьмою, стрічками iз монетами, 
квітами з оксамиту, паперу і шовку, 
іноді дзеркальцем, ковилою (місцеві 
назви – “шовкова трава”, “Боже тіло” 
[16, 61], [18, 150]. “Карабулю прикра-
шали ґерданами, скляними перла-
ми, павиними пір’ями та стяжками, 
штучними квітами з паперу і яскра-
вої вовни, кольоровими стрічками, 
іноді ковилою [16, 60], [18, 143-144].

Традиційний комплекс весіль-
ного вбрання нареченого з Буко-
винського Поділля включав у себе 
вишиту сорочку, білі полотняні пор-
тяниці (поркиниці) з гофрованою до-
колінною частиною. Взимку поверх 
портяниць одягали вовняні ґачі або 
штани з хутра (у східній частині Бу-
ковинського Поділля). Підпоясував-
ся молодий широкою домотканою 
крайкою. На плечі одягав кептар, y 
холодну пору – манту, сардак, сірійку 
або кожух. На весілля взував чоботи. 
Серед парубочих прикрас побутува-
ли нагрудні бісерні стрічкові басми 
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з дзеркальцями і п’ятикутні вівсьор-
ки (вівсюрики – кріпилися на кеп-
тарях) та наручні вінчальні персні 
(обручки). Доповнювали весільний 
ансамбль домоткані вовняні тайстри 
та вишиті хустинки – ширінки (ши-
ринки). Причому ширинку нарече-
ний тримав за один кутик у руці або 
закладав за пояс [14, 278-400], [17, 
231-235], [18, 77].

Парубочі весільні головні убо-
ри на Буковинському Поділлі мали 
свої особливості. Передусім це були 
зазвичай фетрові та солом’яні капе-
люхи (брилі) зi широкими полями, 
плетені технікою “косичка” (“кісоч-
ка”). Фетрові капелюхи оздоблювали 
дзеркальцями, квітами ромбоподіб-
ної форми з двома зрізаними про-
тилежними кутами (усе поле квітки 
вишивали бісером), ковилою, пір’ям 
качура, павича або півня та стрічка-
ми. Солом’яні брилі декорували ґер-
данами, дзеркальцями, квітами з бі-
серу, волічки, паперу й шовку, пір’ям 
качура, павича чи півня, стрічками і 
теж ковилою (с. Погорілівка, Застав-
нівський район) [14, 388], [18, 190].

Традиційний комплекс весільно-
го строю молодої Західного Поділля 
складався з вишитої додільної сороч-
ки (найчастіше уставкової), однопла-
тової вовняної опинки або двоплато-
вої запаски, фартуха-запаски, широ-
кого тканого пояса. Як плечовий одяг 
слугували короткі горсети (горсетки, 
горсики), кептарі або довгі камізель-
ки, кафтани, а верхнього – гуньки, 
свити, сіряки, сердаки або кожухи. 
Взувалася наречена у черевики (чо-
бітки, румунки) або чоботи. Як при-
краси побутували навушні кульчики, 
сережки, заушники, нагрудні та на-
шийні бісерні кризи і стрічки, вене-
ціянське намисто, ґердани кутові з 

монетами чи медальйоном, дзюмба-
ли, дукати, дукачі-образки, коралі, 
лускавки, мониста, пацьорки дуті, 
смальта, хрестики тощо та наручні 
обручки (вінчальні персні). А також 
букет весільний – нагрудна прикраса 
у вигляді букетика з барвінку та жи-
вих чи штучних квітів із різноманіт-
ного матеріялу. Часто як обереговий 
одяговий елемент на весіллі наре-
ченими використовувались вишиті 
рушники, а як доповнювальний – 
вовняна тайстра (у Придністров-
ських районах Західного Поділля) [1, 
190-191], [13], [23, 14].

Надзвичайно різноманітними й 
яскравими були весільні убори укра-
їнок Західного Поділля. Тут у ХІХ – 
першій пол. ХХ ст. побутували весіль-
ні вінки та вінкоподібні начільні голо-
вні убори у вигляді обруча або шапоч-
ки (каптура, капелюшка). Так, у с. На-
стасів Тернопільського району виго-
товляли масивні весільні барвінкові 
вінки технікою накладання барвінку 
листочок на листочок. Утворений 
вінок золотили, а зверху голови на-
реченій до вінка кріпили багато різ-
нокольорових стрічок. Проте вже на 
поч. ХХ ст. у зазначеному населеному 
пункті до вінка чіпляли позаду лише 
одну білу стрічку [33, 204].

Широко поширеними на Західно-
му Поділлі були й весільні вінкоподіб-
ні начільні головні убори у вигляді об-
руча. Локальна особливість їх прояв-
лялась у висоті обруча та матеріялі, 
з якого його виготовляли. Найбіль-
шу популярність мали картонні та 
луб’яні обручі, які західні подолянки 
прикрашали ґерданами, монетами, 
штучними квітами та стрічками [33, 
202], [38], [40], [44]. 

Основою весільного вінкопо-
дібного головного убору нареченої 
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Західного Поділля могла бути й 
оксамитова шапочка (каптур), оздо-
блена низками коралів та рядками 
дрібних квітів із різних матеріялів. 
Квіти на потилиці збирали в букет, а 
чоло прикрашали золоченим вінком 
із барвінку. Позаду чіпляли шовкові 
стрічки [22, 72]. Біля вух до шапоч-
ки могли прикріплювати “кучері” з 
фарбованого качиного або павиного 
пір’я [1, 191], [23, 14]. 

Наречений Західного Поділля на 
весілля одягав вишиту білу довгу со-
рочку, яку підперізував тканим поя-
сом та білі вузькі штани, заправляю-
чи їх у чоботи. Поверх сорочки – довгу 
свиту або кожух. У Придністровських 
районах Західного Поділля носили 
також кептарі. Як прикраси викорис-
товувалися нагрудні весільні букети-
ки з барвінку або бісерні п’ятикутні 
котильони (кутальйони, вівсюрики, 
ґерданики) чи купочки (прикраса у 
вигляді весільного букетика з бісеру) 
та наручні обручки (вінчальні перс-
ні). Доповненням могла бути вовня-
на тайстра (на півдні Західного Поді-
лля) [1, 190], [13], [23, 14].

Щодо парубочих весільних голо-
вних уборів Західного Поділля, то 
вони також мали свої знакові сим-
воли. Наприклад, у с. Лошнів Тере-
бовлянського району нареченому до 
шапки прикріпляли гілочку мирту, 
білу стрічку і квітку. У с. Переволо-
ка Бучацького району до головно-
го убору нареченого – чорної овечої 
шапки – з правого боку пришивали 
барвінковий вінок діяметром 16-17 
см, а поруч нього – букетик. Шапка 
дружби позначалася тільки букети-
ком [33, 216-218]. У інших селах Бу-
чацького району побутували пару-
боцькі весільні смушеві шапки з ма-
ленькими барвінковими віночками 

та квітковими букетиками з правого 
боку. Весільна шапка молодого з Те-
ребовлянського району вирізнялася 
квіткою й стрічкою білого кольору 
[1, 190]. 

Крім шапок у теплі пори року 
наречені Західного Поділля носили 
солом’яні капелюхи (брилі, крисані), 
які відрізнялися висотою стіжка, ши-
риною крис, способом плетіння (“в 
зубці” або “зубчики”, “косичкою” або 
“в косиці”, “у сім стрілок”), формою та 
декором. Так в одних селах солом’яні 
капелюхи Борщівщини прикрашали 
тільки гарасівками (тканими вовня-
ними кольоровими стрічками) або 
чорною вовною, в інших (наприклад, 
у с. Германівка) – ґерданами, трясе-
ницями, квітами (живими, паперови-
ми, волічковими), фаворами, пір’ям 
качурів, павичів та інших птахів, пів-
нячими хвостами тощо. Причому ґер-
дани прикріплювали навколо стіжка, 
а один також давали навколо підбо-
ріддя [3, 31]. Зустрічаються на Захід-
ному Поділлі весільні солом’яні капе-
люхи, тулії яких суцільно декоровані 
півнячим пір’ям, квіточками і вовня-
ними кульками [1, 190]. Наречений із 
Гусятинського району носив бриль, 
прикрашений пір’ям когута [23, 14].

Традиційний комплекс весіль-
ної ноші нареченої Східного Поді-
лля складався з додільної, вишитої 
(найчастіше низзю) сорочки, одно-
платової тканої горбатки (пізніше 
спідниці), тканої кольорової крайки, 
фартуха, керсетки (кірсетки, кор-
сетки) та черевиків або чобіт. У про-
холодну пору року молода одягала 
свиту або кожух, декоровані кольо-
ровими шнурками, сукном, тасьмою 
чи шкірою. Як прикраси використо-
вувалися навушні ковтки, кульчики, 
сережки, нагрудні та нашийні бала-
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мути, бісерні кризи, венеціянське 
намисто, ґранати, дукати, дукачі, 
зґарди, корали, медалики, мониста, 
пацьорки дуті, перли, хрестики тощо, 
нагрудні весільні букети, наручні об-
ручки (вінчальні персні). Платочки 
(хустинки, хусточки) близько 25 см 
завдовжки, оздоблені вишивкою на 
кутах, застосовувались наречени-
ми як доповнювальний обереговий 
атрибут у весільному обряді [1, 194], 
[15].

Значним розмаїттям характери-
зувалися й дівочі весільні головні 
убори Східного Поділля. Найбільшо-
го поширення тут отримали саме ве-
сільні виті, плетені та шиті вінки – 
багаті й пишні, влітку з живих квітів, 
а взимку зі штучних квітів із вовни, 
металевих блискіток, намистин, 
пір’я, провощеного паперу, стружки, 
стрічок тощо [10, 180], [52, 129]. У с. 
Гордіївка Тростянецького району на 
Вінниччині весільний вінок молодої 
з барвінку, покритий позолотою, мав 
назву “золотий вінець” [10, 190]. У 
багатьох селах Східного Поділля ве-
сільні плетені вінки з барвінку у ви-
гляді гірлянди (довгої петлі) вдяга-
ли разом із квітковими вінками [52, 
129]. Такі весільні барвінкові вінки 
тут називалися ще “довгими” [22, 
72]. 

Варто наголосити, що східнопо-
дільський барвінковий вінок міг бути 
як окремою частиною весільного ді-
вочого убору, так і плестися разом із 
весільним вінком. До весільного убо-
ру другого типу ззаду чіпляли стріч-
ки [33, 203]. А вуха часто закривали 
так званими “навушниками” у вигля-
ді квітів, виготовлених із призбира-
них стрічок, нашитих на кружечки із 
вовняної тканини та прикріплених 
до тасьми [10, 181], [33, 203]. 

Дещо пізніше вінки із зілля за-
мінили вінками зі штучних квітів (з 
різнокольорового паперу чи струж-
ки) та вінками з воску, лою або пара-
фіну. Як і барвінкові, вінки зі стружки 
виготовляли відповідно до смаків та 
місцевих традицій, тому у кожному 
селі вони були різні – з дрібних або 
великих квітів, із кількох обручників 
у вигляді “корунки” або “шапочки” 
[10, 184].

Весільні дівочі виті вінки з вос-
ку, лою та парафіну зустрічалися на 
території Східного Поділля у межах 
Вінницької й Одеської областей. Такі 
вінки були переважно білого кольо-
ру, іноді кольорові, та мали такі на-
зви: “білий” весільний вінок (лойо-
вий – Вінниччина), восковий віночок 
(лойовий – Вінниччина, папіровий, 
парафіновий, терновий – с. Стіна То-
машпільського району, Вінниччина) 
[10, 184-185], парусовий вінок або 
білий “з парусами” – воскований ві-
нок із довгими китицями (с. Осички, 
Савранський район, Одещина). У Сав-
ранському районі Одеської области 
найбільш популярними були вінки з 
парафінових крапель і білих квітів, 
прикріплених до обручика [33, 179].

До весільних дівочих вінкоподіб-
них головних уборів Східного Поділля 
належать начільні пов’язки (начільні 
бинди, пов’язки-стрічки). Зазвичай 
зверху таких пов’язок наречена одя-
гала на голову вінок із штучних квітів 
і барвінку [1, 194] та з купованими 
шовковими, парчевими, орнаменто-
ваними квітковими мотивами бин-
дами. У залежності від заможности 
сім’ї до барвінкового вінка, а пізніше 
вінка зі стружки чіпляли від 5 до 40 
бинд. Причому бинди або нашивали 
на вужчу биндочку, або закріплюва-
ли на петлю [10, 179]. 
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Традиційний костюм нареченого 
зі Східного Поділля включав вишиту 
білу сорочку, пояс, штани заправлені 
у чоботи, декоровану шнуром свиту 
або кожух, які зверху пов’язувалися 
широким вовняним поясом. Як 
прикраси використовувалися на-
грудні весільні букети та обручки 
(вінчальні персні), як доповнення 
до одягу – платочки (хустинки, хус-
точки) близько 25 см завдовжки з 
вишивкою на кутах, які затикались 
за пояс. Головний убір молодого зі 
Східного Поділля включав хутряну, 
смушеву конічну шапку, обвиту на-
вколо весільним вінком [1, 191], [15]. 
У окремих селах Вінниччини до шап-
ки нареченого пришивали вінок або 
квітку з барвінку, рути чи шавлії [10, 
188].

Весільне вбрання молодої з Цен-
трального Поділля складалося із 
додільної, вишитої сорочки, одно-
платової тканої горбатки, гуньки, 
катринці або обгортки (пізніше різ-
номанітних спідниць), тканої кольо-
рової крайки, фартуха, горсетки, кер-
сетки або камізельки, оздоблених 
свити, чугаїнки, чугая або кожуха, 
черевиків або чобіт. Вуха нареченої 
прикрашали ковтки, кульчики, се-
режки, груди і шию – баламути, бі-
серні кризи, венеціянське намисто, 
ґранати, дукати, дукачі, зґарди, ко-
рали, медалики, мониста, пацьорки 
дуті, перли, скляні намиста, силянки, 
хрестики, шлейники тощо й нагрудні 
весільні букети, а пальці рук – він-
чальні персні (обручки). Доповне-
нням до одягу слугували обрядова 
невелика хусточка, яку наречена мо-
гла тримати у руках та вишиті весіль-
ні рушники [11], [23, 13]. У с. Колоді-
ївка Кам’янець-Подільського району 
наречена одягалась у вишиту сороч-

ку з домотканого полотна та широку 
(“рясну”) спідницю (іноді з візерун-
ками) зі стрічками по низу. Цікаво, 
що під сорочку і спідницю молода 
одягала так звану підтячку (пітячку), 
виготовлену з тоншого полотна ніж 
сама сорочка. Наречена навесні або 
восени взувалась у черевики, а взим-
ку – у юхтові чоботи. Серед прикрас 
використовувалися сережки у формі 
півмісяця (когутки), а на шию віша-
ли корали (коралі), багато хрестиків 
і медальйонів (минталиків). Верхнім 
одягом служив білий чугай на застіб-
ках із грубого домотканого овечого 
сукна, декорований червоними шну-
рами. Поверх чугая, від шиї по спині 
молодої, звисали донизу кольорові 
бинди. На голову одягали весільний 
вінок з барвінку, китиць калини, ко-
лосків жита, головки цибулі й квітки 
з лою. У коси вплітали пасмо коно-
пляного прядива, кольорові стрічки 
й обов’язково білу бинду [9]. 

На території Центрального По-
ділля (Хмельниччина без північних 
районів) побутували дівочі весільні 
вінки та вінкоподібні головні убори, 
які поєднували iз барвінковими він-
ками. Вінки з барвінку у вигляді гір-
лянди наречені носили разом із ви-
тими чи плетеними вінками з живих 
(штучних) квітів, стружки. А малень-
кий барвінковий вінок молода одяга-
ла під квітковий, восковий, лойовий 
чи парафіновий вінок або вінок зі 
стружки [52, 129].

Поширення на Хмельниччині у 
межах Центрального Поділля набу-
ли передусім начільні підковоподібні 
вінки iз воску, лою або парафіну (“бі-
лого воску”) та пучків барвінку, аспа-
раґусу і розмарину. Тому такі вінки 
українці Центрального Поділля на-
зивали “білими”, а восковані весільні 
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вінки iз довгими китицями – “парусо-
вими”. Такі вінки могли бути цілком 
білого кольору або доповнювалися 
п’ятипелюстковими паперовими 
воскованими блакитними, рожеви-
ми чи червоними квіточками чи біль-
ших розмірів червоними трояндами 
та зеленими листочками, сріблястою 
або кольоровою тонкою фольґою, 
дротиками тощо [33, 206], [10, 184-
185], [36, Т – 210, 212, 214, 215].

Серед весільних дівочих вінко-
подібних головних уборів Централь-
ного Поділля широко побутували 
різноманітні начільні пов’язки. На-
приклад, “навушник” (“наушник”) – 
головний убір у вигляді стрічки із 
нашитим рядком голубих намистин 
над чолом, а від скронь до потилиці – 
рядком розеток (найчастіше семи), 
зроблених із картону, обтягнутого 
різнобарвними нитками (сс. Борсу-
ки, Куча, Новоушицький район) [10, 
182], [11]. 

Традиційний весільний костюм 
молодого із Центрального Поділля 
охоплював вишиту білу сорочку, 
тканий пояс, полотняні або сукняні 
штани, декоровані свиту, чугай або 
кожух. Причому штани заправлялися 
у чоботи, а верхній одяг підперізу-
вався широким вовняним поясом. Як 
прикраси застосовувалися нагрудні 
весільні букети та наручні обручки 
(вінчальні перстені), як доповнення 
до одягу – шовкові хустки (переважно 
зелені чи червоні), які пов’язувались 
на шию та вишиті весільні рушники, 
одним із яких іноді обперізували на-
реченого. У с. Коржівці Деражнян-
ського району доповненням до одя-
гу був шовковий вишитий по кутах 
платок (82×82 см) із китицями, яким 
підв’язували руки молодому під час 
заручин [11], [23, 13].

Весільне вбрання нарече-
ного з с. Колодіївка Кам’янець-
Подільського району складалося з 
сорочки з домотканого полотна, яка 
зав’язувалася застіжками-шнурками, 
сплетених із ниток. Сорочка підпері-
зувалась крайкою (поясом) iз овечої 
вовни, кінці якої виглядали cпереду. 
На шию одягали хрестик на чорній 
“полятичці” (вузькій стрічці) і чорну 
хустку, на голову – чорну смушкову 
шапку. Верхній одяг – чугай чорного 
кольору довжиною нижче колін, роз-
ширений від поясу вниз клинами й 
без кишень. Чугай застібався синіми 
шнурками з овечого волосу та був 
оздоблений червоними китицями. 
Взуттям цілорічно були юхтові чо-
боти. Барвінковий вінок молодому 
сплітали також із барвінку, в який 
додавали калину, жито, головку час-
нику і квітку з лою. Вінок молодому 
прикріплювали спочатку до шапки, а 
пізніше – до борту правого боку чу-
гая [9].

Весільний головний убір нарече-
ного шз Центрального Поділля скла-
дався із шапки та весільного вінка з 
барвінку і квітів, що одягався зверху 
на шапку або причіплявся до правого 
борту чугая або жакета [9], [23, 13]. 
Іноді до шапки молодого пришивали 
вінок або квітку з барвінку чи рути 
[10, 188].

Отже, загалом весільний комп-
лекс традиційного вбрання україн-
ців Поділля містив як загальнопо-
ширені в Україні, так і реґіонально- й 
локальноспецифічні елементи на-
родного одягу, головних уборів, взут-
тя, прикрас і доповнень. Особливо 
різнився весільний ансамбль подо-
лян саме головними уборами наре-
чених, зокрема, їх формою, матерія-
лом, прикрасами, способом ношення, 
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назвами. Практично у кожному ку-
точку Поділля були свої характерні 
традиції щодо виготовлення та поєд-
нання весільних головних уборів. Це 
передусім пояснюється специфікою 
межування усіх субреґіонів Поділля 
iз різноманітними історико-етно-
графічними реґіонами та районами 
України, а також їх перебуванням 
свого часу у складі різних держав. 
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Abstract: Reception of Taras Shevchenko’s early works folklorism during his lifetime 
criticism is analyzed in the article. The peculiarity of writer’s folkloric literary synthesis 
research interpretations is considered. The main issues connected with explanation of 
the folklorism notion are determined. Special focus is given to the research of scientific 
discourse of Mykola Kostomarov and Panteleymon Kulish. They understood the nature 
of collective and author’s works interaction in T. Shevchenko’s creative heritage to the 
fullest extent. The significance of critical studies for the development of further stages of 
scientific discussion of this issue is highlighted.
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ФОЛЬКЛОРИЗМ РАННЬОЇ ТВОРЧОСТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: 
НАУКОВОКРИТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ СУЧАСНИКІВ ПОЕТА

Традиція критичних розслідів 
над поетичною творчістю Тараса 
Шевченка має давню і насичену іс-
торію – від перших повідомлень, що 
з’являлися у літературній пресі, до 
фахових наукових студій сьогоден-
ня. Наявність такого багатого кри-
тичного доробку у галузі шевчен-
кознавства пояснюється посиленою 
увагою до літературної спадщини 
мистця, бажанням кількох поколінь 
дослідників осягнути секрети його 
художньої майстерности. Утім, по-
при систематичне звернення до 
поетичного слова автора, ці дослі-
дження не можна назвати вичерп-
ними, поглиблений розгляд виявляє 
їхню неоднорідність і неповноту 

осягнення Шевченкового феномену. 
Так, деяким питанням приділялась 
більша увага, іншим – навпаки, що 
підтверджує існування великої кіль-
кости “білих плям”, які потребують 
глибшого вивчення.

Одним із таких питань залиша-
ється потрактування фольклорно-
літературного субстрату у творчості 
Тараса Шевченка. На жаль, уснопое-
тичний вектор шевченкознавчих 
пошуків тривалий час перебував 
поза увагою дослідників і лише по-
біжно розглядався у сув’язі із низ-
кою інших проблем. Зважаючи на 
те, що вплив народної традиції на 
Шевченкове слово був одним із ви-
рішальних при написанні багатьох 
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поезій, особливо раннього періоду, 
детальне вивчення цього сеґменту 
творчости поета надзвичайно важ-
ливе для ґрунтовного висвітлення 
його художнього таланту. Важливим 
кроком до вирішення цього завдан-
ня є аналіз прижиттєвої критики 
письменника, адже вона випрозо-
рює початкову стадію осмислення 
фольклоризму авторських текстів, 
дає змогу виділити головні підходи 
до його інтерпретації й окреслити 
наступні етапи наукового обгово-
рення проблеми.

Зазначений період критичної 
рецепції творчости Тараса Шевчен-
ка розглянуто у студіях українських 
літературознавців, зокрема Іларіо-
на Свенціцького, Миколи Плевако, 
Леоніда Білецького, Павла Филипо-
вича, Василя Шубравського, Юрія 
Івакіна. На сучасному етапі окремі 
аспекти цієї проблеми опрацьовані 
у розвідках Ярослава Гарасима, Пав-
ла Михеда, Станіслава Росовецько-
го. Вагомий внесок у дослідження 
прижиттєвої критики письменни-
ка здійснили авторка праці Тарас 
Шевченко у прижиттєвій критиці 
(1839 – 1861) Валентина Іскорко-
Гнатенко й укладачі двотомного ви-
дання Тарас Шевченко в критиці. 

Вперше про фольклоризм Тараса 
Шевченка та тісний зв’язок його пое-
зій із народною творчістю мовилось 
у рецензії журналу «Отечественные 
записки». Відгук з’явився майже од-
ночасно з іншими повідомленнями 
після появи Кобзаря 1840 року. Ано-
німний рецензент відмітив разючу 
подібність між віршами поета та 
народними піснями: “вони такі при-
родні, що ви легко приймете їх за на-
родні пісні і леґенди малоросіян: це 
одне вже багато говорить на їх ко-

ристь” [7, 23]. На жаль, критик не по-
яснив у чому, на його думку, полягає 
ця спорідненість, а обмежився лише 
поверховим судженням. Автор 
рецензії також підкреслив, що твори 
мистця наскрізь ориґінальні, до того 
ж він не намагається наслідувати 
загальні правила віршування.

Із виходом у світ Гайдамаків по-
жвавився літературний дискурс на-
вколо творчости поета. Одним із 
тих, хто відгукнувся на Шевченкову 
поему, був український письмен-
ник і критик Микола Тихорський. 
Як і його попередник, рецензент 
не запропонував аналізу тексту, а 
більшу частину статті присвятив 
переказу його сюжету. Цікаво те, що 
в огляді твору, коментатор найпер-
ше охарактеризував загальний дух 
поеми: “…в Гайдамаках уся народна 
малоросійська поезія – з усіма її до-
сконалостями і недоліками: часом 
вірші без рим, часом, де потрібно, 
римована проза […] але скрізь осо-
блива співучість малоросійського 
вірша…” [23, 65]. Він вважав, надзви-
чайну плястичність і мелодійність 
віршів твору – головним неоціненим 
здобутком поеми, у цьому вба-
чав причину точного відтворення 
українського фольклору. 

Перші кроки до якісного на-
укового осмислення фольклориз-
му поета зробив Микола Косто-
маров. У низці рецензій та окре-
мих статей вчений деклярував 
народнопоетичну сутність твор-
чости Тараса Шевченка. У статті 
Обзоръ сочинений, писаныхъ на 
малороссийскомъ языке (Огляд 
творів, написаних малоросійською 
(українською) мовою), розглядаючи 
твори українських письменників, 
він цілком логічно звернув ува-
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гу на Кобзар. Процес взаємодії між 
народною і авторською поезією, 
на думку дослідника, відбувався 
за таким принципом: “Письмен-
ник сприймає передане йому на-
родом і повертає йому він нього 
узяте повним і усвідомленим; не-
правильним, уривчастим часткам 
надає цілісности, збирає розсипані 
перли і створює із них художні на-
миста” [13, 169]. Відтак, співпраця 
між двома художніми системами, 
згідно із висновком Миколи Ко-
стомарова, передбачала творче 
опрацювання усної словесности. 
Саме цю властивість поетичного 
таланту Тараса Шевченка фолькло-
рист відзначив, при аналізі поезій 
мистця. Вчений твердив, що поет 
не тільки зумів перейняти основи 
народної творчости, але й цілком 
оволодів нею, підпорядкував її для 
втілення власних творчих ідей. До 
того ж, аналізуючи збірник Думки 
і пісні Амвросія Могили, дослідник 
зауважив, що у віршах останньо-
го немає того саморозвитку, яким 
вирізняється творчість Тараса 
Шевченка. Тобто, окрім уснопое-
тичного забарвлення, його твори 
мали виразну ориґінальну фактуру, 
що ґрунтувалась на особистісно-
авторському сприйманні фоль-
клорного начала, виражали 
самовистарчальність (Василь Стус) 
і окреслювали власну перспективу 
розвитку.

Після появи у виданні Панте-
леймона Куліша Записки о Южной 
Руси (Записки про Південну Русь) 
поеми Тараса Шевченка Наймичка 
(без вказівки на авторство через за-
слання поета і заборону літератур-
ної діяльности) Микола Костомаров 
підкреслив спорідненість твору із 

українською народною словесніс-
тю. Науковець наголосив, що поема 
яскраво ілюструє “розсіяні іскри на-
родної поезії” [10, 23], наявні у по-
етичному таланті Тараса Шевченка. 
Варто додати, що фольклорні еле-
менти у поемі Наймичка спостеріг 
також український історик Мико-
ла Рігельман [21]. Зосібна, вчений 
вважав, що цей твір є одним із най-
кращих, написаних українською 
мовою. Висока атестація тексту 
ґрунтувалась саме на уснословесній 
сутності поеми. Як зазначив ав-
тор рецензії, у поемі Шевченкова 
творчість майже сягнула висоти 
народної поезії, а глибина і щирість 
почуттів, простота висловлювання, 
що не потребує прикрас, влучність 
слів – її головні оздоби. У цьому 
полягала відмінність між творцем 
Наймички та іншими українськими 
письменниками, які, запозичив-
ши фольклорні сюжети, не зуміли 
повністю зглибити дух народної 
творчости.

Коментуючи видання Кобзаря 
(1860), Микола Костомаров арти-
кулював, що важливою прикметою 
збірки є органічне засвоєння усної 
словесности. У літературній твор-
чості того часу широкого розпо-
всюдження набула практика стилі-
зування творів під народні пісні, та, 
як вказав фольклорист, навіть най-
кращі проби пера, виконані у такій 
манері, представляли усе ідеалізо-
ваним, тобто штучно, без будь-яких 
проблисків життя. Тоді як Т. Шевчен-
ко не наслідував народнопоетичні 
зразки, не копіював, а переосмислю-
вав їх. Згодом у статті Воспоминание 
о двухъ малярахъ (Спогади про двох 
малярів) уже після смерти поета 
вчений конкретизував цей висно-



481+

Volume XІІІ, 2016 +

вок. На його погляд, мистець не мав 
потреби у такому наслідуванні, адже 
це було його автентичним мовлен-
ням. Відмінність між творчістю Т. 
Шевченка та інших поетів поляга-
ла у тому, що “Народні пісенні фор-
ми переходили у вірші Шевченка не 
внаслідок вивчення, не від розмір-
ковування, – де що вжити, де який 
вислів варто поставити, – а від при-
родного розвитку в його душі всієї 
нескінченної нитки народної поезії; 
не тому, що Шевченко хотів їх ввести 
і встановити, а тому, що вони, за сут-
тю народної поезії, самі укладалися 
так, а не інакше” [9, 51]. Таким чи-
ном, учений уперше з-поміж інших 
дослідників представив нове бачен-
ня постаті мистця, не лише як само-
бутнього письменника, вдумливого 
інтерпретатора уснословесної спад-
щини, але й як носія української 
народнопоетичної традиції. Його 
своєрідність полягала у тому, що він 
розумів фольклорні категорії, мис-
лив ними, виховувався у системі на-
родних традицій. 

Мовивши, “Шевченко висловив 
те, що висловила б кожна людина з 
народу, якби її народне єство могло 
піднестить до здатности вислови-
ти те, що таїлося на дні її душі” [9, 
51], М. Костомаров вказав, що трив-
кою основою творчости мистця 
була народна поезія. Утім, на думку 
дослідника, письменник “не нале-
жить до тих поетів, які тільки засво-
юють собі існуючий спосіб виражен-
ня; у нього не підмічене у народу, але 
й не видумане власноруч; у нього те, 
чого, можливо, народ ще не говорив, 
але що він здатен сказати” [11, 47]. 
Отже, учений виснував, що хоч між 
народними піснями та віршами по-
ета існує міцний зв’язок, все ж він не 

наслідував фольклорне джерело, а 
продовжував його. Відтак, творчість 
Т. Шевченка, за словами М. Костома-
рова, була прямою спадкоємицею 
української народної поезії, сформо-
ваної у XVI – XVII ст. Ця закономірна 
наступність полягала у засвоєнні 
основ усної літератури, вироблених 
народною думою, й утілення їх у 
нові форми, відповідні сучасності та 
художньо трансформовані під впли-
вом поетичного ґенія Шевченка. 

Дещо пізніше у статті Ответъ 
на выходки газеты (Краковской) 
“Czas” и журнала “Revue contempo-
raine” (Відповідь на витівкии газети 
(Краківської) “Czas” і журналу “Revue 
contemporaine”) дослідник зазначив, 
що Т. Шевченко продовжував своєю 
творчістю буття народної пісні й 
“рідко (тільки у найслабших тво-
рах) можна знайти повторення взя-
того із запасу народної поезії, або 
що-небудь написане у народному 
тоні…” [14, 134]. Це висловлювання 
ученого, на думку Юрія Івакіна, го-
ворить про те, що “думка критика 
ще остаточно не усталилася; неточ-
ним, зокрема, є його твердження, 
що в Кобзарі рідко трапляються по-
езії, написані «в народному тоні». 
Але провідна ідея автора очевидна: 
це, по перше, ствердження творчого 
характеру сприйняття Шевченком 
народної традиції, а по-друге, те, що 
його поезії є продовженням твор-
чости народу, але на вищій (літера-
турній) основі” [5, 349].

Варто зауважити, що М. Косто-
маров сприймав поетичні тексти Т. 
Шевченка як певний еталон народ-
ної поезії, стверджуючи, що його 
“кращі вірші такі, що народ, розви-
ваючи свою творчість в поетичних 
витворах далі, міг би творити тільки 
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так, як Шевченко” [14, 134]. У косто-
марівській рецепції Шевченкового 
фольклоризму наголошено на твор-
чому переосмисленні надбань на-
родної поезії, наданні їй якісно ви-
щого рівня, яке учений пояснював 
глибиною індивідуального таланту 
письменника. Проте, науковець зво-
див основу поетичного хисту мист-
ця виключно до уснопоетичної сло-
весности: “Вірші Шевченка не від-
ступають від форми і прийомів ма-
лоросійської народної поезії…” [12, 
160]. Так, іґноруючи інші чинники, 
що формували художню музу авто-
ра, зокрема літературні впливи та 
індивідуально-авторське сприйман-
ня дійсности, М. Костомаров обмеж-
ував сферу літературної діяльности 
поета фольклорними рамками, не 
бачив перспективи розвитку його 
творів поза межею усної традиції.

Загалом, проблема фольклор-
них взаємозв’язків порушувалась 
лише у невеликій кількості рецен-
зій цього періоду, й здебільшого 
фольклоризм Т. Шевченка оціню-
вали поверхово, без простеження 
його конкретних утілень в окремих 
поетичних текстах. Виняток може 
становити тільки рання баляда 
мистця Тополя. Саме ця поезія, на 
думку багатьох критиків, найпо-
вніше випрозорює фольклорно-лі-
тературний симбіоз Шевченкової 
творчости. Філіґранне поєднання 
двох народнопісенних мотивів, реа-
лістичне відтворення складної жит-
тєвої ситуації, витримана у дусі на-
родної баляди, гостра напруженість 
сюжету у поєднанні з легким фан-
тастичним серпанком у фінальному 
акорді максимально наближає твір 
до кращих зразків усної словеснос-
ти. Саме тому, рецензуючи видання 

Кобзаря 1840 року, Фаддєй Булґарін 
[1] назвав Тополю малоросійською 
народною леґендою. Алєксандр 
Сємєнтовскій [22], досліджуючи 
пам’ятки української демонології, 
запевняв, що закінчення баляди – 
перетворення дівчини у тополю, на-
писане під впливом народних пісень, 
що відбивають древні уявлення про 
надприродні перевтілення. Окрім 
того, анонімний рецензент газети 
«Санктпетербургские ведомости» 
[19] вказав, що народна словесність 
стала основотвірним джерелом для 
постання баляди, а переосмислені 
крізь авторську свідомість народ-
ні леґенди, залишаються виразно 
позначені національним характе-
ром.

Власну оцінку творчости Тара-
са Шевченка висловив російський 
літературний критик і публіцист 
Ніколай Добролюбов [4]. На думку 
рецензента, Тарас Шевченко істин-
но народний поет, тому його вірші 
мають бути зараховані до україн-
ської народної словесности. Згідно з 
міркуваннями дослідника, саме на-
родна словесність стала орієнтиром 
Шевченка у достовірному відтво-
ренні духу Коліївщини, це дало змо-
гу поетові пройнятись духом того 
часу, зберегти єдність і вірність ха-
рактеру козацьких повстань. У поемі 
автор повністю занурився у настрій 
епохи, залишився вірним народним 
думам, тому не вносив сучасного 
погляду на відтворені події, а лише 
у ліричних відступах проявив свою 
сучасність. 

Аналізуючи критичні розсліди 
над поезією Т. Шевченка вказано-
го періоду, помітним видається не 
лише загальний дух суджень щодо 
взаємодії двох видів словесности, 
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але й вузьке трактування самої суті 
цього складного явища. Здебільшо-
го діялог між фольклором і літерату-
рою зводився до формального наслі-
дування чи копіювання поетичних 
форм, прийомів, ідейно-тематично-
го фонду, тому такий односторон-
ній погляд применшував художню 
вартість поетичних творів мистця, 
представляв їх виключно у народно-
пісенному тоні, що перекреслювало 
талант Шевченка як самостійного 
письменника. Окрім того, це мож-
на пояснити і тим фактом, що іс-
нування українського письменства 
як окремої і самостійної літератури 
не визнавали у російській критиці. 
Оскільки тривалий час саме росій-
ська преса була основним форумом 
для критичного обговорення твор-
чости мистця, значна частина ре-
цензій концентрувала увагу саме 
на правомірності буття української 
літератури, а її художній зміст зво-
дила лише до уснопоетичного наслі-
дування.

Промовистим підтвердженням 
такого обмеженого трактування є 
рецензія анонімного критика у на-
уково-літературному місячнику 
«Светочъ». Автор відгуку акцен-
товано наголошував на суто фоль-
клорному характері української 
літератури, він стверджував: “вся 
малоросійська словесність, або май-
же вся, є не більше ніж розвиток 
мотивів народних пісень” [8, 452]. 
Такий вагомий вплив колективної 
поезії дослідник пояснював віднос-
ною молодістю і несформованістю 
авторської літератури. Зважаючи на 
такий висновок, рецензент запев-
няв, що жодної самостійности у тво-
рах українських поетів немає, їхня 
творчість позбавлена самобутности, 

не виражена індивідуальними риса-
ми, і тому до певної міри одноманіт-
на. Отже, таке спрощене означен-
ня художнього змісту української 
літератури призвело до того, що по-
етичний доробок Т. Шевченка кри-
тик розглядав виключно як пере-
робку фольклорної пісенности. Хоч 
дописувач високо оцінював його 
мистецьку творчість і переконував, 
що серед когорти своїх сучасників 
письменник найповніше відтворив 
форму і дух народної пісні, проте 
вважав мистця лише послідовником 
усної словесности. Таким чином, 
рецензент констатував абсолют-
ну тотожність між Шевченковими 
поезіями та фольклорними текста-
ми.

Окрім вузькоглядного тлу-
мачення явища фольклорно-
літературної дифузії, у тогочасній 
критиці також побутувала думка 
про неґативний вплив на розвиток 
мистецтва зразків усної словес-
ности. Так, Данило Мордовець за-
певняв, що наслідування народної 
творчости призводить до зменшен-
ня художньої площини для роботи 
поета, адже основна ідея твору уже 
заключена у тісні рамки народного 
сказання. Отже, позбавляє мистця 
свободи думки і не залишає місця для 
реалізації власних творчих задумів. 
Тому, поезії, написані під впливом 
народної стихії, не мають жодної 
естетичної якости, бо тільки част-
ково відображають індивідуальну 
творчість, а загалом передають дум-
ку, окреслену задумом колективного 
творця. Зважаючи на це, діяльність 
майстра слова залишається дуже об-
меженою й однотипною. Таке кри-
тичне сприймання співпраці двох 
художніх систем, сформульоване у 
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висловлюванні дослідника: “Народ-
на поезія сама по собі, а незалежна 
творчість сама по собі” [20, 488]. 
Аналізуючи Шевченкове апелюван-
ня до народної словесности, рецен-
зент наголосив: “Для нього старо-
вина настільки заслуговувала уваги, 
наскільки вона відповідала його ідеї 
про народність, […] – допомагала 
його власній ініціятиві” [20, 474]. 
Згідно із цим Данило Мордовець 
висновував: “Минуле служило тіль-
ки формою, матеріялом для його 
(Шевченкових. – Р. Б.) творів, але аж 
ніяк не зразком і не ідеалом життя, 
як для мистців новітніх шкіл тво-
ри старовини складають і ідеали, 
й єдині зразки, а можливе набли-
ження до цих зразків – кінцеву ціль 
їх діяльности” [20, 474-475]. Отож, 
Шевченкову творчість критик ста-
вив на щабель вище від звичайного 
народнопоетичного наслідування. 
Він помітив, що у балядах Тополя й 
Утоплена поет не просто викори-
став народні перекази для основи 
своїх творів, але й пішов далі, роз-
ширивши рамці, пропоновані фоль-
клором. Дослідник вказував, що “у 
цих віршах є те, чого немає у самих 
переказах…” [20, 491]. 

Важливими для поглибленого 
розуміння критичної оцінки по-
етичного доробку Тараса Шевчен-
ка є наукові спостереження Пан-
телеймона Куліша. Посилена увага 
до постаті мистця з боку науковця 
простежується від другої полови-
ни 50-х рр. ХІХ ст. П. Куліш з одно-
го боку як тонкий знавець народної 
словесности, дослідник і видавець 
української старовини, з іншого 
як вимогливий критик Шевченко-
вих творів, не міг оминути увагою 
фольклорно-літературні взаємини, 

що помітні у творчості мистця. На 
жаль, учений не присвятив цьому 
питанню окремої розвідки, тому 
явище фольклоризму лише пунк-
тирно окреслюється з-поміж інших 
проблем, пов’язаних із художнім 
словом письменника. Та все ж, не 
зважаючи на це, погляди аналітика 
чітко випрозорюються із принагід-
них згадок, висловлених у числен-
них статтях, розвідках, особистій 
кореспонденції. Наукова думка вче-
ного особливо цінна передусім із 
точки зору його фольклористичних 
переконань. Як відзначає Ярослав 
Гарасим, “якщо детально простежи-
ти процес розв’язання П. Кулішем 
проблеми взаємодії фольклору і 
художньої літератури, можна заува-
жити, що в його працях це питання 
майже постійно сфокусовується на 
відношенні «народна пісня – Шев-
ченко» з прогнозованим третім 
елементом – знову ж таки «народна 
пісня»” [3, 100].

Ґенезу Шевченкової музи П. Ку-
ліш виводив саме із усної словес-
ности, вчений підкреслював: “На-
родної поезії ніхто не зачерпнув так 
зглибока, як Шевченко” [17, 505]. 
Органічність втілення фольклор-
ного елементу у поезії мистця, на 
його думку, полягала у спорідненос-
ті з українською пісенністю, прямій 
спадкоємності її ідейно-художнього 
простору. Так, в одному із листів до 
Олександра Барвінського Панте-
леймон Куліш згадував уснословес-
ний жанр народних дум й у зв’язку 
із цим запевняв: “Се такі твори, що 
Шевченко читав їх, стоячи навко-
лішках, і не було б Шевченкового 
стиха в нас, коли б сього не було” [2, 
197-198]. Учений констатував, тво-
рячи власну поетичну манеру, Тарас 
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Шевченко взорувався на народні 
пісні, вони служили для нього при-
кладом художнього тону і смаку, у 
них він “постеріг і перейняв” “музи-
ку і колорит” [18, 302], а іноді вони 
виступали й ідейним джерелом на-
тхнення поета. 

Кулішеве трактування Шевчен-
кового фольклоризму закономірно 
випливає із концепції зв’язку колек-
тивної та індивідуальної творчости, 
декларованої дослідником. Згідно з 
науковими поглядами упорядника 
Записок о Южной Руси, література 
виступала прямою спадкоємицею 
фольклорної традиції, утім худож-
ня якість творів письменників була 
певною мірою новим явищем, до-
сконалішим за своєю суттю. Вчений 
запевняв, що авторська поезія “по-
будована прямо на засадах усної сло-
весности (розуміючи це слово в ши-
рокому значенні)…” [15, 182] й від-
різняється від народної творчости 
лише тим, що “йдучи до розвитку за 
законами загальнолюдського роз-
витку, прийняла в себе нові початки 
життя” [15, 182]. “Тому письменни-
ки, – зазначає Василь Івашків, – роз-
виваючи народнопоетичні традиції, 
за П. Кулішем, відрізняються від на-
родних співців лише освіченістю та 
багатоманітністю форм своєї твор-
чости…” [6, 265]. Трансформацію 
уснословесного елементу у канві лі-
тературного тексту, за влучним ви-
разом Я. Гарасима, можна порівняти 
із явищем ініціяції, “де відбувається 
перехід певного феномена в нову 
досконалішу форму” [3, 98]. Фермен-
тований мистецькою силою поетич-
ного слова письменника, фольклор 
отримує нову перспективу розви-
тку, а авторський текст наповню-
ється художнім багатством народної 

словесности, завдяки цьому досяга-
ється абсолютність форми і змісту.

Таким чином, П. Куліш надзви-
чайно високо оцінив Шевченкову 
творчість, підкреслив його уміння 
оперти свій талант на “базис ши-
рокий” і “корінь саморідний” укра-
їнської “гомерівщини”. Хоч критик 
заявляв, що саме “ґеній народний 
создав Шевченка з його стихом зо-
лотоголосим” [17, 506], проте він не 
вичерпував художній талант мистця 
лише прямим наслідуванням усної 
словесности, навпаки, вчений заяв-
ляв, що головним критерієм довер-
шености цієї співпраці є здатність 
поета до самостійної творчости. 
Тобто, вміння “пробити нову дорогу 
народному ґенію” [17, 507], додати 
фольклору “орлових крил”, вдихну-
ти нове життя у добре відомі фоль-
клорні явища, наповнити їх сенсом, 
що відповідає вимогам сучасности.

Таким чином, підсумовуючи ре-
цепцію фольклоризму прижиттєвої 
критики поета, можна говорити про 
її неоднорідність. Це доводять фак-
ти поодиноких звернень дослідни-
ків до трактування явища взаємодії 
літератури і народної поезії. Оскіль-
ки маґістральними у науковій опінії 
даного періоду залишалися питання 
вживання української мови, права на 
існування та самостійний розвиток 
української літератури, порівняль-
ний аналіз доробку письменника із 
творами інших літераторів. Причи-
на наявности цієї прогалини у при-
життєвій критиці полягала також у 
невиробленості самої проблеми. По-
заяк фольклористика як наука пере-
бувала на початковому етапі свого 
становлення, а перші її адепти не 
були професійними уснословесноз-
навцями, тому й роздуми про явище 
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фольклоризму лише починали крис-
талізуватися. Усе це позначилося на 
його дослідницькому сприйманні. У 
міркуваннях багатьох дослідників 
простежуємо абсолютне ототож-
нення творчости Тараса Шевченка 
й народнопоетичної словесности, 
осмислення його поезій винятково 
крізь призму усної традиції. Аналіз 
цих рецепцій засвідчує відсутність 
будь-яких методологічних підходів 
до фахового коментування вказа-
ної проблеми, відтак і нестача аль-
тернативних наукових студій, які б 
спростовували декляровані заяви, 
не сприяли виваженому і пляномір-
ному опрацюванню цього питання. 
Прикметно, що самостійність твор-
чости мистця відзначили українські 
вчені, зокрема Микола Костомаров 
і Пантелеймон Куліш. Саме вони 
вказали на те, що фольклорний еле-
мент Шевченкової творчости не був 
результатом прямого наслідування 
чи компіляції, а лише орієнтиром 
для втілення власних мистецьких 
задумів. Проте, у концепції науков-
ців все ж виділяється певна вузько-
глядність. Вона проявляється пере-
дусім в односторонньому підході до 
тлумачення Шевченкових творів. 
Хоч дослідники артикулювали не-
залежний характер поетичної музи 
автора, проте обмежували поле його 
художніх звершень лише сферою на-
родної словесности, не приділяючи 
належної уваги іншим факторам, що 
вплинули на розвиток його творчос-
ти. Така обмежена царина розгляду, 
за слушним спостереженням Ю. Іва-
кіна, “не тільки збіднювала твор-
чість автора Кобзаря, не тільки відо-
хочувала від вивчення Шевченкових 
зв’язків із літературною традицією, 
а й гальмувала правильну постанов-

ку питання про місце фольклору в 
його поезії” [5, 354]. Та все ж, здо-
бутки критичної оцінки можна вва-
жати достатньо вагомими, попри 
відсутність чисельних скрупульоз-
них вивчень, проблема фольклор-
но-літературних зв’язків стала од-
нією зі складових рецензій багатьох 
дослідників, що сприяло розвитку 
майбутніх наукових студій й окрес-
лювала напрям їх дослідницького 
осмислення.
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Abstract: The article is devoted to the investigation of cultural and educational stud-
ies of Mykhaylo Hrushevskyi. These researches are unique in their philosophical insights 
about ethnographic issues of finding the origins of folk customs and understanding the 
spiritual culture of the Ukrainian people. The study of calendar rites which describes 
conceptual approach of M. Hrushevsky still remains unchanged. The family is a center 
of society limit which develops the material and religious meaning of life. According to 
scientists the agricultural calendar is the core of Ukrainian ritual calendar. It contains the 
main points of the movement of the sun and the related events of earthly life. 
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КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО 
КАЛЕНДАРНОЇ ОБРЯДОВОСТИ УКРАЇНЦІВ

Діяльність Михайла Грушевсько-
го ще за його життя стала важливим 
фактором українського культурного 
розвою. Він, як дослідник витоків 
культури українців, залишився ві-
рним своєму концептуальному під-
ходу щодо дослідження календарної 
обрядовости українців. Матеріяльна 
основа буття у нього є визначаль-
ною. В цьому випадку в центрі стоїть 
родина, як соціяльна клітина, в якій 
розвивається матеріяльний і поетич-
но-релігійний зміст життя. У поезії 
господарського життя він визначив 
“яскраву хліборобську закраску” [2, 
170-171]. За словами вченого, перед 
утворенням нової народної релігії, 
комбінованої зі старих маґічно-на-

туралістичних елементів і нового 
християнського синкретизму, саме 
сільськогосподарська поезія була 
найяскравішою формою релігійної 
думки та культу.

Сільськогосподарський кален-
дар, за М. Грушевським, був скеле-
том, риштуванням, навколо якого 
збиралося тіло, яке складалося з 
різноманітних актів релігійно-полі-
тичного і громадського життя. Він їх 
зводив у якусь цілісність, об’єднував 
провідними, доволі неясними і не 
продуманими до кінця ідеями. Ра-
зом із тим, на думку вченого, річне 
календарне коло є релігійною сис-
темою, яка є незавершеною, не є 
цілісною та передчасно розбитою й 
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зруйнованою направленими проти 
неї церковними заходами. Не зберіг-
ши своєї первісної дохристиянської 
форми, стародавній український ка-
лендар був замінений календарем 
церковним. Це призвело до зник-
нення цілих дохристиянських свят, 
або їхніх найголовніших мотивів. 
Серед них М. Грушевський згадує ру-
салії, які в Слові о казнех божіих назва-
ні “праздником діявольским на поле іс-
шедших з танцями і скоками”, та вінці, 
що “робились о клячінні та вночі на воду 
до річки носились”. Від величної ку-
пальської містерії, висловлює жаль 
український дослідник, збереглися 
переважно пародії, які не зберегли 
її первісного характеру. А з весняних 
циклів дійшли донині тільки дитячi 
та дівочі забави, що носять переваж-
но еротичний характер. Така ж доля 
спіткала веґетаційні дії, обряди, 
присвячені пробудженню природи, 
відправлення яких було покладе-
но на осіб, найменш зацікавлених у 
таких церемоніях – дівчат та хлоп-
ців. Разом із тим, до давніх маґічних 
формул і дій приєдналися найбільш 
цікаві для молоді мотиви, пов’язані з 
любовно-весільною маґією. До пер-
вісних мотивів додалися нові веселі 
співи, а у старі форми влився цілком 
новий зміст.

На основі цих перетворень та 
змін, які відбулися під натиском 
Церкви або виникли в процесі при-
родної часової еволюції, вчений, ціл-
ком доречно, має на меті дослідити 
залишки дохристиянської маґії та 
культу. Для цього він запропону-
вав пройтися календарним колом, 
крок за кроком проникаючи у сут-
ність стародавнього світогляду та 
пов’язаних із ним форм поетичної 
творчости.

Етнографічні спостереження 
підказали М. Грушевському, що по-
чаток стародавнього календарного 
року припадав на місяць, який пере-
дував Коляді. Однозначно виділявся 
двотижневий період між Воведін-
ням (21.11 за старим стилем) і Вар-
варою (04. 12 ст. ст.), що відповідав 
римським брумаліям. Щодо цього 
періоду в народі побутували повір’я 
доцільности сільськогосподарських 
робіт: до Воведіння можна копати 
землю, після нього до самого Благо-
віщення заборонялося; те саме сто-
сувалося биття білизни праниками з 
Воведіння протягом дев’яти четвер-
гів. Згадані заборонені роботи могли 
пошкодити ниві, покликати тучу. У 
старих повір’ях Воведіння сприйма-
лося як новий рік і з цього приводу 
склався звичай, згідно зяким “хто 
перший приходив рано до хати раху-
вався першим полазником на новий 
рік: він приносив добро або лихо”. 
Тому сусіди не поспішали заходити 
уранці до чужої хати на Воведіння, 
так само як і на Різдво й Великдень, 
щоб потім не бути звинуваченим у 
тому, що це вони принесли нещастя 
[2, 174]. В описі цього свята вчений 
звернув увагу на характерний до-
християнський ритуал освячення 
води. Вода бралася з місця стікання 
трьох потоків, переливалася через 
вогонь у підставлений посуд, отри-
муючи лікувальну силу.

 Дохристиянська практика зу-
стрічі нового сонячного року тісно 
пов’язана, на думку М. Грушевського, 
з Колядою, тобто з календами. Така 
назва поширена на Балканах (но-
вогрецьке колянта, болгарське ка-
ленде або коледа) і пов’язана з різд-
вяними святами, особливо з пере-
дріздвяним вечором. Воно витіснило 
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стару автохтонну назву Корочюна, 
яке побутувало в Західній Україні, а 
також у волохів і болгарів [2, 177]. На 
думкудослідника, це свято має бага-
то спільного з Воведінням – особли-
во це стосується аналогічного кола 
ідей. Воведіння виглядає слабким 
відбитком Коляди, яке відібрало все 
багатство словесного і дійового це-
ремоніялу, пов’язаного з новорічною 
обрядовістю.

На думку Степана Килимника, 
український цикл зимових свят на-
гадував цикл подібних грецьких та 
римських Врумалій – від 24 листопа-
да до 17 грудня на честь Діоніса; Са-
турналій – від 17 до 24 грудня; Воти – 
від 24 грудня до 1 січня. Цьому циклу 
відповідали українські свята: Кали-
та-Андрій, Катерина, Корочюн, тепер 
Різдво, Маланка, Василь – Новий рік 
та Водохреща (стародавні назви свят, 
крім Калити та Корочюна забуті у на-
родній пам’яті, а з прийняттям хрис-
тиянства всім цим святам дано вже й 
християнські назви) [5, 12].

Церемонія розпалення нового 
вогню на святвечір нагадує прадав-
ній дохристиянський звичай. Для 
цього ритуалу господарі припаса-
ють протягом дванадцяти днів два-
надцять полін. Новорічним вогнем 
поліна розпалюються в печі і на них 
готуються дванадцять страв для 
святочної вечері, що демонструє до-
статок господарства. Серед ритуаль-
них страв М. Грушевський виділив 
гуцульські боби, рибу, варені пироги, 
голубці, сливи, пшеничну кутю з ме-
дом (дзьобавку), бараболі з товченим 
часником, ячмінну кашу з олією або 
медом (логазу), сливки з квасолею, 
пироги з маком, росівницю – капус-
тяний розсіл із крупами, пшоняну 
кашу, варену кукурудзу (кокот). У 

порівнянні з цим, самбірський набір 
ритуальних страв складався з дев’яті 
найменувань: капуста, бараболі з олі-
єю, пироги з бараболь, киселиця, біб 
або горох, ячмінна або вівсяна каша 
(кутя) з маковим молоком, груші, 
голубці з вівсяними або пшенични-
ми крупами, пшенична кутя з маком, 
гриби з олією [2, 178].

Дослідивши маґічні акти, які 
здійснювалися під час цього свята, 
М. Грушевський відзначив і спеціяль-
ні свята, направлені проти ворогів. 
Серед них слід відмітити звичай за-
тикувати клоччям або отавою дірки 
в лавицях, примовляючи: “не дірки 
затикаю, але роти моїм ворогам, аби 
їх напасті не ловили мене через ці-
лий сей рік”; або звичай зав’язувати 
на мотузці ґудзики, підставити її під 
себе, примовляючи: “аби всі роти так 
мовчали, як ті ґудзики під моєю ср-
ою” [2, 179].

Вчений зупинився детально і на 
маґічних діях, пов’язаних з дідухом – 
обжинковим снопом, внесеного з 
процесією до хати після закінчення 
останнього жнива. Серед практико-
ваних маґічних дій, слід відмітити 
квоктання. Квокче або господиня, 
варячи кутю, або діти, вся сім’я – аби 
кури неслися. Господар, застеляючи 
сіно або солому, “ричить як корова, 
блеє як вівця і рже як кінь” [2, 180] – 
щоб худоба велася. Для охорони 
подвір’я від злих сил, господар обку-
рював стайні, комори. Причому стай-
ні посипав диким маком, щоб відьми 
його збирали і не чіпляли корів.

Аналізуючи новорічну та обрядо-
вість на Водохрещу, М. Грушевський 
відмітив, що воно не містить в собі 
нічого надзвичайного, воно відбиває 
загальну символіку творення щасли-
вого нового року, яке проходить че-
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рез увесь цей новорічний цикл, почи-
наючи від Воведіння. Так освячення 
води з Воведіння перейшло на ново-
річну ніч або на Водохреща. Розмови 
худоби пов’язують то з Різдвом, то з 
Новим роком. На думку вченого, вже 
в дохристиянські часи ці обряди і це-
ремонії “мандрували по всьому ново-
річному циклу”.

Розглянувши весняний цикл 
свят, М. Грушевський відмітив, що 
весняні обряди також дуже зміни-
лися під натиском християнського 
календаря та боротьби духовенства 
й адміністрації з поганством. Вони 
припадали у Великий піст, і тому 
дещо перекинулися на великодній 
тиждень та збереглися виключно як 
дитячі забави молоді, а також як по-
минальні свята, дні померлих тощо.

Прологом цього циклу свят є “зу-
стріч зими з літом”, їхня боротьба за 
панування. На думку М. Грушевсько-
го, воно притягнене чисто механічно 
назвою свята, на Стрітення: “Зима з 
літом зустрічаються”. Це ілюструєть-
ся народним повір’ям: “якщо на Стрі-
тення тепло, перемагає літо, а якщо 
ніде не капнула стріха, то зима пови-
нна ще затриматись” [2, 194]. Почи-
нався ж весняний період появою пер-
ших птахів, у березні, і закінчувався 
приблизно Благовіщенням. У цей 
період різні повір’я, маґічні дії, воро-
жіння були пов’язані з ідеєю пробу-
дження землі і скритого в ній життя.

Цей момент ілюструє і Павло Чу-
бинський. Так, в праці Мудрість віків 
вчений зазначив, що другого лютого, 
в день свята Громниці або Стричань 
зустрічаються зима з літом, щоби по-
боротися, кому йти вперед, кому по-
вертати назад [8, 12].

М. Грушевський згадав такі ха-
рактерні моменти найважливіших 

весняних свят, як добування нового 
живого вогню – у зв’язку з обряда-
ми очищення (очищення землі вог-
нем, відгону морозу, зими, смерти і 
всякої нечисти); містерія похоронів 
Коструба; зустріч і привітання весни 
(весняні дари); великодні обливання 
і кидання до води тощо.

Найбільш яскравим моментом 
великоднього обходу, Михайло Гру-
шевський називає волочення, ходін-
ня від хати до хати з привітаннями 
і поздоровленнями, що відбувається 
у великодній понеділок – через те 
званий волочільний або волочебним. 
Термін волочіння вчений трактує як 
“відвідування близьких та їх обда-
рування волочільним калачем, кра-
шанками” [2, 205] тощо; хоча іноді 
він трактується і як обмін між паруб-
ками і дівчатами крашанками. Ще 
одним волочільним звичаєм, М. Гру-
шевський називав вітання з боку мо-
лоді господарів, що цілком аналогіч-
не з колядуванням.

На думку С. Килимика, у резуль-
таті боротьби Церкви з цим звичаєм, 
почали волочебні обходи робити на 
другий – третій день Великодня з до-
рою, тобто, зі свяченим [5, 382].

Порівнюючи весь волочільний 
обряд і тексти які побутували у вели-
коросійській ґубернії з колядниць-
ким обрядом Гуцульщини, М. Гру-
шевський знайшов їх подібними, що 
вказувало на стародавність та за-
гальний характер цього явища. Вче-
ний хотів вияснити, чи два цикли, 
два обряди, новорічний і великодній, 
віддавна існували паралельно в по-
дібних формах, чи цикли пісень були 
від початку різні й лише згодом ста-
ли концентруватись навколо воло-
чільного обряду. Він спробував пояс-
нити, що «давно вже було відомо, що 
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коляди не мають у собі нічого спеці-
яльно зимового, навпаки, просякнуті 
весняним елементом; можливо, має-
мо перед собою постійні величальні 
теми, які виступали при подібних об-
рядових обходах більше ніж два рази 
на рік: співалися і при літніх і осінніх 
обходах» [2, 208].

За М. Грушевським, на Юрія (23 
травня), у деяких римських кален-
дарях існувало свято роз (dies rosae, 
rosalia, rosatio) – початок літа а та-
кож день предків (parentalia). На ха-
рактері цього маловідомого свята, 
позначилися пізніші християнські 
впливи, які наблизили русалії до 
скоморохів і кукол та вжили це сло-
во замість грецьких іподромій, кін-
ських перегонів. Пам’ятаючи про пе-
реходи поминальних відправ у заба-
ви зі скоморохами і тризни, воєнні 
ігри, характер поминального свята, 
на думку дослідника, постає перед 
нами доволі ясно. Так як новорічні 
коляди перейшли на Різдво, так і це 
поминальне свято було перенесено 
на Трійцю й стало великим поми-
нальним днем. Далі це стосується 
дня мерців, у який, за народними 
віруваннями, вмерлі лякають та за-
тягують до себе живих, діставши 
назву русалок. Причому, як в україн-
ських дідьків, тут наклалися симво-
ли душ померлих, нехрещених дітей, 
німф, духів збіжжя. Мітичне значен-
ня назв русалок і мавок (навок, від 
навь – мрець) перейшло на ці образи 
[2, 214].

З приводу мавок існують й інші 
думки. Так, Михайло Максимович у 
праці Дні та місяці українського селя-
нина писав, що “у різних місцевостях 
Південної Руси русалок звуть мавка-
ми (тобто навками, мерцями); але на 
Україні ця назва невідома” [6, 73].

Русалкам і мавкам присвячува-
ли четвер Святої неділі – русальний 
або мавський великдень, що відпові-
дало навському четвергові на вели-
кодніх святах. У деяких місцевостях 
святом русалок був десятий понеді-
лок – через два тижні після Зелених 
свят. У ці дні не можна працювати, 
щоб не гнівити русалок, які можуть 
нашкодити полю, а так вони будуть 
його берегти. Дівчатам у ці дні тре-
ба було бути дуже обережними. Охо-
ронним зіллям вважалося полин і 
любисток, яких треба було носити 
при собі, щоб не потрапити до рук 
русалок [2, 215].

Беручи до уваги факт поділу літ-
ніх свят між клечальною неділею і 
святами Купала й Петра-Павла, вче-
ний відмітив, що дуже важко знайти 
відповідне місце оргії в стародавньо-
му дохристиянському календарі. Ця 
оргія була пов’язана або з закінчен-
ням Святої неділі і припадала на пер-
ший понеділок Петрівки, або була 
перенесена на останній понеділок 
перед Петром, що приблизно сходив-
ся з Купайлом. За М. Грушевським, це 
свято найчастіше носило назву роз-
игри, часом змішувалося з русаліями, 
подеколи покривалося похоронами 
Коструба або Ярила, що теж відбува-
лося ц перший понеділок Петрівки. 
Його найбільш характерною озна-
кою є оргія, що справлялася заміжні-
ми жінками, за участі чоловіків, або 
без них. Як зазначав вчений, це свято 
мало аналогічні риси з оргіями сир-
ної неділі і до певної міри їм відпо-
відало. З іншого боку, воно близьке 
за характером до купальських ігрищ, 
тільки там головну роль відігравала 
молодь, тим часом як учасниками пе-
трівчаної оргії було старше поколін-
ня [2, 217].
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Досліджуючи залишки стародав-
ньої обрядовости, пов’язаної зі свя-
том Івана Купала, М. Грушевський 
виділив деякі суттєві моменти. Один 
із них – час найвищого розквіту при-
роди. Природна енергія досягає сво-
го кульмінаційного пункту, відбува-
ється поворот сонця на осінь. Звідси 
переконання про особливо цілющу і 
маґічну силу рослин, зібраних у цей 
час. На цей період припадало збиран-
ня трав для ліків та ворожіння. Вода і 
роса в ці дні була особливо цілющою. 
В цей час відбувалися обходини поля 
та його очищення вогнем – славні 
купальські огні, через які стрибають 
хлопці і дівчата [2, 219].

З осінніх свят учений згадав По-
крову (з якої починався сезон весіль), 
суботу перед Дмитром (дідова субо-
та, свято померлих предків), свято 
Кузьми-Дамяна беззмерзного та ін. 
Кінцем року вважалося Воведіння.

Наукову концепцію М. Грушев-
ського щодо питань календарної об-
рядовости можна доволі ясно зрозу-
міти, проаналізувавши його працю 
Історія України-Руси. У ній учений 
доводить, що релігійні вірування 
епохи після розселення, подібно до 
східнослов’янських свят мали пере-
важно натуралістичний характер. 
Вони ґрунтувалися на головних мо-
ментах руху сонця та пов’язаного з 
цим річного розквіту і занепаду зем-
ного життя. Але навіть у дохристи-
янській епосі дослідник убачав певні 
початки персоніфікації згаданих мо-
ментів і навіть антропоморфного їх 
представлення [1, 337].

За Корочуном – найбільш корот-
ким днем року, наступало з зимовим 
поворотом сонця свято нового астро-
номічного сонячного року. Воно зли-
лося з християнським Різдвом, що 

було покладено в античному світі 
в основу християнізації поганських 
свят. На Різдво через те перейшла на-
зва Корочуна. Старе ж поганське свя-
то з його специфічною обрядовістю 
постало під впливом грецько-рим-
ської культури та її новорічних свят, 
й отримало пізнішу назву Коляда. 
Воно лишило значні сліди у сучасно-
му святкуванні Різдва, Нового року, 
Водохрещі, що вказують на хлібороб-
ський, господарський характер свя-
та: вечеря серед снопів, побажання і 
ворожіння на урожай та приплід на 
майбутній рік, запросини морозу на 
кутю – містять давній дохристиян-
ський характер.

Прихід весни вітається веснянка-
ми і весняними іграми, що тривають 
до Зелених свят. До цих свят долуче-
но декілька поганських: свято розкві-
ту природи, коли весна зустрічаєть-
ся з літом; русальний тиждень: тоді 
русалки виходять з води і гуляють по 
берегах. При тому змішуються свята 
русалок і небіжчиків: четвер на зе-
лених святах був заразом і навським 
(мавським) або мертвецьким велико-
днем і русальним.

Літній поворот сонця – най-
більший розквіт природи і заразом 
заповідь її зникання, завмирання, 
святкується на Купала, поєднаного з 
християнським Івановим днем, і пер-
соніфікується в парі Купайла та Ма-
рени. Ця ніч повна чудес, коли тайни 
природи стають доступними людям, 
коли цвіте папороть, коли можна по-
чути мову звірів, бачити приховані 
скарби [1, 338].

Можна зробити висновок, що у 
дослідженні календарної обрядовос-
ти концептуальний підхід академіка 
Михайла Грушевського залишився 
незмінним. Родина є центром лімі-
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тованого соціюму, в якому людина 
розвивається матеріяльно, духово 
та духовно. Сільськогосподарський 
календар, на думку вченого, є стриж-
нем календарної обрядовости укра-
їнців, який тримався на головних 
моментах руху сонця та пов’язаного 
з цим річного розвитку і занепаду 
земного життя.
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Abstract: This publication sets out a brief history of Ukrainian theater ‘Ruska Besida’ 
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UKRAIŃSKI TEATR WE LWOWIE W LATACH 1800  1900

Na początku XIX wieku we Lwowie 
oprócz Teatru Polskiego również dzia-
łał, pierwszy profesjonalny Teatr Ukra-
iński – Ruśka besida, założony jeszcze w 
1864 r. Jednak historia ruskiego (ukra-
ińskiego)1 teatru we Wschodniej Galicji 
sięga XVIII wieku, kiedy grekokatolickie 
seminarium we Lwowie, w czasach au-
striackiego Rządu staje się „gniazdem 
polonizmu”, kiedy w murach tej uczelni 
po raz pierwszy czytano dzieła A. Mic-
kiewycza. Właśnie wtedy w tym ruskim 
grekokatolickim seminarium urządzano 
widowiska sceniczne w języku polskim. 
Najpierw grano szkolne komedie Boho-
molca, bez udziału kobiet, a następnie i 
1 Należy zaznaczyć, że nazwa „ruski” pochodzi 
od nazwy państwa – „Kijowska Ruś – Ukraina” 
i nie ma nic wspólnego ze słowem „rosyjski”, to 
znaczy nazwy państwa – „Rosja”. Dlatego nazwa 
„ruski” w danej publikacji będzie używane w 
znaczeniu – „ukraiński”. 

sztuki innych autorów. Do najzdolniej-
szych kleryków biorących udział w tych 
przedstawieniach należały Józef Czer-
necki i Jan Stoczkiewycz. Ostatni wy-
różniał się dużą zdolnością literacką, i 
przetłumaczył wielu sztuk na język pol-
ski dla teatru seminaryjnego, m.in. sztu-
kę Wiosna H. Kleista (wydanej drukiem 
1802 r.). O dalszych przedstawieniach w 
seminarium dowiadujemy się dopiero 
w latach 1829 i 1830. W tych przedsta-
wieniach brali udział: Kowalski, Szudlij-
ski, Urycki i Słojewski, który występo-
wał w rolach kobiecych. „Na przedsta-
wieniach tych, – jak zauważa Stanisław 
Pepłowski, – bywała liczna publiczność 
świecka, sam Kamiński dyrektor sce-
ny polskiej we Lwowie wyrażał się na-
der pochlebnie o grze dyletantów” [1, 
67-69]. Jednak pierwsze ukraińskie 
przedstawienie, jakie odegrali wycho-
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wańcy seminarium lwowskiego, było 
przedstawienie wesela na Rusi, wraz ze 
wszystkimi obrzędami, za dyrekcji H. Ja-
chymowycza, późniejszego metropolitę. 
Wtem za czasów jego dyrekcji we lwow-
skim grekokatolickim seminarium znaj-
dowały się najwybitniejsze ówczesne 
siły ukraińskich intelektualistów, m. in.: 
Szaszkewycz, Wahylewycz, Hołowaćkyj, 
Kozanowycz, Mohylnićkyj, Moch, Sko-
morowśkyj, Szuchewycz, Ustyjanowycz 
i inne. Po dwuletniej kadencji H. Jachy-
mowycza jego wpływ na wychowań-
ców seminarium był ogromny. Tak, że 
po ukończeniu seminarium jeden z jego 
uczniów, R. Moch obejmując probostwo 
w obwodzie Stanisławowskim napisał 
w 1848r. i wydał pierwszą ukraińską 
komedię Sprawa w seli Klekotyni, a inny 
I. Naumowycz napisał pod wpływem 
Molierowskiej komedii George Dandin – 
sztukę Hryć Maźnycia (wydana w cza-
sopiśmie „Pszczoła” w 1849 r.). Zaś inni 
jego uczniowie m. in. – C. Skomorowśkyj 
również przetłumaczył sztukę Chomia-
kowa Jermak, a Witoszyńśkyj naśladu-
jąc wodewil francuski napisał wode-
wil – Kozak i ochotnik. Wtem żadna ze 
sztuk nie była wystawiona, ponieważ 
byli napisane raczej, jako dialogi bez po-
działu na sceny i akty, na wzór dramatu 
szkolnego. 

Dopiero po rewolucji 1848 r. w im-
perium austriackim zaczyna się inten-
sywnie rozwijać kulturalne życie ukra-
ińskiej wspólnoty na terenie galicyjskiej 
Rusi. Dlatego pierwsze publiczne ruskie 
teatralne przedstawienie w języku oj-
czystym odbyło się w grudniu 1848 r. 
w Kołomyi. Amatorzy odegrali sztukę 
I. Kotlarewskiego Natałka Połtawka w 
przeróbce I. Ozarkewycza, tylko pod 
tytułem Dziewczyna na wydaniu, albo 
Na miłowanie niema siłowania. Przed-
stawienie również zagrano we Lwowie 

26.X.1848r., w czasie zamknięcia zjaz-
du „Ruskich naukowców”. Sztuka cie-
szyła się dużym powodzeniem u widza 
zawdzięczając udziału utalentowane-
go aktora i literata Rudolfa Mocha. Jak 
wiadomo sztukę kilkakrotnie grano w 
różnych amatorskich zespołach Galicji 
w latach 1848 – 1851, lecz przedstawie-
nia poprzedzano zazwyczaj hymnem 
Huszałewycza: Myr wam bratia. Wobec 
tego sztukę zagrano i w Przemyślu w 
amatorskim zespole pod kierunkiem 
pani Saarowej w reżyserii I. Witoszyń-
skiego. Repertuar amatorskich zespo-
łów w tych latach składali głównie prze-
róbki sztuk Kotlarewskiego, Kwitki-O-
snowjanenki, Moliera, Kotzebue i in-
nych autorów. Tymczasem na początku 
lat sześćdziesiątych, z momentu pierw-
szych przejawów odrodzenia ukraiń-
skiego społecznego życia w środowisku 
ukraińskiej wspólnoty powstaje myśl o 
zorganizowaniu w Galicji profesjonal-
nej sceny teatralnej. W 1864r., we Lwo-
wie z inicjatywy wicemarszałka sejmu 
i prezesa Stowarzyszenia Ruśka Besida 
(zał. w 1862 r.) – Juliana Ławrowskiego, 
powstaje ukraiński profesjonalny teatr 
Ruśka besida. Dyrekcje teatru powie-
rzono znanemu aktorowi i teatralnemu 
przedsiębiorcy z Żytomierza – E. Ba-
czyńskiemu. Jak wiadomo Baczyńśkyj 
z żoną był znany ze współpracy z pol-
skimi zespołami Żytomierza i Kamień-
ca – Podolskiego (1860 – 1861), lecz po 
polskim powstaniu 1863 r., teatr polski 
w Żytomierzu zlikwidowano i on chęt-
nie przenosi się do Galicji. Wspólnie z 
Baczyńskym do Lwowa przybyła jego 
żona w przyszłości wybitna ukraińska 
aktorka – Teofilia Baczyńska. Więc Ba-
czyńśkyj z żoną składali jądro zespołu i 
byli pierwszymi zawodowymi aktorami 
ukraińskiego teatru w Galicji. Po wie-
lokrotnym staraniom Stowarzyszenia 
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„Ruśka Besida” przed Namiestnictwem 
o pozwolenie na założenie we Lwowie 
stałego ukraińskiego teatru, Stowarzy-
szenie natomiast uzyskało „pozwolenia 
na 40 przedstawień rocznie, pod wa-
runkiem składania pewnej opłaty na 
rzecz miejscowej sceny niemieckiej (za 
pierwszych dwanaście przedstawień po 
15 zł., za dalsze po 25 zł.” [1, 11] Kon-
cesje teatralną wydział Ruśkiej Besidy 
otrzymał 4 marca, a już 29 marca od-
było się pierwsze przedstawienie ru-
skiego teatru we Lwowie, w Sali Domu 
Narodowego. Na inauguracyjne przed-
stawienie było wybrano sztukę Marusia 
Gołembjowskiego, a faktycznie scenicz-
ną przeróbkę słynnej powieści Kwitki-
-Osnowjanenki, zaadaptowanej dla ru-
skiej sceny we Lwowie przez P. Święcic-
kiego. Bilety na te przedstawienie, jak 
zapowiadała polska prasa rozchwycono 
za długo przed premierą, a liczne goście 
z prowincji, którzy przybyli na tą uro-
czystość do Lwowa, nie znaleźli miejsca 
w Domu Narodowym. O tym wydarze-
niu warto przytoczyć opis znanego hi-
storyka Lwowskich teatrów Stanisława 
Pepłowskiego: „Rano tegoż dnia odbyło 
się uroczyste nabożeństwo w cerkwi 
wołoskiej, wieczorem zaś zbite tłumy 
zaległy salę i przyległe korytarze w 
Domu Narodowym. O godzinie wpół 
do ósmej przybył ówczesny Namieśnik 
hr. Mensdorf w otoczeniu dostojników 
wojskowych i rządowych, po czym na-
stąpiła uwertura i prolog pióra ks. E. 
Ogonowskiego, wypowiedziany przez 
Longina Buczackiego. Utwór ten napi-
sany z niezwykłą siłą poetycką i praw-
dziwym natchnieniem, wywarł bardzo 
potężne wrażenie na całej publiczności, 
a słowa: „Хоча щербата була доля / Та 
перетривала кріпка воля”.

Znalazły powtórzenie w polskiej 
prasie. Po wykonaniu symfonii Wierbic-

kiego, rozpoczęło się wreszcie właściwe 
przedstawienie” [1, 12]. Tytułową rolę 
wykonała Baczyńska, natomiast w in-
nych ważniejszych rolach wystąpili Ba-
czyńśkyj i Kontecka, jednak resztę ról 
epizodycznych „ku powszechnemu za-
dowoleniu wykonali akademicy” – Jur-
czakewycz, Nуżankowśkyj i Sywerko-
wśkyj. Kapelmistrz polskiego teatru W. 
Lajbold-Smaciarzyński prowadził or-
kiestrę teatralną. Wtem dekoracje do 
sztuki dokonał znany dekorator polskiej 
sceny F. Pohlmann. Warto zaznaczyć, że 
Pohlmann, jako absolwent malarskich 
szkół Belgii, Holandii i Francji od dawna 
był znany we Lwowie, jako dekorator 
teatru Skarbka. Jak zauważała ówcze-
sna prasa spektakl teatru Ruśka besida – 
Marusia, cieszył się ogromnym powo-
dzeniem tak, więc publiczność nagra-
dzała grę artystów i amatorów huczny-
mi oklaskami i brawami, dlatego spek-
takl kilkakrotnie powtórzono. Polska 
ówczesna prasa zajęła wobec młodej 
ukraińskiej sceny bardzo przychylne 
stanowisko. Aktorska kreacja Teofilii 
Baczyńskiej w roli tytułowej została 
bardzo wysoko oceniona przez polską, 
ukraińską i niemiecką prasę, tak w gaze-
cie „Przegląd”, pisano: „Pani Baczyńska 
przedstawiła typ młodej, niewinnej, 
skromnej i uczciwej wiejskiej dziewczy-
ny o nadzwyczajnej urodzie, w jej grze 
wystudiowano każdy szczegół, każdy 
ruch, każde słowo; ona tak wiernie zro-
zumiała i odtworzyła charakter, tak po-
głębiła dusze tych dziewczyn z pod 
wiejskiej strzechy, że nawet w chwili 
największej radości mają na czele cień 
melancholii i serdecznej tęsknoty. Każ-
da scena z zazdrością może patrzyć na 
ukraińską scenę, która się szczyci taką 
artystką” [2]. Tymczasem z nowo powo-
łanych aktorów teatru odrazo odzna-
czono Jurczakiewycza i Niżankiwskiego. 
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Obok wyżej wymienionych nazwisk do 
ukraińskiego teatru również zaangażo-
wano na stanowisko aktorów: W. Łuka-
sewycz (byłą aktorkę sceny polskiej), 
Smolińską, Klitowską, Bohdana, oraz na 
zasadach bezkorzystnych usług akade-
mików – Łazowskiego, Witoszyńskiego, 
Buczackiego, Kaczela, Kalitowskiego i 
Kobylańskiego [4, 9]. Repertuar nowo 
założonego teatru składali głównie 
sztuki ukraińskich autorów: I. Kotla-
rewskiego (Natałka Połtawka, Moskal-
-czariwnyk), H. Kwitki-Osnowjanenki 
(Swatannia na Hończariwci), T. Szew-
czenki (Nazar Stodola), D. Dmytrenki 
(Kum-mirosznyk), A. Waszczenki (Odyn 
poraduwaw, druhyj potiszyw), R. Mocha 
(Opiekuństwo), oraz przeróbki wode-
wilów francuskich i polskich sztuk Ko-
rzeniowskiego (Wierzchowińscy) i in-
nych autorów. Również zapowiedziano, 
że na scenie będzie w użytku tylko język 
ukraiński – ludowy, i na afiszach teatru 
będzie używano czysto ukraińską pi-
sownie, jak i również takowej będzie 
używać w swej korespondencji Dyrek-
cja Stowarzyszenia. Jak zaznaczał znany 
historyk ukraińskiego teatru Stepan 
Czarnećkyj: „…W pierwsze lata swego 
istnienia nasz teatr był czy nie najwięk-
szym proroczym świadectwem naszej 
duchownej i kulturowej jedności z Nad-
dnieprzańską Ukrainą” [7, 42]. Tymcza-
sem dla popełnienia repertuaru teatru 
poprzez sztuki autorów Galicyjskich, 
teatralny wydział Stowarzyszenia Ruśka 
besida, ogłosił konkurs na napisanie 
sztuki w języku ukraińskim. „Ten kon-
kurs, – jak pisał Iwan Franko, – był pra-
wie porywem świeżego powietrza w 
dusznej atmosferze ówczesnej literatu-
rze ruskiej; uruchomił on dużo […] uta-
lentowanych rąk do dramatycznej pro-
dukcji” [6]. Po rozstrzygnięciu konkursu 
wiosną 1865r. na scenie teatru wysta-

wiono najlepsze sztuki, które uznała ko-
misja konkursu m. in.: Roksolana 
H. Jakymowycza, Siła miłości, albo Dru-
ga kochanka W. Szaszkewycza, Pidgiria-
nie i Obman oczej I. Huszałewycza, Pan 
dowgonos K. Merunowycza. Najlepszym 
dziełem dramatycznym uznano melo-
dramat Pidhoriany I. Huszałewycza, jed-
nak pierwszą premię autor dzieła roz-
dzielił z kompozytorem M. Werbickim, 
który napisał muzykę do tej sztuki. Za-
wdzięczając pięknej muzycznej opra-
wie, ta sztuka przez długie lata nie scho-
dziła z repertuaru teatrów jak Wschod-
niej Galicji, tak i Naddnieprzańskiej 
Ukrainy. Jednak wśród Galicyjskich pi-
sarzy znacznie się wyróżniał aktor i lite-
rat, polskiego pochodzenia P. Święcicki. 
„…Był […] wśród ukrainofilskiej groma-
dy, – jak zaznaczał o nim I. Franko, – na 
wszelki sposób pierwszorzędną siłą; 
człowiek bardzo zdolny i władający […] 
szerokim i świeżym spojrzeniem, Polak 
z Ukrainy rodem, bardzo dobrze był za-
poznany z językiem, historią i obycza-
jem ukraińskiego ludu, a zarazem jako 
szczery demokrata i człowiek postępo-
wy, był wśród współczesnych Polaków 
zjawiskiem nadzwyczajnym” [6]. Świę-
cicki, jako Polak urodzony na Wschod-
niej Ukrainie, będąc absolwentem Ki-
jowskiego Uniwersytetu, były aktor te-
atru Stengla (pseudo Sielski), jak uczest-
nik polskiego powstania 1863 r., po 
upadku owego przenosi się do Wschod-
niej Galicji i z całym zapałem oddaje się 
pracy na polu ukraińskiej literatury dra-
matycznej. Właśnie on przetłumaczył 
dla ukraińskiej sceny ponad dwudziestu 
utworów scenicznych takich autorów, 
jak m.in.: Szekspira (Hamlet, Makbet), 
Fredrę, Korzeniowskiego, również prze-
robił na ukraiński kształt sztukę Molie-
ra George Dandin pod tytułem – Hawry-
ło Bambuła, jak i dokonał adaptacji sce-
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nicznej poematu T. Szewczenki Katery-
na i inne. Oprócz Święcickiego na niwie 
dramatycznej pracowało całe grono li-
teratów m. in. – Kłymowycz (przerabiał 
sztuki Kwitki-Osnowjanenki o Szelmen-
ce), albo O. Łewyćkyj (tłumaczył sztuki 
z niemieckiego) i inne. Warto zaznaczyć, 
że na samym początku zainteresowanie 
ukraińskim teatrem było ogromne i nie 
tylko wśród Ukraińców, ale również 
wśród Polaków, dlatego na pierwszych 
przedstawieniach teatru Ruśka besida 
prawie zawsze trzy czwartych miejsc 
było wykupiono przez polską publicz-
ność. Ze względu na to w końcu maja 
1864r. na scenie Polskiego Miejskiego 
Teatru odegrano sztukę Ukrainka, „w 
której całe sceny rozgrywały się w ru-
skim narzeczu ludowym […] a polska i 
ruska publiczność, licznie zebrana w te-
atrze darzyła hucznymi oklaskami pan-
nę Maćkiewycz (Paraska) i p. Koncewy-
cza (Kozak)” [1, 15]. Podobny chwyt 
stosował, prawda w komercyjnym celu 
dyrektor i antreprener wędrującego 
polskiego teatru – Łobojko, który będąc 
na gościnnych występach w Kołomyi i 
Stanisławowie obok polskich sztuk wy-
stawiał sztuki w ukraińskim języku. 
Tymczasem po odegraniu dwudziestu 
przedstawień we Lwowie, w połowie 
lipca Baczyńśkyj z zespołem wyjechał 
na gościnne występy najpierw do Koło-
myi i Stanisławowa, a dalej do innych 
miast i małych miasteczek Wschodniej 
Galicji. Jednak Baczyńskiemu tak i nie 
udało się utrzymać zespół na wysokim 
poziomie, ponieważ pomiędzy nim, a 
aktorami i amatorami wciąż wynikały 
spory i kłótnie, które doprowadziły do 
odejścia z teatru wielu zdolnych akto-
rów. Zarząd próbował wziąć kierownic-
two teatru pod swoją kontrolę, jednak 
prowadzenie objazdowego zespołu po 
prowincji spowodowało, że teatr po-

nownie oddano w koncesję Baczyńskie-
mu. W taki sposób pewien czas z prze-
rwami i niezbyt fortunnie prowadził 
Baczyńśkyj teatr Ruśka besida, jednak 
1868 r. on rzuca teatr i wyjeżdża do Ro-
sji. W tym czasie kierownictwo teatrem 
Ruśka besida przy wsparciu rusofilów, 
obejmuje aktor A. Mołećkyj. Wkrótce do 
Galicji powraca Baczyńśkyj i zakłada 
swój odrębny zespół. Repertuar teatru 
pod kierunkiem A. Moleckiego składali 
głównie sztuki napisane rosyjsko - ukra-
ińską gwarą, dlatego ten teatr nie cie-
szył się powodzeniem u ukraińskiej pu-
bliczności, a polska prasa zarzucała te-
atrowi propagandę moskiewszczyzny. 
Tak że na początku lat siedemdziesią-
tych we Wschodniej Galicji istniało dwa 
teatralnych zespoły – Moleckiego i Ba-
czyńskiego. Jednak taka sytuacja bardzo 
negatywnie wpłynęła na stan rzeczy, 
ponieważ i tak słabe i niewielkie siły te-
atralne zostały rozproszeni po dwóch 
zespołach, co stało się przyczyną obni-
żenia profesjonalnemu poziomu te-
atrów. Dlatego zarząd Stowarzyszenia 
połączył dwa zespoły, a stanowisko dy-
rektora teatru zostało powierzono Teo-
fili Romanowyczowej. Wobec tego w te-
atrze nastąpiła pewna stabilizacja i po-
lepszenie. W 1875 r. teatr Romanowy-
czowej przebywał na gościnnych wystę-
pach we Lwowie i grywał przedstawie-
nia w pojezuickim grodzie, wtem na za-
proszenie Dyrekcji Polskiego Miejskie-
go teatru zagrał z dużym sukcesem kilka 
sztuk na scenie teatru Skarbka (Natałka 
Połtawka, Szkolar na mandriwci, Swa-
tannia na Honczariwci). Właśnie ten 
okres teatru Ruśka besida uważano 
przez ówczesnych teatrologów, jako 
lepszą dobę w historii kształtowania i 
rozwoju ukraińskiego teatru w Galicji. 
W tych latach na gościnne występy do 
trupy Romanowyczowej z Naddnie-
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przańskiej Ukrainy zaproszono „ojca 
ukraińskiego teatru” M. Kropywnyćkie-
go (z kwietnia po listopad 1875r.). M. 
Kropywnyćkyj dołączył się do trupy te-
atru Ruśka besida w Tarnopolu, gdzie 
wtedy przebywał na gościnnych wystę-
pach. Właśnie w Tarnopolu po raz 
pierwszy wyszedł na Galicyjską scenę w 
roli Chomy Kyczatego, w sztucę Nazar 
Stodola T. Szewczenki, wielki ukraiński 
aktor. Ze względu na Kropywnyćkiego, 
sztukę Nazar Stodola grano kilkakrot-
nie, gdzie on wykonywał na zmianę z J. 
Hrynewieckim rolę Nazara Stodoli albo 
Chomy Kyczatego. Kropywnyćkyj na Ga-
licyjskiej scenie również występował w 
rolach Kabycia (Czarnomorscy) i Stećka 
(Swatannia na Gończariwci), jak i w ty-
tułowych rolach sztuk Garkusza i Szel-
menko…, tworząc prawdziwe aktorskie 
kreacje. Galicyjska publiczność dosyć 
często była po prostu oczarowana i za-
chwycona aktorskimi kreacjami M. Kro-
pywnyćkiego. Jednak od momentu zało-
żenia, teatr ukraiński odczuwał ogrom-
ne trudności finansowe. Pieniędzy bra-
kowało dosłownie na wszystko, już nie 
mówiąc o załatwieniu porządnych ko-
stiumów, rekwizytów, albo dekoracji. 
Tymczasem teatr dalej wędrował do 
Barszczewa, Sniatyna, a stamtąd do 
Czerniowców i Kicmania. Lecz w listo-
padzie, po pewnym rozczarowaniu Kro-
pywnyćkyj powrócił na Naddnieprzań-
ską Ukrainę. Z upływem czasu o tym 
okresie w swojej biografii on pisał, że w 
teatrze Ruśka besida za dyrekcji T. Ro-
manowyczowej – „biedne kostiumy”, 
„niepodobne dekoracje”, a o orkiestrze 
twierdził że składała się „z sześciu mu-
zyków”, również wspomniał „o chórze 
złożonym z czterech dziewcząt i pięciu 
chłopców”, jak i o tym, że żadnej po-
rządnej Sali on nie spotkał poza Tarno-
polem i Czerniowcami… O głównych 

aktorach trupy – Kamińskiej, małżeń-
stwie Baczyńskich, Natorskim i Gordo-
wśkim wspominał, jak o byłych polskich 
aktorach grających swe rolę prawie po 
polsku. „Za kulisami panował polski ję-
zyk; artystkom przypisywano rolę ła-
cińskimi literami… A w przerobionych 
dziełach z polskiego Natorskij prowa-
dził swoje rolę całkowicie po polsku” [3, 
102]. Również Kropywnyćkyj pozosta-
wił krytyczną opinie o kostiumie bardzo 
utalentowanej aktorki – Baczyńskiej w 
roli Natałki, matka której „z biedy sprze-
dała dwór, i kupiła chatkę […], cała była 
udekorowana francuskimi kwiatkami i 
szerokimi kokardami i nie w zapasce 
albo płachcie, ale w kupieckiej do kola-
na jasnoszarej spódnice, co ze spodu 
była podszyta dziesięciu białymi 
spodniczkami, prawie jak kreoliną, w 
kupieckim rozpisanym fartuszku, w 
pończoszkach i pantofelkach na wyso-
kich obcasach…” [3, 82-83] Podobna in-
terpretacja postaci i sztuki napisanej w 
konwencji naturalistycznie – bytowego 
teatru bardzo oburzała Kropywnyćkie-
go, jako aktora i reżysera walczącego o 
prawdziwe odtworzenie postaci na sce-
nie i zwolennika naturalistycznego te-
atru bardzo bliskiego do estetycznych 
postulatów „Théâtre Libre” Antoine’a – 
prekursora Wielkiej Reformy teatru w 
Europie. Dlatego pozostawił o tym te-
atrze bardzo nie przychylne wspomnie-
nia. Z odejściem z teatru Kropywnyćkie-
go teatr T. Romanowyczowej przetrwał 
nie długo i do końca roku chylił się ku 
upadku. W 1880 r., po odejściu ze stano-
wiska dyrektora teatru Romanowyczo-
wej do kierownictwa teatru na krótki 
okres powraca Baczyńśkyj. Jednak po 
kolejnym nieudanym kierownictwie Ba-
czyńskiego teatrem, zarząd Besidy 1 
stycznia 1882 r. zawiera kontrakt z to-
warzystwem Biberowycza i Hrynewiec-
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kiego. Ta spółka trwała około siedmiu 
lat i według teatrologów uważana za 
najlepszą w historii ukraińskiego teatru 
w Galicji. Po czterech latach pracy tej 
spółki, I. Franko o nich pisał: „Teatr pa-
nów Hrynewieckiego i Biberowycza, w 
dzisiejszym stanie śmiało może się rów-
nać z najlepszymi profesjonalnymi te-
atrami, jaki kiedykolwiek u nas byli. Re-
żyserem jest pan Hrynewiecki, człowiek 
nie tylko utalentowany, ale posiadający 
absolutnie poważne profesjonalne wy-
kształcenie. Za jego staraniem każda 
sztuka pojawia się na scenie dobrze wy-
studiowana i starannie wykonana... De-
koracje, chociaż niezbyt bogate i pyszne, 
ze zbytkiem wystarczy na małą scenę 
dla niezbyt wymagającej prowincjonal-
nej publiczności; kostiumy, szczególnie 
ludowe, przeważnie dobre i wierne, ję-
zyk czysty i poprawny…” [Cytat za: 5, 
92]. W tych latach do zespołu teatru 
wchodziło całe grono znanych i utalen-
towanych aktorów, m. in.: S. Stefurak, K. 
Pidwysoćkyj, W. Płoszewśkyj, Bibero-
wyczowa, O. Pidwysoćka, Tańśka, T. 
Hembićkyj, A. Steczyńśkyj, M. Olszański 
i inne. Oprócz tego z Ukraińskim te-
atrem na stało współpracowało szereg 
polskich aktorów m. in.: Piasecki, Kar-
piński, Lasocki, Kliszewski, Olszański, a 
tacy polskie aktorzy jak – Skalski, Bor-
kowski, Radwan, Boczkaj dosyć często 
gościli na deskach teatru Ruśka besida. 
Więc za czasów dyrekcji Hrynewieckie-
go i Biberowycza znacznie został roz-
szerzony repertuar teatru o sztuki: M. 
Kropywnyćkiego, M. Staryćkiego, I. Kar-
penki-Karego, P. Myrnego, F. Schillera, 
M. Hohola, A. Fredro, M. Bałuckiego, H. 
Kleista, H. Sudermana i innych. Obok 
wyżej wymienionych autorów znaczne 
miejsce w repertuarze teatru zajmowa-
ły historyczne sztuki – K. Ustyjanowy-
cza (Jaropołk I Swiatosławowycz…i inne) 

i J. Barwińskiego (Pawło Połubotek), jak 
i sztuki H. Ceglińskiego z życia galicyj-
skiej inteligencji (Szlachta chodaczko-
wa, Lich dzień i inne). Tymczasem na 
deskach teatru Ruśka besida również 
wystawiano opery i operetki, m. in.: Noc 
wigilijna (1888 r.), Utopiona (1891 r.) M. 
Łysenki, Zaporożec za Dunajem Hułaka-
-Artemowskiego (1881 r.), Dzwony z 
Corneville R. Planquette (1885 r.), Weso-
ła wojna, Baron cygański J. Straussa 
(1886 – 1887) i inne. Jednak po śmierci 
Hrynewieckiego w 1889 r. sytuacja w 
teatrze stopniowo zaczęła się pogar-
szać, także tak zwany „złoty wiek Gali-
cyjskiego teatru”, jak został okrzyknięty 
przez ówczesnych teatrologów zmie-
rzał ku zmierzchu. W ciągu lat dziewięć-
dziesiątych do początku XX wieku, na 
czele teatru Ruśka besida stali: J. Polisz-
czuk, M. Olszański, S. Janowycz (prawd. 
nazw. Kurbas), L. Łopatynśkyj, T. Hem-
bićkyj. Każdy z nich w lepszym czy gor-
szym stopniu próbował utrzymać teatr, 
jednak już nikt nie osiągnął poprzednie-
go poziomu.

Warto powiedzieć kilka słów i o 
scenografii w ukraińskim teatrze Ruś-
ka besida. Jak wiadomo scenografię do 
pierwszego przedstawienia ukraińskie-
go teatru – Marusia, dokonał Fridrich Lu-
dwig Pohlmann. Sprowadzony z Berlina 
F. Pohlmann najpierw, jako „maszynista” 
teatralny, a później wykształcony przy 
finansowym wsparciu hrabia Skarbka, 
w Belgii, Holandii i Francji dla potrzeb 
teatru Lwowskiego, był wtedy już zna-
nym w Polsce, a zwłaszcza we Lwowie 
scenografem. Oprócz tego, że pracował 
jako dekorator w teatrze polskim, rów-
nież projektował dekoracje dla teatrów 
niemieckich i ukraińskich. Dekoracje 
projektował głównie w konwencji tra-
dycyjnego mieszczańskiego teatru. Po-
hlmann po mistrzowsku potrafił stero-
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Afisz do pierwszego spektaklu teatru „Ruśka besida”

T. Baczyńska, jako Marusia w spektaklu 
Marusia H. Kwitki- Osnowjanenki

O. Baczyński w spektaklu Marusia 
H. Kwitki-Osnowjanenki
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A. Osypowyczewa i A. Szeremeta. Kostiumy 
do opery Don Cezar  R. Dellingera 

„Narodnyj Dim” 1900

F. Pohlmann. Projekt dekoracji wnętrza
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wać technicznymi zasobami sceny, tak 
więc w jednym z przedstawień na sce-
nie urządził prawdziwy wodny młyn, że 
po podjęciu kurtyny publiczność nagro-
dziła jego burzliwymi oklaskami. Tym-
czasem dla ukraińskiego teatru oprócz 
dekoracji do sztuki Marusia, również 
zaprojektował dekoracje do sztuk: Na-
zar Stodola T. Szewczenki, Roksołana 
H. Jakymowycza (obydwie w 1865 r.), 
Niemieckie bursze F. Suppe (1866r.) i 
innych. Po śmierci Pohlmanna z Ukra-
ińskim teatrem, jako scenografowie 
współpracowali absolwenci Wiedeń-
skiej Akademii Sztuki – K. Ustyjanowycz 
(1839 – 1903) i A. Jabłonowski (1842 – 
1900). Ostatni z kolei oprócz tego, że 
wykonał dekoracje i kostiumy do ponad 
dziesięciu przedstawień w ukraińskim 
teatrze, również dokonał scenografię 
do własnej sztuki Olga, którą wysta-
wiono we Lwowie w 1877 r. Zaczynając 
od 1875 r., z ukraińskim teatrem Ruśka 
besida współpracował przybyły z Wied-
nia, nowy główny malarz i dekorator 
polskiego teatru Skarbka – Jan Düll. On 
był typowym XIX wiecznym tradycyj-
nie iluzyjnym dekoratorem wiedeńskiej 
szkoły. Oprócz tego że był znany, jako 
dekorator teatru Skarbka, również był 
szanowany i ceniony za swe malowi-
dła w katedrze ormiańskiej we Lwowie. 
Jak wiadomo w teatrze Skarbka J. Düll, 
zgodnie z ówczesną praktyką dekora-
cji projektował tylko dla ważniejszych 
premier, tymczasem do innych przed-
stawień dobierał tylko elementy ze sta-
łych typowych kompletów. Zrozumiało, 
że ukraiński teatr nie mógł się dorów-
nywać do polskiego, ani ze względu na 
finansowe możliwości, ani z możliwo-
ści technicznego zaplecza teatru, jed-
nak podobny system również istniał i 
w Ukraińskim teatrze Ruśka besida. O 
tym może zaświadczyć najstarszy spis 

inwentarza, który podaje w swojej roz-
prawie S. Czernećkyj, że teatr posiadał: 
„dwie wiejskie chaty, czerwony gotyc-
ki pokój, zielony pokój, dwie wiejskie 
okolicy, las, zimowy krajobraz, zielony 
brzeg i całe bogactwo przystawek, ta-
kich jak: drzewo, skały, schody, płot i 
inne [7, 52]. Wiadomo, że J. Düll malo-
wał efektowne z doskonałą perspekty-
wą dekoracje, według zasad malarstwa 
starych mistrzów. Również pierwszy we 
Lwowie wprowadził w polskim i ukraiń-
skim teatrach elektryczne oświetlenie. 
Dla ukraińskiego teatru zaprojektował 
dekoracje do sztuk: Natałka Połtawka, 
Czarnomorscy, Biedna Marta (1881 r.). 
Oprócz J. Dülla dla teatru Ruśka besida, 
również dekoracji projektowali: znany 
ukraiński aktor, polskiej narodowości – 
Władysław Płoszewski (1853 – 1892); 
absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie – Stepan Tomasewycz 
(1859 – 1932), oraz Jan Majcher (zmarł 
w 1914 r.) i inni.
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Abstract: The article explores the peculiarities of formation of musical and theatrical 
culture of Slobozhanshchyna. It examines the cultural and artistic connections impact on 
the development process of types and forms of musical-theatrical activity in the context 
of sociocultural processes of the last third of the 19th – beginning 20th century. Musical 
and theatrical figures contributed to preserving national cultural identity and to the 
professionalization of musical and theatrical culture of Slobozhanshchina. They enrich its 
variety of forms, focusing on the European ideological tendencies.
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КУЛЬТУРНОМИСТЕЦЬКІ ЗВ’ЯЗКИ СЛОБОЖАНЩИНИ 
ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХІХ  ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

У процесі національної само-
ідентифікації на сучасному етапі 
дослідження реґіональної музично-
театральної культури в контексті 
національної культурної традиції та 
в проєкції історичної реконструкції 
обумовлено інтенсивним пошуком 
нових концептуальних засад від-
родження та розвитку української 
культури. 

На сучасному етапі активно до-
сліджуються культурні традиції реґі-
онів Західної України (І. Бермес, Ю. Во-
лощук, А. Карпяк, Н. Костюк, Т. Росул, 
М. Черепанин, П. Шиманський), му-
зична культура окремих міст – Льво-
ва, Стрия, Галича (А. Карпяк, О. Миро-
нова, Л. Мороз). Тематика наукових 

праць охоплює як особливості ху-
дожнього життя реґіону загалом, так 
і проблеми розвитку окремих галузей 
мистецтва – інструментального вико-
навства, хорової культури, музичної 
педагогіки та освіти. Не менш дослі-
джений і південь України (Е. Даги-
лайська, Н. Крижановська, С. Кири-
єнко, П. Прокопенко), музичне життя 
Катеринославщини, Сумщини, Пол-
тавщини та Чернігівщини (В. Міт-
лицька, Т. Бурдейна-Публіка, Т. Локо-
щенко, А. Литвиненко, Л. Дорохіна). 
Проте, дослідження музично-теа-
тральної культури Слобожанщини 
в аспекті національної культурної 
традиції та в проєкції тогочасних 
мистецьких тенденцій, ще потребує 
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історичного та мистецтвознавчого 
аналізу. Цим і зумовлений вибір теми 
запропонованої статті, метою якої є 
виявлення культурно-мистецьких 
зв’язків та дослідження їх впливу на 
становлення музично-театральної 
культури Слобожанщини останньої 
третини ХІХ – початку ХХ століття в 
контексті тогочасних соціокультур-
них процесів.

У другій половині ХІХ ст. істот-
ну роль у процесі становлення му-
зично-театральної культури Сло-
божанщини відіграла українська 
інтеліґенція (В. Комаренко, П. Крав-
цов, Н. Куплеваський, О. Літінський, 
І. Слатін, М. Тихонов, Г. Хоткевич), 
яка ідеологічною основою своєї ді-
яльности вважала формування на-
ціональної самосвідомости, а метою 
існування вбачала відродження іс-
торичного минулого українського 
народу, піднесення національної 
свідомости, поширення освіти серед 
народних верств суспільства, по-
глиблення культурно-мистецьких 
зв’язків [5, 253].

Із розгортанням національно-
культурного руху на Слобожанщині 
тісно пов’язано формування твор-
чих тенденцій музично-театраль-
ної культури реґіону. Одна з них 
пов’язувалася з професіоналізацією 
музично-театрального життя, ін-
ституційного становлення сфери 
фахової освіти; інша – полягала у 
заснуванні за ініціятивою провід-
них музичних та театральних ді-
ячів мережі музичних, театральних 
товариств, активізації культурно-
митецьких зв’язків у музично-теа-
тральній сфері.

Протягом останньої третини ХІХ 
століття інтенсивний процес станов-
лення фахової музичної освіти Сло-

божанщини пов’язаний з відкриттям 
1 жовтня 1871 року при Харківсько-
му відділенні “Императорского Рус-
ского музыкального общества” (“Ім-
ператорського Російського музич-
ного товариства” – ІРМТ) музичних 
клясів під керівництвом блискучого 
піяніста, дириґента Іллі Слатіна.

Першочерговим завданням му-
зичних клясів Харківського відді-
лення ІРМТ була підготовка квалі-
фікованих кадрів для майбутнього 
музичного училища та консервато-
рії, що ознаменувало собою початок 
професійної музичної освіти на Сло-
божанщині. Для досягнення цих ре-
зультатів дирекцією на роботу були 
запрошені талановиті музиканти-
педагоги, випускники російських, 
европейських консерваторій. Серед 
них – вокалісти Ф. Буґамеллі, С. Мот-
те, К. Прохорова-Мауреллі, М. Тихо-
нов, піяністи Р. Ґеніка, О. Горовиць, 
А. Шульц-Евлер, теоретики (дири-
ґенти й викладачі інструменталісти) 
А. Юр’ян, Ф. Акименко (Якименко), 
скрипалі К. Ґорський, Ф. Сміт, віолон-
челісти П. Данильченко, С. Ґлазер, ду-
ховики Ґ. Ґек, К. Кестнер, Ф. Прохазка, 
Ю. Юр’ян та інші [7, 4].

Прагнучи підтримати діяльність 
музичних клясів, з благодійницьки-
ми концертами у Харкові виступали 
А. Рубінштейн та М. Рубіншейн. Від-
відавши учнівські концерти та пу-
блічні виступи вихованців музичних 
клясів Харківського відділення ІРМТ 
вони були надзвичайно вражені на-
лежним рівнем виконання музично-
го репертуару [2]. 

Важливим етапом на шляху про-
фесійного становлення музичної 
освіти на Слобожанщині стало від-
криття 8 вересня 1883 року на базі 
музичних клясів Харківського музич-
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ного училища, до якого зараховува-
лися особи обох статей та усіх верств 
населення. До складу навчальних 
програм новоутвореного закладу 
увійшли предмети, що поділялися 
на два курси: науковий та художній. 
Художні курси розподілялися на спе-
ціяльні та допоміжні. До переліку 
спеціяльних дисциплін увійшли: гра 
на фортепіяно та органі, гра на ор-
кестрових (струнних, духових, удар-
них) інструментах, спів, теорія та 
історія музики. Допоміжними пред-
метами були визначені сольфеджіо, 
елементарна теорія музики, гармо-
нія, контрапункт, інструментовка, 
енциклопедія, до якої увійшли осно-
ви аналізу творів, історія музики, хо-
ровий спів та спільна гра [12, 2].

Протягом навчального року сту-
денти складали так звані “переві-
рочні випробування”, а наприкінці 
(у травні) – перехідні та випускні 
іспити. По завершенню начального 
закладу випускники, відповідно до 
одержаних результатів іспитів, отри-
мували атестати першого або друго-
го ступеня. Атестати першого ступе-
ня надавались студентам, які на від-
мінно склали іспити з наукового та 
художнього циклів. Вони отримува-
ли кваліфікацію вчителів музики, ке-
рівників хорів, вчителів приходських 
та народних училищ. Атестати дру-
гого ступеня надавали право бути 
викладачами музики та керівниками 
хорів [11, 3]. Стабільність педагогіч-
ного складу музичних клясів, а по-
тім музичного училища свідчила про 
далекоглядність кадрової політики І. 
Слатіна та сприяла високому рівню 
викладання.

Інтенсивний процес станов-
лення фахової музичної освіти 
Cлобожанщини сприяв налагоджен-

ню та активізації концертного жит-
тя реґіону, що відобразилось у по-
ступовій професіоналізації музич-
но-театрального життя. За участю 
викладачів та студентів музичного 
училища відбувались благодійниць-
кі концерти, симфонічні зібрання, іс-
торичні цикли, авторські концерти, 
ювілейні вечори, учнівські змагання, 
які надавали можливість широкому 
громадському загалу ознайомитись 
з кращими зразками української, ро-
сійської та західноевропейської му-
зичної спадщини. 

Наприкінці ХІХ – протягом пер-
шого десятиліття ХХ ст. встановлен-
ню культурно-мистецьких зв’язків 
як в Україні, так і поза її межами 
сприяла цілеспрямована діяльність 
професорсько-викладацького скла-
ду Харківського відділення ІРМТ. 
Зокрема, за ініціятивою дирекції 
училища у місті відбулись концерти 
видатних музикантів того часу, які 
репрезентували нові мистецькі на-
прями, художні прийоми та засоби 
виконавства: М. Черепніна, С. Васи-
ленко, М. Кленовського, О. Хессіна, 
К. Сараджева, М. Іпполітова-Іванова, 
А. фон Ґлена, К. Іґумнова, Ю. Ісерлі-
са, П. Кона, Г. Венявського, П. Сара-
сате, С. Лазерсона, Ф. Крейслера та 
інших. З великим успіхом відбулись 
концерти Брюссельського струнного 
квартету (Ґ. Доше, Е. Ґаярд, П. Мірі, 
Ф. Шорґ), Празького струнного квар-
тету (Б. Брок, Ю. Гарольд, О. Вавра, 
М. Шквор), Московського камерного 
ансамблю ( Д. Шор, Д. Крейн, Р. Ерліх) 
[4].

Поширенню професійного му-
зичного мистецтва, активізації куль-
турно-мистецьких зв’язків сприяла 
концертна діяльність викладачів та 
учнів Харківського музичного учи-
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лища. Зокрема, фортепіянний дует у 
складі С. Брінера – Л. Нібур репрезен-
тував громаді твори Е. Ґріґа, Ф. Ліс-
та, П. Чайковського; харківський 
квартет у складі К. Ґорського, С. До-
чевського-Алєксандровіча, І. Букі-
ніна, С. Ґлазера виступив з циклом 
концертів В. А. Моцарта та Л. ван 
Бетговена; інструментальний дует 
у складі піяніста О. Горовиця та ві-
олончеліста Є. Бєльського в Україні, 
Англії, Швейцарії ознайомив широ-
кий громадський загал з кращими 
зразками сучасної російської камер-
ної музики – творами А. Ґлазунова, 
А. Скрябіна, А. Рубінштейна, С. Рах-
манінова. З історичним циклом, при-
свяченим творчості Л. ван Бетговена 
в Україні, Швайцарії, Англії, Данії, 
Норвегії виступив інструментальний 
дует у складі піяніста В. Сафонова та 
віолончеліста Є. Білоусова [4, 4]. Сис-
тематично на Слобожанщині прово-
дилися й благодійницькі учнівські 
вечори, кошти від яких надходили 
до каси Товариства взаємодопомо-
ги бідним учням училища. Зокрема, 
14 січня 1904 року за спонсорською 
участю К. Біч-Луберського у Малому 
театрі відбувся учнівський концерт, 
кошти від якого були спрямовані на 
започаткування стипендії імені Ми-
коли Лисенка при Харківському му-
зичному училищі [4, 5].

 Значний внесок у поширення 
оперного мистецтва серед широких 
кіл громадськості зробила оперна 
трупа Артистичного товариства під 
керівництвом С. Акімова, К. Зелін-
ського та М. Енґель-Крона. Чудовий 
співацький склад, симфонічний ор-
кестр Товариства під керівництвом 
М. Букші та Л. Штейнберґа забезпе-
чили достатньо високий рівень по-
станови вистав: опер Князь Ігор А. 

Бородіна, Валькірія Р. Ваґнера, Боріс 
Ґодунов М. Мусорґського, Тоска Дж. 
Пуччіні, Садко, Царева наречена Н. 
Рімского-Корсакова, Чародійка, Піко-
ва дама П.Чайковського [8, 127].

Упродовж першого десятиліт-
тя ХХ ст. поглибленню культурно-
мистецьких зв’язків сприяла творча 
співпраця харківських оперних ар-
тистів з видатними европейськими 
та російськими співаками. На теа-
тральних сценах Харкова у постанов-
ці театральних вистав поряд з тала-
новитими харківськими оперними 
артистами: М. Інсаровою, О. Мейчик, 
М. де Рібас, О. Тер’ян-Корґановою 
(Еґіне Корґаян), А. Боначич, І. Єршо-
вим, О. Каміонським, Я. Свєтловим 
брали участь видатні оперні спі-
ваки – М. Ґальвані, Е. Джіральдоні, 
К. Каппольо, Є. Мравіна, Л. Собінов, 
А. Форстрем, Т. Руффо та інш. [8, 128]. 

Значний громадський резонанс, 
відображений на шпальтах місцевої 
періодики дістав виступ видатно-
го співака Ф. Шаляпіна. У 1905 році 
у будинку Харківського товариства 
грамотности він дав благодійниць-
кий концерт, кошти від якого були 
перераховані до фонду найбідніших 
робітників Харкові та їх сімей. Осо-
бливе враження на слухачів спра-
вили Нічний огляд М. Глинки, Як ко-
роль йшов на війну Ф. Кенемана, арія 
Мефістофіля з опери Фауст Ш. Гуно, 
Старий капрал М. Дарґомижського 
[4].

 Поглибленню культурно-мис-
тецьких зв’язків протягом зазначено-
го періоду спряли бенефіси, гастролі 
провідних театральних колективів 
із різних куточків країни. Зокрема, 
у 1900 році у Харкові відбулись га-
стролі трупи А. Церетелі. Особливе 
враження на харків’ян справили опе-
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ри Дж. Верді Ріґолєтто та Царева на-
речена Н. Рімского-Корсакова. У 1901 
році у місті відбулись гастролі трупи 
Тифліського театру. У зимовий сезон 
1907 – 1908 рр. харківський театр Ко-
мерційного клюбу орендувала трупа 
Московського товариства оперних 
артистів під керівництвом М. Макса-
кова. Значний успіх у харків’ян мали 
постановки опер Вільгельм Тель Дж. 
Россіні та Борис Ґодунов М. Мусорґ-
ського [14, 78]. 

Великі концертні програми за 
участю провідних місцевих артистів 
та музикантів-гастролерів давались 
у приміщенні Комерційного клюбу. 
Зокрема, 23 січня 1901 року відбув-
ся вечір пам’яті Дж. Верді. Видатною 
подією стало виконання Реквієму 
за участю солістів Київської опери, 
харківського хору (у складі 65 осіб), 
оркестру (у складів 68 осіб) під керів-
ництвом Л. Штейнберґа [14, 79]. 

Відображенням могутнього наці-
онального піднесення на Слобожан-
щині на початку ХХ ст. стало засну-
вання у Харкові художньо-освітніх, 
кооперативних товариств та орга-
нізацій. Однією з таких організацій 
стала художньо-освітня “Спілка мис-
тецтв”, що об’єднала понад 200 видат-
них діячів літератури та мистецтва. 
Для реалізації головної мети її діяль-
ности – популяризації національної 
культурної спадщини, поширення 
культурно-мистецьких зв’язків, при 
спілці, що знаходилась на централь-
ній вулиці міста (Сумській 14), були 
відкриті майстерні драми, живопи-
су, скульптури, музики, співу та тан-
цю. У приміщені цієї організації для 
широкого загалу громади проводи-
лись різноманітні культурно-про-
світницькі заходи. Зокрема, вечори 
поезії, на яких молоді харківські по-

ети – О. Гатов, М. Краснов, Є. Ланн, Г. 
Шенгелі знайомили публіку зі свої-
ми новотворами. Систематично про-
водились цикли вечорів малярства, 
виставки образотворчого мистецтва, 
концерти капели під керівництвом 
С. Дрімцова, лекції з історії музики, 
які супроводжувались музичними 
ілюстраціями у виконанні учасників 
музичної майстерні, керівником якої 
було призначено відомого на той час 
піяніста, в майбутньому професора 
Харківського музично-драматичного 
інституту Л. Фаненштиля [9, 107]. 

Крім того, “Спілка мистецтв” 
розгорнула свою діяльність у кон-
цертно-просвітницькому напрямі, 
організовуючи заходи, що сприяли 
урізноманітненню видів і форм му-
зично-театрального життя Слобо-
жанщини та надавали можливість 
громаді ознайомитись із клясичною 
та сучасною музичною спадщиною 
у професійному виконанні. Для міс-
цевої громади почали систематич-
но проводитись “Музичні суботи”, в 
яких брали участь талановиті про-
відні харківські артисти та запро-
шені музиканти-гастролери: Б. Ле-
венштейн (скрипка), Л. Пактовський 
(фортепіяно), І. Слатін (віолончель), 
Ф. Сміт (скрипка), співаки М. Дубро-
він, Є. Олексєєнко, О. Щербакова та 
ін. Репертуар цих вечорів станови-
ли твори російських композиторів: 
А. Бородіна, Ц. Кюі, С. Рахманінова, 
Н. Рімского-Корсакова, А. Рубінштей-
на, П. Чайковського та інш. 

За сприянням діячів “Спілки мис-
тецтв” проводились платні концерти 
у приміщенні Художнього училища 
та залі громадської бібліотеки. Кон-
цертні програми цих заходів були 
достатньо різноманітними і вклю-
чали клясичний вокальний, інстру-
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ментальний репертуар, виступи 
письменників, музикознавців, дра-
матичних акторів та артистів балету. 
Іноді влаштовувались так звані “Ден-
ні концерти”, що носили зазвичай 
тематичний характер та знайомили 
широку публіку з творчістю Й. Баха, 
Л. Бетговена, Р. Шумана, Ф. Шопена, 
М. Лисенка, А. Скрябіна. Особливою 
популярністю у харківської громади 
користувалися вечори присвячені 
українській клясичній музиці, які від-
бувались у приміщенні “Українсько-
го дому” (Миколаївська площа № 22). 
У концертних програмах провідними 
співаками М. Піддубною, Д. Ткачен-
ко виконувались твори українських 
клясиків М. Лисенка, С. Гулака-Ар-
темовського, К. Стеценка, арії укра-
їнською мовою з опер Дубровський, 
Пікова дама П.Чайковського, Фауст 
Ш. Ґуно, Майська ніч Н. Рімского-Кор-
сакова а також українські народні 
пісні [9, 109].

 За сприяння діячів “Спілки мис-
тецтв” до Харкова були запрошені 
провідні музиканти того часу. З ве-
ликим успіхом у приміщенні Худож-
нього училища та залі громадської 
бібліотеки відбулись концерти ви-
датних вітчизняних та европейських 
музикантів: піяністів – Ф. Бузоні, 
В. Барвінського, І. Падеревського, 
Г. Левицької, А. Рубінштейна, Р. Са-
вицького; скрипалів – С. Барцевича, 
Б. Ґубермана, Є. Перфецького, Й. Мо-
сквичів, Ф. Крейслера, Р. Придатке-
вича, П. Сарасате, Ж. Тібо, Є. Ізаї; ві-
олончелістів – Б. Бережницького, 
П. Казальса, Г. Касадо, П. Пшеничка 
[14, 80].

 Професіоналізації музично-теа-
тральної культури Харкова, активі-
зації культурно-мистецьких зв’язків 
сприяла діяльність “Філармонічного 

товариства” ім. Н. Рімского-Корсако-
ва. Організація розгорнула свою ро-
боту в концертно-просвітницькому 
напрямі. 

Організаційні заходи “Філармо-
нічного товариства” стимулювали 
розвиток камерного музикування, 
сприяли популяризації симфонічної 
музики серед широких верств на-
селення Слобожанщини, активізації 
культурно-мистецьких зв’язків. У 
вечорах камерної музики, які що-
понеділка влаштовувались у залах 
громадської бібліотеки та Малого 
театру, брали участь хор Товариства, 
місцеві та концертуючі музиканти: 
Є. Бєлоусов, співаки М. Бріян, Н. Пе-
трова, Ф. Михайловська, Д. Кононов, 
які репрезентували громаді твори 
М. Лисенка, М. Балакірєва, М. Мусорґ-
ського, П. Чайковського та інш. 

 Значне місце у концертних про-
грамах Товариства займала зарубіж-
на клясична спадщина. Зокрема, ор-
ганізацією були проведені тематич-
ні концерти, присвячені творчості 
Л. ван Бетговена, на яких у виконанні 
хору, провідних музикантів-інстру-
менталістів, дуету у складі С. Борт-
кевича та Ф. Сміта були виконані 
віолончельні та скрипкові сонати, 
квартети, камерно-вокальні твори 
видатного майстра [9, 107].

 Позитивні відгуки тогочасної 
місцевої преси, одержали цикли 
симфонічних концертів влаштова-
ні “Філармонічним товариством” за 
участю харківських артистів а також 
запрошених музикантів-виконавців. 
Аналіз їх концертних програм за-
свідчує жанрову та стильову різно-
манітність запропонованих творів. 
Зокрема, у виконанні симфонічного 
оркестру Товариства під керівни-
цтвом дириґентів В. Бердяєва, І. Сла-
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тіна (молодшого), Д. Карпиловського 
широкому громадському загалу були 
репрезентовані кращі зразки симфо-
нічної творчості різних стилів та на-
ціональних шкіл: Л. ван Бетговена, 
М. Глинки, Р. Ґлієра, Ш. Ґуно, Ф. Ліста, 
С. Рахманінова, Н. Рімского-Корса-
кова, С. Сен-Санса, І. Стравінського, 
П. Чайковського та інших. На цих 
симфонічних вечорах блискуче ви-
ступали місцеві талановиті музикан-
ти – Я. Бунчук, І. Добржинець, Б. Ле-
венштейн, П. Луценко а також соліс-
ти Київської опери – Л. Гашинська, 
А. Мозжухін, П. Цесевич та ін. [14, 79]. 

Отже, багатоаспектна, само-
віддана, плідна діяльність провід-
них музичних та театральних діячів 
сприяла збереженню національної 
культурної ідентичности, професіо-
налізації музично-театральної куль-
тури Слобожанщини та збагатила її 
розмаїттям форм, орієнтуючись на 
европейські світоглядні тенденції.
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Abstract: The positive process of church revival and church art has many contradic-
tion and negative trends in Ukrainian society. Formost among them is different confes-
sional politics of Ukrainian churches, ignorance of clergy and members of church com-
munities, lack of specialists in the field of church art, dominance of kitsch in the temples 
of Ukraine. In the late 19th – early 20th centuries in churches in Western Ukraine, as well as 
in the churches throughout Europe, there was also the dominance of low-grade products 
of kitsch. While almost all over Europe there was organized reduction of this process by 
church and public organizations. These process occurred in the early 20th century in Gali-
cia and gave rather positive results. But in the second part of 20th century church art al-
most was not being developed, actually it existed in the underground. So kitsch, artisanal 
painted house icons (oleo graphic, photographic, painted on glass) were sold semi-legally 
in agricultural fairs. However, they have at the same time, in our opinion, even slightly 
positive meaning as retranslates of Christian faith in atheistic Soviet society. The current 
situation with elements of kitsch in church art rejects us again back to the beginning of 
20th century and requires common efforts of the public, artists, church leaders.
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ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКЕ ЦЕРКОВНЕ МИСТЕЦТВО ХХІ СТОЛІТТЯ 
І ПРОБЛЕМА КІТЧУ

Із здобуттям незалежности Укра-
їни, проголошенням релігійно-світо-
глядних свобод розпочався процес 
відродження релігії як соціокультур-
ного явища. Відбувається й перегляд 
ролі християнського релігійного 
мистецтва та його сакрального ком-
поненту у житті соціюму, історико-
культурної значущости у процесі ста-
новлення та формування людської 
духовности. Однак цей позитивний 
процес має багато суперечностей та 

неґативних тенденцій в українсько-
му суспільстві. Серед них найболючі-
шими для церковного мистецтва, на 
нашу думку, є різна конфесійна по-
літика українських Церков, неосвіче-
ність священнослужителів та членів 
церковних громад, брак фахівців у 
цій галузі мистецтва, засилля у хра-
мах України кітчу.

Загалом праць із сучасного укра-
їнського церковного мистецтва є не 
так багато, а неґативні тенденції, до 
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яких належить і засилля кітчу у цер-
ковне мистецтво, автори нечислен-
них статей та монографій у цій сфе-
рі намагаються не зачіпати. Окремі 
репліки з цього приводу є у статтях 
Романа Василика [2], [1] та у науко-
во-популярному виданні Катерини 
Новикової [4]. У кінці ХІХ – на почат-
ку ХХ ст. у церквах Західної України, 
як і храмах всієї Европи, також було 
засилля низькопробної кітчевої про-
дукції. Практично по всій Европі у 
той час церковними структурами та 
громадськістю було організовано 
відкриту боротьбу із такими явища-
ми. На теренах Галичини відбувались 
аналогічні процеси. Про це писали 
Ростислав Студницький [7], Ярослав 
Левицький [3], Михайло Осінчук [5]. 
Метою нашої цієї статті є висвітлен-
ня спроб подолання неґативних тен-
денцій у церковному мистецтві Укра-
їни, зокрема у засиллі кітчу. 

Спробуємо означити проблему 
на прикладі західноукраїнського 
реґіону, адже він вважається про-
гресивним у напрямі відродження 
церковної культури та мистецтва і 
мав би декларувати позитивні тен-
денції у цій проблемі питанні. Для 
розуміння позитивних і неґативних 
процесів, які відбуваються в сучас-
ному церковному мистецтві Укра-
їни, зробимо декілька зауваг щодо 
його розвитку у ХХ ст. Загалом, у 
др. пол. ХХ ст. західноукраїнське ре-
лігійне життя та мистецтво існувало 
переважно у підпіллі і було фактич-
но заборонене. У 50 – 60-х рр. ХХ ст., 
як продовження мистецької традиції 
церковного мистецтва Західної Укра-
їни першої половини ХХ ст., відоми-
ми західноукраїнськими малярами 
були таємно виконані ряд ікон та мо-
нументальних розписів для церков 

(Д. Іванцев, Й. Бокшай, О. Кравченко, 
Я. Лукавецький, М. Зорій та інші). А 
національно-історична, мітологічна, 
релігійна тематики малярства стали 
ефективною формою духового про-
тистояння мистців нонконформістів 
совєтському мистецтву. Способом 
збереження і ретрансляції христи-
янського мистецтва протягом цього 
часу також була й традиція народної 
меморіяльної різьби, колядування, 
щедрування тощо.

Окрім малярства існувало ще де-
кілька мистецько-культурних факто-
рів, які допомагали упродовж другої 
половини ХХ ст. зберігати і «напів-
леґально» ретранслювати християн-
ське мистецтво із Західної України 
на решту її території. Популярними 
у той час були, виконані кустарним 
способом, хатні ікони (олеографічні, 
фотографічні, мальовані на склі), які 
продавали, переважно напівлеґаль-
но, на сільськогосподарських ярмар-
ках. Окремим підпільним «шиком» 
вважались різдвяні та великодні лис-
тівки [6]. У 1950 – 1970-их роках час-
то це були відбитки графічних робіт 
місцевих малярів, фотокопії, які, як і 
церковні календарі, виготовлялися 
у підпільних лабораторіях і продава-
лися на ринках; деякі з листівок по-
ходили із Польщі, де Церква ніколи 
не була забороненою. Тарас Прохась-
ко зауважує, що тоді «гарна традиція 
прижилася у кореспондентів з аме-
риканської діяспори: вітаючи когось 
із совєтських респондентів на Різдво, 
до конверта вкладали ще принаймні 
одну чисту відкритку, надруковану у 
вільному світі. Українські діяспорні 
картки були спроєктовані переваж-
но найвизначнішими українськими 
мистцями – Гординським, Козаком, 
Гніздовським, Холодним, Морозом. 
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Чисту картку можна було викорис-
тати для того, щоби привітати ко-
гось у межах Союзу» [6]. Впливали 
на збереження релігійних традицій 
у другій половині ХХ ст. й певні види 
традиційного народного декоратив-
но-ужиткового мистецтва. Народна 
меморіяльна різьба мала багато ре-
лігійних мотивів, однак і ознак кітчу. 
Серед найбільш поширених виробів 
можна назвати писанки, витинан-
ки, вишивки на великодній кошик 
із християнською символікою (хрес-
тики, церкви), солом’яні хрести, тра-
диційні гуцульські різьблені хрести 
тощо. Ці речі були атрибутами за-
боронених свят, але не завжди мали 
високу мистецьку цінність. Їх можна 
трактувати як нагадування про хрис-
тиянські традиції у той час. 

Однак звернемось до історії пи-
тання існування кітчу у західноукра-
їнському церковному мистецтві ХХ 
ст. Чи він з’явився тільки зараз як 
результат дії совєтської репресивної 
системи і був, навіть, певним примі-
тивним способом збереження релі-
гійної традиції? Чи проблема кітчу 
у західноукраїнському церковному 
мистецтві існували раніше? Церква, 
строго слідкуючи за розписом но-
вих церков і відновленням давніх, у 
ХІХ ст. орієнтувалася на академічний 
стиль [7, 110]. Художні смаки доби 
Просвітництва та Романтизму не до-
зволяли належно оцінити красу дав-
ніх образів. Тому в той час старі ікони 
виносили із храмів, „поновлювали», 
повністю приховуючи під записами 
старі ікони. Тобто й тоді храми при-
крашалися солодкавим релігійним 
живописом, ймовірно, безвартісни-
ми з мистецької точки зору творами, 
або просто сказати кітчем. Облашту-
вання церков Галичини кінця XIX – 

початку XX ст., за невеликими винят-
ками, – це еклектичне нагромаджен-
ня ікон і розписів, поліхромної гіп-
сової скульптури та штучних квітів. 
Церковний люд, на жаль, звик до цієї 
антиестетичної «естетики», сприй-
маючи справжнє мистецтво як ви-
клик загальним смакам [7, 116]. Про 
це в першій половині ХХ ст. із болем 
писав М. Осінчук: «Церковне мисте-
цтво, що продовж століть було полем 
найвищої мистецької творчости, в 
минулому столітті стратило те своє 
домінуюче становище. Внаслідок фа-
бричної продукції предметів церков-
ної обстановки рівень їх мистецької 
варстоспі страшенно обнизився... 
Мертве, схематичне навідування не-
раз добрих і великих речей минулих 
століть, які були квінтесенцією свого 
часу, попсуло здоровий мистецький 
смак у суспільства та поклало непо-
боримі нераз перепони для творчих 
починів на цьому полі... Отті копії, ви-
конувані нездарно на місці, або спро-
ваджувані з Мінхена чи Праги, оті 
олієдруки, які продається тисячами 
по ярмаркових будах, заповнюють 
тепер кожну нашу церкву» [5, 5].

Логічно, що ці неґативні тенден-
ції не могли пройти повз увагу ви-
датних мистців та громадських ді-
ячів Галичини на початку ХХ ст., які 
шукали шляхів припинення засил-
ля кітчу у церковне мистецтво. Так 
Ярослав Левицький у статті подає 
досвід церковної організації Австрії, 
де Єпископське послання 1933 р. за-
боронило використання у храмах 
штучних квітів, натомість закликає 
прикрашати церковні інтер’єри мис-
тецькими квітами з шовку або ком-
позиціями з живих рослин [3, 3]. Він 
також закликає відмовитися від теа-
тральних ефектів у освітленні церк-
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ви, очистити храми від «безвартісних 
із мистецького погляду олієдруків, 
а також пікових та воскових фіґур» 
[3, 3]. Володимир Золозецький вва-
жав тоді, що необхідно створювати 
спеціяльні комісії, які складалися б 
з мистців, меценатів, істориків мис-
тецтва, музейників. Тим більше, що 
схожий досвід уже існував за кордо-
ном, австрійські єпископи створили 
у кожній дієцезії окрему Дієцезальну 
мистецьку раду, в якій засідали бого-
слови, археологи, малярі та різьбярі. 
Пропонувалося також започаткуван-
ня спеціялізованих періодичних ви-
дань тощо [7, 117]. Завдяки зусиллям 
свідомих громадян почала функціо-
нувати система громадського обго-
ворення, експертизи професіоналів, 
конкурсів, що спрямовувало розви-
ток релігійного мистецтва. Протягом 
1905 – 1914 років діяла Архітектурна 
Церковна комісія Греко-католицької 
церкви, схожі завдання виконувала 
Артистична комісія Ставропігійсько-
го Інституту, що існувала упродовж 
1910 – 1914 років [7, 117]. Форму-
ванню синтетичного сакрального 
інтер’єру сприяли також утворення 
мистецьких об’єднань. Група моло-
дих мистців на чолі з архітектором 
Василем Нагірним утворили у Льво-
ві професійну організацію – „Това-
риство для розвою руської штуки». 
У другому параграфі статуту «Това-
риства» зазначалося, що серед осно-
вних його завдань – піклування «про 
розвій руської штуки, зокрема, мис-
тецтва церковного» [7, 118].

Такі зусилля привели у той час до 
того, що у Галичині з початку XX ст. 
нові храми уже на стадії проєкту про-
думувалися як цілісний художній 
організм із гармонійним середови-
щем. Власне архітектори докладно 

продумували всі деталі: компози-
цію та різьблення іконостасу, кіоту, 
престолу та горного місця, форми 
освітлювальних приладів тощо. Син-
тез народжувався у технічних крес-
леннях, які відразу визначали місце 
монументально-декоративних ком-
позицій розписів, формували в за-
гальних рисах предметний ансамбль 
інтер’єрів. Нерідко співавторами 
проєктів виступали малярі та скуль-
птори. Як приклад можемо привести 
тісну співпрацю мистців-однодум-
ців – архітектора Івана Левинського, 
скульптора Андрія Коверка та маля-
ра Антона Монастирського. Архітек-
тор Тадей Обмінський самостійно 
проєктував скульптурне оздоблен-
ня, декоративні малярські панно, 
вітражі. Відомі проєкти іконостасів 
і кіотів Василя та Євгена Нагірних, 
Івана Левинського Олександра Луш-
пинського, Олександра Пежанського 
[7, 118]. Однак проґрес був досягну-
тий не лише при проєктуванні нових 
церковних споруд, але й облашту-
ванні тих, що вже існували. Створити 
новий образ так, щоб не порушити 
традиції, не зруйнувати канон, є до-
волі складно. Саме тут виявляється з 
усією повнотою талант мистця, а не 
тільки ремісника [7, 119]. 

Всі факти, наведені вище, гово-
рять про те, що до початку Другої 
світової війни Західна Україна, як і 
всі сусідні европейські країни, доволі 
жорстоко вела боротьбу з існуванням 
проявів кітчу у храмах. З’являлись 
громадські організації, що контр-
олювали це, мистці об’єднувались у 
творчі команди для створення комп-
лексного оформлення нових храмів, 
зрештою, Церква намагалась впли-
нути на покращення інтер’єрів ста-
рих храмів тощо. Сусіднім країнам 
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цю справу практично вдалось довес-
ти до кінця, і тому сьогодні у їхніх ре-
лігійних спорудах не спостерігається 
такої великої кількости церковних 
речей низького ґатунку. Бачимо ж 
сьогодні там, переважно, коректні 
позитивні приклади облаштування 
як старих костелів так і комплексне 
вирішення нових культових споруд. 

Описані вище процеси були пе-
рервані російською совєтською оку-
пацією і церковне мистецтво прак-
тично нелеґально існувало у тих 
проявах, які описано вище. Серед 
них були і кітчеві явища, однак вони 
мають, на наш погляд, у тій ситуації 
дещо позитивний відтінок. Їх мож-
на трактувати як ретрансляторів 
віри у атеїстичному совєтському сус-
пільстві. З падінням комуністичного 
російського окупаційного режиму 
почалися ревіталізаційні процеси у 
церковному мистецтві, однак ситу-
ацію ускладнювало те, що більшість 
суспільства, внаслідок потужного 
натиску попередньої ідеологічної 
системи, втратила зв’язок із тради-
ціями та духовним надбанням попе-
редніх поколінь. Це стосувалося не 
лише мирян, але й провідників релі-
гійного життя – священиків, нерідко 
єпископів, а також частини малярів. 
Мистці, замість того, щоб, опираю-
чись на здобутки попередників, бути 
в аванґарді розвитку церковного 
мистецтва, сліпо задовольняли й 
задовольняють забаганки неосві-
чених замовників низькопробними 
мальовидлами. Як вказує провідний 
фахівець сучасности у галузі цер-
ковного мистецтва Роман Василик, 
«результат не забарився: на початку 
90-х років у новозбудованих храмах 
почався хаос. Замість ікон – незрозу-
мілі малювання, обвішані електрич-

ними гірляндами, паперовими та 
позолоченими або ж плястмасовими 
квітами. Курйоз полягав у тому, що 
цей кітч подобався громаді, оскіль-
ки видавався їй чимось досконалим. 
Можна було лише дивуватися, коли 
поряд із таким чином «оздобленим» 
храмом стояла і стара церква, скажі-
мо, з XVII чи XVIII ст., де збереглися 
тогочасні ікони. Але ще гірше, коли 
до тих давніх творів почали втруча-
тися новітні «богомази», «освіжува-
ти» їх, що цілком справедливо стур-
бувало мистецтвознавців, учених» 
[1, 59]. 

Історія українського церковно-
го мистецтва намагається відкрити 
бачення людини, всесвіту, Бога, пе-
редане мовами різних епох і стилів. 
У нарисі Катерини Новікової про са-
кральне українське малярство наго-
лошується, що кітч виник у церквах 
у наш час: «Відбувається своєрідне 
«розцерковлення» іконопису, у яко-
му елементи сучасного мистецтва 
поєднуються з іконою. Часто мистці 
і мистецтвознавці не обізнані з тео-
логією, що лежить в основі сакраль-
ного мистецтва. Подекуди ікони чи 
розписи церков являють собою ме-
ханічне копіювання зразків певної 
іконописної школи чи стилю без ро-
зуміння символічної мови. А мисте-
цтвознавці звертають увагу лише 
на мистецький бік іконопису. Тим 
часом сакральне мистецтво стано-
вить невід’ємний елемент культу 
Церкви і покликане передусім через 
образну мову розкрити істини віри. 
Нерозуміння суті сакрального живо-
пису спостерігається також і серед 
духовенства. Включення ікони в при-
буткову сферу Церкви породило яви-
ще кітчу в сакральному мистецтві» 
[4, 279]. Попередні наші арґументи 
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свідчать про його проникнення у 
українське церковне мистецтво ще в 
кінці ХІХ ст.

Нині необхідністю стало відро-
дження перерваного процесу під-
готовки фахівців церковного мис-
тецтва, які б протистояли засиллю 
кітчу у храми. Тому можемо ствер-
джувати, що упродовж двадцяти ро-
ків у цій царині було зроблено дово-
лі багато, однак усе ще недостатньо. 
Одним із найвідоміших українських 
осередків фахового викладання 
є катедра сакрального живопису 
Львівської національної академії 
мистецтв. Тут реалізується довго-
термінова програма відродження 
та розвитку церковного мистецтва. 
Серед провідних фахівців особливо 
вагомою є постать Р. Василика – за-
відувача цієї катедри. Він розуміє, 
що такі спеціялісти є вкрай необ-
хідні, бо «через брак спеціялістів 
за справу нині беруться випадкові 
люди, які перемальовують вцілілі 
ще за часів атеїстично-большевиць-
кого періоду роботи в храмах та-
ких відомих майстрів пензля, як К. 
Устияновича, А. Монастирського, М. 
Осінчука, П. Ковжуна, М. Сосенка, М. 
Бойчука, В. Дядинюка, безіменних 
малярів, що становлять величезну 
мистецьку цінність. Некомпетент-
ність громади, а подекуди й духо-
вних осіб, особливо у віддалених 
районах, їхня безвідповідальність, 
призводять до жахливих наслідків. 
Так, на Дрогобиччині, вже в час не-
залежности, було спалено ікони, пе-
редані громаді Національним музе-
єм у Львові» [2, 236]. Не секрет, що 
сьогодні архітектурно-просторові 
рішення часто залежать від смаку 
жертводавця або настоятеля храму, 
які не володіють необхідними зна-

ннями в галузі храмової архітекту-
ри та храмового інтер’єру, або про-
сто іґнорують поради професіона-
лів. Серед великої кількости ново-
збудованих храмів можна виділити 
невелику кількість таких споруд, 
у яких вдало виконано поєднання 
церковних традицій та сучасних бу-
дівельних технологій, декорування 
зовнішнього та внутрішнього про-
стору. Власне такі храми й вчить 
створювати Р. Василик й викладачі 
катедри сакрального живопису сво-
їх студентів. Студентські роботи на 
катедрі найчастіше виконуються на 
реальних об’єктах. Це, зокрема, про-
єкти, вітражі, поліхромії, ікони для 
церков у Перемишлі (Польща), Нан-
сі (Франція), Собор Преображення 
Господнього у Коломиї та багато ін-
ших.

Як приклад позитивних зрушень 
можемо назвати й навчальну програ-
му Іконопис і сакральне мистецтво 
Українського католицького універ-
ситету. Цей курс має на меті цілісне 
виховання богословів-іконописців та 
розрахований як на початківців, ви-
пускників середніх шкіл чи людей, 
які досі не пробували себе в маляр-
стві, так і на тих іконописців чи маля-
рів, які вже практично реалізовують 
свої ідеї. Таким чином цей заклад 
розширює коло знавців церковного 
мистецтва. Поступово відновлюєть-
ся й діяльність комісій при церквах, 
що слідкують за виконанням робіт 
по опорядженню інтер’єрів храмів, 
аналізують проєкти нових споруд, 
приводять ті, що вже існують та нові 
елементи облаштування церков у 
стилістичну єдність. 

Зараз результати роботи цих ко-
місій особливо помітно. Однак, часом 
комісії закривають очі на відвертий 
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кітч у облаштуванні храмів, знищу-
ють вартісні мистецькі речі.

Сучасна історія українського 
церковного монументального знає 
переважно патетичні й схвальні, не 
завжди справедливі, відгуки про 
розписи нових церков, або оновлен-
ня старих. Їх типовими зразками є 
малювання солодкавих розписів у 
реалістичній манері, встановлен-
ня нових друкованих, або вишитих 
ікони в старовинних церквах, від-
даних культу, або придбання нового 
«мотлоху» в церковних крамничках. 
«Ці зразки антиікони демонструють 
прагнення скопіювати іконописну 
форму, але позбавленні змістового 
наповнення та естетичного смаку. 
Тому явище кітчу неґативно впли-
ває як на духовність вірян, так і на 
художнє виховання нерелігійних 
людей. Більше того, справжнє мис-
тецтво, не лише сакральне, особли-
вим чином пов’язане з релігією – 
адже мова художніх образів здатна 
очищувати та вдосконалювати лю-
дину через красу», – зауважує К. Но-
вікова [4, 280].

Однак є й такі випадки, коли 
ориґінальні, сучасні, творчі розписи 
знищують за рекомендацією, створе-
них при церквах, комісій. Звичайно, 
з огляду на засилля кітчу у сучасні 
храми, діяльність цих комісій важ-
лива сьогодні. Однак чому ці комісії 
не борються з такими жахливими і 
повсюдними явищами кітчу: пляст-
масовими квітами, ліхтариками, 
рушниками, що затуляють ікони, 
жахливими друкованими й вишити-
ми іконами, непрофесійними розпи-
сами, знищенням відомих пам’яток 
церковного мистецтва, фонтанами 
з фарфоровими статуетками з під-
світкою тощо. Такі питання, як ви-

явилось, можуть так і залишитись у 
розряді риторичних. 

Як приклад внутрішньоцеркво-
них суперечностей та перенесення 
особистого неприйняття постати 
мистця на його твори в галузі цер-
ковного мистецтва можна привести 
випадок із творчої діяльності Лева 
Скопа. Він – український мистецтвоз-
навець, маляр-реставратор, іконо-
писець, викладач Львівської акаде-
мії мистецтв (до 2013 р.), провідний 
працівник музею «Дрогобиччина»; 
багаторічний дослідник дрогобиць-
кої дерев’яної архітектури, відомий 
громадський діяч. Його ікони зна-
ходяться у багатьох приватних збір-
ках, церквах, музеях. Так його Св. 
Юрія (2009 р.), написаного майже 
на елегійному фоні з вітряком, зам-
ком, лісом, голубом на фоні сонця, 
Борис Возницький відібрав до колек-
ції Львівської Національної галереї 
мистецтв. Однак не завжди роботи 
майстра мають таку щасливу долю – 
потрапляють у церкву, у приватну 
чи музейну збірку. Суперечливий ви-
падок і стався з розписами церкви 
с. Коти Яворівського району на Львів-
щині. Розпис, у виконанні декількох 
авторів у 2008 р. серед яких і Л. Скоп, 
знищили відразу після створення по 
рекомендації комісії Української Гре-
ко-Католицької Церкви м. Львова як 
«неканонічні об’єкти», але залиши-
лись, на щастя, світлини. Знищен-
ня таких розписів, на наш погляд, є 
елементарною безграмотністю щодо 
сучасного українського сакрального 
мистецтва та потуранням кітчу. 

Отже, найважливішими пробле-
мами у сучасному церковному мис-
тецтві України є різна конфесійна по-
літика українських Церков, неосвіче-
ність священнослужителів та членів 
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церковних громад, брак фахівців у 
галузі церковного мистецтва, засил-
ля у храмах кітчу. У кінці ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. у церквах Західної Укра-
їни, як і по храмах усієї Европи, було 
також багато низькопробної кітчевої 
продукції. У той час там було органі-
зовано боротьбу з такими проявами. 
Подібні процеси відбувались на по-
чатку ХХ ст. й у Галичині й вони дали 
доволі позитивні результати. Були 
створені організації, які дбали про 
стилеву єдність церковних інтер’єрів 
у старих церквах, а відомими мист-
цями розроблялися вдалі проєкти 
нових тощо. Однак у другій полови-
ні ХХ ст. церковне мистецтво існува-
ло у підпіллі. Тому приклади кітчу, 
виконані кустарним способом хатні 
ікони, продавалися напівлеґально. 
Ці кітчеві твори мали у той час пози-
тивний відтінок, адже вони були ре-
трансляторами християнської віри 
у атеїстичному совєтському суспіль-
стві. Сучасна ситуація з елементами 
кітчу у церковному мистецтві знову 
повертає у часи початку ХХ ст. й ви-
магає спільних зусиль громадськос-
ти, мистців, діячів Церкви. Однак є й 
неґативний досвід діяльности сучас-
них мистецьких комісій при церквах. 
До позитивного ж досвіду можна від-
нести творчість Р. Василика та його 

багатолітню діяльність у підготовці 
професіоналів у галузі церковного 
мистецтва на катедрі сакрального 
живопису Львівської національної 
академії мистецтв.
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Abstract: The article raises the problem of functionality of opera citation in feature 
films. Applying aesthetic theory of German film-maker Alexander Kluge and screen ver-
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entation within a film, a clarity of the inner world of the characters.
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ВИРАЖАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ОПЕРНОЇ ЦИТАТИ 
У СУЧАСНОМУ КІНЕМАТОГРАФІ

Оперу і фільм завдяки продук-
тивному досвіду взаємодії їхніх ві-
зуальних, звукових, вербальних, 
сценічних складових можна вва-
жати спорідненими мистецтвами. 
Та ця близькість не привела ані до 
історичної, ані до зумовленої есте-
тичними механізмами впливу за-
лежности фільму від опери. «Спо-
рідненість, яка в основному обмеж-
ується симультанним веденням дії й 
музики, зумовлює все ж близькість, 
яка виявилася у тому, що твори 
оперного репертуару вже з початку 
ХХ століття стали улюбленими кі-
носюжетами, а разом із тим оперну 
музику почали використовувати як 
музику до фільму», – зазначено у 

Лексиконі музики до кіно [6, 376]. Із 
розвитком звукового кіно у 1930-х 
роках розгорнулася дискусія щодо 
зв’язку жанру опери з новим меді-
юмом, у якій поміж іншими взяли 
участь італійський оперний компо-
зитор П’єтро Масканьї, австрійський 
композитор і музикознавець Ернст 
Кренек та німецький композитор 
Курт Вайль. Наслідком дискусії ста-
ло чітке розрізнення поміж оперни-
ми фільмами як передачею реперту-
ару у вигляді звукового кіно та філь-
мом-оперою як власне спеціяльно 
компонованих творів для нового 
медіюма. Водночас обговорювала-
ся разюча відмінність і можливості 
її переборення поміж сприйнятим 



521+

Volume XІІІ, 2016 +

як елітарне оперним мистецтвом і 
популярним, створеним для масо-
вого задоволення медіюмом звуко-
вого фільму. До цієї проблематики 
взаємозв’язків опери та фільму з 
часом додалося й активне взаємне 
запозичення і оперою, і фільмом ху-
дожніх засобів і технік зображення, 
які у новому контексті набувають ін-
ших, додаткових функцій, нової ви-
разности. Із цієї перспективи можна 
говорити про музичні цитати у кіно, 
зокрема цитати оперні, під якими 
розуміємо марковане використання 
у кінотворі певних музичних фраґ-
ментів, найчастіше оперних арій. 
Влучне визначення цитати як за-
собу музикалізації дав Томас Манн 
у зв’язку із своїм романом Доктор 
Фаустус: «У цитаті як такій, – пояс-
нює письменник, – незважаючи на її 
механічну природу, є щось музичне, 
а окрім цього, цитата – це дійсність, 
перетворена на вигадку, і вигадка, 
яка увібрала у себе дійсність, тобто 
певне вигадливе і хвилююче змі-
шання різних сфер» [2, 221]. Відтак 
оперна цитата у фільмі – цікаве й у 
виражальному пляні багатофункці-
ональне художнє явище.

До тих, хто найпослідовніше 
осмислює і використовує переваги 
оперного мистецтва у кіно, нале-
жить сучасний німецький кінемато-
графіст Алєксандр Клюґе. Розмірко-
вуючи про спорідненість опери та 
фільму, він стверджує, що кіно – це 
опера ХХ століття. Для відомого ре-
жисера, сценариста, письменника 
опера стала предметом його есте-
тичної практики й основним моти-
вом його фільмів. У есеї Перший іма-
ґінований оперний довідник А. Клюґе 
зауважує: «У центр ми ставимо не 
синтезований продукт, який у XIX 

столітті називався оперою. Також і 
не звершення Ваґнера, який оновив 
цю оперу. Не йдеться ані про Grand 
Opera, ані про оперету» [5, 18]. На-
томість миcтця цікавить «екстре-
мальне почуття», яке трансформує 
оперу в «окличний вислів»: «Якщо 
хтось кричить про допомогу у най-
більшій нужді, то це один полюс, 
інший полюс – це прекрасний спів, 
який знаходиться зовсім в іншому 
екстремальному вимірі. При цьому 
зовсім не можна сказати, що крик 
про допомогу ґраматичний, що він є 
мовою» [5, 18]. У цьому «крикові про 
допомогу» є вказівка на «теорію до-
свіду» А. Клюґе, бо йому йдеться про 
«екстремальне почуття», про поза-
межний досвід, який не піддається 
маніпулюванню. Теоретик розвиває 
ідею із сфери естетики кінa – ідею 
«третього образу», під яким він ро-
зуміє образ, який виникає у резуль-
таті контрастного монтажу двох 
кінообразів, що належать до різних 
зображальних модусів (наприклад, 
документального та ігрового філь-
му). У такий спосіб активізується 
сила уяви глядача, розкриваючи той 
потенціял його досвіду, який часто 
залишається незатребуваним.

Посилаючись на оперу, А. Клю-
ґе розглядає її як активізацію ді-
ястатичного моменту досвіду й як 
наслідок – як проблему публічної 
репрезентації почуттів – напруга 
між «екстремальним почуттям» і 
окличним висловом є центральною 
проблемою оцінювання опери. До 
цікавої практики непрямого циту-
вання опери режисер вдається у 
фільмі Сила почуттів (Die Macht der 
Gefühle, 1983). Зв’язок опери та по-
чуттів А. Клюґе аналізує тут завдяки 
паралелізації документальних сцен, 
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художніх пасажів та монтажу цитат. 
Помітним у цій практиці є те, що ав-
тор застосовує, тематизуючи оперу, 
дві стратеґії. Йдеться про те, щоб не 
показувати оперу як вид мистецтва 
в її звичайній рецептивній ситуації. 
Камера знаходиться за або над сце-
ною і пропонує прихований погляд 
на сценічні події. Увага зосереджу-
ється на виробничих відносинах 
вистави, умовах її інсценізації. Для 
цього А. Клюґе використовує доку-
ментальну якість кінообразу, автен-
тичність якого ставиться під сумнів 
другою стратеґією, коли режисер 
паралелізує документальний рівень 
цитатами з німих екранізацій опер. 
З одного боку, завдяки докумен-
тальному зображенню А. Клюґе по-
казує, як опера інсценує почуття, а з 
іншого боку, він пориває із системою 
відсилань і робить їх предметом 
осмислення, вписуючи у фільм че-
рез цитати з німого кіно символічне 
наповнення опери. Із цього приво-
ду режисер зазначає: «Слід нарешті 
зрозуміти: часто цитована докумен-
тальна автентичність кінематогра-
фічного є нічим іншим, як високою 
стилізацією опери» [4, 116]. Пере-
запис опери через цитату з німого 
кіно концептуалізовано як медіяль-
ну різницю до фільму: «Буденність 
глядача й особливе переживання в 
опері чітко розділені. У кіно ця дис-
танція спочатку знімається. Кіно 
справляє враження безпосередньої 
наявности» [4, 87]. Уведення у ви-
гляді цитати символічного виміру 
опери у медіюм фільм передає під-
твердження дистанції опери, під-
твердження ориґінального репре-
зентаційного досягнення медіюма 
опери. Для режисера це досягнення 
полягає у видимості інсценування 

«екстремального почуття» у межах 
комбінування «смислу» і «спекта-
клю». Натомість кінообраз запере-
чує це досягнення. На відміну він 
нього опера оприлюднює напругу 
між «смислом» і «спектаклем», тоді 
як авдіо-візуальний образ фільму 
усуває цю дистанцію. У цьому поля-
гає різниця поміж театральним ме-
діюмом опери й образним медіюмом 
фільму. 

Конфронтація А. Клюґе двох ме-
діяльних перспектив (як поява од-
ного медіюма в іншому) продукує 
дистанцію, яка уможливлює процес 
перекладу у сенсі «третього обра-
зу». Непряме цитування опери при-
водить до того, за А. Клюґе, що інс-
ценування розуміється як конститу-
тивна ознака автентичности фільму.

Використання музичних цитат 
у фільмі не завжди підлягає такому 
складному задумові, який демон-
струє творчість А. Клюґе. Однак май-
же завжди йдеться про концепту-
альне ставлення до оперних цитат. 
Вони слугують своєрідним метарів-
нем, який має бути осмисленим гля-
дачами як вказівка і натяк на значно 
ширше значення. 

Український режисер Олег Бій-
ма в екранізації драми Володими-
ра Винниченка Гріх (1991) вдало 
звернувся до опери Джакомо Пуч-
чіні Тоска (La Tosca, 1899). Важливу 
роль у фільмі відведено музиці, яку 
спеціяльно для нього написав Во-
лодимир Гронський. У співпраці з 
режисером композитор суттєво роз-
ширив функціональність музики у 
кінотворі, поклавши на неї важли-
ве сценічне завдання демонстрації 
внутрішньої дії фільму. Та вагомим 
у ньому є і значення опери Тоска 
Дж. Пуччіні, сценами з якої розпочи-
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наються обидві серії телефільму, бо 
вона значно поглиблює його розу-
міння і впливає на його сприйняття. 

Сам автор драми Гріх, Володи-
мир Винниченко, був усебічно обда-
рованою людиною й цікавився різ-
ними видами мистецтва. Його тво-
ри часто ставилися на театральних 
сценах, він був прихильником кіне-
матографу, писав сценарії, малював. 
Із щоденників письменника відомо, 
що він був театралом, обізнаним із 
оперним мистецтвом, хоч, вочевидь, 
і не особливим його поціновувачем. 
Текст драми Гріх проте засвідчує ті 
художні властивості, які роблять 
його продуктивним матеріялом 
для репрезентації засобами кіно- й 
оперного мистецтва.

У щоденниках письменника зга-
дується опера Тоска Джакомо Пуч-
чіні, хоча про своє ставлення до неї 
він не говорить; мабуть, Володи-
мир Винниченко добре знав драму 
Віктор’єна Сарду Тоска, в кожному 
разі його п’єса Гріх має всі ознаки ве-
ристської драми. Та все ж, зважаючи 
на помітно тісний сюжетний зв’язок 
драми та опери, ідея використання 
фраґментів з італійського оперного 
твору в телефільмі Гріх належить 
виключно творцям фільму.

Залучення опери у фільмі озна-
чає передусім наголошення на важ-
ливості та навіть самостійності му-
зики в розгортанні сюжетної дії кі-
нотвору. Умовність опери зумовлює 
у новому контексті переключення 
уваги на внутрішню дію, тобто від-
криває доступ до чуттєвого світу 
кіногероїв, окреслює їхні внутрішні 
конфлікти, що зокрема спостеріга-
ється у кінострічці Гріх.

Сцени з опери Тоска у кінофіль-
мі Гріх є його важливими струк-

турними елементами і слугують в 
обох серіях своєрідним прологом, 
визначаючи особливу рецепцію 
фільму, сюжет якого у такий спосіб 
пов’язується з оперним сюжетом. До 
того ж на початку другої серії один 
із головних героїв фільму Сталин-
ський проголошує: «Далі працюємо 
за тим же лібрето», ще раз підкрес-
люючи умовний плян фільму, згідно 
з яким і розгортається «справжній» 
внутрішній конфлікт поміж Сталин-
ським та Марією. 

Отже, сюжети опери та фільму 
тісно переплетені, а арію Тоски з 
однойменної опери, яка звучить на 
початку фільму, слід сприймати як 
прийом програмування подальшого 
кіносюжету, опера за цього сприй-
мається як символ перебігу фільмо-
вої драми. При такій тісній сюжет-
ній взаємодії можна говорити про 
новий прийом – «опернізованости 
фільму», що підтверджується вико-
ристанням у ньому характерних для 
оперного жанру засобів вираження.

Щодо цитованої у першій серії 
фільму арії, то Тоска виконує її пе-
ред тим, як врятувати життя коха-
ного і власну честь (арію у фільмі 
виконує Н. Козятинська у супроводі 
оркестру Львівської національної 
академії театру опери та балету іме-
ни С. Крушельницької). Ця арія, як 
відомо, створена у формі молитви, 
мелодія виростає із середини, бу-
дучи добре підготовленою, стаючи 
своєрідним завершенням думки. 
Для функціонального розуміння 
арії у фільмі важливо, що вона є му-
зичним портретом головної герої-
ні: смирення і любов не залишають 
її звеличеної душі навіть в момент 
випробувань. Дж. Пуччіні у музиці 
вдалося перебороти формальну не-
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сумісність світського жанру опери 
та духовної музики. За такого есте-
тичного багатства свого походжен-
ня арія Тоски у кінофільмі Гріх ви-
конує низку виражальних функцій. 
Вона вписує український кінотвір у 
широкий культурний простір. Арія 
концептуально підтримує головну 
ідею фільму, виражену в його назві. 
Прозвучавши на початку фільму, 
вона слугує своєрідним прологом 
до нього, претекстом, посилання 
на який суттєво визначає розвиток 
подій у фільмі. Будучи вихідним мо-
ментом кінонарації, арія вказує на 
те, що фільм не стільки розповідає, 
скільки інсценує події, до того ж – 
через образи і звуки. Процитована 
арія безпосередньо вказує на те, що 
інсценовані події слід сприймати у 
контексті опери. Це означає пере-
дусім, що головний акцент у філь-
мі перенесено на внутрішній плян 
дії, де і розгортається особистісний 
конфлікт героїні фільму Марії Ляш-
ківської, сильної, пристрасної осо-
бистости, здатної на подвиг заради 
кохання. Саме цитована арія Тоски 
вказує на складність і внутрішню 
динаміку характеру Марії. 

Головні героїні опери та фільму – 
Тоска та Марія Ляшківська – багато-
гранні яскраві особистості, які ма-
ють спільні риси. На початку опери 
Дж. Пуччіні створює цілісний музич-
ний портрет Тоски, демонструючи 
різноманітні грані її образу. Вона по-
єднує у собі риси жіночности, ґрації, 
вишуканости і поряд із цим – велику 
силу духу та витримку. Музикознав-
ці вважають, що те, що оперна Тоска 
вийшла такою живою та пізнава-
ною, – це заслуга композитора. Осо-
бливо різнобічно та вдало змальо-
вана її екстравертна та суперечлива 

натура. Тоска буває набожною, вона 
приносить квіти Мадонні, молиться 
із смиренним запалом, слідує благо-
честивій церемонії запалення свічок 
поряд із трупом Скарпія. Вона також 
закохана та наївно сентиментальна 
жінка. Тоска водночас пристрасна 
та ревнива коханка; це жінка, що 
страждає й патетично просить про 
помилування коханого чоловіка. Та-
кою ж яскравою та багатогранною 
видається і героїня фільму Марія 
Ляшківська. Упродовж двох серій її 
образ зазнає суттєвих внутрішніх 
змін, які показані глядачеві саме за-
вдяки музиці. Схоже до ляйтмотиву 
Тоски з опери, образ героїні фільму 
супроводжується музичною темою, 
яку можна визначити як головну 
тему фільму. Музика розкриває її 
душевні переживання, її тривоги, 
сумніви, вона супроводжує її, коли 
та залишається наодинці та думає 
про свого Івана, або у сновидіннях, 
які пов’язані з ним. Її тема містить 
багатий інтонаційний матеріял, а на 
одній із таких музичних формул, що 
складають основу теми, побудована 
і тема жандарма Сталинського, який 
палко закоханий у Марію.

Саме завдяки умовному пля-
ну, на який вказує оперний пролог 
фільму, окреслюється внутрішній 
конфлікт між Марією та Сталин-
ським, який назовні виказує тільки 
переслідування жандармом проти-
вників режиму, а внутрішньо ви-
являється протистоянням двох 
сильних особистостей – охопленого 
палкою пристрастю до Марії Ста-
линського і готової на пожертву під 
впливом кохання до Івана Марії. Як 
зазначає Л. Данілєвіч, образам Тоски 
та Каварадоссі в опері протистав-
ляється образ Скарпія, який утілює 
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собою сили зла. У музичному пляні 
він не має визначеного мелодичного 
малюнку. Цьому образу притаманна 
статичність, його тема сприймаєть-
ся швидше як умовний символ, що 
виражає ідею пригнічення, а не роз-
криває образу персонажа [1, 177]. Та 
все ж, створюючи образ жорстокого 
деспота, Дж. Пуччіні використову-
вав різноманітні прийоми. Для ньо-
го характерні і риси мелодраматич-
ного зловмисника. Вони перейшли в 
оперу із драми В. Сарду. Дж. Пуччіні, 
вочевидь, свідомо допускав мело-
драматичні перебільшення, вбача-
ючи в них цінну театральність [1, 
179]. 

І Сталинський у фільмі охарак-
теризований подібними чином – 
його тема статична, до певної міри 
механістична і стримана. Однак 
кіногерой, на відміну від оперно-
го, повноцінно не сприймається як 
неґативний, хоч він підступний та 
хитрий, однак при цьому він охо-
плений шаленою пристрастю до Ма-
рії, що виказує його людські якості. 
Підтвердженням цьому слугує букет 
троянд, який нагадуватиме у фільмі 
про любов жандарма. Невипадково 
у сцені сну Марії, в якій вона згадує 
Івана, що з ним нещодавно позна-
йомилася, звучить її музична тема, 
а коли Іван у сні торкається букету 
квітів, які стоять на столі, звучить 
тема Сталинського й у кадрі замість 
коханого Івана з’являється жан-
дарм. «Правдивість образу – у його 
багатогранности, в глибоко виправ-
даному поєднанні різних, інколи су-
перечливих одна одній сторін. Зви-
чайно, головне повинно домінувати, 
підкорюючи собі все менш суттєве. 
Сказати про це легко; творче ви-
рішення завдань такого роду буває 

пов’язаним із великими трудно-
щами», – стверджує Л. Данілєвіч [1, 
180].

За аналогією до Тоски Марія теж 
виконує своєрідну арію – романс 
Чому з тобою ми не хвилі? на слова 
Олександра Олеся, музика Володи-
мира Гронського (у фільмі вико-
нує Лідія Криворотова). Відчутно, 
що оперна цитата музикалізувала 
фільм настільки, що і в часовому 
пляні, переймаючи досвід опери, 
творці фільму дозволили романсу 
прозвучати повністю, наголошую-
чи на важливості цієї сцени для ро-
зуміння внутрішнього світу героїні. 
Музична цитата у такий спосіб вка-
зує на музичну драматургію органі-
зації художнього цілого фільму. 

Чому з тобою ми не хвилі? 
Удвох за руки ми б взялись 
І в край щасливий полетіли, 
Де ждала нас любов колись. 
Чому не птахи ми з тобою? 
Ми б не нудились на землі, 
А над горою сніговою 
З ясними хмарами жили. 
Чому ми й досі не здолаєм 
Свого минулого забуть? 
Ми б в щасті чистім і безкраїм 
Могли б, як в морі, утонуть. 
Поміж цитованою арією Тоски 

і виконаним героїнею романсом іс-
нує своєрідний діялог, який возве-
личує Марію до оспіваних у світо-
вій культурі сильних жіночих осо-
бистостей. Звичайно, суттєвим є 
ліричний текст Олександра Олеся, 
ліричний герой якого часто ставить 
риторичні запитання, на які не має 
відповідей. Поету важливо показа-
ти перебіг станів, почуттів, пережи-
вань, розгортання його парадиґми в 
ракурсі інтимних почуттів відбува-
ється через поступове наближення 
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до межової ситуації, що дозволяє 
проникнути до самих основ буття, 
таємниць життя і смерти, минущого 
і вічного пошуку самого себе, гармо-
нії зі світом. Все це важливо також і 
для розуміння образу Марії Ляшків-
ської. 

Отже, практика цитування опе-
ри у кінофільмі є цікавою і продук-
тивною, демонструючи ідею спо-
ріднености обох мистецтв і взаємну 
зацікавленість у досягненнях одне 
одного. Оперні цитати здатні збага-
тити фільм в естетичному і поето-
логічному смислах, будучи повно-
цінною складовою фільму, творячи 
його метарівень, відкриваючи вну-
трішній плян дії фільму, підтримую-
чи його головну ідею.
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Abstract: The article studies peculiarities of contemporary video commercial pro-
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РЕКЛЯМНІ РОЛИКИ З НАЦІОНАЛЬНОЮ ТЕМАТИКОЮ 
ЯК ЯСКРАВИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

На сьогодні рекляма зага-
лом і реклямні ролики зокрема є 
невід’ємною частиною сучасного 
українського суспільства. Історія 
виникнення реклями почалась дав-
но та пройшла вже певний період 
становлення. За цей час дуже багато 
змінилося, але рекляма стає акту-
альнішою з кожним днем все біль-
ше. Рекляма – це сучасна й цікава, до 
кінця не досліджена форма мистець-
кої діяльности.

За довгий період часу рекляму 
розглядали багато науковців. Серед 
них К. Аренс, Дж. Бернет, У. Бове, 

У. Веллс, К. Гопкінс, Є. Єліна, О. Ка-
тернюк, І. Крилов, Ч. Морріс, В. Му-
зикант, Д. Оґілві, Ф. Панкратов, 
А. Ульяновський, В. Ученова, Л. Хро-
мов та ін. 

Як стверджувала дослідниця 
Є. Єліна: «Сьогодні рекляма як об’єкт 
вивчення володіє потужною прива-
бливою силою» [7].

У нашій статті проаналізовано 
реклямні ролики з національною 
тематикою як культурного феноме-
ну сучасної України.

Загалом рекляма – це інформа-
ційне повідомлення: «Рекляма (від 
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лат. reclamare – вигукувати) – фор-
ма комунікації, що має на меті пе-
рекласти якість товару і послуг на 
мову потреб споживача». [6, 117].

Практичний аспект телевізій-
ної реклями досліджували, зокре-
ма, B. Аренс, Р. Барт, К. Бове, Г. Кар-
тер, Ф. Котлер, C. Моріярті, Д. Оґілві, 
Ч. Сендідж, Д. Траут, В. Фрайбурґер 
та ін.

У статті ми послуговуємося та-
ким смисловим наповненням понят-
тя реклямного відеоролика як зву-
кового фільму, головним завданням 
якого є за декілька секунд привер-
нути увагу глядача та вразити сво-
єю цікавістю та необхідністю. С. Ґе-
расімова наголошує, що «реклямні 
телевізійні ролики є міні-творами 
“комерційного мистецтва”, де за 20-
30 секунд ефірного часу розігрують-
ся сценки-вистави», – пише [6, 118].

У запропонованій статті ми 
спробуємо простежити сучасне 
прагнення реклямних компаній ви-
користовувати у реклямних роли-
ках мотивів українських національ-
них традицій. 

Як стверджує відома дослідни-
ця реклями Н. Анашкіна: «Рекляма 
є відображення нашого життя. А за-
вдання творчости в реалістичному 
мистецтві – розкриття сутности зо-
бражуваних явищ життя» [1, 26]. 

Кожна країна має свій реклям-
ний стиль, що зумовлено особливос-
тями національної свідомости, істо-
рією національних традицій. Мента-
літет нації та умови, у яких вона по-
бутує, – це основна ознака реклям-
них повідомлень тієї країни, в якій 
вони транслюються. Географічна 
особливість сприйняття та технічні 
можливості накладають свій стиль 
на будь-яку реклямну кампанію. 

Наприклад, у американській ре-
клямі все чітко, раціонально та за 
всіма законами реклямної науки, а 
головне – вона спрямована на під-
тримку власного виробника, спри-
яє формуванню почуття патріотиз-
му та «американської мрії» [6, 119]. 
Французька рекляма відрізняється 
витонченим смаком, вона дуже смі-
лива, розумна та вишукана. У ні-
мецьких реклямних повідомленнях 
емоції зведені до мінімуму, перевагу 
надано достовірності. У Таїлянді, на 
відміну від інших країн, знімають 
прості та смішні реклямні ролики – 
тому вони дуже цікаві, неповторні 
й, навіть можна сказати, божевіль-
но креативні [4]. Щодо України, то 
А. Федоров (Креативне бюро Sahar) 
констатував, що «в Україні набагато 
менше, порівняно з іншими країна-
ми, прямої, аґресивної реклями, яка 
звертається безпосередньо до лю-
дини і вказує, що вона повинна ро-
бити» [8, 36].

Дослідники розрізняють два 
основні види реклями: соціяльну та 
комерційну. Ю. Бернадська заува-
жує, що «якщо комерційна рекляма 
прагне насамперед спонукати спо-
живача зробити покупку, то мета 
соціяльної реклями – змінити став-
лення громадськости до якої-небудь 
нагальної соціяльної проблеми, а в 
довгостроковому періоді – створити 
нові соціяльні цінності» [5, 15].

Як соціяльна, так і комерцій-
на рекляма ставить завданням 
запам’ятатися та вплинути на гля-
дача, оскільки «рекляма – це власне 
психологічне програмування лю-
дей» [9, 42].

В Україні головним завданням 
соціяльної реклями є привернути 
увагу людей до суспільних проблем 
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країни та моральних цінностей. На-
приклад: «Ні палінню», «Ні насиллю 
в сім’ї»; «За всиновлення дітей» та 
ін. Завдяки подіям, які відбуваються 
з кінця 2013 року, реклямні заклики, 
особливо соціяльного пляну зміни-
ли свою тематику: «Ні війні!», «Укра-
їна понад усе!» тощо. До цього ци-
клу реклямних роликів відносяться 
твори, які з’явилися на телебаченні 
наприкінці липня 2014 року, з голо-
вним слоганом «Повертайтесь жи-
вими», а також патріотичний ролик 
«Захистимо Україну». Такі яскраві 
ролики налаштовують на віру й на-
дію на перемогу.

У сучасному українському сус-
пільстві нині триває бурхливий про-
цес повернення до національних 
культурних цінностей і традицій, 
відродження національної самосві-
домости та гідности. Якщо раніше 
на телевізійних каналах переважа-
ли реклямні ролики комерційного 
характеру та розважального типу, 
то зараз з’являється все більше соці-
яльних реклямних звернень, де про-
паґується любов та повага до своєї 
землі й національної історії, форму-
ється українська свідомість.

Ще кілька років тому мало хто 
думав, що так зміниться життя й та-
ким необхідним буде використання 
мотивів національних традицій, на-
віть у реклямних роликах. 

Наприклад, «Укртелеком» ство-
рив, на наш погляд, рекляму, яка 
зараз просто необхідна для кож-
ного з нас. Це рекляма з головним 
слоганом «Єднаймось ми – єднаєть-
ся країна”. Ідея ролика – в необхід-
ності підтримки іншої людини, що 
все відбувається на краще й усілякі 
проблеми перетворюються на по-
смішку. Коли ми підтримуємо один 

одного, ми єднаємось, а коли ми єд-
наємось – єднається вся країна. Му-
зичний супровід створив В. Крипак.

Як уже вказувалось, звернення 
реклямного повідомлення на теле-
баченні дуже обмежене за часом – 
20-30 секунд. За цей час багато чого 
потрібно донести глядачеві, зачепи-
ти струну його серця та налаштува-
ти на краще: «Все буде добре», як у 
пісні популярного українського спі-
вака Святослава Вакарчука. Цікаво 
нагадати, що ця пісня була темою 
й комерційного реклямного ролика 
цукерок «ROSHEN», а сам лідер рок-
гурту Океан Ельзи С. Вакарчук також 
знімався в реклямі мобільного опе-
ратора «МТС». Однак ідея ролика 
«МТС» вийшла за межі комерційного 
контексту (нульовий тариф дзвінків 
у 22 країни), а виросла в розповідь 
усьому світу про свою країну. 

Отже, відбулись певні зміни сус-
пільної свідомости та переоцінка 
культурних цінностей, тому зміни-
лася й комерційна рекляма, вона 
теж часом набула патріотичного ха-
рактеру, ідея якої, що Україна – силь-
на та дуже гарна країна, зі своєю іс-
торією, національними традиціями, 
зі стилем життя, а джерелом україн-
ської культури завжди була народна 
творчість, яка передавалась із поко-
ління в покоління. 

Ще один із прикладів – реклям-
ний ролик води «Моршинська», в 
якому знімалася популярна україн-
ська співачка Руслана (Лижичко), 
яка стала символом українського 
патріотизму. 

У реклямному ролику «Моршин-
ська» Руслана показана в автентич-
ному асоціятивному образі. Яскрава 
етнічна ідентифікація у професій-
ній подачі одночасно поєднується 
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зі зверненнями до етнічних коренів 
і справжньої танцювальної свобо-
ди. Дивовижне сплетіння містич-
них ритуалів і традиційних мотивів, 
які зберігалися та передавалися на 
Гуцульщині ще з дохристиянських 
часів. Автори створили музичне й 
стилістичне бачення водної стихії, 
яку підкреслили культові етнічні ба-
рабани та сучасні танцювальні біти, 
закличний поклик трембіт і неймо-
вірна гра труб у гуцульській манері.

Ще одним із прикладів є ре-
кляма компанія «Наш молочник», 
яка 2014 року відзняла ролик про 
те, як робиться справжнє домашнє 
українське масло. Було використано 
ідею, що з давніх часів масло роби-
ли в кожній українській сім’ї, зби-
ваючи вершки: на початку ролика 
з’являється гарна жінка у вишиван-
ці, яка збиває масло в старовинній 
ступі, а до неї біжать онуки, одягнуті 
також в українські костюми, дітей 
жінка пригощає смачним хлібом із 
маслом. Цей відеоряд супроводжує 
музика етнічного українського ха-
рактеру, яку написав український 
композитор багатьох реклямних ро-
ликів Є. Бедненко.

Тема відтворення національно-
го колориту в реклямі (зокрема у 
відеореклямі) наразі є доволі акту-
альною, проте ґрунтовної розробки 
даної проблематики на науковому 
рівні досі бракує.

2008 року торгова марка «Gala» 
для того, щоб підтримати україн-
ського виробника, випустила на-
передодні святкування свята Пасхи 
свою продукцію, на якій було зобра-
ження петриківського розпису. У Пе-
триківці й досі зберігають традиції 
народного розпису, які розвивають-
ся вже сучасними мистцями. 

Сучасні українські торгові мар-
ки звертаються до теми національ-
них традицій у культурі та мисте-
цтві, використовуючи їх в авдіові-
зуальних творах – відеороликах. Ре-
клямні кампанії для зацікавлености 
споживачів почали демонструвати 
старовинні традиції святкування 
народних свят. 

Наприклад, торгова марка 
«Львівське» випустила низку ре-
клямних роликів, присвячених та-
ким святам, як Трійця, Спас, Пасха, 
Новорічні свята. 

У відеоролику про свято на Іва-
на Купала показано, як саме воно 
проходить: тут і плетіння вінків, і 
пускання їх на воду молодими дівча-
тами; і стрибання через багаття та 
пускання з гори палаючого колеса 
як символу літнього сонцевороту. 
У реклямі спеціяльно знімали мо-
лодь – для наголошення на тому, що 
традиції не вмирають, а стають ще 
дорожчими та передаються через 
покоління. 

Торгова марка «Горілочка» ви-
пустила яскраві українські реклям-
ні ролики продукції «Купала», де 
теж використала особливості свята 
(стрибання через вогонь, ворожіння 
про заповітне, кружляння в хоро-
воді), і «Покрова», у якому знято в 
образах козаків сильних, з гарними 
фіґурами чоловіків і виголошується 
заклик «Єднаємося духом!». Дійства 
супроводжує музика етнічного ха-
рактеру. Основну мету цих реклям-
них проєктів окреслив маркетинґо-
вий директор кампаній А. Боюнець: 
«Наш продукт – це частина глибоко 
національної традиції народного гу-
ляння» [2].

Окремо підкреслимо, що автори 
реклями звертаються не тільки до 
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вікової історії, а й до символу Украї-
ни – народної пісні. Так, до Дня Неза-
лежности було створено реклямний 
ролик від компанії BBDO Ukraine для 
марки «Чернігівське». Ця компанія 
випустила серію під назвою «Укра-
їнська пісня»: на кожній із чотирьох 
банок наведено слова українських 
пісень. Творча ідея та сюжет ролика: 
людина, яка їде в метро або йде по 
вулиці, чує з навушників українську 
пісню та починає її співати вголос, а 
люди, які знаходяться поруч її під-
хоплюють і співають всі разом. Як 
стверджувала менеджер з марке-
тингу бренду А. Руденко: «Ми хотіли 
цим відео не тільки нагадати укра-
їнцям наші традиції, а й заохотити їх 
слухати та співати українські пісні» 
[3].

У ролику «Львівське живе» та-
кож звучить прекрасна народна піс-
ня «Ой Верше, мій Верше» в дуже 
ніжному та чуттєвому виконанні 
молодої української сучасної співач-
ці, поетеси та композитора ILLARIA. 

У листопаді 2011 року в ефірі 
всіх національних каналів з’явився 
ролик для торгової марки «Черні-
гівське». Героєм його став хлопець, 
патріот своєї країни. Як герой роли-
ка хоче бути першим, так і реклямна 
кампанія, яка представляє свій наці-
ональний продукт, теж знаходиться 
на перших місцях у рейтинґах із про-
дажу свого товару.

Ще один із яскраво виражених 
патріотичних роликів, який не мож-
на не згадати, – це ролик «Україна. 
Загартована болем». У головній ролі 
знімається Михайло Гаврилюк – 
хлопець, над яким знущались під час 
«Революції гідности», роздягнувши 
його на морозі, а він стверджував: «Я 
козак і дав клятву захищати людей». 

Проєкт не комерційний, а во-
лонтерський. Ідея ролика в тому, що 
на тілі М. Гаврилюка голкою виши-
вається вишиванка. І тому настрій 
твору дуже напружений, а музич-
ний супровід налаштовує людину на 
роздуми.

Отже, тема відтворення у віде-
ореклямі історичного культурного 
образу, заснованого на національно-
му колориті, наразі є доволі актуаль-
ною. Це стосується не лише чіткого 
теоретичного визначення культуро-
логічного значення відеореклями, а 
й дослідження художньої стилістич-
ної специфіки реклямних роликів, 
що відображають запит суспільства 
на автентичність джерел та істо-
ричність пропонованих образів як 
невід’ємну частину загальної скла-
дової національного-культурного 
продукту. 

Не менш важливим є й той факт, 
що реклямні відеоролики, у яких ві-
дображено народні традиції й асоці-
ятивні історичні образи, є потужним 
чинником формування позитивного 
іміджу як українського виробника, 
так і українського суспільства у сві-
ті. Особливості сприйняття, поведін-
ки та мислення відіграють важливу 
роль у правильному плянуванні та 
проведенні реклямних кампаній, 
формуванні яскравого національно-
стильового визначення продукту як 
на внутрішніх, так і зовнішніх рин-
ках. До того ж національно-етнічні 
особливості сприйняття суспільної 
поведінки та мислення відіграють 
важливу роль у формуванні наці-
ональної свідомости та розуміння 
глядацької аудиторії. 

Підсумовуючи сказане вище, 
можна зробити висновок, що теле-
візійна рекляма, безумовно, є по-
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тужним суспільним і культурним 
механізмом впливу на масову ауди-
торію. Як культурологічний фено-
мен вона відіграє важливу роль для 
збереження національної культури 
та традицій, закріплення та відро-
дження національної самосвідомос-
ти суспільства як в окремих своїх 
проявах, так і в цілісному розумінні 
цього питання. В роботі доведено, 
що в Україні рекляма набула ново-
го статусу. Можна стверджувати, 
що рекляма в Україні одночасно со-
ціяльна й комерційна, іміджева й 
асоціятивна, національна та патріо-
тична, така, що реалізує актуальний, 
досить гострий запит суспільства на 
повернення до історичних образів і 
героїв української історії та сучас-
ности.

Bibliography and Notes

1.  Анашкина Н. А., Режиссура те-
левизионной реклямы, Москва: Юнити-
Дана 2008, 26 с.

2. Аdme.ua, Web. 20.01.2015. 
<http://www.adme.ua/creativity/narod-
zhiv-poka-zhivy-ego-tradicii-128162/>.

3. Adme.ua, Web. 20.01.2015. 
< h t t p : / / w w w . a d m e . u a / c r e a t i v i t y /
ukrainskaya-pesnya-v-kazhdom-iz-nas-
bbdo-kyiv-128492/>. 

4. Бабынина К., Кафедра марке-
тинга и рекламы. Реклама и массовая 
культура к проблеме определения брен-
да, Web. 22.01.2015. <http://kafmr.rggu.
ru/index.php?id=622>.

5. Бернадская Ю. С., Марочкина С. С. , 
Смотрова Л. Ф., Основы рекламы, / Pед. 
Л. Дмитриевa, Москва: Наука 2005, 281 с.

6. Герасимова С. А., Культуро-
логия и теория телекомуникации: 
элементарный курс, Москва: Гардарики 
2007, 173 с.

7. Елина Е. А., Семиотика рекламы, 
Web. 22.01.2015. <http://book-online.
com.ua/read.php?book=3754>.

8. Федоров А., Украина-не Россия, 
[в:] Реклямные идеи 2009, № 2, с. 36-38. 

9. Мокшанцев Р. И., Психология 
рекламы, Москва-Новосибирск 2000, 42 с. 

10. Феофанов О. А., Реклама. Новые 
технологии в России, Санкт-Петербург: 
Питер 2000, 12 c. 



533+

Volume XІІІ, 2016 +

Abstract: The article analyzes the aesthetic sphere of advertisement in modern 
Ukrainian cultural space. The term «aesthetic sphere» shall be understood as «a world 
of aesthetic values» (M. Kagan) that pushes to the cognitively activity. As the advertising 
(at least some examples) is an aesthetic phenomenon that transfers to recipients defined 
social and cultural values. It’s connected with one or another product and influences the 
spiritual sense and visual fillings. It creates the aesthetic sphere that in this case serves as 
a mode of aesthetic existence. The postmodernism influence on the Ukrainian advertising 
content is defined. The main artistic devices, which are used by the Ukrainian ad makers 
are outlined. 
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РЕКЛЯМА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ  
РЕЗУЛЬТАТ КОНТАМІНАЦІЇ ПОСТКУЛЬТУРНОГО ДОСВІДУ

Зазначимо, що поняття «есте-
тосфера» ввів у науковий обіг Моі-
сєй Каґан, який у роботі Естетика, 
як філософська наука визначає цим 
поняттям «світ естетичних ціннос-
тей» [5, 10] сприйняття якого, так би 
мовити дає поштовх пізнавальній ді-
яльності. Марія Воєводіна пропонує 
уточнення цього поняття, яке, на наш 
погляд, є доволі слушним, особливо 
стосовно деяких реклямних витво-
рів: «Естетосфера [...] відрізняється 
абсолютною життєвістю [...]. Вона 
здатна результативно долучати лю-
дину до справжнього, прекрасного 
й доброго[...]» [3, 6]. Володимир Лич-
ковах, обґрунтовуючи власне визна-

чення поняття «естетосфера» робить 
акцент на сукупності духово-чуттє-
вих (емотивних) і образних (візуаль-
них) вимірювань всіх емоційно-ви-
разних феноменів життя, культури і 
мистецтва. Оскільки рекляма (при-
наймні деякі зразки) є естетичним 
феноменом, що транслює певні соці-
окультурні цінності, пов’язані з тим 
чи іншим товаром, впливаючи на 
духово-чуттєві та образні відчуття, 
то вона тим самим створює естетос-
феру – модус існування естетичного. 

В контексті такого розумін-
ня проблеми естетосфери сучасної 
української реклями, на наш погляд, 
доцільним є розгляд соціяльної ре-
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клями на українському телебаченні, 
адже вона доволі яскраво відбиває 
ціннісний, духово-чуттєвий та об-
разний аспекти цієї проблеми. Со-
ціяльна рекляма, що існує в усьому 
світі, розрахована на широку авдито-
рію, яку хвилюють загальнолюдські 
проблеми: боротьба з насильством, 
охорона природи, здоров’я дітей і 
суспільства тощо. Метою цієї рекля-
ми є зміна ставлення реципієнтів до 
певної проблеми, а в перспективі – й 
створення нових цінностей [2, 610]. 
Призначення соціяльної реклями – 
гуманізація суспільства, формуван-
ня моральних цінностей, можливо, й 
зміна поведінкових моделей, тобто, 
певною мірою, згуртування людей 
навколо ідеї прекрасного і доброго, 
духово-чуттєвого й образно-емоцій-
ного. 

Яскравий приклад такої рекля-
ми на українському телебаченні – 
Два боки дзеркала: щаслива сім’я – 
молода жінка, її чоловік і дитина 
п’ють чай на кухні; жінка виходить у 
ванну і в дзеркалі бачить себе й свою 
родину в ситуації біди, коли раптом 
необхідно бігти в невідоме. Сенс цієї 
реклями полягає в тому, що ситуація 
в країні складна, раптово, необорот-
но, змінюється життя сотень тисяч 
людей, змушених залишати рідні до-
мівки і шукати миру в інших містах, 
стаючи переселенцями. Часом вони 
стикаються з холодним, відстороне-
ним, а іноді й ворожим ставленням 
до себе. 

Рекляма побудована на дра-
матургічному контрасті, щось на 
кшталт: усі щасливі родини щасливі 
однаково, а нещасливі – нещасливі 
по-різному. Мета цієї реклями: про-
будити доброзичливість, співчуття і, 
головне, – співучасть до цих людей, 

адже на їх місці може опинитися ко-
жен із нас. 

В умовах сьогоднішньої полі-
тичної ситуації в Україні особливо 
варто наголосити на відеосюжетах 
із воєнною тематикою. В них закли-
кають громадян не бути байдужими 
до національного горя, підтримати 
армію, надати допомогу, або ж про-
сто знайти слова співчуття тим, хто 
цього так потребує. Наприклад, ві-
део Повертайтеся живими, хлопці!: 
в приміщенні аеропорту пасажири, 
які очікують на свої рейси, зустріча-
ють воїнів АТО стоячи з оплесками 
і сльозами на очах. У цьому ролику 
втілюється мрія багатьох українців, 
щоб захисники якомога скоріше по-
вернулися живими і здоровими.

Тему мира, любови, добра, благо-
получчя у домі продовжує рекляма 
чаю «Batik» – Молитва: «Рідний дім, 
ти усе бачиш, зроби так, щоб усі були 
разом…», – що поєднує в собі і комер-
ційну, й соціяльну рекляму. Рекля-
ма «розповідає» про прості, але такі 
важливі для кожної людини поняття, 
і звучать вони багатоголосою молит-
вою, різними мовами, об’єднуючи 
всіх, хто живе на цій землі. 

Отже, і за допомогою комерцій-
ної реклями можна актуалізувати 
суспільно значиму проблему.

Іноді суспільно значима про-
блема сама породжує комерційні то-
вари. Яскравий приклад – шеврони 
«УКРОП», футболки «УКРОП» тощо, 
що стали доволі популярними, поява 
яких пов’язана з принизливим пріз-
виськом українців, які з гумором його 
підхопили, переінакшивши на «Укра-
їнський опір». Відразу з’явилася і піс-
ня «Укроп – це ти! Укроп – це я!», ви-
конана ансамблем юних бандуристів 
Гайдамаки. 
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Не можна було не помітити і 
антикорупційні білборди Вони б не 
мовчали, на яких зображені гроші, 
зав’язані ґумкою, – навпроти пор-
третів відомих українських діячів, як 
то Івана Франка, Тараса Шевченка, 
Лесі Українки та Григорія Сковороди. 
Проєкт ініціювала міжнародна ор-
ганізація Transparency International 
Україна за підтримки Міністерства 
інформаційної політики. Головна 
ідея – це боротьба із корупцією, за-
клик громадян повідомляти про не-
законні дії, свідками яких вони мо-
жуть стати. 

Вдалим поєднанням патріотиз-
му і моди є проєкт популяризації 
української мови – «українські ві-
вторки», який був втілений засно-
вниками сайту official-online.com. У 
цей день тижня новини і статті пре-
зентуються тільки рідною мовою, що 
дає можливість відтворювати сучас-
ний fashion- контент без особливос-
тей перекладу із інших мов. Завдяки 
цьому прикладу стає зрозумілим, що 
українська мова може буде сучасною, 
модною та затребуваною. 

Необхідно підкреслити, що су-
часна українська рекляма є продук-
том постмодернізму (або, за визна-
ченням В. Суханцевої, В. Личковаха, 
Ю. Борєва та ін., пост- та постпост-
культури), що, у свою чергу, також не 
могло не вплинути на її естетосферу. 
Відмітимо, що помітний вплив на 
осмислення феномену постмодер-
нізму справили Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Де-
льоз, Ж. Бодріяр, Ф. Ґваттарі, Ж. Дер-
ріда, У. Еко, Ф. Джеймісон, Ц. Тодоров, 
Ю. Крістева, А. Сокал, Ж. Брікмон та 
інші, у працях яких акцент перено-
ситься зі змісту тексту, закладеного 
в нього автором, на гіпертекст, що іс-
нує у свідомості реципієнта. 

У запропонованій статті ми зосе-
редимо увагу на постмодерністських 
тенденціях і рисах сучасної реклями 
в Україні, що вплинули на її естетос-
феру. 

Зазначимо, що рекляма до епо-
хи посткультури переймала основні 
риси панівного стилю. Постмодер-
нізм дав реклямі право користува-
тися будь-якими художніми при-
йомами, що вироблялися протягом 
тисячоліть, оскільки він сам охоче 
цим займався. Постмодернізм вза-
галі стирає межу між прекрасним та 
потворним, й у підсумку викликати у 
реципієнта огиду стає так само важ-
ко, як і вразити його красою. 

Таким чином, популярна рекля-
ма має глибокий зв’язок із сучасною 
творчістю. Рекляма, так само як і 
мистецтво, створює віртуальну, від-
шліфовану, прикрашену реальність, 
спонукаючи заглибитися у псевдоре-
альність, оскільки вона цікавіша, ніж 
повсякдення. В епоху посткультури 
межа між реклямою та мистецтвом 
стирається. Мистецтво вбирає за-
кономірності реклями і маркетинґу, 
автор як ніколи стає залежним від 
авдиторії, і врешті-решт неминуче 
так чи інакше перетворюється на 
продавця своєї творчости. І навпа-
ки – рекляма перестає бути просто 
інформацією, спонукою; вона стає 
дійством, у яке активно втягується 
споживач. 

Сучасна рекляма має усі ознаки 
мистецтва посткультури (постмо-
дернізму). Постмодернізм еклек-
тичний і рекляма еклектична, по-
стмодернізм деконструює все і вся, 
й рекляма твориться, спираючись на 
деконструкцію, що проявляється у 
використанні колажу, монтажу, роз-
дробленні тексту або зображення. 



536 +

Spheres of Culture+
Все це призводить до фраґментар-
ности в реклямі, що, у свою чергу, зу-
мовлює невизначеність, а значить і 
множинність інтерпретацій. Постмо-
дернізм проявляє інтерес до комуні-
кації, й рекляма теж не має сенсу без 
комунікації. Марґінальність, особли-
во щодо моралі і моральности, в епо-
ху постмодернізму набуває статусу 
центральної ідеї, – рекляма не нехтує 
марґінальними сюжетами. Все це 
означає, що і естетосфера реклями, 
тобто «світ естетичних цінностей» 
реконструюється.

Спробуємо довести свою думку. 
Так, постмодернізм використовує 
поняття «проєкт», який передбачає, 
так би мовити накидання людиною 
на буття своїх задумів, своєї діяльніс-
ної кальки, що сприяє наближенню 
людини до Буття, допомагаючи тим 
самим відчувати себе його частиною. 
Раціональний вимір цього накидан-
ня і є проєктом. Оскільки постмодер-
нізм «відмовляється» від клясичної 
філософії, що тягне за собою висно-
вок про те, що Буття непізнаване й 
не має сенсу, то, як результат, люди-
ні залишається лише створювати 
інтерпретації Буття – проєкти. Як 
це дивно, створенню проєктів Буття 
сприяє рекляма, особливо телевізій-
на. Як слушно зауважує польський 
теоретик Р. Сапенько, телебачення 
взагалі й рекляма зокрема, дозволя-
ють глядачеві «з численних, фраґ-
ментарних, суперечливих значень і 
смислів сформувати єдине ціле, щось 
на зразок редукованої пізнавальної 
моделі або моделі, що організує сві-
торозуміння (ближче до міту й ар-
хетипу, ніж до наукового пізнання)» 
[6, 243]. 

Дійсно, реципієнт ніби пли-
ве у потоці, запропонованому мас-

медіями й реклямою зокрема, спо-
глядаючи, за Р. Сапенько, «естетич-
ний ляндшафт, пейзаж», і, отримую-
чи «естетичний досвід» [6, 243]. Не 
можна не погодитись з науковцем і 
у тому, що телебачення – це «реаль-
на вистава нашого життя». Додамо 
тільки, що і рекляма також є певною 
виставою, де сюжет змінюється, а 
реципієнт завжди може застосову-
вати до нього (нового сюжету) різ-
ні критерії, тим більше, що такий 
«контакт» передбачає множинність 
інтерпретацій. На наш погляд, таку 
ситуацію можна порівняти з меґага-
лереєю, у якій представлені витвори 
на будь-який смак, і яким кожен на-
дає суб’єктивне тлумачення, не впли-
ваючи на «об’єктивність» запропоно-
ваних творів (товарів). 

Сучасна рекляма черпає на-
тхнення у навколишньому світі, але 
для сучасної людини навколишній 
світ – це катаклізми, відсутність то-
чок опори, інформаційний потік, що 
став невід’ємною частиною життя, 
текст, який в епоху посткультури по-
тенційно багатозначний. 

Отже, постмодерністи проголо-
шують деконструкцію та декано-
нізацію тексту (життя, як тексту). 
Деканонізація життя відбувається 
через її театралізацію (перформанс): 
поділу на акторів та глядачів, авто-
рів та читачів відтепер немає, кожен 
може і, більше того, має брати участь 
у тому, що відбувається навколо. Де-
конструкція заперечує каузальність, 
тому текст може реконструюватися 
у будь-якому напрямі до безкінеч-
ности, що призводить до потенційної 
безлічі інтерпретацій, які породжу-
ють симулякри. Як зауважує Н. Ав-
тономова, аналізуючи «філософську 
мову» Ж. Дерріди, «типова декон-
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структивна стратеґія – інтуїтивна, 
це своєрідний “нюх” на перебиви 
контекстів, неузгоджености, застере-
ження, апорії. Однак чуття має спи-
ратися на прийоми – розшифровку 
забутих етимологій, простежуван-
ня звукових і смислових співзвуч із 
іншими, суміжними або близькими 
словами, виявлення природної, речо-
вої метафоричности слів і понять» [1, 
50]. 

Одні прийоми діють на терито-
рії одного-єдиного тексту, інші за-
хоплюють переклички між різни-
ми текстами, треті зосереджені на 
стиках тексту із його контекстом, 
причому постмодерністи нерідко 
розглядають контексти не заради 
уточнення сенсу цієї фрази, а якраз 
навпаки – для породження нових не-
сподіваних смислів. У цьому випадку 
порушується традиція клясичної се-
мантико-семіотичної школи, у якій 
знак завжди породжує смисл, репро-
дукує його. Знак завжди був певним 
заміщенням між річчю і її «замінни-
ком»: для того, щоб сказати, що нам 
потрібна склянка води, ми не носимо 
її з собою, а «заміняємо» знаком-сло-
вом. У постмодернізмі усередині зна-
ка зміщуються смисли. 

Наприклад, суто постмодерніст-
ською реклямою можна назвати ві-
деоролик побутової техніки Comfy у 
якому дідусь управляє онучкою як 
телевізором, то вмикає її, то вими-
кає, змінюючи дитячі вірші на улю-
блені телепрограми. Як це дивно, 
слоганом ролика виступає питання: 
«Очевидно потрібна розстрочка?». У 
цьому прикладі зовсім змінюється 
загальноприйняте значення родини 
та сімейних цінностей як таких. На 
нашу думку, головна ідея цієї рекля-
ми – це яскравий прояв марґіналь-

ности щодо традиційної сімейної мо-
ралі українців.

Іншим прикладом постає укра-
їнська рекляма сайту безкоштовних 
об’яв OLX: за сюжетом звичайна жін-
ка, яка їде в автобусі подумки скар-
житься на відсутність грошей і на те, 
що ще на додачу до всього зіпсувався 
електрочайник. Чарівним чином, по-
чувши її думки, пасажири починають 
давати поради, дістаючи електро-
прилади просто із кишень. Звідки у 
транспорті з’явилася побутова техні-
ка і як люди, які тут знаходилися, по-
чули героїню залишається загадкою. 

Сама назва бренду шоколадного 
батончика Lion послужила натхнен-
ням для реклямного телесюжету – 
обличчя хлопця, коли він голодний 
перетворюється на лева. Більше того, 
голос в кадрі повторює: «… дикий як 
ніхто, Lion – звільни свою дику нату-
ру», застосовуючи навмисну тавто-
логію, наголошуючи на «дикости». 
Продивившись цю рекляму, стає зро-
зумілим, що виявляється в освічено-
му суспільстві добре бути диким і по-
казувати свою аґресивність... 

Культовою є рекляма Pepsi, на-
віть саму пляшку напою можна на-
звати знаком епохи. На підтверджен-
ня цієї думки був створений ролик із 
різними речами 1990-х років – як, то 
раритетний маґнітофон, касета, фо-
тоапарат, ковзани та ін. У цій реклямі 
світ позиціонується як постійно змін-
на реальність та використовується 
постмодерністський прийом повер-
нення до минулого. Або ж в іншому 
реклямному сюжеті Pepsi 2015 р. 
склянка з напоєм гіпербалізується 
до величезних розмірів і герої почи-
нають дивитися на світ крізь призму 
напою: стрибають в басейн, грають в 
м’яч, дивляться на захід сонця.
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Найбільше відтворює «казко-

вий світ» поструктуралізму рекляма 
дитячих товарів. У цьому контексті 
варто згадати рекляму кондитер-
ських виробів Барні, де вигаданий 
ведмедик стає справжнім, починає 
розмовляти та гратися із хлопчиком. 
Створюється ілюзія, що герої прогу-
люються по фантастичній країні, де 
є тільки радість і веселощі. Більше 
того, креативні реклямісти сюжету 
солодощів Kinder-сюрприз перетво-
рили самих дітей на іграшки. Вони 
поставили справжню малечу на міс-
це мультиплікаційних персонажів, і 
таким чином штучна реальність за-
мінює справжній світ.

Не оминув поструктуралізм і 
українську політику. Одним із кан-
дидатів на пост президента України 
став Дарт Вейдер, експлуатуючи об-
раз персонажа із фільму Зоряні ві-
йни. Він очолює Інтернет-партію, 
має власний веб-сайт vader.com.ua і 
суперечливий лозунґ: «Кандидат із 
людським обличчям». Такий образ 
викликав хвилю обурення у депута-
тів і зовсім неоднозначне ставлення 
у громадян. Деякі із них підтримали 
кандидата, інші ж були кардинально 
проти, наголошуючи, що він прини-
жує гідність українців. 

Отже, естетосфера, як сукуп-
ність духово-чуттєвих (емотивних) 
і образних (візуальних) вимірювань 
всіх емоційно-виразних феноменів 
життя, культури й мистецтва, тран-
слює певні соціокультурні цінності, 
пов’язані з тим чи іншим товаром, 
впливає на духово-чуттєві та образ-
ні відчуття, розкриває перед реципі-
єнтом plato – семантично значимий 

фраґмент різоми, «необмежений 
простір одночасно по усіх напрям-
ках» [4, 216]. Естетосфера сучасної 
культури взагалі, й реклями зокре-
ма, грає роль дзеркала у художньо-
му освоєнні світу, дзеркала клапти-
кового і різноспрямованого, а від 
того і відображення світу різні. А 
різоматичність, у свою чергу, перед-
бачає відкритість інтерпретацій, що 
з’являються (будуються) в залежнос-
ті, як від підготовлености реципієн-
та, так і від його миттєвого настрою, 
стану, а також синерґійних зв’язків. 
Як результат, естетосфера сучасної 
реклями в Україні має вірогіднісний 
характер. Водночас, можна говори-
ти про поліперспективність есте-
тосфери сучасної реклями в Україні, 
що створює полісемантичні образи, 
структурує світ людини у найнеймо-
вірніших елементах і вимірах, мовах і 
дискурсах.
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ІНФРАКУЛЬТУРА ТРАНСФОРМАЦІЇ ТІЛ
У МИСТЕЦЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Інфракультура (лат. infra – під, 
нижче; тобто підкультури, низ культу-
ри) тілесности – це всі зв’язки, прояви 
та впливи тіла (одяг, прикраси, образ 
тіла, усе, що доповнює його, комплекс 
«другого тіла» тощо). Тіло людини 
може мати суто медичні критерії, 
які має враховувати зокрема й мис-
тецтвознавство. Згадаємо значення 
людського тіла та його навантажен-
ня й потреби (не лише естетичні або 
медичні) з давніх часів до сьогодення. 
Носіння тату чи пірсинґу, як і бажання 
мати роги чи копита, є відображенням 
свідомости, наслідком певних ціннос-
тей, близькости особливих ідеалів та 
сприйняттям відповідного світогляду 
(і картини світу). Хвороби чи міць ро-
зуму і духу відображаються на тілі й 
вигляді людини.

Кожне тіло унікальне і має непо-
вторний потенціял, специфічну про-
граму, можливості, здібності тощо. 
Кожен сьогодні можє вибирати, яке, – 
виходячи з власного потенціялу (ви-
хідні дані тощо), враховуючи свої 
можливості та неповторні індивіду-
альні особливості, – хоче мати тіло: 
міцне чи слабке, худе чи товсте, зне-
силене чи мускулисте тощо. Цей ви-
бір із часом зменшується унаслідок 
вікових та життєвих змін (час, спосіб 
життя, рід праці тощо). Тіло і його 
вік – це особлива тема. Кожен вік має 
свої особливості («плюси» і «мінуси») 
щодо тіла. 

Метою нашої статті є спроба звер-
нути увагу на актуальність питан-
ня трансформації людського тіла у 
мистецтвознавчому аспекті, зробити 
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огляд й констатувати сучасні реалії 
інфракультури модифікації тіла з ува-
гою на провідних питаннях цієї про-
блеми.

Тіло вивчали століттями під різ-
ними кутами зору і з різних позицій, 
їм захоплювались тисячоліттями (фі-
ґурки Венер палеоліту, давні рожани-
ці тощо). З 40-х рр. ХІХ ст. термін «ті-
лесність» набуває значного поширен-
ня [2, 8], хоча до проблем тіла зверта-
лись ще Плятон і Арістотель. У 1948 
р. батько кібернетики Норберт Вінер 
передбачав можливість того, що з ча-
сом людську особистість як інформа-
ційний код можна буде передати «по 
телеґрафу» [1]. Ґеокосмічні фактори, 
до яких Маріна Цой відносить, – крім 
еволюцій космосу, плянети, біосфери, 
ґенетичного коду людства, особистос-
ти, родини, роду, нації тощо, – також 
чинники, обумовлені різними, зокре-
ма й фізико-біологічними процесами 
[16]. Питанню розмежування поняття 
«тіло» і «тілесність» людини присвя-
чена велика кілька робіт [2], [3], [4], 
[5], [8], [10], [15], [17], [18], [19], [20], 
[21]. У ХХ ст. відбулись докорінні змі-
ни у науці, техніці і у багатьох есте-
тичних ідеалах та стереотипах куль-
тури. Серед них і зміни у питаннях 
тілесности. 

У ХХ ст. постало питання універ-
сальности тілесної краси. Окремо по-
стала локальна (обумовлена місце-
вими традиціями тощо), професійна 
(конкурси на певних підприємствах, 
установах, організаціях), вікова (ди-
тячі, підліткові, молодіжні, навіть се-
реднього і поважного віку), етнічна (у 
т.ч. у її додатках чи трансформаціях – 
білятілесна: конкурси національних 
костюмів, прикрас, зокрема намист 
тощо), специфічна (серед людей з різ-
ними обмеженими можливостями) 

та інша краса («краса»?) та її похідні 
(краса певної частини тіла, напри-
клад, краса жіночих ніг або волосся, 
конкурси педикюрів, візажу, боді-ар-
ту, краси рухів та інші). 

Поширення конкурсів та змагань 
різної «краси» сприяло стандартиза-
ції та уніфікації ідеалів, а з іншого, на-
впаки, розпорошенню і розмиванню 
усталених ідеалів краси. Поняття по-
творности, зокрема потворности тіла 
теж стало видозмінюватись. Навряд 
чи б у ХІХ ст. хтось радо вітав дівчат 
із накладними «хвостами», а чолові-
ків – зі штучними рогами (працюва-
ли б стереотипи нечистої сили, зради 
тощо). Потроху розмежування норм 
призводило до зовсім неприйнятних 
ще нещодавно варіянтів: відвертої 
естетизації потворного, оспівування 
жахливого. Почалась певна «барбіза-
ція» свідомості, а через неї і «барбі-
зація» тілесности, включаючи оперу-
вання з іноді сумнівними наслідками 
після роботи скальпеля. Відомо, що 
якщо б лялька Барбі ожила, то вона 
не була б здатна не лише народити ді-
тей, але і навіть ходити. «Барбізація», 
а ширше «моднізація», формують си-
мулякри і ілюзії не лише щастя, але й 
успіху, повноцінного життя, ціннос-
тей, ідеалів тощо. 

Штучний ідеал – це не тільки 
лялька Барбі. Анорексія, включаючи 
нер-вову, може мати соціяльні, куль-
турні, психологічні та інші витоки й 
фатальні наслідки. Еталон «безтілес-
ної краси» може виявитись не лише 
оманливим заколотом проти жінок, 
недарма, за поширеною статистикою 
від анорексії помирає майже кожна 
шоста хвора (15%). Згадаємо дієти, 
модні «табу», солярії тощо. На змі-
ну здоровому гормо-нальному фону 
приходять хворобливі контрстандар-
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ти, трупоподібні обличчя та знесилені 
тіла. Ґламурний стиль життя іноді (чи 
дуже часто?) може передбачати уявні 
потреби замість природних, ілюзор-
ні та уявні ідеали, сенси і цінності. За 
кілька десятиріч людство розпочало 
боротьбу з неіснуючими хворобами 
(наприклад, до 1973 р. ніхто не знав, 
що таке целюліт). 

У цьому контексті цікавою є й 
тема вербальної та невербальної ко-
мунікації, яка доволі розвинена у фі-
лософії, психології та у деяких інших 
науках, проте досі не отримала на-
лежного висвітлення у мистецтвоз-
навстві. На невербальній комунікації 
у тілесності ми трохи зупинимось, 
адже знаки і сиґнали тіла – це не тіль-
ки його мова, це те, що передає лише 
стан тіла, його відчуття, реакції, на-
віть природу, можливості тощо. Тіло 
ще постає як певна «даність», як ви-
гляд, стиль, «образ тіла», як джерело 
тілесної екзистенції і релятивного ха-
рактеру знання (завдяки відчуттям і 
почуттям).

За останнє століття дослідники 
описали більш ніж тисячу невербаль-
них знаків та сиґналів [11, 9]. За Аль-
бертом Меєрабіяні, на 7% відбуваєть-
ся передання інформації через слова 
(вербальні засоби), на 38% – через 
звукові засоби (інтонації, тон, тембр 
тощо) і на 55% – через невербальні за-
соби [11, 9]. Загалом, словесне спілку-
вання у бесіді – це менше 35% інфор-
мації, а більше 65 % – невербальні за-
соби [11, 10]. Безперечно, є вроджені, 
ґенетичні та куль-турнообумовлені, 
«запозичені» й навіть індивідуальні 
(похідні – особистісні) жести, міміка 
і пози, а ширше – знаки та сиґнали. Є 
культурно-клясові та культурно-на-
ціональні не лише уподобання і сим-
патії, але й культурні сиґналізації. Так, 

наприклад, жест «о’кей» (колечко, 
яке створюють великий і вказівний 
пальці та «відкриті» три інші пальці) 
в англомовних країнах означає «усе 
добре», у Японії означає «гроші», у 
Франції – «нічого» або «нуль». У дея-
ких Середземноморських країнах цей 
знак використовується на означення 
сексуального збочення, а в деяких ра-
дикальних катакомбних християн він 
постає як знак антихриста (ніби заву-
альовані трі шістки), а в окремих ара-
бів, взагалі трактується як жахливий 
знак – «око шайтана» («око диявола»). 
При розмові «американці та англійці 
дещо відсторонюються від співроз-
мовника, тоді як шведи схильні уни-
кати такої постави. Араби, навпаки, 
трохи схиляють голову вперед під час 
бесіди» [15, 254]. Навіть стукання по 
голові («дах поїхав») може означати 
цілком різне у французів, італійців та 
німців і, навпаки, – у британців та ес-
панців [6, 59]. При цьому треба врахо-
вувати культурний рівень, професій-
ний та загальний розвиток людини 
(чим він примітивніший, тим більше 
жестів), умови та обставини (залеж-
ність від клімату, стану атмосфери і 
погоди аж до віку, виховання, різних 
хвороб і можливостей конкретної лю-
дини). На думку Іцхака Пінтосєвіча, 
при спілкуванні важливі поза і рухи 
тіла, темп і тембр мови, її стиль, пере-
конання і цінності особи та спеціяль-
ні знання [9, 153].

Розглянемо питання культурних 
зон і територій. Едвард Т. Голл, який 
одним із перших почав ґрунтовно ви-
вчати просторові проблеми людини, у 
1960-х роках увів термін «проксіміка» 
(від слова «proximity» – близькість). 
Певна територія (мова іде про тери-
торію, або простір тілесности) – це 
«простір, який людина вважає своїм, 
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ніби цей простір є продовженням її 
фізичного тіла» [11, 23]. Простір тілес-
ности – це одна із базових категорій 
тілесології. Тілесність є загальною і 
похідною, зокрема й у вигляді захисту 
(одяг, особливо взимку) та необхідно-
го, естетичного або декоративного чи 
якогось іншого «продовження» (при-
краси чи необхідні для тіла аксесуа-
ри, які традиційно пов’язані з певним 
фахом – екіпіровання будівельників, 
монтажників тощо, або національною 
приналежністю – костюми, народні 
інструменти тощо).

Простір тілесности різниться у 
густонаселених та малонаселених 
територіях. Він обумовлений соці-
яльними, національними, часовими, 
реґіо-нальними та багатьма іншими 
(разом із індивідуальними) рисами. 
Простір тілесности відповідає чо-
тирьом просторовим зонам. Це сво-
єрідні культурні межі, навіть куль-
турні ареали. Перша зона – інтимна 
(15 – 46 см, максимум 60 см), до якої 
«впускають» близьких людей (роди-
чі, добрі друзі, довірені особи тощо). 
Друга зона – особиста (від 46 – 60 см 
до 1,2 – 1,5 м). На цей простір ми ви-
ходимо на вечірках, офіційних захо-
дах тощо. Третя зона – соціяльна (від 
1,2 – 1,5 м до 3,6 – 4 м). Переважно 
така відстань (крім випадків необ-
хідности у транспорті, ліфті тощо) 
між сторонніми людьми. Четверта 
зона – суспільна (від 3,6 – 4 м до 8 м 
і більше), яка передбачає спілкуван-
ня з великою кількістю людей (ар-
тисти у театрах, лідери мітинґів, по-
встань тощо). У Европі відстань тіл 
зменшується з півночі на південь – 
«тому для жителя Великої Британії 
прийнята «природна» відстань – це 
півтора-два метри, а для італійця до-
сить і метра» [6, 80].

Тілесні проблеми часто автома-
тично впливають на низку критеріїв 
тілесности, зокрема й на поля ґреч-
ности [6], [12], [14], [17]. Значні осо-
бливості для тілесністи існують для 
людей із проблемами опорно-рухово-
го апарату, навіть з окремими хворо-
бами суглобів (наприклад, артрити та 
рукостискання тощо), з легеневими 
проблемами (туберкульоз – це окре-
ма проблема) та нервовими складно-
щами (нервові посмикування тощо). 
Простір тілесности обумовлений пев-
ною культурою, освітою, вихованням, 
загальним розвитком. Так, на думку 
американців, азіяти «фамільярні» та 
надмірно «тиснуть», азіяти ж вважа-
ють, що американці «холодні та над-
мірно офіційні»; особиста «повітряна 
оболонка» (за А. Пізом) міських жите-
лів може становити 46 см, а у жителів 
віддалених сіл – до 1,8 м [11, 30-31]. 

Переважна більшість людей не-
свідомо бореться за свій простір. Зга-
даємо: «не стій над душею» або «лю-
дина, яка стоїть сприймається як за-
гроза». За М. Арджайлом, «у середньо-
му протягом годинної розмови фін 
використовує жестикуляцію один раз, 
італієць – 80, француз – 120, а мекси-
канець – 180 разів» [6, 60], причому 
є дослідження того, «що невербаль-
ні сиґнали справляють вплив утричі 
більший, ніж слова» [6, 66]. Десмонд 
Моррис, спостерігаючи за відвідува-
чами бібліотеки, встановив, що якщо 
у читальному залі залишити книгу 
або дрібну особисту річ, то це збере-
же ваше місце у середньому близько 
77 хвилин, а піджак на стільці – про-
тягом двох годин [11, 32]. 

Згадаємо народні вислови, при-
казки, характеристики, порівняння 
та прикмети. Так, наприклад, «руки 
у боки», «закусив губи», «стиснув ку-
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лаки», «заплющив очі», «скиглить, як 
пес», «бридкий, як порося» тощо. На-
очність у мистецтві дуже суттєва. Не-
можливо не звертати увагу на тілес-
ність у мистецтві, – це, насамперед, 
тіла на картинах, на світлинах, у кіно 
тощо [12]. І. Пінтосєвіч аналізує «зону 
комфорту» [9, 50-54] та важливість 
розширювати її і потребу «виходити 
із зони комфорту» [9, 51].

Важливі численні вислови, пісні, 
приказки, роздуми та інші народні 
судження: «У неї дитячі очі», «у неї 
мутні очі», «у неї лукаві очі», «у неї 
очі, як у дитини», «вона пройняла 
його поглядом», «у нього очі біга-
ють», «багатообіцяючий погляд», 
«він мене зурочив», «у нього очі 
дивно блищать» [6, 50], «у нього бо-
жевільний погляд», «у неї пристрас-
ний погляд», «у нього злий погляд», 
«у неї зухвалий погляд» – подібних 
висловів є десятки, а загалом дуже 
багато наукових та українських на-
родних спостережень за особливос-
тями очей. До цього ж є ще й види 
очей (наче намистинки, зміїні, ти-
грові тощо) і чи не найстрашніше, 
коли про очі кажуть: він (вона) мене 
зурочила (тобто зробила мені вели-
ке лихо). Поглядом дійсно можна і 
вилікувати, і вбити. У тілоцентрич-
ній концепції очі посідають провід-
не місце, вони є важливим інформа-
тивним джерелом, і хоча відсутність 
очей – це ще не втрата тіла, проте 
вони – важливий орган тіла.

Згадаємо вітання-цілування пра-
вителя у Давньому Римі: найближче 
оточення цілувало «правителя у губи, 
звичайні сановники мали цілувати 
йому руки, а слуги – його ноги» [6, 
11]. Губи – це двері тіла, а «вербаль-
ний компонент розмови займає 35%, 
а невербальний – 65% часу» [6, 54]. 

Цікаво, що «в Англії у XVІ столітті, за 
етикетом, гість мав поцілувати госпо-
даря, господиню, їхніх дітей та ще й 
домашніх тварин» [6, 11].

Інфракультура тіла, враховуючи 
досягнення багатьох доволі різних 
(гуманітарних, природничих та тех-
нічних) наук, може стосуватись не 
лише тіл людей, її цілком можна від-
нести і до тіл наших «братів молод-
ших». Наш час багато у чому є добою 
відходу від багатьох усталених стере-
отипів та кліше. 

Десмонд Моррис вважає, що лю-
дина кладе до рота речі, щоб знову 
відчути почуття безпеки, як тоді, 
коли була немовлям. Окуляри для 
багатьох – необхідна річ, «частина» 
їх тілесності. Особисті речі (а іноді і 
не лише особисті) людина часто усві-
домлює як продовження свого «я». 
Має рацію А. Піз, що коли людина 
«торкається до своєї власности, вона 
стає продовженням її тіла, і таким 
чином людина показує іншим, що це 
належить їй. Закохані постійно три-
маються за руки або обіймаються на 
людях у громадських місцях, щоб по-
казати іншим, що вони мають право 
один на одного» [11, 133]. Тіло коха-
ного стає продовженням тіла коханої, 
і навпаки. Тіло насамперед відкриває 
для нас іншу людину (недарма у пер-
ші 90 секунд спілкування формується 
уявлення про людину на 90%) [11, 
133]. Іноді для покращення взаємин 
пропонують прийоми копіювання 
або віддзеркалення, тобто ви наче да-
єте зрозуміти опонентові, що ви такі, 
як і він: у вас спільна не лише позиція, 
але й сумісна тілесність. Це особливо 
важливо у родинних (сумісна тілес-
ність) і шлюбних відносинах (спільна 
тілесність, спільне життя тощо). Так, 
якщо чоловік віддзеркалює сиґнали 
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тіла дружини, то у цій родині панує 
матріярхат, у сім’ї домінує жінка.

Важливе значення мають відкри-
ті та закриті позиції, рухи, положення 
ніг, постави тощо. Згадайте спортив-
ні рухи і стійкі, наприклад, положен-
ня у боксі, у фехтуванні, у різних ви-
дах єдиноборств. Спортивні критерії 
тіла – це усталена для педагогіки та 
медицини і не досить розвинена у 
мистецтвознавстві тема. Окреме пи-
тання – спорт (як до певної міри у 
ньому задіяні фізика, математика, 
хімія тощо) і культурологія. Фізична 
культура – це частина культури, яка 
повинна розглядатись і мистецтвоз-
навством. Моделі, підкреслюючи одяг 
сучасних, впевнених у собі жінок, де-
монструють одяг, використовуючи 
жести аґресії (руки на стегнах і т. д.). У 
різних людей різні межі тілесности, ці 
межі по-своєрідному пульсують (на-
приклад, у сварках, при криці, своїй чи 
чужій аґресії) та змінюються (у хворо-
бах, у безпорадних станах тощо). 

Індустрії з виробництва косме-
тичних, парамедичних (іноді вже й 
медичних), модних та багатьох суміж-
них (виробництво «стильних» това-
рів від помади і мазі до мініспідниць 
та жіночого взуття на каблуках) – все 
продукує нову (ілюзорну?) стиль-
ність та сучасність. Замість реаль-
них зразків та еталонів, перевірених 
сторіччями, люди вигадують модні 
трансформації. При цьому мода дав-
но же «переступила» тіло (згадаймо 
модні одяг, мебель, авто тощо), пере-
будовуючи свідомість, сприйняття, 
уяву, перекручуючи споконвічні нор-
ми (звідси популярність «третьої ста-
ті», жінкоподібні чоловіки, зміна статі 
тощо). Все це відображається і на на-
вколишньому середовищі, на флорі й 
фауні. 

Інші проблеми, – наприклад, 
плацентної косметики виникли від-
носно недавно. Людська і тваринна 
плацента вже не так резонансна, як 
ембріональний матеріял. Згадаємо, 
що фетальний матеріял використо-
вують і лікарі (наприклад, у лікуванні 
розсіяного склерозу). «Абортивний» 
матеріял використовується у косме-
тології та медицині, є джерелом стов-
бурових клітин. Професор біоетики 
Ірина Силуянова вважає (ця думка є 
дуже спірною!), що «омолоджуваль-
на» плацентна косметики є «людо-
їдством другого типу». Отже, «неока-
нібалами» стають ті, хто «поспішає» 
помолодшати або хоча б виглядати 
значно молодшим завдяки засобам, у 
яких у описі стоїть слово «алоґений». 
Вони ж стають і жертвами: у план-
цеті є токсини (зокрема й продукти 
життєдіяльности плоду), споживачі 
ембріонального матеріялу можуть 
отримати різні захворювання. Інша 
стратеґія – хірургічна [13].

Інфракультури тілесности по-
роджують свої естетики тілесности. 
Так, мистецтво оспівування тіла, його 
краси й довершеності яскраво пода-
но у давній Греції. Трансформації тіл 
повинні мати і мистецтвознавчі пояс-
нення. При цьому майбутні експери-
менти над природою можуть вияви-
тись страшнішими, ніж, наприклад, 
у Міхаїла Булґакова (Фатальні яйця, 
Собаче серце тощо).

Одна справа – культура трансфор-
мації тіл, яка часто є нагальною необ-
хідністю (чимало людей є інвалідами, 
без якихось частин тіла внаслідок не 
від них залежних життєвих подій). 
Інша справа – без необхідности транс-
формувати себе (відозміна раковин 
вух популярна серед певних катего-
рій молоді, сакралізація символів і 
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знаків, які повинні бути відображені 
на тілі, більш радикально – вживлен-
ня у тіло нових елементів у вигляді 
якихось речей чи предметів тощо). 
Носії ж інфракультури трансформації 
тіл – не лише модифіковані, але й мо-
дифікатори. 

Доречніше уточнити поділ моди-
фікацій тіла, зокрема на абсолютно 
по-зитивні та відносно позитивні або 
на прості та складні тощо. Варіянтів 
підходів до інфракультур можливо 
виокремити чимало. Інфракультури 
(зокрема й модифікації тіл) можуть 
бути абсолютно, відносно, умовно по-
зитивні, різноманітні нейтральні (аб-
солютно – відносно), неґативні абсо-
лютно, відносно, умовно тощо. Багато 
що може зводитись і до конкретного 
носія. 

Сучасна людина докорінно від-
різняється від первісної людини став-
ленням до свого тіла. Щоправда, є 
винятки. Так, американка Енн Кадет, 
прихильниця палеодієти, вирішила 
вживати собачу їжу для похудіння, 
хоча обмін речовин у людей і у собак 
різний. Порушення обміну речовин 
може стати особливістю людей май-
бутнього, а ідеал «худорлявости» (як 
боротьби з вагою і модифікації свідо-
мости) впливатиме на різні чинники 
(зокрема на фундаментальні).

Трансформація свідомости й тіла 
мають взаємозв’язок і взаємозумов-
леності. Після суттєвої трансформації 
тіла (додавання крил, хвостів або ін-
ших елементів первинних трансфор-
мацій) нові істоти (постлюди?), ви-
ходячи з необхідностей, потреб, від-
чуттів та інших особливостей нових 
частин тіл, зможуть по-іншому від-
чувати, сприймати світ тощо. Люди 
почнуть думати іншими категоріями 
(як розташувати хвіст чи крила під 

час сну, якою має стати їх гігієна або 
найдоцільніше використання тощо).

Окрема розмова – специфічна «ті-
лесність» у мистців. Твори (художні, 
літературні тощо) – це своєрідні діти 
їх творців (малярів, письменників 
тощо). Думки, ідеї, симпатії, зразки 
для наслідування та багато чого ще 
вкладають діячі культури і мистецтва 
у свої шедеври. Через століття ми зу-
стрічаємось з титанами Ренесансу і 
героями античної Греції. Комерсан-
тів часто цікавлять «престижність 
набуття імени у колекцію, а зовсім не 
якість виробу мистецтва» [7, 96]. На-
віть іноді не ім’я, а віддзеркалення ви-
датної особи, події, факту. Велике зна-
чення має й голова: «часте кивання 
головою вказує на необхідність при-
скорити бесіду, а повільне демонструє 
зацікавленість, згоду» [15, 255].

Штучні технічні вдосконалення 
тіла – це не лише естетична або етич-
на проблема. Має бути й мистецтвоз-
навчий аналіз. Якими є оптимальні 
людські тіла у сучасному, були у ми-
нулому і будуть у майбутньому? Ан-
тропоцентричний поворот кінця ХХ 
ст. може стати тілоцентричним. Із ча-
сом людське тіло, імовірно, буде дуже 
важливим об’єктом міждисциплінар-
ного і, насамперед, мистецтвознавчо-
го дослідження [5, 35], [13].

Таким чином, інфракультура мо-
дифікації тілесности – це широкий 
спектр усього, що робиться (і може 
робитись) із тілом. Але тут можли-
ві дуже прості, прості, складні і дуже 
складні модифікації – від косметич-
них відозмін до кіберподібних транс-
мутацій (зокрема, наприклад, через 
опромінення, частотні та інші впли-
ви).

Проаналізувавши людське тіло 
у його культурологічних аспектах, 
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осмисливши культурні та естетич-
ні сигнали та знаки, розглянувши їх 
різноманітність та окремі інфракуль-
турні особливості, можемо стверджу-
вати, що у культурології постають 
питання більш глибокого, всебічного 
та об’єктивного вивчення культур-
них особливостей тілесности у різних 
її модусах, проявах і відображеннях 
(культуризм, боді-арт, пірсинґ, фітнес 
тощо). Отже, є потреба у розвитку 
нових підходів та напрямів при до-
слідженні культури тіла, вихід за межі 
усталених антропометричних моде-
лей тілесності.
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Abstract: The article is devoted to definition of the place of historical and cultural 
heritage of Pokuttia in the structure of tourist attractiveness of the region. The general 
characteristic of historical and cultural tourism resources of Pokuttia is presented in the 
article. The potential usage of the historical and cultural heritage of Pokuttia for the de-
velopment processes of tourism industry in Ivano-Frankivsk region is outlined. The lead-
ing role and unique value of historical and cultural sites in development and promotion 
of the region are determined in the article.
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ІСТОРИКОКУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ПОКУТТЯ 
У СТРУКТУРІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ РЕҐІОНУ

Покуття – самобутній край, який 
виокремлюється з-поміж інших ба-
гатством і особливістю наявної тут 
історико-культурної спадщини. По-
куття є територіяльною складо-
вою Івано-Франківської области, 
що розташована на заході України, 
в передгір’ї Карпат, має територію 
13, 9 тис. км² з населенням близько 
одного мільйона чотирьохсот тисяч 
мешканців. Івано-Франківщина вхо-
дить у перелік найпривабливіших 
та найпопулярніших туристичних 
реґіонів України. Івано-Франківська 
область визначила для себе туризм 
однією із найбільш перспективних 
галузей економіки. Тому розвиток 
туристичної галузі в Івано-Франків-

ській області набуває дедалі біль-
шого значення. Сьогодні спостеріга-
ється підвищена увага туристів до 
пізнання історико-культурних осо-
бливостей різноманітних етногра-
фічних територій, таких як Покуття. 
Одним із визначальних факторів, що 
впливають на їх рішення приїхати 
сюди є самобутня культура та бага-
та історична спадщина. Саме тому 
дослідження історико-культурно-
го потенціялу Покутського краю та 
його впливу на туристичну галузь 
реґіону є надзвичайно актуальним.

Останнім часом посилюється 
увага вчених і фахівців до вивчен-
ня історико-культурної спадщини 
різних реґіонів України, зокрема й 
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Івано-Франківської области. Окремі 
складові історико-культурної спад-
щини Покуття досліджували М. Гав-
рилів [5], А. Кіркор [7], В. Ковтун [8], 
М. Марунчак [13], В. Никифорук [15], 
Р. Смеречанський [15]. Значну увагу 
проблемам розвитку туризму в ре-
ґіоні приділяв В. Великочий [1], [2], 
[3], [4]. Попри це взагалі не приділя-
лось уваги саме аналізу особливос-
тей історико-культурних пам’яток 
Покуття, а також визначенню їхньої 
ролі в структурі туристичної галузі 
реґіону, рекомендаціям щодо їх ви-
користання для розвитку туризму, 
у чому й полягає мета нашої статті.

До Покуття належить територія 
Снятинського, Городенківського, 
Тлумацького, північно-східна части-
на Тисменицького, більша частина 
Коломийського районів. У кожному 
адміністративному районі є чимало 
історико-культурних пам’яток, тому 
кожен із них вимагає окремого до-
слідження з означеної точки зору. 
Спробуємо продемонструвати ба-
гатство історико-культурної спад-
щини кожного з них.

Коли розглядати різні види іс-
торико-культурних туристичних 
ресурсів (далі ІКТР), то розумієть-
ся, найбільш багата, майстерна й із 
мистецького боку найбільш цінна 
сакральна архітектурна спадщина. 
Основні риси Покутських храмів: 
кожен із них має свої особливості – 
розміри, пропорції, силует. Різнома-
нітні в побудові і в деталях творці, 
майстри у своїй роботі не повторю-
валися, намагалися надати кожному 
витвору свій особливий образ. Кос-
тели, в основному, барокового сти-
лю відзначаються монументальніс-
тю і величністю. Найвизначнішими 
з них є костел 1760 р. в м. Городенці, 

костел бернардинів 1735 р. в смт. 
Гвіздець Коломийського району. 

До унікальних пам’яток дерев’я-
ної архітектури XVI ст. належить 
Благовіщенська церква, спорудже-
на у 1587 р. Нині – це найдавніша 
коломийська пам’ятка. Комплекс, 
що складається із двох дерев’яних 
будівель – Благовіщенської церк-
ви та розташованої на північний 
захід від неї двоярусної дзвіниці, – 
розміщується на старому міському 
цвинтарі східної околиці Коломиї. 
Церква в Коломиї – одна з найдоско-
наліших представниць гуцульської 
дерев’яної архітектури, крім того – 
одна з найдавніших серед них. Якщо 
обійти її по периметру, видно, що всі 
фасади рівноцінні, ретельно проро-
блені. Благовіщенська церква відо-
ма також своїм чудотворним баро-
ковим іконостасом, в розписі якого 
брав участь видатний західноукра-
їнський маляр XVIII ст. Теофіл Ко-
пистинський.

Із восьми унікальних дерев’яних 
храмів, які 21 червня увійшли до 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, два 
знаходяться на Прикарпатті. Вклю-
чення до списку ЮНЕСКО – це по-
тужна інвестиція у туристичну при-
вабливість краю, але щоб скориста-
тися цим шансом, громада та влада 
мають багато попрацювати. Одна з 
них – церква Різдва Пресвятої Бого-
родиці в селі Нижній Вербіж Коло-
мийського району. Церква збудова-
на у 1808 році і має унікальну кон-
струкцію; вона належить до добре 
збережених рідкісних п’ятиверхих 
церков гуцульської школи.

Пам’яткою українського 
дерев’яного будівництва є і церк-
ва Святого Вознесіння у Снятині 
(1838). Долинська церква Покрови 
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Пресвятої Богородиці – пам’ятка 
дерев’яної архітектури XIX ст., зна-
ходиться у селі Долина Тлумацько-
го району. Це цілий архітектурний 
ансамбль, що складається власне 
з церкви, хреста, будівлі для освя-
чення води, резиденції, дзвіниці. 
Унікальним зразком гармонійної 
єдности архітектурних форм деко-
ративних частин будівлі є дерев’яна 
церква Святого Миколая із села Жи-
вачів Тлумацького району, збудова-
на у 1763 р. невідомим майстром [6, 
53]. 

Варті уваги пам’ятки сакраль-
ного мистецтва у Городенківському 
районі. Це, зокрема, римо-католиць-
кий костел Непорочного Зачаття 
Діви Марії та Церква Успіння Пре-
святої Діви Марії у Городенці. 1743 р. 
коштом Міколая Потоцького, воєво-
ди Белзького і старости Канівсько-
го, розпочато будівництво великого 
римо-католицького костелу Непо-
рочного Зачаття Діви Марії (1743 
– 1760), однієї з кращих пам’яток 
архітектури стилю бароко в Україні. 
Мистецтвознавці відносять його до 
найвизначніших споруд стилю піз-
нього бароко в Центральній Европі. 
Костел у Городенці став першим ви-
твором на українських землях відо-
мого італійського архітектора, ви-
хідця з міста Луґано, що на межі Іта-
лії та Швайцарії, Бернарда Мерети-
на, який дещо пізніше звів собор Св. 
Юра у Львові, ратушу, Успенський 
костел і Покровську церкву в Бучачі, 
Успенську церкву знову ж таки в Го-
роденці, костел у Годовиці на Львів-
щині, декілька кам’яниць на площі 
Ринок у Львові. Модель костелу з 
липової деревини, виготовлена ар-
хітектором на батьківщині і запро-
понована для схвалення Міколаєві 

Потоцькому, зберігалася до Другої 
світової війни у Львові (тепер біблі-
отека Національної Академії Наук 
України імени В. Стефаника) [15, 14].

Костел Непорочного Зачаття 
Діви Марії прикрашало п’ять вівта-
рів і близько 30 скульптур роботи 
визначного мистця: розп’яття з при-
стоячими Іваном та Марією, вівтар 
Богородиці з фіґурами Якима, Анни, 
Єлизавети, Йосифа, вівтар Яна Не-
помука з жіночими алеґоричними 
постатями, вівтар Святої Трійці [16, 
34]. 

Храм оздоблений скульптура-
ми Йогана Ґеорґа Пінзеля. Нині в 
Городенці залишилася лише його 
скульптурна постать Діви Марії, яка 
увінчує корінфську колону перед 
місцевим костелом поблизу храму. 
Багато скульптур храму зберігають-
ся в Олеському замку під Львовом. 
Власне завдяки іменам Бернарда 
Меретина та Йогана Пінзеля неве-
личке містечко на Покутті увійшло 
на сторінки історії українського та 
европейського мистецтва. 

Церква Успіння Пресвятої Діви 
Марії – визначна пам’ятка пізнього 
Бароко, яка вже два з половиною 
століття прикрашає Городенку. На її 
місці раніше стояв дерев’яний храм. 
Скоріш за все, її було розібрано пе-
ред початком будівництва нового 
кам’яного храму.

Своїм зовнішнім виглядом 
Успенська церква в Городенці дуже 
схожа на Успенський костел у Бучачі 
та костел у Годовиці на Львівщині, а 
її головний вівтар та амвон окреми-
ми елементами подібні до вівтаря й 
амвону собору Святого Юра у Льво-
ві, що пояснюється їхнім спільним 
авторством. Італієць Бернард Мере-
тин та німець Йоган Пінзель добре 
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не знали канонів східного церков-
ного будівництва, тож Успенська 
церква своїм внутрішнім оздоблен-
ням, особливо вівтарною частиною, 
більше схожа на римо-католицький 
костел [16, 368].

Серед сільських храмів XVII – XIX 
ст. на Городенківщині найбільшу ар-
хітектурну, мистецьку та історичну 
цінність мають такі: дерев’яна церк-
ва Святого Миколая в Унежі (XVII 
ст.), зруйнована російськими кому-
ністами у 1960-х рр.; дерев’яна церк-
ва Святого Михайла у Вікні (1774 р.), 
яку порівняно недавно розібрали у 
зв’язку з будівництвом нової; муро-
вана церква Святої Трійці в Чортівці 
(1796 р.); дерев’яна церква Покрови 
Пресвятої Діви Марії (1788 р.) та му-
рований храм Преображення Хрис-
тового (1820 р.) в Олієво-Королівці; 
муровані церкви Святого Михайла 
в Поточищі (1806 р.), Святого Івана 
Богослова у Стрільчі (1811 р.), Різд-
ва Пресвятої Діви Марії у Чернелиці 
(1817 р.), Вознесення Христового в 
Семаківцях (1830 р.). До речі, в Се-
маківцях у 1884 р. народився визна-
чний релігійний діяч Української 
Греко-Католицької Церкви єпископ 
Миколай Чарнецький, беатифікова-
ний у 2002 р. папою Іваном Павлом 
II [16, 79].

Охарактеризувавши найяскра-
віші зразки сакральної архітектури 
Покуття, можна виокремити їх осно-
вні ознаки. Церкви Покуття пере-
важно дерев’яні. Дуже давніх серед 
них мало. Є церкви, збудовані в ХVІІ 
– ХVІІІ ст., але більшість – у ХІХ – на 
початку ХХ ст. Церкви у переважній 
більшості одноверхі, рідше зустрі-
чаються триверхі й п’ятиверхі, у 
пляні майже всі вони хрещаті й по-
діляються на п’ять типів. Згідно з 

цим поділом всі вони в пляні утво-
рюють хрест, або ж хрест зі скороче-
ним центральним зрубом. Серед них 
є й такі, в яких значно видовжений 
бабинець, але бокові рамена скоро-
чені. З обстежених понад 40 церков 
Покуття видно, що чим старіша за 
віком церква, тобто, не пізніше кін-
ця ХVІІІ ст., тим менша вона за роз-
міром і в більшості належить до 
тих церков, що в пляні утворюють 
рівнораменний хрест. Церкви зде-
більшого поставлені на краю села, 
рідше – у центрі. У такому випадку 
церква становить ядро поселення. У 
багатьох селах біля церкви розташо-
ваний цвинтар. Подекуди такий ар-
хітектурний ансамбль доповнюєть-
ся дзвіницею, що стоїть біля церкви. 
Як покрівельний матеріял, вико-
ристовується ґонта, в новітні часи 
– бляха. В мурованих церквах, що 
постали останніми роками на місці 
зруйнованих або спалених, можна 
помітити східний тип церкви, проте 
з відчутними західними впливами і 
елементами традиції дерев’яної на-
родної архітектури [6, 69].

Щодо пам’яток фортифікаційно-
го мистецтва, то на території Покут-
ського краю частково збереглися 
руїни замків на Городенківщині. Це 
замки у Раківцях, у Чернелиці та в 
Городенці (зберігся невеликий фраґ-
мент стіни ХVІІ ст.). Руїни Раковець-
кого замку знаходяться на південній 
околиці села. Його опис, поданий 
у 1837 році в часописі «Przyjaciel 
Ludu», що видавався в Лешно, має 
доволі романтичний характер [20].

Найвичерпніше подає історію 
замку дослідник старовини О. Чо-
ловський: «...Раковець, село в Горо-
денківському повіті над правим бе-
регом ріки Дністер. Замок, колись 
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фортеця, в руїнах, рештки яких 
добре видно, лежить у південній 
стороні села над скелястим бере-
гом ріки Дністер. На пляні замок 
є нерегулярним чотирикутником 
на поверх високий, побудований з 
коленого каменю. Зі сходу і півночі 
оборонні мури уціліли відносно кра-
ще від інших; зовнішні і зсередини 
значно пошкоджені і розібрані. В 
середині східної сторони підносить-
ся шестибічна, на чотири поверхи 
винесена вежа стражнича, яка була 
впорядкована для стрільби. В’їзна 
брама зі слідами розвідного мос-
та. Мури до двох метрів товщиною. 
Житлові приміщення примикали до 
західної, південної і частково до пів-
нічної стін, в них ззовні, на першому 
поверсі були вікна. Зсередини стіни 
помешкань дуже пошкоджені, тіль-
ки два великі комини збереглися в 
цілості» [13, 164].

На даний час частково зберегли-
ся залишки палацу і в’їзної башти з 
напівкруглими склепіннями брам, 
фраґмент північної замко вої стіни 
завтовшки 1,6 – 2,1 м з двома рядами 
стрільниць (стіни мали 9 м заввиш-
ки, на верхній бойовий ярус вела де-
рев’яна галерея) та монументальна 
шестикутна семиярусна башта висо-
тою 20 м й глибокі підвали-склади 
обіч неї.

Пам’яткою оборонного мисте-
цтва є також Чернелицький замок 
розташований на Городенківщині, 
нижче Раковецького за течією Дні-
стра. Його засновано, як припус-
кають дослідники, на початку ХVІІ 
ст., але завершено після Визволь-
ної війни під проводом Б. Хмель-
ницького Брацлавським воєводою 
Міхалом Ґеорґієм Чарторийським. 
Свідченням цьому є родовий герб 

Чарторийських на стінах фортеці 
та інструкція шляхти з Галицького 
сеймику 1659 р., яка рекомендувала 
польському королеві компенсувати 
шляхтичеві кошти, витрачені на до-
будову [4, 42].

Відомі описи Чернелицького 
замку, зроблені істориками та кра-
єзнавцями О. Чоловським, І. Ступ-
ницьким, А. Прохаскою та В. Лозин-
ським наприкінці XIX – на початку 
XX ст. Замок займав площу 2,5 га, 
товщина зовнішніх стін, що зму-
ровані з коленого каменю, сягала 
майже двох метрів, а висота близь-
ко шести. Посередині західної стіни 
міститься двоповерхова в’їзна вежа 
з арочним проїздом, обрамленим 
порталом із білого каменю. Справа 
від брами розміщений вхід у глибокі 
підземелля. Вежа багато декорова-
на ренесансною кам’яною різьбою. 
Зовнішній її бік оздоблює герб роду 
Чарторийських – зображення верш-
ника на ґеральдичному щиті. Цей 
символ є також і гербом Велико-
го князівства Литовського. Це була 
найбільша східна фортеця Речі По-
сполитої на правому березі Дністра. 
Король Ян ІІІ Собєський кілька разів 
зупинявся в ньому.

Багато історико-культурних 
пам’яток Покутського краю знахо-
дяться в музейних закладах. Саме 
музеї займають вагоме місце у збе-
реженні й дослідженні культурної 
спадщини, вони є втіленням духо-
вих устремлінь культури, її минуло-
го і сьогодення, виконують функції 
інституту національної пам’яти, 
самоідентифікації та ідентифікації 
України у світовому співтоваристві, 
зберігають історію й культуру на-
роду як частину світового істори-
ко-культурного надбання, слугують 
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джерелом інформації і знань, мають 
величезний виховний і туристич-
ний потенціял.

Найвизначнішими музеями По-
кутського краю є Коломийський 
музей народного мистецтва Гу-
цульщини і Покуття імені Йосафата 
Кобринського та музей «Писанка», 
розташовані в м. Коломия. Коло-
мийський музей народного мисте-
цтва Гуцульщини і Покуття імені 
Йосафата Кобринського – це один з 
мистецько-культурних закладів Іва-
но-Франківщини, який зберігає і по-
пуляризує кращі надбання народу. 
Заснований музей у 1926 році. Роз-
міщений у центральній частині міс-
та Коломия, в колишньому Народ-
ному домі, побудованому на кошти 
української громадськости. Його 
колекційні збірки налічують близь-
ко 50 тисяч одиниць збереження і 
представляють усі види традицій-
ного народного мистецтва гуцулів 
та покутян, починаючи з XVII ст. до 
сьогоднішнього часу. Проте окремі 
експонати датовані IV тисячоліттям 
до Різдва Христового і представля-
ють землеробну культуру, відому в 
археологічній та історичній науці 
під назвою «Трипільська» [15, 117]. 

Експозиція музею розміщена у 
18 залах загальною площею 1 тис. 
м2. Твори згруповані за видами на-
родного мистецтва на основі істо-
рико-хронологічного і монографіч-
ного принципів. Представлені такі 
види народного мистецтва: художня 
обробка дерева (різьба, інкрустація, 
випалювання); художня обробка ме-
талу та шкіри; гончарство; декора-
тивне ткання; килимарство; вишив-
ка та одяг. [9, 17].

Щорічно тут відбувається від 8 
до 12 виставок, дві з яких, вже тра-

диційно, розкривають фондові му-
зейні збірки, які через обмеженість 
експозиційного простору не доступ-
ні постійному відвідувачеві. Така 
методика виставкової діяльности 
дає можливість відкривати перед 
широкою громадськістю унікальні 
музейні колекції та знайомити її з 
сучасним народним і професійним 
мистецтвом України та зарубіжжя.

Візитною карткою Покуття й 
самої Івано-Франківської області є 
єдиний в світі музей «Писанка», де 
зібрано біля 12 тис. екземплярів пи-
санок з України та світу [10, 8].

Тут зібрані зразки писанкових 
розписів із різних реґіонів України: 
Гуцульщини, Покуття, Буковини, 
Лемківщини, Бойківщини, Опіл-
ля, Поділля, Полісся, Подніпров’я, 
Слобожанщини та Причорномор’я. 
Окремий розділ у музейній експо-
зиції займають писанки, створені 
українцями, що проживають на різ-
них континентах світу [14, 3].

Іншими провідними музеями По-
куття, що популяризуть цей крає є: 
історико-краєзнавчий музей Олекси 
Довбуша в с. Печеніжин, музей істо-
рії міста Коломиї, Музей старовин-
ного Покуття «Просвіта» в Коломиї 
(Коломийський район); художньо-
меморіяльний музей Василя Касіяна 
в м. Снятин, літературно-меморі-
яльний музей Марка Черемшини в 
м. Снятин, літературно-меморіяль-
ний музей Василя Стефаника в с. Ру-
сові, музей Наталії Кобринської в с. 
Белелуя, музей визвольних змагань 
Покутського краю в Заболотові, лі-
тературно-меморіяльний музей І. 
Федорака в с. Русові (Снятинський 
район); музей Григорія Крука у с. 
Братишів, кімната-музей Марійки 
Підгірянки, музей народної творчос-
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ти і етнографії у Тлумачі (Тлумаць-
кий район); історико-краєзнавчий 
музей с. Кунисівці, музей історії села 
та визвольних змагань ім. Романа 
Шухевича в с. Тишківці, музей Леся 
Мартовича в с. Торговиця (Городен-
ківський район).

Музеї Покуття займають вагоме 
місце у збереженні й дослідженні 
культурної спадщини краю і реґіону 
зокрема.

Результати проведеного ана-
лізу історико-культурної спадщи-
ни Покуття, дають змогу впевнено 
зробити висновок про забезпече-
ність туристичної галузі історико-
культурним потенціялом, який від-
криває багато нових можливостей 
для організації і успішної реалізації 
різних видів туризму, для популя-
ризації і розвитку реґіону загалом. 
Як бачимо, Покутський край разом 
з наявними тут історико-культур-
ними об’єктами здатні позитивно 
вплинути на туристичну галузь в 
реґіоні.

Проте, для успішного вико-
ристання цих пам’яток у туризмі 
потрібно вирішити ряд проблем. 
Згідно з стратеґією розвитку Івано-
Франківської області на період до 
2020 року проблемним сьогодні на 
Івано-Франківщині є неефективне 
та нераціональне використання ре-
сурсів, невідповідність рівня розви-
тку туристичної індустрії наявному 
потенціялу. Тому стратеґічна ціль 
(Розвиток туристично-рекреацій-
ної сфери) скерована на підвищення 
туристично-рекреаційного потенці-
ялу реґіону шляхом побудови ефек-
тивної системи маркетинґу, розви-
ток туристичної інфраструктури 
шляхом залучення інвестиційних 
ресурсів, покращення наявної бази 

туристичних об’єктів, залучення до 
туристичної індустрії приватних 
підприємців та фізичних осіб, роз-
виток нетрадиційних форм триз-
му тощо. Очікується, що реалізація 
мети у середньостроковій перспек-
тиві дозволить отримати такі ре-
зультати:

 підвищення ефективности 
просування туристичного потенція-
лу Івано-Франківщини;

 створення нових туристичних 
продуктів та послуг;

 покращення динаміки розви-
тку туристичної інфраструктури;

 збільшення туристичних пото-
ків в реґіон;

 збільшення надходжень від 
діяльности організації туристичної 
галузі до місцевих бюджетів [19, 53].

Проте, вважаємо, що однією з 
основних і нагальних проблем є 
стан збережености історико-куль-
турної спадщини краю. Всі зразки 
унікального архітектурного мисте-
цтва Покуття потребують охорони 
і збереження. Адже вони є живими 
свідками епохи не тільки в архітек-
турному і мистецькому пляні, але 
й у пляні історичному. Особливо 
це стосується об’єктів оборонної й 
сакральної архітектури. Водночас 
внаслідок незадовільної експлуата-
ції електромережі та електрооблад-
нання, неуважність при спаленні 
свічок упродовж 12 років втрачено 
через пожежу 14 дерев’яних церков, 
ще 12 церков — пам’ятки архітекту-
ри місцевого значення — представ-
ники релігійних громад самовільно 
розібрали через аварійність несучих 
конструкцій. Також в області є не-
поодинокі випадки спроб заміни іс-
торичних іконостасів на нові, мало-
цінні.
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Традиційна дерев’яна архітек-

турна спадщина Покуття дуже враз-
лива і через нетривку матеріяльну 
основу, з якої вона створена. Її легко 
вразити через несподіване, а час-
то і грубе втручання. Це стосується 
насамперед об’ємно-просторової 
структури пам’ятки, зміни тради-
ційних матеріялів та конструкцій, 
порушення середовища, що історич-
но склалося, що приводить до втра-
ти автентичности та історико-мис-
тецької цінности у таких випадках. 
До цього приєднується і людський 
фактор. Найосновнішими серед по-
рушень є те, що релігійні громади 
самовільно, не звертаючись до від-
повідних органів влади, перебудо-
вують храми, нищать вівтарі. Також 
зникають ікони з церков. Головна 
причина подібного ставлення - не-
розуміння і відсутність вміння оці-
нити те, що збереглося до наших 
днів.

Саме тому, досить гостро по-
стає питання про охорону і збе-
реження унікальної сакральної 
архітектури Покуття. Для цього 
потрібно в першу чергу розпоча-
ти ремонтно-реставраційні роботи 
церков, стінопису та ікон в них. На-
ступним кроком мусить бути під-
готовка документів і звернення в 
ЮНЕСКО про включення пам’яток 
українського сакрального мисте-
цтва у Список Всесвітньої спад-
щини. Програма охорони та попу-
ляризації дерев’яних церков має 
бути як загальноукраїнською, так 
і міжнародною. Для забезпечення 
збереження своєї автентичности, 
деякі сакральні об’єкти негайно 
потребують ремонтно-реставра-
ційних робіт. Також актуальним за-
лишається питання популяризації 

дерев’яних церков, що сприятиме 
розвитку реґіону в цілому.

Щодо об’єктів оборонного будів-
ництва, то заслуговує уваги пропо-
зиція щодо їх музеєфікації. Музеєфі-
кація фортифікаційних комплексів 
шляхом консервації (з упорядку-
ванням навколишніх територій та 
включенням їх до системи турис-
тичних маршрутів) дозволить збе-
регти напівзруйновані замки, за-
лучити до справи охорони пам’яток 
інвесторів, створити туристичну 
індустрію реґіону на основі архі-
тектурної спадщини, яка нині існує. 
Створення таких умов експонуван-
ня є науково обґрунтованим. Досяг-
ти високого ступеню атракційнос-
ти можливо і шляхом створення на 
основі пам’ятки тематико-експози-
ційного комплексу (археологічного 
скансену). Обов’язковим при цьому 
є включення цих об’єктів до турис-
тичних і екскурсійних маршрутів.

Ще одним із шляхів використан-
ня історико-культурної спадщини 
Покуття є проведення різноманіт-
них свят, фестивалів, ярмарків, те-
атралізованих змагань. Европей-
ський досвід показує ефективність 
такого використання замкових 
комплексів. У замках, де бували ви-
значні діячі історії та культури, про-
водяться пам’ятні дні, присвячені 
цим особам. Створення і проведен-
ня цих заходів сприятиме як попу-
ляризації самих пам’яток, так і під-
триманню їх у належному стані. При 
цьому слід зважити і на той факт, що 
в цьому пляні існують вагомі про-
блеми загальнодержавного значен-
ня, зокрема на законодавчому рівні 
[1, 8].

Для ефективного розвитку ту-
ристичної галузі реґіону необхідно 
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чітко визначити повноваження між 
учасниками туристичних ринків, 
сформувати структуру управління 
туристичною галуззю та забезпечи-
ти повне використання туристич-
ного потенціялу реґіону, зробивши 
його якомога доступнішим для спо-
живача – шляхом побудови якісної 
туристичної інфраструктури [19, 
53].

Отже, багата історико-культур-
на спадщина Покуття займає вагоме 
місце в туристичній галузі реґіону. 
Її ефективне використання спри-
ятиме розвиткові і популяризації 
Івано-Франківщини. Тому виникає 
потреба розробки і запровадження 
конкретних заходів щодо вирішення 
певних проблем, які гальмують про-
цес розвитку туризму в реґіоні. Це 
зокрема: організація належного об-
ліку, підтримки і ширшого викорис-
тання музейних установ при форму-
ванні туристичного продукту; при-
стосування окремих історико-куль-
турних пам’яток під сучасні потреби 
туризму, це зокрема музеєфікація 
фортифікаційних комплексів шля-
хом консервації з упорядкуванням 
навколишніх територій; розширен-
ня форм культурно-масових захо-
дів для залучення ширшого кола 
внутрішніх та іноземних туристів; 
розробка нових та удосконалення 
наявних туристичних маршрутів; 
охорона, облік, збереження та від-
новлення об’єктів історико-куль-
турної спадщини краю; створення 
окремого самостійного централь-
ного органу виконавчої влади з пи-
тань охорони історико-культурної 
спадщини; залучення фахівців при 
формуванні й проєктуванні заходів, 
які спрямовані на підвищення кон-
курентоздатности на туристичному 

ринку; розробка і поширення різно-
манітної реклямної інформації про 
туристичний потенціял краю, пред-
ставлення области на національних 
і міжнародних туристичних вистав-
ках в Україні та за кордоном, в тому 
числі представлення інвестиційних 
пропозицій на цих та інших заходах.

При належному підході Покут-
ський край стане одним із найвід-
відуваніших куточків не тільки 
Івано-Франківщини, але й України. 
Це сприятиме залучення інвесто-
рів, а також популяризації реґіону 
загалом, що принесе не тільки до-
даткові кошти у місцевий бюджет, 
але й сприятиме збереженню та 
відновленню історико-культурних 
пам’яток.
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Abstract: The dynamics of tragic interpretation of the Earth mythologeme in Ukrai-
nian music by T. Shevchenko’s poetry is studied in the article. The works by M. Lysenko, 
S. Liudkevych, L. Revutskyi, B. Liatoshynskyi, V. Sylvestrov, Y. Stankovych, V. Kaminskyi 
are analyzed through specified topic. It turns out that the depiction of tragic Earth my-
thologeme semantics, it embodied by poet, was in music a several vectors of dynamics 
from lyrical dramatic to the lyrical and tragic.
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TRAGIZM MITOLOGEMY ZIEMIA W MUZYCZNYCH 
UTWORACH UKRAIŃSKICH WEDŁUG POEZJI TARASA SZEWCZENKI

Słowo w twórczści Tarasa Szew-
czenki jest niewyczerpanym źródłem 
ukraińskiej kultury narodowej, odży-
wiającym jej korzenie filozoficzne. Ana-
lizia sposobów realizacji mitologemy 
ziemi w muzyce ukraińskiej ujawnia 
różne strony tego pojęcia w szewczen-
kianie. W związku z tym, że od półtora 
wieku prawdziwe idee Kobziarza byłe 
zakazane albo interpretowane w «po-
trzebnym» kontekście, badanie ich zna-
czenia i sensów, a najważniajsze – od-
biór przez wybitne osoby terażniejszo-
ści jest aktualnym.

Analiza mitologemy ziemi w mu-
zycznej Shewczenkianie ujawnia, że 
aspekt metafizyczny koncentruje się w 
mikroparadygmacie «świętej ziemi». 
Według badań językoznawców, podsta-

wowymi dla niego jest figuratywne zna-
czenia prawdy i sprawiedliwości, wywo-
łujące połączenia asocjacyjne oczysz-
czenie przez wodę lub ogeiń (surowy 
grunt), oraz matki-Ojczyzny (ziemja 
ojczysta) [4]. To połączenie dwóch fila-
rów podstaw życia – ziemi i wody – jest 
czynnikiem, wskazującym o rozszerze-
nie interpretacji metafizycznej mitolo-
gemy. 

Główny wektor interpretacji mitło-
gemy w twórczości Tarasa Szewczenki 
leży w plaszcźnie tragicznego kontektu 
gorzkiego losu Ukrainy i ukraińców. Mi-
tologiema ziemi występuje tutaj przez 
aksiosymbol mogiły – ziemi, gdzie spo-
czyli snem wiecznym żołnierzy i bojow-
niki. Kozacki «wysoki grób» «ziemia-ko-
piec» – to symbole wiecznej duchowo-
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ści, chwały i wolności, – są to misteria 
Ukrainy! Wszystkie są okągłe, a krąg 
w symbolice klasztoru miał znaczenie 
wieczności – wyglądaja te mogiły niby 
pieczęci w ziemi, pozostawione przez 
odwiecznych właścicieli – autochtonów 
Ukrainy»[2, 2], [10, 199]. Więc, to jest 
pierwszy interesyjący nas aspekt za-
gadnień, które będziemy analizować w 
zakresie ekspresji muzycznej.

Najpierw w zakresie ziemia – wy-
soka mogiła zwróca na siebie uwagę 
utwór Розрита могила, w którym Ko-
bziarz pokazuje mogiłę jak symbol sa-
kralny starej mądrości i zaszczytu. Ten 
symbol wogóle jest charakterystyczny 
dla twórczości Szewczenki.

Jaskrawymi przykładami realizacji 
mifologiemy ziemi – wysokiej mogiły w 
takim gatunku muzycznym jak kantata 
jest kantata-duma Чигирине, Чигирине 
(Czyhyrynіe, Czyhyrynіe) W. Kaminskie-
go oraz kantaty Заповіт (Testament) M. 
Łysenkі, S. Ludkiewicza, Диптих (Dyp-
tych) W. Sylwestrowa i in.

W kantatcie-dumie Czyhyrynіe, 
Czyhyrynіe (określenie gatunku W. Ka-
minskiego) idee narodowości niesie 
bohater – kobziarz, wygłaszjący dumę, 
i ten symbol ukraiński występuje w par-
tii solisty, – akcentuje W. Kaminski. Za-
tem, utwór dla kobziarza z akademicką 
kameralną orkiestrą wskazuje miejsce 
kultury ukraińskiej w kontekście świa-
towym.

Mitologiema ziemi postaje w teks-
cie kantaty-dumy przez różne charakte-
rystyki semantyczne, które razem two-
rzą sens utworu.

Wysoka mogiła – jeden z głównych 
sensów Testamentu Szewczenki, ekspli-
kowany przez szereg symboli, wskazu-
jących na różne odcienie znaczniowe w 
mikroparadygmacie mitologiemy zie-
mia: mogiła, step szeroki, łany bezkresne, 

urwiska, i łany i góry. Przyimek «na» w 
strofach «поховайте / мене на могилі 
/ серед степу широкого» («na wzgó-
rzu / wznieście mi mogiłę / pośród ste-
pu szerokiego»), powoduje skojarzenia 
z wysokimi mogiłami-kurhanami w ste-
pie, w których pochowani przodkowie 

Analizując Testament w muzycznej 
szewczenkianie najpierw w kontekście 
wyżej wymienionego zdznia o wyso-
kiej mоgile, odwołujemy się do utwóru 
G.Gładkiego. W melodii, że stała się lu-
dową, wyraźnie słyszalne wschodzące 
akcenty sekstynowe chody na wyrazach 
«поховайте» i «степу», powodujące 
efekt wzrastania, a w tym wypadku – 
analogii do wymienionej wysokiej mо-
giły. Właśnie na tych skokach intonacyj-
nych w wielu wariantach wykonania lu-
dowego i akademickiego zatrzymuje się 
brzmienie przez fermata, te skoki-pod-
wyżki jest ważnym środkiem tworzenia 
kulminacji dramatycznych.

Testament ma wielu wariantów w 
zakresie utworów akademickiej kultury 
muzycznej – są to utwory M. Łysenki i 
M. Werbyckiego, O. Koszycіa i K. Stecen-
ki, S. Lyudkewycza, W. Barwinskiego i R. 
Gliera, Ł. Rewuckiego, B. Latoszyńskiego 
i W. Sylwestrowa. W tym zakresie zwró-
cimy się do trzech wariantów repre-
zentacji muzycznej tekstów poetyckich, 
które stały się artefaktami ukraińskiej 
kultury narodowej – utworów M. Łysen-
ki, S. Lyudkewycza i W. Sylwestrowa.

Pierwszymi przedstawicielami mu-
zycznej kultury akademickiej, którzy 
zwrócili uwagę na wiersz Т. Szewczenki, 
byli M. Łysenko i M. Werbyckij. Utwór 
M. Łysenki dla tenoru z męskim chórem 
został napisany 1868 roku na wniosek 
społeczności Lwowa z okazji rocznicy 
poety. Jakie są muzyczne cechy cha-
rakterystyczne utworu ze względu na 
tematykę naszego badania? Najpierw 
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to cechy, tworzące efekty wysokości i 
obszaru: szeroki zakres, akcent na ro-
snącym skoku w oktawie między za-
kończeniem pierwszej frazy na wyrazie 
«поховайте» i frazą «мене на могилі», 
tworzący efekty wysokości; rozśpiew-
ność melodii, mająca efekt obszaru na 
wyrazach «Серед степу широкого / на 
Вкраїні милій» («Pośród stepu szero-
kiego / Ukrainy miłej»). Cechą charak-
terystyczną Testamentu M. Łysenki jest 
to, że kompozytor bardzo zdecydowa-
nie i na różne sposoby przedstawia trzy 
wersety-odcinki, w których między in-
nymi są mikroparadyhmaty ziemi – wy-
mienione już mogiła, step szeroki, łany 
bezkresne, urwiska, i łany i góry.

Kantata Testament S. Ludkiewy-
cza – płótno adagio funebre, poemat wo-
kalno-symfoniczny, napisany 1934 roku 
z okazji 120-lecia urodzin T. Szewczenki 
i edytowane przez autora w 1950 roku. 
Kompozytor wykorzystuje środki eks-
presji tradycji póżniego romantyzmu.

W Testamencie S. Ludkiewicza ja-
skrawie wyodrębniony inny leksem, 
wchodzący do mikroparadygmatu zie-
mi. To leksem step, szerokość i jasność 
stepu pokazane przez oświetlenie ob-
szaru i użycie innej struktury melodii – 
z szerokimi skokami w metrorytmie 
jambicznym.

Jako antyteza brzmi kolejny odci-
nek kantaty – «Щоб лани широкопо-
лі» («Aby łany rozłożyste»), w którym 
autor używa efektu pieśni tradycji lu-
dowej, szeroką rozśpiewność, tonalny 
zakres diesowy. Rozwój emocjonalny, 
gromadzenie siły w instrumentalnych 
fragmentach-wichrach, orkiestrowe 
tutti – wszystko to tworzy dramatyczną 
kulminację w prezentacji chóru, konty-
nuowaną w odcinku orkiestrowym.

Kolejne Poco marciale tumultu-
oso – nowa naśladowcza część na temat 

«Як понесе з України» («Gdzie unie-
sie z Ukrainy»). Po nowej kulminacji 
dramatycznej na powtarzającym się «в 
синє море кров ворожу» («Do sine-
go morza wrażą krew»), kompozytor 
wprowadza szczególnie piękny i elegij-
ny odcinek Maestoso – solo tenoru, w 
którym Kobziarz zapowiada polecieć 
«дo сaмого Бога» («do samego Boga»), 
kiedy Ukraina będzie pozbawiona «во-
рожої крові» («wrogiej krwi»). Po klu-
czowym słowie «modlić się», kompo-
zytor wprowadza pauzę dramatyczną, 
która w tym kontekście ma szczególne 
znaczenie. To właśnie w takich warun-
kach muzycznych pojawiają się świetlne 
leksemy paradygmatu ziemi «…I лани, 
i гори…» («…I łany, i wzgórza…»). Solo 
to symbolizuje duchową istotę kantaty 
w sensie wiary w Boga w ogólnym kon-
tekście koncepcji dramatycznej utworu.

Jeszcze większy krok ku rozumie-
niu religijności Testamentu robi Walen-
tyn Sylwestrow, wprowadziłszy wiersz 
T. Szewczenki w Dyptych z modlitwą ka-
noniczną Ewangelii od Mateusza Ojcze 
nasz.

W. Sylwestrow tworzy cykl Psal-
my Szewczenki: Реве та стогне Дніпр 
широкий (Ryczy i jęczy Dniеpr szero-
ki), По діброві вітер виє (Po dąbrowie 
wiatr wyje), Тече вода (Płynie woda), 
Садок вишневий коло хати (Sadek wi-
śniowy koło chaty), Все упованіє моє, 
У нашім раї на землі (A w naszym 
raju tu, na ziemi), Думи мої (Dumy 
moje) (2005 – 2012). Ukraińskim na-
rodowym psalmem jest i Testament, w 
którym przez autora użyto semantykę 
różnych leksemów mikroparadygma-
tu, eksplikujących mitologemę ziemi. 
Co jest głównym w wersji Walentyna 
Sylwestrowa? Po pierwsze, to połącze-
nie Testamentu z modlitwą Ojciec nasz. 
Więc, słowo poety staje się sakralnym. 
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Po drugie, metaforyczny styl muzyki, 
jego niesamowita zdolność tworzenia 
«nieziemskich» dźwięków.

Testament W. Sylwestrowa pomię-
dzy analizowanych w tym zakresie 
utworów, Н. Нładkogo, M. Łysenka, S. 
Lyudkewycza – najwyraźniej repre-
zentuje efekt obszaru. To właśnie jest 
wysokość mogiły, w której rozkazał po-
grzebać go Kobziarz, i szerokość stepu, 
gdzie ta mogiła znajduje się.

Kolejnym przykładem eksplikacji 
tragicznej strony w interpretacji mito-
logemy ziemia jest ziemia «кровію по-
лита» («polana krwią»). Tutaj też są 
землі-гори, «кургани-гори», «засіяні 
горем / кровію политі» (ziemi-góry, 
«kopcy-góry», «zasiewany biadą, / pola-
ny krwią»). Akurat taki sens ma kanta-
ta-symfonia Кавказ (Kaukaz) S. Ludkie-
wicza, chóry Ой чого ти почорніло (Oj 
dla czego poczerniałoś) Ł. Rewuckiego i 
За байраком байрак (Za bajrakiem baj-
rak) B. Latoszyńskiego, symfonia-dyp-
tych J. Stankowycza i in.

Bardzo dobrze podkreśla subtelnie 
niuanse semantyczne poezji Szewczen-
ki Stanisław Ljudkewycz. W kantacie-
-symfonii Kaukaz mitologema ziemi 
eksplikowana przez leksem «góry», 
wchodzący do mikroparadygmatu zie-
mi, oraz niektórych innych, sporadycz-
nych.

Góry reprezentowano w utworze 
w dwóch wariantach semantycznych. 
Pierwszy polega na tym, że góry poka-
zywano w połączeniu z tragiczną i krwa-
wą historią Ukrainy i symbolem zboża, 
charakterystycznym dla mentalności 
narodowej. To wyrażono w mrocznym 
nastroju tematu «За горами гори, хма-
рою повиті, / Засіяні горем, кровію 
политі...» (Za górami góry chmurami 
zasłane, / Ludzką krwią omyte, niedolą 
zasiane...).

Dramatyzm rozwija się szczególnie 
w strofach metaforycznych «I неситий 
не виоре / На дні моря поле», gdzie 
wypowiedź również oparta jest na sym-
bolice rolniczej.

Te rolnicze symbole wykorzystane 
i w drugej części, króra przeciwstawia 
się pierwszej, ponieważ brzmi świetl-
nie, w tonalności fis-moll, w której kom-
pozytor podaje cichy, smutny temat Не 
нам на прю (Nie nam do boju), gdzie są 
strofy: «Нам тілько плакать, плакать, 
плакать. / І хліб насущний замісить. / 
Кровавим потом і сльозами...» («Nam 
tylko płakać, płakać, płakać / I chleb po-
wszedni zamiesić / Na pocie krwawym 
i na łzach…»).

Natomiast leksem góry w drugim 
wariancie semantycznym końcowej czę-
ści Борітеся! (Walczcie!) brzmi szcze-
gólnie patetycznie na tle tematu, który 
najpierw został określony dla tenorów 
i basów uniesono: «І вам слава, сині 
гори / Kригoю окуті» («I wam cwała, 
sinie góry / okute lodem»).

Finał utworu charakteryzuje się 
dynamicznym rozwojem i dramaturgią 
stopniowego rozwijania. Kompozytor 
«zaczyna od tego samego stanu nie-
trwałości, napięcia, na którym kończy 
się poprzednia część, przerywa maje-
statyczną epickią opowieść chóru przez 
ekspresyjne epizody orkiestrowe, wca-
le odpowiadające znaczeniu kluczowej 
frazy „Борітеся – поборете!” („Walcz-
cie – i pokonacie!”) i odznaczające się 
dużym dramatyzmem i energią rozwija-
nia» [6, 262].

Taras Szewczenko przeciwstawia 
dwa stany gór – «zasiewany biadą, / po-
lany krwią») jako różne systemy myśle-
nia i całego życia, jako wolę i niewolę.

Ten wariant leksemu góry nawią-
zuje do «wielkich rycerzy» z dawnym 
Prometeuszem i jego współczesnymi 
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potomkami. Więc góry stają się symbo-
lem walki, ostatnim symbolem wolno-
ści: «…Тілько дайте / Свої сині гори 
/ Oстаннії... бo вже взяли / І поле, і 
мoрe» «Tylko dajcie / Swoje sinie góry 
/ Ostatnie... bo już wzięly / I pole i mo-
rze».

Bardzo ważnym jest w poemacie 
leksem mogiła. Rozkopana mogiła wy-
stępuje w tekscie jako sakralny symbol 
niewoli: «Живою душею в Україні 
витай, / Літай з козаками понад бе-
регами, / Розриті могили в степу на-
зирай». 

Z dwóch manifestów poematu – 
walki i religijności – S. Ludkiewуcz wy-
biera pierwszy i skupia się na sensie 
leksemu góry w dwóch wymienionych 
wariantach semantycznych. Ostatni – 
góry jako symbol walki i wolności – za-
wiera sens finału oraz i całej kantaty-
-symfonii – kod-apoteozę Walczcie – i 
pokonacie!. Kompozytor tworzy kantatę 
jako wielkie wokalno-symfoniczne płót-
no, kontynuujące tradycję IX Symfonii 
Ludwiga van Beethovena z solistami i 
chórem. Jednak, kantata-symfonia jest 
napisana modernistycznym dla po-
czątku XX wieku językiem muzycznym 
z charakterystycznym dla Stanisława 
Ludkiewycza muzycznym myśleniem 
epoki puzniego romantyzmu.

Znamiennymi przykładami ekspli-
kacji mitologiemy ziemi, «polanej kwią», 
są chóralne i kameralno-wokalne utwo-
ry na wiersze Ой чого ти почорніло (Oj 
dla czego poczerniałoś), За байраком 
байрак (Za bajrakiem bajrak) i inne w 
twórczości wielu kompozytorów.

M. Łysenko, S. Worobkewycz, I. 
Bełza, Ł. Rewucki, B. Latoszynski i inne 
artysty napisali muzykę do wierszu Ой 
чого ти почорніло (Oj dla czego poczer-
niałoś). Tematem wiersza jest fatalna w 
historii Ukrainy walka na rzeczce Styr 

pod Beresteczkem 1651 roku, w czasie 
wojny polsko-ukraińskiej 1648 – 1654 
rr. Setki tysięcy ukraińskiej armii pro-
wadzonej przez Bohdana Chmielnickie-
go, wspieranej przez wojsko tatarskie, 
weszły do walki z Polakami. Zdradzone 
przez Tatarów Ukraińcy wycofali się, 
trzeć żołnierzy zostało zabitych, het-
man został schwytany przez Tatarów. 
Od krwi zabitych kozaków «зеленеє 
поле», które stało się symbolem całej 
Ukrainy, poczerniało.

W chórze Łewka Rewuckiego są 
kilka kontrastujących odcinków. Pierw-
szy – przedstawia mroczny widok pola, 
rozpoczyna się z synkopy, to niby «po-
tknięcie» na polu, usianym trupami 
kozacków. Drugi odcinek – Круг міс-
течка Берестечка (Około miasteczka 
Beresteczka), który drogą imitacji oraz 
szybkiego tempo przedstawia rozwój 
wzburzony, więc wydaje się, że bitwa 
się dzieje teraz. Znów powtarza się ma-
teriał pierwszego odcinku, w któtym 
kluczową jest metafora «poczerniało». 
W końcu jako antyteza brzmi trzeci od-
cinek – w zakresie intonacyji, rejestru i 
in. brzmi świetlnie jednak smutnie, niby 
przyjęta nieuchronność. Ten odcinek 
przedstawia przyszłość, którą przewi-
duje Kobziarz: «будете орати» («bę-
dziecie orać»).

Więc, Ł. Rewucki ukazuje tragizm 
w interpretacji mitologemy ziemi, eks-
plikowanej przez leksemy «почорніло 
/ зеленеє поле», występujęce perso-
nifikacją Ukrainy, która poczerniała od 
krwi kozaków.

Drugi wiersz Т. Szewczenki Za baj-
rakіеm bajrak jest częścią cyklu В казе-
маті (W kazamacie), napisanego pod-
czas aresztowania członków Bractwa 
Cyryła i Metodego w Petersburgu 1847 
roku. Obok świetlnego, transcendental-
nego nasrtoju wiersza Садок вишневий 
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коло хати (Sadek wiśniowy koło chaty) 
w cyklu wyraźnie wyłania się obraz mo-
giły, zwłaszcza w wierszu Чого ти хо-
диш на могилу? (Czego chodzisz na mo-
giłę?), Ой три шляхи широкії (Oj trzy 
drogi szerokie) i in.

Muzyka Borysa Latoszyńskiego 
tworzy szczególny zakres przedstawie-
nia tragizmu w historii kultury ukraiń-
skiej. W utworze Za bajrakiem bajrak z 
pięciu chórów bez opus’u kompozytor 
wytwarza obraz, pełen szczególnego 
tragizmu. B. Latoszyński pisze utwór 
w stylistyce modernistycznej, z napię-
tymi intonacyjnymi zwrotami i ich głę-
bokim harmonicznym wzmacnianiem. 
Najważniejszym środkiem tworzenia 
obrazów staje się tonalna nietrwałość – 
dźwięk «wędróje», jako ten kozak, który 
powstał z grobu i nie może znaleźć sobie 
miejsca. Dramatyczną kulminacją wier-
sza są strofy «У могилі проклятій», «А 
могила застогнала».

Właśnie Latoszyński – «jeden z 
niewielu, kto rozumiał intelektualną, 
filozoficzną istotę poezji Szewczenki 
i właśnie na tej intelektualnej istocie 
(na przekór narzucanej przez kanon 
„oficjalny” socjalnej roli poezji Szew-
czenki) skupił swoją uwagę. W kultu-
rze ukraińskiej postała pewna para-
dygmatyczna oś – Szewczenko-Lato-
szyński, – i to daje możliwość mówić o 
proporcjonalności postawy artystów, 
jak i o niechęci do integracji: jednego – 
do kultury imperialnej, drugiego – do 
proletariackiej» [9, 61-62] – pisze ba-
daczka twórczości kompozytora M. 
Nowakowycz. Więc, właśnie bliskość 
eschatologicznej, tragicznej wizji świa-
ta Latoszyńskiego i Szewczenki przy-
czyniła się do tworzenia szeregu arte-
faktów, w tym – За байраком байрак, 
Із-за гаю сонце сходить, Teче вода в 
синє море i in.

«Krwią polana» ziemia – jeden z 
kluczowych symboli wiersza З перед-
світу до вечора. Tematem utworu jest 
walka na rzeczce Kajale. Ten wiersz oraz 
Плач Ярославни (Lament Jarosławny) 
jest częścią symfonii-dyptychu dla chó-
ru a cappella J. Stankowycza. Analizując 
utwór, badacze wskazują na «obecność 
w obrazowym myśleniu utworów Ki-
jowskiej Rusi-Ukrainy korzenia rolni-
czego» [1, 10] i na pojawienie tej ce-
chy mentalnej w warunkach wojny, w 
szczególności walki pod czas wojny, gdy 
rolnicze tradycje interpretuje się jak 
żniwa: «Земля чорна копитами / По-
орана, поритая».

Kluczowym w ilustracji tragicznej 
semantyki mitologemy ziemi Jewhena 
Stankowycza jest przedstawienie walki 
w odcinku Meno mosso, gdzie tematy 
heroiczne zmieniają się tematami smut-
ku, przeprowadzane one kontrapunk-
towo, dynamiczne w repryzie. Efekt 
«martwego pola» realizuje się przez po-
litonalność z korelacją trzytonową oraz 
akordy trzy-tonowe. Jest to maksymal-
ne nasilenie uczucia rozpaczu, i wzmoc-
nione kontemplacją ziemi, «zasiewanej 
kośćmi» i «krwią polanej». Chór B. La-
toszyńskiego Za bajrakіеm bajrak oraz 
symfonia-dyptych J. Stankowycza – to 
są srony muzyczne najbardziej gorzkie-
go szkicu tragiznu w postrzeganiu mito-
logemy ziemi.

Więc, eksplikacja semantyki trage-
diowej mitologemy ziemi, przez wcho-
dzące do tego mikroparadygmatu lek-
semy, – ziemia, step, mogiła i in. – w 
zakresiae muzyki ma dynamikę wielo-
wektorową. Jeden wektor, liryczno-dra-
matyczny, charakterystyczny dla utwo-
rów Mykoły Łysenki, jego uczniów oraz 
Stanisława Ludkiewycza z kulminacją 
liryczno-medytacyjną w dyptychowi dla 
chóru a cappella Wałentyna Sylwestro-
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wa, częściami którego jest kanoniczna 
modlitwa Ojcze nasz z Ewangelii od Ma-
teusza oraz Testament T. Szewczenki. 
Drugi wektor, wychądząc od dramaty-
zmu, prowadzi do najwyższego stopnia 
tragizmu w chóralnych utworach Oj dla 
czego poczorniałoś Łewka Rewuckiego 
i Za bajrakiem bajrak Borysa Latoszyń-
skiego, symfonii-dyptychowi Jewhena 
Stankowycza i kantacie-dumie Czyhyry-
nie, Czyhyrynie Wiktora Kaminskiego.
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Abstract: Przemyśl choir society is a unique phenomenon in the history of Galicia 
liturgical choir performing of the 19th century. There was a powerful rise of Ukrainian 
spiritual art in the creative activity of Przemyśl school in Galicia in the 19th century. Dur-
ing the following decades there began a wide spread of choir movement in Galicia, as well 
as in other regions of Ukraine. Przemyśl school determined drastically new tendencies in 
the development of Galicia choir culture, correlative forms of performing in the church 
and beyond.
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KSZTAŁTOWANIE TRADYCJI WYKONAWCZYCH 
PRZEMYSKIEJ SZKOŁY CHÓRALNEJ ORAZ ICH ZNACZENIE 

W ROZWOJU KULTURY DUCHOWEJ GALICJI XIX WIEKU

Rozwój ukraińskiej duchowej 
twórczości chóralnej na przełomie 
XX – XXI wieku w znacznym stopniu za-
wdzięcza kształtowaniu różnych szkół 
regionalnych, dzięki ich działalności 
zostały zachowane i pomnożone sta-
rożytne tradycje narodowe. Jednym z 
takich ośrodków była Galicja, gdzie od-
bywało się celowe wspieranie narodo-
wej kultury chóralnej, wychowywały 
się pokolenia ukraińskich dyrygentów i 
kompozytorów chóralnych, i w okolicz-
nościach zmieniających się warunków 
społeczno-politycznych intensywnie 
działały właściwe czynniki ukraińskiej 
sztuki sakralnej.

Chóralne wykonawstwo w Galicji 
w ciągu wielu wieków było reprezento-
wane głównie przez śpiew liturgiczny i 
paraliturgiczny. W drugiej trzeci XIX w. 
w wyniku rozmaitych procesów spo-
łecznych, ideologicznych i kulturowych 
odbył się tutaj potężny przypływ ukra-
ińskiej sztuki duchowej w twórczości 
Przemyskiej Szkoły oraz w następnym 
okresie – w sztuce chórów lwowskich.

Już w XVI – XVII wieku, w okresie 
działania Bractwa lwowskiego, chóry 
galicyjskie osiągały znaczące szczyty 
sztuki liturgicznej. Tutaj znajdują się 
początki, przyszłe zasady ukraińskie-
go wykonania akademickiego modelu 
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europejskiego, o czym świadczy aspekt 
dominowania śpiewu czterogłosowego 
jako tekstury typowej, stosowanej w 
ukraińskiej muzyce liturgicznej. Pierw-
szy zwrócił uwagę na charakterystycz-
ność akurat tego wykładu F. Steszko 
w swoim dziele Z dziejów ukraińskiej 
muzyki XVII wieku (Kościelna muzyka 
w Galicji). Autor pisze o różnicy pomię-
dzy praktykami ukraińską i europejską, 
powołując się na Statut szkoły Bractwa 
Stauropigianego z 1586 r.: „Wzmianka 
o składzie chóru Bractwa lwowskiego 
jest niezwykle cenna. Jest ona świadec-
twem tego, że już pod koniec XVI wie-
ku wśród Ukraińców Galicji panował 
zachodnioeuropejski wielogłosy śpiew 
z podziałem chóru na 4 głosy: dyskan-
tów, altów, tenorów i basów; że dbano 
o to, żeby śpiewacy mieli dobre głosy – 
szczególnie w obu skrajnych partiach – 
dyskantach i basach; dla pierwszych 
poświęcona była szczególna uwaga i 
opieka, oczywiście dlatego, że już w 
tym czasie na Ukrainie główną partię 
doręczano dyskantom, a nie tenorom, 
jak to miało miejsce [...] w Europie Za-
chodniej” [13, 23].

Tak więc w aspekcie historycznym 
uwyraźnia się wysoki poziom, obszer-
ne i bogate repertuarne spektrum mu-
zyczne wykonania kościelnie-muzycz-
nego XVII w., które z różnych powodów 
na początku XIX wieku okazało się fak-
tycznie utracone.

Bodźcem do powstania nowego 
etapu rozwoju krajowej sztuki mu-
zycznej w najbardziej popularnej w 
tych czasach jego formie – chóralnym 
wykonaniu duchowym – stała się die-
cezja Przemyska. Ważnym faktem sta-
rania się zmienić sytuację jest decyzja 
konsystorzu Przemyskiego o potrzebie 
poprawy edukacji diaków (1805) oraz 
powołanie I. Snigurskiego na Biskupa 

Przemyskiego w 1816 r., a 1 paździer-
nika 1817 r. – otwarcie „Zavedienije 
pivchesko-uchytelskoye” (Instytut dia-
ko-nauczycielski). Koncepcyjnie waż-
ne aspekty tego procesu w kontekście 
ogólnego rozwoju ukraińskiej sztuki 
muzycznej szczegółowo i wszechstron-
nie omówione w wielu pracach współ-
czesnych teoretyków (historyków) 
sztuki M. Zahajkewycz, L. Kyjanow-
skiej, O. Kozarenka, L. Kornij, N. Ko-
stiuk, O. Bencz-Szokało. Natomiast w 
niniejszych studiach skupiono uwagę 
na sensie tego fenomenu jako zjawiska 
wykonawskiego. Bowiem chór Przemy-
skiej katedry stworzył ten ideał, który 
był utrzymywany i pielęgnowany w cią-
gu wieku i którego wpływ dostrzegamy 
w dzisiejszej praktyce wykonywania 
Galicji. A w kontekście społecznym ten 
ośrodek możliwie oznaczał kształtowa-
nie zmian w postawach obywatelskich 
ówspółczesnej przewodniczącej war-
stwy krajowej – nowej generacji kleru, 
który odegrał kluczową rolę w rozwoju 
nowoczesnego narodu ukraińskiego w 
drugiej połowie XIX wieku.

Innowacje te miały dość radykalny 
charakter w kontekście społecznych 
i kulturowych realiów kraju. Ponie-
waż znaczny okres przed nimi, czyli 
do ostatnich latach trzeciej dekady 
XIX wieku wykonanie chóralne Galicji 
przebywało w upadku, lub, jak zauwa-
żył B. Kudryk w „postaci twardego ka-
miennego snu. Samotną muzyką kultu-
ralną w kraju jest kościelny irmolojny 
i co najwyższe – bohohlasnykovy i [...] 
pospolito-partesny śpiew, przekształ-
cony w pseudojerozolimkę” [11, 82]. 
Ogólny upadek życia cerkiewnego oraz 
mistrzowskiego poziomu odpraw w 
większości cerkwi na ziemiach ukra-
ińskich Galicji nie mógł, oczywiście, 
sprzyjać rozwojowi cerkiewnego śpie-
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wu. Właśnie z tymi zjawiskami w cią-
gu dłuższego czasu powiązywano ne-
gatywne tendencje w wykonywaniu 
liturgicznym. Śpiew cerkiewny owej 
epoki istniał w postaci kryłosnego mo-
nofonicznego (co najwięcej – unisono-
wego), później „diakowskiego” śpie-
wu. Przy czym notny tekst jako tekst 
autorski, dla przeważnej części parafii 
był niedostępny z różnych powodów 
(brak materiału notnego, brak muzycz-
nie wykształconych śpiewaków, brak 
funduszy, itp). Dlatego mistrzowski 
śpiew cerkiewny (jako zjawisko, któ-
re opiera się na czytaniu technicznym, 
właściwej interpretacji dramatycznej 
i obrazowej) dla ówczesnej Galicji był 
po prostu niedostępny. Rozśpiew nie-
zbędnych dla konkretnej odprawy tek-
stów odbywał się prawie w całości z 
inicjatywy diaka jako nośnika tradycji 
lokalnej. Otóż, śpiew diakowski – głę-
boko organiczne, spowodowane przez 
realia regionu zjawisko.

Poziom artystyczny w kapłanów 
Cerkwi był, oczywiście, niewystarcza-
jący; ponieważ nie mieli wykształce-
nia muzycznego, nie było samej moż-
liwości gromadzenia doświadczenia 
muzycznego poprzez postrzeganie 
nowych dzieł liturgicznych (czysto pe-
ryferyjne aspekty ówczesnego życia 
kulturalnego). Dlatego tradycje śpiewu 
diakowskiego mogły się orientować 
wyłącznie na modelach chramów me-
tropolitalnych, z jednej strony, oraz na 
lokalne regionalne osobliwości intona-
cji narodowej.

Dominowanie przez długi czas ta-
kich form samoliwkowego i tzw. obycz-
nego śpiewu wywarło istotny wpływ 
na wykonawskiej i stylowej bazie wy-
konawstwa duchowego. Podstawę re-
pertuaru składały głównie nieskom-
plikowane pieśni liturgiczne i para-

liturgiczne, które były dostępne dla 
nieprofesjonalnych śpiewaków (i zo-
rientowane na ogólnonarodowy śpiew 
w cerkwi). To przybliżało śpiew cer-
kiewny do tradycji ludowych. I nawet 
później, przy obecności profesjonal-
nych artystów, repertuar większości 
chórów cerkiewnych również był zo-
rientowany na możliwość wspólnego 
z parafianami wykonania. Ta prostota 
jednocześnie była powołana zapewnić 
odpowiedność przestrzegania właści-
wych zasad kościelnych, w szczególno-
ści kanonu o istocie śpiewu cerkiew-
nego. Z pewnością sprzyjał ten fakt, że 
większość kompozytorów – twórców 
dzieł cerkiewnych – albo mieli san ka-
płański, albo należeli do aktywnych 
działaczy gromad kościelnych. Wiele 
cennych komentarzy i uwag na temat 
specyfiki wykonawstwa narodowgo w 
zachodnich regionach Ukrainy, które 
są czasem niezbędne dla naukowego 
uzasadnienia osobliwości galicyjskie-
go duchowo-chóralnego wykonania, 
do zrozumienia motywacji przejścia 
od „samoliwkowych” tradycji do not-
nego śpiewu, wprowadzanego przez 
przedstawicieli szkoły Przemyskiej (w 
rzeczywistości – przejście od zakorze-
nionej i szeroko rozpowszechnionej 
ustnej do kultury pisanej) daje praca 
O. Bencz-Szokało Ukraiński śpiew chó-
ralny: Aktualizacja tradycji zwyczajo-
wej [4].

Cechy regionalnego sposobu śpie-
wu, o których mówi O. Bencz-Szokało, 
stanowią ważną podstawę do zrozu-
mienia zadania, które w rzeczywistości 
rozstrzygnął chór Diecezji Przemyskiej. 
Nawet nie sam fakt wprowadzenia 
chóralnego wykonawstwa w szerokie 
doświadczenie kulturowe i praktykę 
wykonawską, lecz również uderzający 
artystyczny „przełom”, ponieważ chó-
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ralne wykonanie od dawna było znane 
w regionie, bo w Galicji jeszcze przez 
Przemyślem kultywowano tradycję po-
lifonii partesnej (repertuar chóru Brac-
twa lwówskiego zawierał 4 Liturgie i 
Canon M. Dileckiego, natomiast – żad-
nego koncertu” [13, 27].

Tak więc, aby opanować para-
dygmat ukraińskiego stylu „złotego 
wieku”, reprezentowany przez dzieła 
A. Vedela, M. Berezowskiego i D. Bort-
nianskiego, Galicyjskie wykonawstwo 
chóralne powinne było osiągnąć inne, 
niwelowane przez długi czas w regio-
nie, osobliwości tembralno-intonacyj-
ne.

Pierwszą próbę zorganizowania 
chóru przy katedrze w Przemyślu pod-
jął I. Snigurskyj 1828 r. Jego bezpo-
średnie doświadczenie muzyczne sfor-
mowało się w trakcie pracy kapłańskiej 
w cerkwi Św. Warwary, w chór której 
w 1809 r. prześli śpiewacy po zamknię-
ciu kapeły Ambasady Rosyjskiej, w tym 
samym czasie ideał liturgiczny i mu-
zyczny brzmienia chóralnego, wpro-
wadzany przez I. Snigurskiego w  Gali-
cji przez całe jego życie i który w końcu 
zamienił się w „kult Bortnianskiego”. 
On zaprosił do współpracy fachowych 
liderów pomyślanego chóru – A. Nanke 
(dyrygent i regent), W. Sersawija (wo-
kalista – bas, asystent regenta), O. Le-
wyckiego (kapełan) oraz profesora 
Uniwersytetu Lwowskiego J. Napadije-
wycza, M. Werbyckiego. Na podstawie 
istniejących tutaj sił wykonawczych oni 
zaczęli radykalną reformę artystyczną. 
Celem biskupa była nie tylko organiza-
cja jednego chóru, aby podnieść prestiż 
diecezji, ale systematyczna praca na 
podniesienie części artystycznej od-
praw w Galicji w ogóle. Dlatego wiele 
uwagi poświęcano i młodzieży z róż-
nych diecezji. I. Snigurskyj wprowadza 

w 1828 roku systematyczną edukację 
muzyczną w szkole muzycznej, gdzie 
obowiązkowe było ustawienie głosu, 
nauka gry na instrumentach, teorii mu-
zyki i harmonii, ale głównym zadaniem 
było przygotowanie śpiewaków dla 
chóru Soboru Katedralnego.

W ten sposób ułożyły się prze-
słanki do kształtowania nowego zja-
wiska w kulturze muzycznej Galicji, 
które mianowano Przemyską Szkołą 
Chóralną, w której ważną rolę odgry-
wał śpiew chóralny i tradycje wykona-
nia liturgicznego w czasie nabożeństw 
cerkiewnych.

Dla ówczesnej kultury Galicji te 
osiągnięcia odegrały decydującą rolę 
w kształtowaniu stereotypu brzmienia, 
sposobu śpiewu, osobliwości polifonii, 
co miało ogromne znaczenie nie tylko 
dla rozwoju lokalnego wykonania chó-
ralnego, ale także dla całej narodowej 
kultury muzycznej. Chodziło w szcze-
gólności także o kultywowanie chó-
ralnego śpiewu a cappella. Sam „chór 
równał się dobrej operze, i okazało się, 
że istnieje w Europie oprócz trzech ka-
tegorii muzyki o różnym charakterze, 
czyli niemieckiej, włoskiej i francu-
skiej, jeszcze czwarta kategoria cha-
rakterystyczna: ruska” [5, 139]. O skła-
dzie chóru, oprócz wskaźników ilościo-
wych (choć liczba uczestników w dużej 
mierze powodowała osiągnięcie pożą-
danego rezultatu), można wnioskować 
na podstawie danych B. Kudryka. On 
zwrócił uwagę na to, że „według sta-
rego zwyczaju w chórze występowały 
siły chłopięce” [11, 84], i to jest podsta-
wą wnioskować o istnieniu tradycyjne-
go dla ukraińskich chórów cerkiew-
nych czterogłosia (partie dyskantów, 
altów, tenorów i barytonów-basów). 
W ten sposób w latach 1830 – 1834 
Szkoła Przemyska w swojej historii 
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osiągnęła najwyższy poziom. Systema-
tyczne występy dobrze wyszkolonego 
kolektywu chóralnego jaknajbardziej 
sprzyjały realizacji idei rozpowszech-
nienia nowych priorytetów artystycz-
nych, a jednocześnie – inspirowały na 
bardziej podniosłą służbę, przyciągały 
do liturgii Katedry Przemyskiej wiel-
bicieli sztuki, czyniły ją przedmiotem 
rzadkich innowacji wokalnych, a także 
w kontekście ukraińskiego wykonaw-
stwa chóralnego – potężnej tradycji 
śpiewu.

Kolejny aspekt związany jest z re-
pertuarem kolektywu. Chór Przemyski 
w tej dziedzinie miał jasno określone 
priorytety: kompozycje barokowe i 
klasyczne wieku XVIII, przede wszyst-
kim D. Bortnianskyj, oczywiście, z oce-
ną tego zjawiska w sztuce chóralnej 
kraju przez długi okres. Kluczową tu-
taj była interpretacja artystyczna jego 
dzieł, które były postrzegane przez 
społeczeństwo jako wyjątkowe odkry-
cie artystyczne. Ponieważ na ziemiach 
zachodnioukraińskich nie było takie-
go doświadczenia artystycznego, jak 
na Ukrainie Naddnieprzańskiej, gdzie 
wtedy w prawosławnych klasztorach 
brzmiała muzyka A. Wedela, M. Bere-
zowskiego, D. Bortnianskiego. Obrazo-
wo dramatyczne cechy dzieł D. Bort-
nianskiego naprawdę były niezwykłe 
nawet dla wykształconej publiczności 
krawędzi artystycznej z powodu zanik-
nięcia starych tradycji śpiewu chóral-
nego w ciągu ubiegłego wieku. Dlatego 
koncerty chóralne zawierały bardzo 
cenne, narodowo znaczącą informacje 
dla artystycznego postępu, apelowały 
do tworzenia nowych sił wykonaw-
skich i radykalnej rewizji bytujących 
tradycji.

W praktyce twórczej Przemyskie-
go chóru diecezjalnego dominowały 

dzieła Bortnianskiego, co świadomie 
wspierał I. Snigurskyj. To jednakże 
ustala ogólny poziom artystyczny dla 
chórów kościelnych kraju na trwały 
period. W ciągu XIX i na początku XX 
w. utwory kompozytora włączano do 
repertuarów nie tylko zawodowych, 
ale także amatorskich zespołów, ich 
wykonanie stało się rodzajem testu ar-
tystycznej „dojrzałości”.

Twórcze osiągnięcia Przemyskie-
go ośrodka chóralnego (łącznie z jego 
przewodniczącymi i wykonawcami) 
już za 1820 – 30 lat pojmowane były 
jako „szkoła”, dzięki temu, że w Galicji 
została przyjęta idea rozwoju kultury 
chóralnej jako narodowego fenome-
nu w kontekście dość sztywnych spo-
łecznych okoliczności i realizacja tego 
pomysłu nie sprowadza się do jednego 
zjawiska. Akurat „szkoła”, która zosta-
ła zrealizowana na glebach kościelne-
go śpiewu i tradycji ludowych, współ-
działając w ich naturalnym środowisku 
(kapłani i chłopi), w dobę narodnictwa 
została podchwycona i rozesłana przez 
warstwy studentów-inteligentów oby-
watelstwa Galicyjskiego. To w końcu 
doprowadziło do stworzenia własnej 
potężnej bazy wykonawskiej oraz arty-
stów-specjalistów.

Fenomen Przemyskiego ośrodka 
chóralnego zapewnił potężny skok ja-
kościowy w rozwoju tradycji śpiewu w 
środowisku zawodowym, a poza tym 
dodał jej naturalnej dla ukraińskiej 
sztuki treści obywatelskiej. I chociaż 
nowe inicjatywy kierowników chóru 
Katedry Przemyskiej rzekomo reali-
zowane były „na przekór” ustalonych 
zwyczajów prowadzenia nabożeństw, 
opierały się one na głęboko zakorze-
nione w kulturze narodowej (w tym i 
Galicyjskiej) artystyczne cechy men-
talne. 
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prowadził potężny barokowy rozwój 
Ukrainy i Polski, wpływ austriacko-
-niemieckiego klasycyzmu i czeskiego 
protoromantyzmu. Stanowcze zerwa-
nie z epoką „nieartystycznego śpiewa-
nia” (czyli w rzeczywistości – upadku 
własnego profesjonalnego śpiewu chó-
ralnego), Przemyska Szkoła stworzyła 
swoją własną pozycję w sztuce – to była 
sztuka ukraińskiego śpiewu chóralne-
go, w którym tak zwane ideały „Złotego 
wieku” przybrały obywatelskiego, kra-
jowego brzmienia jako zjawisko ory-
ginalne. Tak więc, „Szkoła Przemyska” 
wyraziła istotę tradycji narodowych.

Stylistyka (w tym sceniczna) prac 
liturgicznych kompozytorów galicyj-
skich przez długi czas jest oparta o sty-
listyczny model, wyrobiony obrazami 
dźwiękowymi Przemyskiej szkoły.

Twórcze uniesienie podczas jako-
ściowego funkcjonowania Szkoły Prze-
myskiej – jak i kolejny raz – upadek – w 
rzeczywistości, wyraża też działanie 
zasady „zmiennej środowiskowej” czy 
odszkodowania rozwoju pewnych zja-
wisk w terytorialnie (lub geograficz-
nie) innym ośrodku artystycznym i 
krajowym. Lokalny regionalny wzrost 
zjawiska ogólnonarodowego poziomu 
jest logicznie motywowany i impo-
nującą skalą ruchu chóralnego w naj-
bliższych dziesięcioleciach nie tylko w 
Galicji, ale także w innych regionach 
Ukrainy. Tutaj spotykamy się z całkiem 
oczywistym przejawem mechanizmu 
samozachowawczego kultury a jego 
realizacją przez tworzenie (pozornie 
losowe) regionalnych szkół artystycz-
nych w kontekście konkretnych środo-
wisk i zrównoważonego rozwoju życia 
kulturalnego. Zjawisko to jest w swej 
istocie głęboko charakterystyczne dla 
kultury i sztuki ukraińskiej.

Otóż, Przemyska Szkoła określiła 
paradygmat rozwoju galicyjskiej sztuki 
chóralnej na następny okres, na pod-
stawie modelu form korelacyjnych wy-
konania zarówno w kościele jak i poza 
nim. Stworzone tradycje artystyczne 
zyskały znaczenie form kulturowych, 
które przyczyniły się i przyczyniają 
się do jej identyfikacji wśród innych 
szkół regionalnych. Jednocześnie litur-
giczny śpiew chóralny jak najbardziej 
wybitne jej osiągnięcie w trakcie funk-
cjonowania (tj. kilka lat na przełomie 
1820 – 30) doprowadził do osiągnięcia 
nowej jakości wokalnej sztuki chóral-
nej: wyraźnie moduluje ona w płasz-
czyznę wykonania, co w warunkach 
galicyjskiej kultury było równoważne 
zruszeniu całego systemu stylistycz-
nego. Mimo krótkiego okresu istnie-
nia szkoły oraz przeniesienia centrum 
wykonawstwa liturgicznego do Lwowa 
już w ciągu następnej dekady (koniec 
1830. – 1840.) spowodane przez czyn-
niki subiektywne (przede wszystkim 
choroba – odejście od spraw chóral-
nych i śmierć A. Nanke; brak profesjo-
nalnego poziomu u jego następców) i 
obiektywne (przeniesienie tutaj wyko-
chanych wokalistów na placówki edu-
kacyjne we Lwowie) – nowa generacja 
duchownych stała się nową generacją 
muzycznych i publicznych działaczy z 
ukształtowanym myśleniem obywatel-
skim i zaangażowaniem artystycznym, 
na co wskazuje organizacja i pomyślne 
rozwijanie ruchu społecznego i chóral-
nego na terenach Ukrainy Zachodniej i 
Zakarpacia. 
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Abstract: In the article the problem of rhythm and plastic influence on professional 
education and choreographic of training Ukrainian and Polish communities in Eastern 
Galicia is highlited. The author analyzes scholarly researches of outstanding pedagogues-
folklorists. She summarizes the achievements and implementation of leading masters of 
Ukrainian choreography and analyzes major trends, based on methodological and practi-
cal experience of artists. The impact of the development of sense of rhythm in the profes-
sional education of musicians, dance and theatre arts is clarified. It confirms its effective-
ness in the process of practical implementation.
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movement, improvisation
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KULTUROLOGICZNY WPŁYW RYTMOPLASTYKI NA KSZTAŁCENIE 
ZAWODOWE ORAZ SZKOLENIE CHOREOGRAFICZNE SPOŁECZNOŚCI 

UKRAIŃSKIEJ I POLSKIEJ GALICJI WSCHODNIEJ

W początkach XX wieku w proces 
rozwoju zawodowej edukacji muzycz-
nej oraz choreograficznej Ukrainy Za-
chodniej została organicznie wpisa-
na rytmoplastyka, dotykając różnych 
ośrodków krajowych i realizując się 
zarówno w formach akademickich jak i 
etnocharakterystycznych, amatorskich i 
zawodowych.

To miało istotny wpływ na sys-
tem szkolenia zawodowego muzyków, 
zwłaszcza w syntezie z najnowszą dys-
cypliną – solfeżem, doprowadziło do 
opanowania najnowszych gimnastycz-
nie-sportowych oraz choreograficznych 

metod (od systemu ćwiczeń przygoto-
wawczych do etapu scenowych kompo-
zycji koncertowych), zmieniło akcen-
ty w zasobach wyrażalnych teatru. W 
ukraińskiej pedagogice muzycznej osią-
gnięto znaczne napracowania w dzie-
dzinie włączenia zabaw muzycznych 
pochodzenia ludowego w proces edu-
kacyjny. Ważną rolę edukacyjnego po-
tencjału pieśni i zabaw „dla nauki” przy-
znawali ukraińscy folklorzyści-peda-
godzy W. Werchowynec [2], F. Kołessa, 
O. Suchowerska [6] H. Terłecki i in. Za-
łożycielem tego kierunku był lider for-
macji i ruchu ukraińskiego sokolskiego 
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oraz płastowego (harcerskiego), jeden 
z założycieli krajowego systemu wycho-
wania fizycznego prof. Iwan Boberski, 
który pomyślnie łączył praktyczną dzia-
łalność społecznie-sportową, organiza-
cyjną i edukacyjną z pracą twórczą. Jako 
zawodowiec wektoru proeuropejskiego 
studiował i pracował na uniwersytetach 
Lwowa, Grazu i Wiednia, dokładnie ba-
dał działalność ośrodków sportowych 
Francji, Szwecji, Czech i Niemiec, budu-
jąc narodowo uzasadniony system. W 
1904 roku ukazuje się jeden z licznych 
jego podręczników Gry i zabawy rucho-
we, który w latach 1930. wytrzymał 
pięć publikacji [1]. 

Jeszcze jednym wektorem jest no-
watorstwo systemu zaproponowanego 
przez Jacques’a Dalcroze’a, co wynikało 
z potrzeby rozwijania poczucia rytmu w 
profesjonalnym kształceniu muzyków, 
szukania wzajemnych połączeń relacji 
dźwiękowych z umiejętnościami moto-
rycznymi, zwłaszcza w procesie nauki 
solfeżu. Najpierw poprzez zaangażowa-
nie gestu dyrygenckiego, później uzu-
pełnienie plastyki rąk i nóg (różne kro-
ki, skoki) w trakcie wykonania pewnych 
wzorów rytmicznych. W praktycznej 
realizacji szkolenie według tej metody 
potwierdziło swoją skuteczność w za-
kresie tańca oraz sztuki teatralnej.

Jednak opisując swój system, 
E. Jacques-Dalcroze wskazał na jej 
główne składniki, ściśle ze sobą związa-
ne (gimnastyka rytmiczna, solfeż oraz 
improwizacja): „...Nasze zajęcia są przy-
gotowaniem do wszystkich sztuk, po-
nieważ rytm jest podstawą wszystkich 
sztuk, studiowanie rytmu pozwala nam 
rozpoznać rozmiary, kontrasty, korela-
cje zarówno w liniach jak i dźwiękach” 
[10, 54-64].

Podstawowe etapy edukacji, mają-
ce na celu pokonanie kluczowych pro-

blemów metody tradycyjnej (izolacja 
czynności w ramach systemu dyscyplin 
i brak emocjonalności jako kluczowego 
czynnika edukacji muzycznej) to przede 
wszystkim:

- ćwiczenia na akcenty metryczne 
(ruchy do muzyki, inscenizacja, elemen-
ty choreografii);

- ćwiczenia dla wychowania szyb-
kiej reakcji (umiejętność szybkiego włą-
czenia się w ruch, jego przerywanie lub 
modyfikowanie);

- praca nad wyczuleniem słuchu 
wewnętrznego i wychowanie słuchu 
absolutnego;

- rozwój techniki wykonania;
- ćwiczenia dla ruchu plastycznego 

i scenicznego, improwizacji, rozwoju 
emocjonalności.

Ostatecznym celem szkolenia jest 
rozwój ogólnej muzykalności i zdolno-
ści intelektualnych dzieci poprzez po-
łączenie śpiewu, improwizacji i ruchu; 
uświadomienie elementów języka mu-
zycznego przy pomocy ruchu, poprzez 
tworzenie obrazów wizualnych; pozna-
wanie muzyki przez doznania dotyko-
we, kinestetyczne i wizualne.

Pogląd innowatora w systemie edu-
kacyjnym na ciało jako na swoisty in-
strument muzyczny powoduje rozwój 
uczucia rytmicznego i koordynacji ru-
chowej, danych wokalnych, tworząc wa-
runki dla rozwoju innych składników 
muzykalności: „Bez cielesnego poczucia 
rytmu [...] nie może zostać odtworzony 
rytm muzyczny – stwierdził Jacques-
-Dalkroze. – Jesteś dziełem sztuki, od-
kryj sztukę w samym sobie, w swoim 
ciele” [5, 193].

Świadectwem postępowej myśli 
społecznej w stosunku do wspomniane-
go systemu nowatorskiego w Polsce są 
słowa Ignacego Paderewskiego: „Jacqu-
es-Dalcroze otworzył nowy sposób my-
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ślenia, który ma doprowadzić do ustale-
nia muzyki jako czynnika rozwijającego, 
poddając nasz cały organizm pielęgno-
waniu harmonii, sami musimy zostać 
istotami harmonijnymi” [1, 47].

W latach 1920 podobne instytu-
cje działają w Moskwie i Petrogradzie 
(Sankt Petersburgu) (w tym słynny 
„Kurs gimnastyki rytmicznej E. Jacqu-
es-Dalcroze’a” pod kierunkiem S. Woł-
końskiego). Znaczne zainteresowanie 
rytmem w różnych dziedzinach obser-
wujemy też na Ukrainie.

Pierwsze przykłady wprowdzenia 
rytmoplastyki lub rytmiki w programy 
edukacyjne związane z funkcjonowa-
niem polskich instytucji muzycznych 
we Lwowie. Początkowo ta dyscyplina 
ukazała się w polskiej instytucji prywat-
nej – Lwowskim Instytucie Muzycznym, 
została wprowadzona do programu 
przez Stanisława Gołowackiego. Absol-
wentka klasu fortepianu słynnych na-
uczycieli oraz pianistów koncertujących 
Heleny Ottawowej i Henryka Melzera w 
Konserwatorium Galicyjskiego Towa-
rzystwa Muzycznego we Lwowie Zofia 
z Jarockich Świątkowska po kształceniu 
w nowo otwartej szkole E. Jacques-Dal-
croze’a w Dreźnie i Hellerau (1910 – 
1911) założyła i przewodniczyła w 
Gimnastycznej Szkole Rytmiki Muzycz-
nej i Solfeżu. Prowadziła szkołę wspól-
nie z jeszcze jedną absolwentką Oddzia-
łu Dreźnieńskiego Florą Szczepanow-
ską [10], a z roku 1917 – samodzielnie. 
Osiągnięte wyniki demonstrowano 
publicznie na występach – popisach w 
sali Młodzieżowego Towarzystwa Spor-
towego “Sokół”.

Zaczynając od 1920 roku nauka 
solfeżu – w tych czasach dyscypliny 
rzadko spotykalnej w niemieckich, au-
striackich, polskich profesjonalnych 
zakładach muzycznych – została wpro-

wadzona w programy edukacyjne Kon-
serwatorium Polskiego Towarzystwa 
Muzycznego przez jego dyrektora Ada-
ma Sołtysa (zaproszona do jej wykłada-
nia Z. Świątkowska prowadziła kurs ze 
stopniowym wzrostem liczby godzin, co 
wyraźnie wskazuje na wysoką rezulta-
tywność dyscypliny innowacyjnej).

Niedługo ten przedmiot wszedł 
do listy kilku najbardziej zaawansowa-
nych prywatnych instytucji muzycznych 
Lwowa, w tym szkoły Sabiny Kasparek 
(tutaj wspomniana wykładowczyni pro-
wadziła zajęcia z rytmiki, solfeżu oraz 
śpiewu chóralnego). Później z zakładem 
współpracowała córka Bogna, która stu-
diowała układ rytmiczny w Genewie. 
Kursy rytmoplastyki oraz tańca współ-
czesnego powstały w szkole dramatycz-
nej F. Fronczkowskiego (tutaj wykładała 
Barbara Wolska – była aktorka Teatru 
Stanisławskiego w Moskwie), Zakładzie 
Muzycznym M. Rayss, Lwowskim Insty-
tucie Muzycznym A. Niementowskiej 
(później – Lwowskie Konserwatorium 
Muzyczne im. K. Szymanowskiego). W 
pozostałych polskich zakładach Lwo-
wa studiowano pochodne od Dalcro-
ze’owskigo systemy jego uczniów: wig-
manowski – Szkoła Tańca Współczesne-
go M. Broniewski, Szkoła Tańca Arty-
stycznego M. Rzeczyckiej-Wajdowej, w 
mieście działały również szkoły prywat-
ne B. Katz (studiowała w G. Bodenwi-
zer) i Ukrainki A. Fedak-Drohomyreckiej 
(uczenicy E. Jacques-Dalcroze’a) [6, 11].

Nauka rytmiki według systemu 
E. Jacques-Dalcroze’a trafiła do listy 
dyscyplin Wyższego Instytutu Muzycz-
nego imienia M. Łysenki we Lwowie. 
Ta pozycja weszła w system edukacyj-
ny muzyków z inicjatywy Wasyla Bar-
winskiego, który był zafascynowany jej 
skutecznością podczas studiów w Pra-
dze, był znajomy osobiście z założycie-
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lem metody i skierowywał do niego na 
studia swoich uczniów (Oksanę Drago-
myrecką). Do roku 1933 na Wyższym 
Instytucie Muzycznym zajęcia z rytmiki 
prowadzili przeważnie wykładowcy za-
graniczni, z ukraińskich specjalistów – 
żona kompozytora Natalia Puluj, która 
również studiowała ją w Pradze, i Zeno-
via Kołtyn-Krug, która specjalizowała 
się bezpośrednio w Genewie.

W dwudziestoleciu międzywojen-
nym dla ukraińskiej wspólnoty Galicji 
podstawowym zadaniem dla kształto-
wania świadomej wspólnoty narodowej 
stała się synteza wychowania patrio-
tycznie-sportowego i artystycznego. 
Naukę zasobów rytmiki i rytmoplastyki 
szeroko zaangażowano w wykształce-
niu ogólnym i specjalnym, wykaz zaso-
bów choreograficznych oraz teatralnych 
zespołów i zakładów z akcentem na wy-
tok narodowy. Takie podejście było jed-
nobrzmiącym z pozycjami nauki Karła 
Orffa w Niemczech, Zoltána Kodálya na 
Węgrzech, L. Aleksejewa, W. Dawydo-
wa, M. Czystiakowa, S. Kłubkowa w Ro-
sji. Zwolennicy tego podejścia w Galicji 
i w Ukrainie to Iwan Boberski, Oksana 
Fediw-Suchowerska, Wasyl Wercho-
wyneć, Jarosław Chuperchuk a także 
Wasyl Awramenko, który wyemigrował 
w 1922 roku do Lwowa i założył tutaj 
Szkołę Narodowego Tańca Ukraińskie-
go i Balet Narodowy, z którym odbył ga-
strole w licznych miastach kraju.

W latach 1920 zarówno rytmika jak 
i ruchanka (czyli gimnastyka, wycho-
wanie fizyczne) zostały wprowadzone 
w Wydziałowej Szkole dla Dziewczyn 
imienia T. Szewczenki, Prywatnym 
Gimnazjum Humanistycznym “Ridna 
Szkoła” Ukraińskiego Stowarzyszenia 
Pedagogicznego z nauką w języku ukra-
ińskim oraz Gimnazjum Sióstr Bazylia-
nek. Te przedmioty we wspomnianych 

instytucjach prowadziła uczennica 
Iwana Boberskiego, znany teoretyk i 
praktyk pracy sportowo-rekreacyjnej 
dla dzieci i młodzieży Oksana Fediv-Su-
chowerska [8, 93]. W wielu placówkach 
szkoleniowych (głównie kobiecych) 
działaczka wprowadziła kurs rytmo-
plastyki i scenicznego tańca ludowego, 
układała tańce w przedstawieniach te-
atralnych, pracowała jako baleryna w 
Operze Lwowskiej, a później – jako wy-
kładowca baletu. W 1930 roku założyła 
i kierowała pierwszą w Galicji Wschod-
niej Szkołą gimnastyki etnograficznej, 
krajowych zabaw terenowych, tańca 
i śpiewu (oprócz rytmoplastyki tutaj 
uczono tańca wolnego i ewrytmiki).

Metodologiczne zasady i własne 
doświadczenia praktyczne działaczka 
uogólniła w książce Żwawe zabawy oraz 
gry z melodiami i powiedzonkami, przy-
gotowanej do publikacji we współautor-
stwie z Michałem Gajworonskim (1924) 
[9]. Jej inicjatywę później uzupełniły 
zbiornik tańców i zabaw rytmicznych 
dla dzieci Mołodanczyk O. Zakłynskiej, 
Żwawe zabawy oraz gry I. Boberskiego, 
Wesnianoczka W. Werchowyńca, praca 
rękopisna R. Petryny Materiały do nauki 
ukraińskiego tańca ludowego.

Wśród ukraińskich apologetów tań-
ca współczesnego w Galicji Wschodniej 
w omawianym okresie należy wspo-
mnieć A. Gurgułę-Szczuratową, A. Ger-
dan-Zakłyńską, G. Gołubowską-Bałtaro-
wycz, D. Szewciw-Jemec, D. Nyżankiw-
ską-Snigurowych, wyżej wspomnianą 
O. Fedak-Drogomyrecką i in. Każdy z 
nich wniósł znaczący wkład w procesy 
profesjonalizacji narodowej sztuki cho-
reograficznej drogą syntezy z rytmopla-
styką, wolnym tańcem i ewrytmiką.

Z powyższego widać, że nauka o 
rytmoplastyce w okresie dwudziestole-
cia międzywojennego wywarła wpływ 
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wieloaspektowy na system edukacji 
przedszkolnej, kształcenia ogólnego, 
specjalne muzyczne i choreograficzne 
szkolenie społeczności ukraińskiej i pol-
skiej w Galicji Wschodniej. W każdym 
z nich realizowały potencjał kreatyw-
ny następcy Emile’a Jacques-Dalcro-
ze’a – absolwenci jego kursu w Dreźnie, 
Hellerau, Genewie, licznych placówek 
kształceniowych, założonych przez jego 
uczniów w innych krajach.
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ДИРИҐЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА МИЛОСЛАВСЬКОГО 
У РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОГО НАРОДНОГО ХОРУ

На сучасному етапі розвитку 
мистецтвознавчої науки велика 
роль відводиться вивченню куль-
тури різних реґіонів Европи через 
розкриття творчості провідних му-
зикантів. Ця проблема знайшли своє 
втілення у чисельних статтях про ді-
яльність окремих музикантів і мис-
тецьких колективів, у рецензіях на 
концерти тощо. Особливо актуаль-
ним у даному аспекті є осмислення 
специфіки мистецького життя Укра-
їни ХХ століття – найбільш складно-
го і суперечливого періоду в її істо-
рії. 

Дослідження специфіки твор-
чого шляху конкретного мистця в 
аспекті розвитку певного творчого 

колективу є необхідною умовою ро-
зуміння епохи, її основних ідеалів, 
і є деяким відображенням історич-
них та соціяльно-культурних подій. 
Окрім того праці, присвячені даній 
проблематиці, стають методоло-
гічною базою для осягнення осо-
бливостей розвитку окремого на-
ціонального мистецтва, розуміння 
основних творчих позицій провід-
них мистецьких колективів та окре-
мих виконавців.

Із здобуттям Україною неза-
лежності активізувався інтерес до 
вивчення культури різних реґіонів 
країни. При значній кількості реґі-
ональних досліджень актуальною 
на сьогодні залишається проблема 
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дослідження професійного музич-
ного мистецтва Закарпаття другої 
половини ХХ. Посилює необхідність 
більш предметного вивчення куль-
тури краю наявність великої кіль-
кости яскравих постатей. Серед них 
фундатор і керівник Закарпатського 
народного хору – Петро Милослав-
ський, з іменем якого пов’язаний 
значний період у розвитку профе-
сійного музичного мистецтва реґіо-
ну. 

Значущість його музичної ді-
яльности неодноразово привертала 
увагу відомих музикантів та мисте-
цтвознавців: В. Гайдука, В. Гошов-
ського, О. Гріна, М. Кречка, Т. Росул, 
В. Теличка, І. Хланти та ін., які у своїх 
публікаціях розкрили особливості 
становлення мистця, його творчі 
принципи, а також високо оцінили 
діяльність дириґента у формуванні 
професійних засад закарпатського 
хорового мистецтва. Однак, вияв-
лення характерних рис дириґент-
ської роботи П. Милославського у 
контексті розвитку Закарпатського 
народного хору поки що не стало 
предметом дослідження науковців. 
Заповнення даної проґалини є ме-
тою запропонованої статті.

Становлення Закарпатського 
народного хору (1946 рік) тісно 
пов’язано із діяльністю його пер-
шого художнього керівника – Пе-
тра Милославського, який приніс у 
музичну культуру Закарпаття про-
фесійні хорові традиції, які синтезу-
вав із принципами закарпатського 
народного хорового виконавства. 
Творче формування П. Милослав-
ського відбувалося у школі хорового 
співу та дириґування А. Арханґєль-
ського. Від цього дириґента П. Ми-
лославський успадкував принципи 

праці із хором, в основному це сто-
сувалося роботи над звуком, спосо-
бам розучування із артистами нової 
програми, виховання артистичної 
сміливости та самостійности, а та-
кож деяких методів обробки народ-
ної пісні.

У 1920 роках П. Милославський 
еміґрував до Праги. У цей період 
його професійна майстерність дося-
гає творчої зрілости.

1933 року на запрошення му-
зично-драматичного товариства 
«Боян» Петро Милославський пе-
реїжджає на Закарпаття і активно 
включається в музичне життя краю. 
Крім керівництва хором товариства, 
він очолює аматорський колектив 
у селі Середнє. Тут він знайомить-
ся із народними реґіональними та 
словацькими хоровими традиціями, 
опановує особливості народної пісні 
реґіону, що значно допомогло йому 
в подальшому у роботі із Закарпат-
ським народним хором.

Кульмінація дириґентської ді-
яльности П. Милославського припа-
дає на час, коли він працює на посаді 
художнього керівника і головного 
дириґента Закарпатського народно-
го хору. Він очолив колектив, у якому 
майже всі артисти не мали музичної 
освіти. І хоча їх спів відображав спе-
цифічну закарпатську манеру вико-
нання, відтворював колоритність 
пісень краю, але необхідно було пра-
цювати над вдосконаленням профе-
сійної майстерності та виконавсько-
го рівня. За ініціятиви Петра Милос-
лавського зі співаками проводились 
уроки із сольфеджіо та упостановки 
голосу. 

Глибоке знання маестро теорії 
музики вплинуло на роботу з хором. 
Дириґент вчив співаків професійно 
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підходити до виконання творів, роз-
кривати їх зміст через виявлення та 
підкреслення певних гармонічних, 
фактурних та тембрових особливос-
тей. Слід відмітити, що такий підхід 
є домінуючою рисою празької ви-
конавської школи, головні принци-
пи якої були засвоєні П. Милослав-
ським у 30-ті роки ХХ століття.

На етапі формування Закарпат-
ського народного хору необхідно 
було знайти творчий стиль, піді-
брати репертуар, який би зміг по-
казати все багатство народної пісні 
реґіону та сприяв би професійному 
зростанню колективу. П. Милослав-
ський заклав дві основні реперту-
арні лінії хору. Перша базувалась 
на виконанні українських народних 
пісень Закарпаття та пісень різних 
етносів краю. Її втіленню сприя-
ла фольклористична діяльність П. 
Милославського, у рамцях якої він 
їздив у експедиції та вивчав найдав-
ніші плясти закарпатської народної 
творчости. Найтиповіші і найцікаві-
ші його зразки в обробках П. Милос-
лавського входили до концертних 
програм колективу. Друга лінія була 
перейнята від О. Арханґєльського 
та основувалась на хоровій клясиці. 
Саме через її спів П. Милославський 
прищеплював артистам навики во-
кально-хорової культури та вокаль-
но-хорової техніки. 

Включення до арсеналу народ-
ного хору зразків академічної му-
зики відображає також тенденцію 
українських професійних колекти-
вів. За таким самим принципом бу-
дували свою репертуарну політику 
більшість українських народних хо-
рів, зокрема хор ім. Верьовки, Дер-
жавний український ансамбль пісні 
і танцю під керівництвом Л. Черни-

шової. Тобто у такому ракурсі можна 
говорити про відображення у твор-
чості Закарпатського народного 
хору тенденцій українського профе-
сійного виконавства. 

Звичайно, у репертуарі колекти-
ву були і обов’язкові політично за-
анґажовані твори, виконання яких 
було зумовлено владними вимога-
ми. Та П. Милославський намагався 
у концертах хору представити яко-
мога більше закарпатських пісень. 
Через свою творчу позицію він нео-
дноразово піддавався критиці. Для 
прикладу наведемо витяг із справи 
№ 28 наказів по обласному відділу 
мистецтв при закарпатському об-
лвиконкомі міста Ужгород за 1948 
рік: «Закарпатський хор побудував 
свій репертуар дуже однобоко. В 
ньому переважають закарпатські 
пісні, які часто мають лише етногра-
фічний інтерес і мало або зовсім не 
перегукуються із нашою дійсністю» 
[2, арк. 7]. 

Переданню специфіки закарпат-
ського колориту сприяв принцип 
відбору дириґентом співаків до хору, 
які були для нього взірцями народ-
ного звучання (тенорового – співак 
І. Сенін, сопранового – Т. Бартафай). 
Маестро вивчав манеру архаїчного 
народного співу, підлаштував під 
його виконавські особливості, зо-
крема специфіку тембру, вокальну 
лінію колективу.

Крім голосових даних та відчут-
тя закарпатського колориту, важ-
ливим для маестро була внутрішня 
інтеліґентність артиста. Дириґент 
вважав, що тільки такі виконавці 
зможуть передати все багатство 
його душі. Через індивідуальність 
кожного співака, яка зливається в 
єдиний потік хору, можна відобра-
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зити народну пісенну специфіку 
певного реґіону. 

Звучання хору під керівництвом 
П. Милославського (збереглися ар-
хівні записи виступів) вирізняло-
ся яскравістю, темпераментністю. 
Воно передавало особливі мовні ак-
центи, притаманні закарпатським 
діялектам. Текст пісень вимовлявся 
архаїчним закарпатським діялек-
том, із словацьким забарвленням.

Збереження та показ етнокуль-
турних особливостей народних пі-
сень краю виражалися і через осо-
бливості хорових обробок, зробле-
них П. Милославським. Основними 
їх рисами є: 

– передання закарпатсько-
го темпераменту та психологічного 
складу, що проявляються через дві 
основні характеристики закарпат-
ського менталітету – експресивність 
та глибокий ліризм. Звідси часте 
компонування пісень за контраст-
ним принципом, коли після лірич-
ної, задушевної, а іноді і трагічної 
пісні іде контрастна жартівлива, з 
прихованим драматизмом;

– підкреслення закарпат-
ського колориту через показ типо-
вих мелодичних та ритмічних зво-
ротів, притаманних закарпатським 
пісням;

– відсутність складної хоро-
вої фактури, побудова її за таким 
принципом, який сприяє чистоті ви-
конання, не обтяжуючи голоси хо-
ристів.

Своєю діяльністю в жанрі обро-
бок народних пісень Петро Милос-
лавський заклав основні професійні 
принципи, які стали взірцем для ба-
гатьох закарпатських музикантів.

Уже перший виступ Закарпат-
ського ансамблю пісні і танцю (саме 

так називався колектив із 1945 по 
1946 рік) спричинив мистецький ре-
зонанс. Один із рецензентів писав: 
«кожна пісня у виконанні ансамблю 
викликала гаряче захоплення пу-
бліки. І нехай на першому концерті 
ще були відсутні спеціяльні декора-
ції і тлом служило полотно із п’єси 
І. Франка Украдене щастя, а не ху-
дожня панорама Карпатських гір, 
– все одно глядач був зачарований 
багатством красок костюмів, чудо-
вими жіночими і чоловічими голо-
сами, прекрасним виконанням на-
родних танців» [8, 4]. 

Відразу після свого першого ви-
ступу Закарпатський ансамбль пісні 
і танцю поїхав у турне. Він побував 
із концертами у Києві, Харкові, Оде-
сі, містах Донбасу і показав особливу 
специфіку закарпатського народно-
го музичного мистецтва у різних ку-
точках тодішньої республіки. Колек-
тив значно покращив свій професій-
ний рівень, через творчу співпрацю 
з іншими колективами та дириґен-
тами, збагатився новими творчими 
принципами, ознайомився із фоль-
клорними зразками пісенної куль-
тури різних етносів та різними про-
фесійними і народними хоровими 
виконавськими школами. 

Активна гастрольна діяльність, 
робота над професійним удоскона-
ленням, підготовка нових концерт-
них програм сприяли тому, що вже 
за досить короткий час Закарпат-
ський народний хор став мистець-
кою візитівкою краю. Його концер-
ти проходили із великим успіхом, 
про це свідчить хоча б відгук Хар-
ківської обласної філармонії: «Пер-
ша подорож молодого колективу 
Закарпатського ансамблю пісні і 
танцю глибоко зацікавила, будучи 
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демонстрацією народної творчості 
наймолодшої области Совєтського 
союзу. Ансамбль цікавий своєю сво-
єрідністю і безпосередністю, своїм 
репертуаром і виконанням […]. Ху-
дожній керівник і головний дири-
ґент ансамблю П. Милославський 
веде хор твердо і вміло, показуючи 
високу культуру і гарний смак у до-
борі репертуару і зберігаючи народ-
ний колорит гуцульських пісень. Під 
його керуванням хорові номера зву-
чать злагоджено, виразно, із вели-
ким почуттям, із достатньою міццю, 
не дивлячись на те, що ансамбль не-
великий» [1, арк. 4-5].

Григорій Верьовка у своїх від-
гуках про виступ у Києві зазначає: 
«Концерти Закарпатського ансамб-
лю, що відбулися у Колонному залі 
Київської філармонії, є визначною 
подією у музичному житті столиці 
України […]. Хорове виконання від-
значається хорошим, стійким ладом 
і ансамблем. Це особливо відчува-
ється в піснях, виконуваних без су-
проводу» [9, 14].

1948 року хор був запрошений 
до Москви. Тут концерти пройшли з 
великим успіхом. Відбулися числен-
ні зустрічі з відомими музикантами, 
провідними мистецькими колекти-
вами. Рецензія у московській газеті 
відмічала, що діяльність Закарпат-
ського народного хору має велике 
значення для популяризації укра-
їнських народних пісень та хорових 
творів інших народів. Репертуар 
колективу постійно розширюється 
– від двоголосних народних коло-
мийок до складних оперних хорових 
уривків, клясичних хорів [1, арк. 8].

Важливою у творчій біографії 
хору стала співпраця із видатним 
оперним співаком Іваном Козлов-

ським, з яким хор виконав пісні Гей, 
на високій полонині, Реве та стогне 
Дніпр широкий, Їхав козак на війнонь-
ку, Степь да степь кругом (Степ та 
степ навколо), Вечерний звон (Вечір-
ний дзвін). 

1949 року Закарпатський на-
родний хор взяв участь у концертах 
з нагоди річниці возз’єднання Укра-
їни, які відбулися у Києві. Колектив 
виступив на одній сцені із прослав-
леними майстрами музичного мис-
тецтва, такими як: заслужена капе-
ла «Думка», Державний ансамбль 
пісні і танцю України, Державний 
симфонічний оркестро України під 
керівництвом Н. Рахліна, з провід-
ними співаками. Участь у такому 
престижному концерті стала визна-
нням у професійних музичних колах 
майстерності молодого колективу.

Хор виконав закарпатську на-
родну пісню Гей, на високій полонині, 
твір Мельцера На захисті миру, та-
нець Тропотянка, закарпатські ко-
ломийки. Рецензія у газеті «Правда 
України» відмітила значення Петра 
Милославського у професійному 
зростанні колективу: «Велику робо-
ту провів з хором його досвідчений 
художній керівник П. Милослав-
ський. Він дбайливо займається з 
кожним учасником хору, прищеплює 
культуру виконання талановитій 
молоді, багато працює над підбором 
серйозного різноманітного реперту-
ару» [9, 15]. 

Майже після кожної гастроль-
ної поїздки колективу на адресу 
Закарпатської обласної філармонії 
приходили подяки за яскраві ви-
ступи. До прикладу наведемо відгук 
Одеської обласної державної філар-
монії: «Концерти Закарпатського 
народного хору пройшли на висо-
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кому художньому рівні і викликали 
великий інтерес музичної спільно-
ти міста Одеси. Вони показали, що 
п’ятирічна творча діяльність дала 
значні результати, які виразились у 
великій майстерності всього колек-
тиву артистів хору, який плідно роз-
вивається під керівництвом П. Ми-
лославського» [1, арк. 5]. 

Коли у 1951 році Закарпатський 
хор представляв народне мистецтво 
свого краю у Декаді української лі-
тератури і мистецтва у столиці ім-
перії, один із рецензентів у типово-
му стилі соціялістичного реалізму 
писав: «Яскравим і барвистим був 
виступ Закарпатського народно-
го хору. В його чудових, своєрідних 
піснях, темпераментних танцях від-
бито щастя трудящих Закарпаття, 
возз’єднання з матір’ю Батьківщи-
ною [7, 4]».

За перше десятиріччя свого 
творчого шляху колектив відвідав 
міста України (Харків, Ворошилов-
град, Донецьк, Дніпропетровськ, 
Київ, Одесу) та інших республік ім-
перії. Музиканти не тільки показали 
найкращі здобутки закарпатського 
мистецтва, а й ознайомились із куль-
турою тих міст та країн, в яких вони 
гастролювали. Мистецькі враження 
втілились у творчості та збагатили 
її новими виконавськими принципа-
ми. Завдяки гастролям значно роз-
ширився репертуар колективу, до 
якого було включено музичні ком-
позиції тих реґіонів, у які приїжджа-
ли закарпатські музиканти. 

Закарпаття у свою чергу також 
значно збагатило музичну куль-
туру інших народів. Самобутність 
та неповторність, екзотичність 
музичного мистецтва краю зача-
рували всіх, хто слухав виступи за-

карпатців. Велике зацікавлення ви-
кликав і музичний фольклор. Про 
це свідчать, наприклад, спогади 
Михайла Кречка про гастролі хору: 
«Виступи хору на Кавказі користу-
валися незмінним успіхом, а закар-
патці, в свою чергу, із захопленням 
знайомились то з тужливими, то з 
вогненно-темпераментним, але за-
вжди чарівним фольклором і мис-
тецтвом народів цього краю… Між 
Закарпатським народним хором і 
творчими колективами Закавказзя 
зав’язалась міцна творча дружба. 
Кавказці запозичили у своїх нових 
друзів пісні і танці, які їм найбільше 
сподобались, а закарпатці збагати-
ли свій репертуар піснями народів 
Кавказу» [9, 16]. 

За досить короткий період ко-
лектив здобув значних творчих успі-
хів. Через діяльність хору із народ-
нопісенною культурою Закарпаття 
ознайомилися інші народи. Специ-
фічний закарпатський колорит, ма-
нера виконання вражали своєю щи-
рістю, чистотою, темпераментністю 
та відкритістю.

Отже, під час керування Петра 
Милославського Закарпатский на-
родний хор пройшов шлях від фор-
мування до творчої зрілости. За 
сприянням маестро колектив знай-
шов свій стиль, манеру виконання, 
виробив репертуарну лінію, сфор-
мував концертні програми та роз-
почав активну гастрольну діяль-
ність. У своїй роботі хор спирався 
на поєднання кількох національних 
хорових традицій, а саме, закарпат-
ських (українських) народнопісен-
них принципів, а також рис профе-
сійного хорового мистецтва інших 
народів. 
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Abstract: In the article the diversity of genre and theme spectrum of modern Ukrai-
nian sacred works is described. There the use of the newest stylistics is the means of 
spiritual idea revelation. 

It is noted that the process of composers’ more active use of means belonging to the 
sphere of modern art is naturally determined. It is discovered a steady tendency to the 
synthesis of the author’s style and the style of national thinking which on the higher level 
is agreed with the parameters of God serving tradition. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПРИЙНЯТТЯ ТВОРІВ 
УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У САКРАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Високі духовні традиції, напо-
внюючи сучасну творчість новацій-
ними ідеями, сприяють потужним 
процесам оновлення національної 
мистецької системи. Що важливо, 
така думка не є суб’єктивною. Її в 
основному поділяють дослідники, 
головне спрямування студій яких 
торкається інших або суміжних ас-
пектів української музичної куль-
тури.

Вплив позалітургійного мис-
тецтва, зокрема, паралітургіки і 
апокрифічної епіки, виявляється у 
доволі вільному використанні тема-
тики (Свет во одкровение для хору 
і дзвонів Олександра Щетинського 
(1989), концерті Господи, владико 

наш для мішаного хору а капела Єв-
гена Станковича (1998), ін.). Пев-
на частина творів постала у межах 
жанрової сфери католицької кано-
нічної музики, зокрема – кантата 
Стабат Матер для жіночого хору 
Ігоря Щербакова (1992), Страсті 
Господа нашого Ісуса Христа для 
читця, солістів, хору і камерного 
оркестру Олександра Козаренка 
(1996). У будь-якому випадку, ви-
значення характеру співвідношення 
богослужбових і етнокультурних за-
сад у аспекті сакральности компози-
цій мало пов’язане із стилістичними 
засобами та ступенем їхньої «модер-
ности». Щодо цього показовою є ано-
тація до Заупокійної Мирослава Ско-
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рика: «...Поряд з Панахидою Кирила 
Стеценка – це одна з небагатьох в 
українській музиці спроб створи-
ти зразок цього жанру. Композитор 
зберігає основний канонічний текст 
Заупокійної, водночас у відборі но-
мерів передбачаючи життя твору 
на концертній сцені. Музичне озву-
чення тексту спонукало автора до 
спорадичного (мабуть, неусвідом-
леного, інтуїтивного) звернення до 
давньоукраїнської, зокрема, галиць-
кої традиції церковних співів. Тому 
часто в музичному тексті виника-
ють алюзії до знайомих нам з цер-
ковного побуту мелодичних зворо-
тів, інтерпретованих проте досить 
вільно. Це намагання залишатися 
у традиції поєднується з гострим, 
дисонантним озвученням найдра-
матичніших епізодів тексту. Спроба 
поєднати ужитковий і концертний 
характер твору, традиційні наспіви і 
модерну їх гармонізацію часом при-
водять до несподіваного творчого 
результату – стиль Заупокійної обі-
ймає широкий музично-історичний 
діапазон, беручи початок від архаїки 
давніх церковних мелодій, але трак-
туючи їх на межі полістилістики чи 
навіть колажу» [5, 11]. 

У цьому та багатьох інших ви-
падках, вочевидь, можна говорити 
про переосмислення культових за-
сад на ґрунті національних традицій 
і, водночас, про те, що й сама націо-
нальна традиція на межі ХХ та ХХІ 
століть осмислюється як сакральна. 

Інший приклад – Давидів Пса-
лом № 136 Дякуйте Господу Віктора 
Степурка (1997), що за рівнем осяг-
нення старозаповітного містичного 
колориту, фактично, є унікальним 
у сучасній українській музиці. За-
стосована новітня стилістика і вве-

дення до партитури саксофону-со-
прано, що не належить до традицій-
них засобів православної традиції, 
у цьому творі не сприймається як 
суперечність канонові, настільки 
органічно розспівана ця молитва. 
Феноменом осягнення етнокультур-
ної богослужбової традиції є Канон 
покаянен естонського композитора 
Арво Пярта: у ньому синтез цих двох 
чинників досягає найвищого рівня. 
Це полотно захоплює осягненням і 
молитовно-ритуальної ідеї, і сутнос-
ти церковно-музичної традиції без 
жодного натяку на індивідуалізацію 
закономірностей самого жанру. Сам 
композитор про ідею твору висло-
вився так: «Це спів зміни і переро-
дження. За церковною символікою, 
він взиває до межі дня і ночі, Старо-
го і Нового Завіту [...], теперішнього і 
майбутнього. Звернений до людини, 
він нагадує про різницю між люд-
ським і божественним, безсиллям і 
силою, стражданням і порятунком… 
До деякого мого здивування, напи-
сана музика виявилась цілком співз-
вучною церковнослов’янській мові, 
вживаній в еклезіястичних текстах» 
[5, 11-12].

Та, видається, така ортодок-
сальна позиція не є цілком обґрун-
тованою. Звичайно, в українській 
культовій традиції ми не зустрічає-
мо практики використання інстру-
ментів. Проте саме сприйняття, пе-
реосмислення і адаптація західних 
католицьких і протестантських но-
вацій у XVI – XVII століттях сприяла 
розгортанню партесного виконання 
і партесних жанрів у православному 
церковному середовищі. Навряд чи 
логічно буде звучати зараз запере-
чення творчости Миколи Дилець-
кого саме у такому ракурсі, який 
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запропонував Олександр Козаренко 
до новітньої музики (з огляду на 
правило прецидента). Окрім того, 
сам жанр-основа – псалом – не має 
чітких канонічних реґламентацій 
щодо мовно-виразових засобів. Та й 
врешті, чи доречно – у тому ж кон-
тексті української духовної тради-
ції, напрочуд «лояльної», або, при-
наймні, поміркованої до запозичень, 
якщо вони не суперечать містиці бі-
блійних текстів, говорити про «про-
тестантську вседозволеність».

Характерно, що протилежної 
думки притримується О. Козаренко. 
Розглядаючи проблеми феномену 
української музичної мови, вивчаю-
чи стилістичні сфери, він зазначає: 
«Використання окремих ефектних 
прийомів західної музичної тех-
нології «останнього зразка» на тлі 
багатющої національної традиції 
вимагає від композитора особли-
вих такту і смаку [...], не порушити 
інтровертивної природи національ-
них молитвоспівів. Та, на жаль, до-
сить часто «стравлення різних мов» 
у тілі сучасної української духовної 
музики супроводжується ефектом 
відторгнення чужорідних новацій. 
Вітчизняна традиція не сприймає 
протестантської вседозволености 
засобів, семантичної «глухоти» у 
використанні окремих звукокомп-
лексів. Так, у творі В. Степурка Дя-
куйте Господу маємо явну невідпо-
відність семантики джазових гар-
моній, тембру солюючого саксофона 
духовному змістові 136 Псалму (що 
може бути цілком органічним для 
іншої, приміром – афро-американ-
ської традиції)» [5, 12] У сенсі цих 
міркувань: чи доречно зауважувати 
невідповідність традиційним для 
того чи іншого засобам виразности, 

якщо твір знаходиться поза межами 
канонічної сфери, або ж, навпаки, їх 
відверту традиційність за умови пе-
ребування саме в такому полі?

Вельми показовою у аспекті 
осягнення містичного змісту вида-
ється Херувимська з Другої Літур-
гії Лесі Дичко. Її музичну тканину 
утворюють розспів у двооктавному 
(часом – терцових або секстових 
паралелізмах) унісоні голосів, що 
солюють, та нетерцова акордика 
чи клястерові співзвуччя у хоровій 
партії. Таке вирішення створює від-
чуття бриніння простору у містич-
ному часі (орієнтир тут цілком ви-
разний – на ефект реверберації при 
співі у церкві, коли звук заповнює 
весь простір храму, і, що суттєво, не-
залежно від кількісного складу хору 
чи ансамблю). Окрім цього, у роз-
співі цієї Херувимської нівелюється 
тактово-організуючий чинник, во-
чевидь, за прототипом монодійно-
го стилю, – мелодика спрямована 
«лінійно». Гармонічні засоби – якщо 
коректно застосувати саме цей тер-
мін – є «вертикальним» доповне-
нням змісту тексту колористикою 
складних обертоново-нетерцових 
утворень, що іґнорують необхід-
ність лінійно-логічних узгодженість 
одномоментних гармонічних струк-
тур. Отже, вертикаль, переосмисле-
на композиторкою саме із причи-
ни сакрального зумовлення змісту 
молитви. Гармонічні засоби, таким 
чином, утілюють ідею єдности не-
бесних та земних сил, а отже – ідею 
єдности світу. «…Вірні співають Хе-
рувимську пісню, цю славну пісню, 
яка бачить вірних як співдіючих з 
херувимами в таємній драмі небес-
ної Літургії, в якій сам Господь-Ки-
ріос входить з невидимим ангель-
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ським почтом […] воно стоїть поза 
просторово-часовим виміром і […] 
просякнуте трансцендентною мо-
гутністю» [8, 203].

Внаслідок цього така одномо-
ментність переосмислюється так, 
що набуває саме сакрального сенсу. 
Образність сповнюється екстатич-
ного просвітлення, що цілком від-
повідає духові Херувимської пісні у 
православній традиції. Отже, стиліс-
тика у цьому творі, як і належить, є 
засобом розкриття сакральної ідеї, 
а модерний твір набуває відповід-
ности духу та сенсу богослужбового 
канону.

Звертаючись до жанрово-те-
матичного спектру сучасної укра-
їнської сакральної творчости, спо-
стерігаємо таке ж розмаїття, як і в 
інших сферах музичного мистецтва. 
Протягом 80 – 90-х років ХХ століт-
тя на канонічні тексти або за кано-
нічними мотивами були створені 
численні композиції. Серед виразно 
«канонічних» за своєю основою – Лі-
тургії Л. Дичко (1989, 1990, Урочис-
та – 1999), Літургія Іоанна Злато-
устого для солістів та хору О. Ко-
заренка та В. Камінського (1999); 
Заупокійна для сопрано, тенора та 
мішаного хору М. Скорика (1999), 
Нині отпущаєши для дитячого хору 
і чотирьох солістів В. Павенського 
(1995); Три молитви до Пресвятої 
Богородиці та Богородице, Діво для 
жіночого хору Б. Фільц (2000), зна-
чна кількість псалмів (Два псалми 
Давида для сопрано, скрипки, клар-
нета і фортепіяно В. Бібика (1995), 
Псалом 67 Л. Дичко (1999), № 83 
Як любі оселі Твої, Господи Саваоте 
Є. Станковича, (2000), Нехай Бог по-
милує нас Б. Фільц (2000), інші тво-
ри для мішаного хору а сарреlla. 

Кількісно значну групу утворю-
ють Літургії. Не зважаючи на трива-
ле нефункціонування цього жанру в 
українській музиці (з кінця 1920-х 
до кінця 1980-х), у слухацькій ау-
диторії щодо стильових параметрів 
Служби Божої або Обідні панують 
доволі усталені стереотипи. Вони 
значною мірою обумовлюють уяву 
про «канонічність» при домінуван-
ні зовнішніх чинників: розуміння 
сенсу канонів сакрального ритуа-
лу, здебільшого, знівельовано. Най-
яскравіше це виявляється у схва-
ленні звичних стилістичних засо-
бів, до прикладу − перегармонізації 
найпоширеніших зворотів та поспі-
вок. Безсумнівно, традиція такого 
принципу вагома і давня. Та чомусь 
поза увагою – найменший елемент 
музичної тканини, мелодико-рит-
мічна інтонація, не говорячи вже 
про те, що інтонування мелодикою 
не обмежується. Винятково рідкіс-
ними випадками є застосування 
такого суттєвого стилістичного за-
собу як переінтонування. Водночас 
дедалі активніше у фраґментах Лі-
тургії застосовується «інструмен-
талізована» стилістика – засоби, 
що належать до сфери модерного 
мистецтва (нетерцеві співзвуччя, 
клястери, сонорні ефекти, тощо). 
Цей процес також є закономірним; 
отож проблема полягає не в тому, 
які саме засоби використані, а у 
тому, як вони використані – чи ав-
тор твору зміг вловити емоційний 
стрій і сенс сакрального змісту тієї 
чи іншої молитви. Також і вивчення 
багатьох праць із проблем літургі-
ки та літургійного мистецтва зму-
шує і сьогодні визнавати, що одві-
чні дискусії довкола проблем «що і 
як» виконувати (співати), які твори 
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можна вважати відповідними духо-
ві обряду, тощо мають істотне і гли-
боке підґрунтя і зовсім не є надума-
ними чи поверховими. Якщо звер-
нутися до аналогів поза межами 
національної мистецької системи, 
то побачимо певну відповідність у 
спрямуванні основних тенденцій у 
найкращих зразках мистецтва. Важ-
ливим видається аналог із оцінкою 
творчих шукань Олів’є Мессіяна як 
композитора, чия творчість вияви-
ла виняткову важливість озвучення 
католицької традиції у контексті 
духовних шукань ХХ століття. Зо-
крема, аналізуючи мовно-виразові 
та формотворчі прийоми, особливо 
ритміку, що їх застосовував компо-
зитор у своїх творах – у зіставленні 
із сакральними ідеями католиць-
ких обрядів та традицій – Євґєнія 
Крівіцька зазначає: «Розглядаючи 
надзвичайно складні структури, 
не можна забувати, що Мессіян їх 
завжди винаходив для вираження 
певної філософської або теологічної 
ідеї. Містичні образи вимагали «міс-
тичного втілення». Звідси й голо-
вний принцип роботи з будь-якою 
ритмічною структурою – перетво-
рення її в ірраціональну, «аметрич-
ну», але не хаотичну, й таку, що їй 
властива своя внутрішня логіка і 
симетрія вищого рівня. Ця симетрія 
проявляеться у незворотних рит-
мах, які складаються із двох дзер-
кальних половинок, в утворенні 
маґічного кола в ракохідних ритміч-
них канонах та маґічного квадрата 
у ритмічних пермутаціях хроматич-
них довжин. Багато з подібних ідей 
були запозичені Мессіяном у мис-
тецтві французьких композиторів 
епохи ars nova, які використовували 
техніку ізоритмії» [7, 231].

Інша річ – коректність одно-
значного визначення аудиторією 
творів канонічними чи неканоніч-
ними, «концертними», тобто таки-
ми, у яких домінують музично-есте-
тичні чинники як і претензії авторів 
на обов’язковість виконання своїх 
композицій у відправах.

Врешті, звичні для нас мелодії 
є надбанням епох, що означені се-
кулярними процесами. Тому «своє», 
«рідне» у цьому випадку – це те, що 
«впізнається» особистістю певного 
культурного типу як таке, що пев-
ним чином асоціюється із архетипа-
ми етнічної пам’яти. Але ж Літургія – 
за своїм містичним і образним сен-
сом – понадчасовий і всепросторо-
вий ритуал. Його спрямованість – у 
озвученні істин в душі вірного (і тут, 
безумовно, індивідуалізація пер-
винна: піснеспіви створюють певну 
частку універсуму, бо цією часткою 
є одна людина), а з іншого боку – 
всесвітня хвала Творцеві, у якій не-
має «одиниці», а є цілісний, осяяний 
осягненням єдности з Господом про-
стір, тобто простір сакральний. Ви-
дається, що у осмисленні цього сен-
су в наш час криється сутнісне нова-
торство, що розкриває нові джерела 
та обрії. І ці новації відбуваються на 
ґрунті переосмислення «резервів» 
жанру, а не його модифікацій.

Показовою тенденцією сучас-
ної музики є вихід духовно-куль-
тової образности та жанрів за межі 
традиційної хорової сфери. Важли-
вою основою цього явища є інстру-
ментальне виконавство, прийняте 
католицькою та протестантською 
церквами. Отож, в українській музи-
ці питомо вокальної традиції дедалі 
частіше зустрічаються композиції, в 
яких слово зовсім не використову-
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ється (Покаянний стих для скрипки 
і струнного оркестру І. Щербакова 
(1989), Слово проповідника для со-
прано і струнного квартету О. Ще-
тинського (1991), Роздум на Оливній 
горі для камерного оркестру В. Біби-
ка (1993), Кредо для віолончелі соло 
і цифрового рекордера в церковній 
акустиці С. Крутикова (1999) та ін.). 
Безумовно, немає підстав вважати 
такі твори культовими, а їх причет-
ність до сфери сакрального мисте-
цтва у кожному випадку виявляєть-
ся з різною мірою.

У всьому розмаїтті сучасних му-
зичних зразків, створених на основі 
церковно-культової образности, за 
винятком деяких означень (псалом, 
Літургія, Заупокійна), фактично 
відсутні давні жанрові визначен-
ня властиво культового значення. 
І правді, чи можна буз роздумів на-
звати, скажімо, стихири чи тропарі, 
кондаки або ікоси у творчості сучас-
них композиторів (якщо таке мож-
ливо взагалі), не кажучи вже про їх 
різновиди, які мають суттєве зна-
чення у системі канонічного обряду. 
Інший, вельми промовистий прояв 
повсякденно-секулярної реальнос-
ти – це стереотипізація багатьох пи-
томих культових жанрів, у якій злег-
коважені їх семантичні властивості 
(до прикладу, однозначне жанрове 
розмежування антифонів та псал-
мів, хоча, по суті, перший – це рад-
ше спосіб виконання того ж псалма, 
який є «піснею»).

Як зауважила Н. Костюк, – «...
Важливий аспект полягає в тому, що 
мистецтво періодів «межі циклів» 
завжди, так би мовити, «стилістич-
но розімкнуте». З одного боку, воно 
узагальнює тенденції минулого, 
вбираючи і концентруючи або від-

межовуючись від досвіду «попере-
дніх» світів. З іншого, – так чи інак-
ше намагається прогностично осяг-
нути можливості майбутнього, не-
наче наперед аналізуючи те, чого ще 
немає. І ось тут винятково значиму 
роль відіграє здатність національ-
ної культури до саморефлексії та 
рецептивности щодо власних мен-
тальних джерел як альтернатива до 
абсорбування домінантних ознак 
світового мистецтва. По суті, розу-
міння сакральних традицій у сучас-
ному стильовому просторі вийшло 
далеко за межі типового «musica 
saсra»: у обшир «священного зна-
ння» увійшли самобутні етнічні ім-
пульси, сакраментальна символіка 
фольклорної метамови, філософські 
осягнення мислителів Нового часу» 
[6].

Зокрема, О. Козаренко у висно-
вку до розділу Українська церковна 
музика і процес становлення наці-
ональної музичної мови пише: «По-
при всі можливі прорахунки авторів 
сучасної церковної музики (найдис-
кусійнішим видається запропонова-
ний ними ступінь новизни мовних 
засобів у контексті відповідности 
характеру Богослуження), важли-
вим є момент подолання стильової 
вторинности сакральної музики 
щодо музики світської, повернення 
духовної творчости до основного 
русла музичного семіозу. Це яви-
ще може привести до колосального 
оновлення і збагачення усіх скла-
дових національної музичної мови, 
адже сьогодні розуміння новатор-
ства […] полягає передовсім у пере-
монтуванні вже відомих історико-
культурних блоків. Вітчизняна цер-
ковно-музична спадщина (як най-
багатша резервація національних 
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артефактів) не тільки уможливлює 
розширення музично-історичної 
свідомости – на цій основі цілком 
реальним є вихід у новий вимір ет-
нохарактерности вислову, що може 
привести до відновлення втраченої 
колись актуальности української 
музики в eвропейському контексті» 
[4, 132].

Безумовно, порівняно з музи-
кою попередніх століть, відлуння 
сакральних джерел у естетичному 
просторі сьогодення часом доволі 
своєрідне і незвичне, часом – неви-
правдано залежне від особливостей 
сучасної виразової системи. Та, зага-
лом, виявляється стійка тенденція 
до синтезу авторських стилів і сти-
лю національного мислення, який, 
на вищому рівні, узгоджується із 
параметрами сакральних джерел, а 
отже – поступово долається непри-
родна ізольованість українського 
професійного мистецтва від живого 
коріння національної богослужбо-
вої традиції. 
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Abstract: The article investigates the methods which USSR was using in the infor-
mation warfare against Vatican Radio. The ways which the Soviet Union’s propagandists 
used in order to discredit the World Service of Vatican Radio and its Ukrainian editorial 
office in particular are presented. The data reveals the USSR special technical equipment 
usage to create radio obstacles on air for the foreign radio station’s programs including 
Vatican Radio. It was analyzed how modern Russia is using its techniques from the Cold 
War period in the struggle against Vatican Radio. It is shown that in spite of the long-
standing Soviet Union ideological war, slanders and provocations, the work of the Ukrai-
nian editorial office of Vatican Radio proved that the ideology and political system of the 
communists are incompatible with free information environment to which the Pope Ra-
dio has belonged to throughout its history and has actively contributed to its formation.
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РАДІО ВАТИКАН  ЯК ОБ’ЄКТ 
В ІДЕОЛОГІЧНІЙ ВІЙНІ З БОКУ СCСР

ХХ століття у світову історію уві-
йшло під знаком найбільших воєн 
та ідеологі чних протистоянь. Воро-
гів намагалися знищити фізично, а 
якщо це було зробити неможливо, 
проти них велася невпинна інфор-
маційна війна. Чи не найбільше по-
терпали в цих історичних катакліз-
мах народи, які не мали власної дер-
жави або перебували у сфері впливу 
сильніших країн. 

На Західній Україні Українська 
Греко-Католицька Церква (УГКЦ) 
за відсутности національних дер-

жавних структур виконувала функ-
ції основної організації, довкола 
якої будувалося життя українських 
громад. Дані, які наводить Інститут 
історії Церкви Українського като-
лицького університету, свідчать, що 
на вересень 1939 року Українська 
Греко-Католицька Церква мала до-
сить потужну структуру: “Церква 
налічувала 2 387 парафій із 3, 6 млн. 
вірних, мала 2 352 єпархіяльних свя-
щеники, 31 чоловічий і 121 жіночий 
монастирі та чернечі доми. Під опі-
кою Церкви діяли Богословська ака-
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демія і 3 духовні семінарії, де навча-
лося 480 студентів” [10]. УГКЦ вела 
настільки потужну діяльність, що її 
вплив різними способами намага-
лись обмежити польська держава, 
згодом під час “возз’єднання” 1939 
року – СССР, а пізніше – гітлерівська 
Німеччина. Усі вони реально оціню-
вали, наскільки важливим для існу-
вання українства є наявність Церк-
ви, яка виразно позиціонує себе на 
боці народу. 

Після закінчення Другої світо-
вої війни Совєтський союз із панів-
ним у ньому атеїзмом остаточно 
визначає УГКЦ як ворожу струк-
туру, яку необхідно ліквідувати. 
На ці трагічні події накладають-
ся ще і вкрай напружені стосунки 
між Ватиканом та Москвою. Свя-
тий Престол із новою силою про-
довжує засуджувати комуністичну 
ідеологію через обмеження свобо-
ди релігії та віросповідання. Папа 
Пій ХІІ у своїй короткій промові 18 
січня 1946 року заявив, “що після 
поразки Німеччини комуністична 
тиранія претендує на те, щоб змі-
нити собою нацистську. А 2 червня 
він назвав комуністів фальшивими 
пророками, які безсоромно та з до-
помогою насилля пропаґують ате-
їстичні концепції, порушують пра-
ва людини” [4, 73]. 

Як реакція на це спільними 
зусиллями компартійного керів-
ництва, органів держбезпеки та 
державних структур разом із Росій-
ською Православною Церквою в бе-
резні 1946 року проводиться псев-
дособор, згідно із рішенням якого 
в СССР було ліквідовано Українську 
Греко-Католицьку Церкву. 

Після насильницької ліквідації 
УГКЦ Церкві довелося продовжити 

свою діяльність у підпіллі та за кор-
доном.

Основним осідом УГКЦ за меж-
ами України став Ватикан. Після 
фізичного знищення та ув’язнення 
єпископів, священиків, численних 
вірних в Україні Церква була неспро-
можна відновити своє попереднє 
становище. Чи не єдиною інститу-
цією, яка зберігала невидиму нитку 
зв’язку з Україною, були програми 
української редакції радіо “Вати-
кан”. 

Новий імпульс для розвитку 
УГКЦ отримує після того, як вдалося 
звільнити після вісімнадцятирічно-
го ув’язнення митрополита Йосифа 
Сліпого. Перебравшись на Захід, до 
Риму, він 1963 року видає свої пер-
ші декрети про заснування і розбу-
дову двох національних інституцій: 
Українського Католицького Універ-
ситету та собору Святої Софії [16]. 
І вся ця діяльність, як і проголо-
шення себе патріярхом, була спря-
мована насамперед на те, щоб за 
першої можливости Церква з усіма 
належними інституціями могла по-
вернутися на батьківщину. Це також 
підтримувало за умов української 
бездержавности своєрідну ілюзію 
існування бодай якихось атрибутів 
держави, нехай і в екзилі.

Однак чи не найбільше приїзд 
митрополита Йосифа Сліпого впли-
нув на активізацію діяльности та 
наповнення контенту української 
редакції радіо “Ватикан”. “У звіті 
для союзної і республіканської Рад у 
справах релігії про діяльність «унія-
тів» від 9 грудня 1969 р. М. Винни-
ченко зауважив, що більшість гре-
ко-католиків регулярно слухає раді-
опередачі української служби «Радіо 
Ватикан», в окремих селах роблячи 
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це навіть організованими групами. 
Чимало ефірного часу у цих пере-
дачах присвячується діяльности 
кардинала Йосифа Сліпого: пропаґу-
ються пляни про створення Україн-
ського Католицького Університету 
та відкриття собору Св. Софії в Римі. 
Ці «ворожі голоси» залишалися 
ефективним способом інформуван-
ня віруючих у цілком інформаційно 
контрольованому суспільстві за «за-
лізною завісою»” [2, 154]. 

Совєтський союз бореться з “во-
рожими голосами” вже традицій-
ними методами: постійно глушить 
їхні програми, розгортає широку та 
активну програму дискредитації ра-
діо “Ватикан” у СССР. Українська ре-
дакція радіо “Ватикан” стає одним із 
основних об’єктів в ідеологічній ві-
йні, яку веде Совєтський союз проти 
Заходу.

На особливостях ведення бо-
ротьби проти радіо “Ватикан” зосе-
реджували увагу у своїх досліджен-
нях С. Горбач [4], Т. Бублик [2], Ю. Ка-
ганов [5] та ін. 

 Проте боротьбу СССР проти 
радіо “Ватикан” у більшості цих 
праць досліджено фраґментарно. 
Мета нашої статті – показати методи 
та форми, за допомогою яких совєт-
ські ідеологи вели інформацій війну 
з радіо “Ватикан”, продемонструва-
ти способи, якими намагалися дис-
кредитувати українську редакцію 
радіо “Ватикан” в УССР, дослідити, 
як методи часів “холодної війни” ви-
користовує у своєму арсеналі для 
боротьби з клерикальними радіого-
лосами сучасна Росія. 

Уже згаданого 1963 року поба-
чила світ енцикліка папи Пія ХІІ Mi-
randa Prorsus, у якій відзначається 
“неоціненна робота” Ватиканської 

радіостанції в час, коли “радіослуха-
чам слід знати, що вони повинні зао-
хочувати гідні програми – особливо 
ті, що привертають душу до Бога. За 
наших часів, коли через ефір поши-
рюються облудні й згубні доктри-
ни; коли навмисним «глушінням» в 
етері створено «залізну завісу», щоб 
завадити поширенню правди, яка 
могла б зруйнувати імперію атеїс-
тичного матеріялізму” [18, 64]. 

Однак “глушити” програми ра-
діо “Ватикан” у СССР почали ще 
значно раніше, на початку 1940 
року, коли українська редакція ра-
діо “Ватикан” існувала лише кілька 
місяців [11]. Більше того, радіо “Ва-
тикан” опинилося серед “пріорите-
тів” в інформаційній війні, яку вів 
СССР: “Об’єктами номер один були 
програми радіостанції «Свобода», 
«Голос Америки», Бі-Бі-Сі, «Голос Із-
раїлю», «Німецька хвиля», «Радіо Ва-
тикану»” [8]. Це навіть символічно, 
оскільки все, пов’язане з Україною, 
одразу викликало різку неґативну 
реакцію СССР. 

Така відверта українофобія з 
боку совєтської влади була небез-
підставною. За інформацією про 
організацію перехоплення в респу-
бліці передач ворожих радіостанцій, 
яку 1974 року подавав відділ про-
паґанди і аґітації центрального ко-
мітету компартії України, на Совєт-
ський союз вели радіопропаґанду 35 
“ворожих” радіостанцій. Їхні пере-
дачі велися 22 мовами, а загальний 
обсяг етерного мовлення становив 
понад 200 годин щодня. 8 зарубіж-
них радіостанцій, серед яких радіо 
“Ватикан”, вели передачі україн-
ською мовою обсягом 107 годин на 
тиждень. Ці дані серед аналогічних 
відомостей за різні роки наводить 
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Ю. Каганов, спираючись на офіційні 
партійні документи [5, 194-196].

Совєтська влада намагалась 
максимально контролювати радіое-
тер, адже він став основною ареною 
ідеологічної війни на десятки років. 
Усі програми зарубіжних радіостан-
цій, у тому числі й української ре-
дакції радіо “Ватикан”, розцінювали 
в СССР як підривну пропаґанду, гру-
бе втручання у внутрішні справи і, 
звичайно, ворожі та наклепницькі 
антисовєтські вигадки.

Постійно велися записи “воро-
жих” радіопрограм на плівку, щоден-
но вони каналом окремого зв’язку 
передавалися до редакції зарубіж-
ної інформації Державного комітету 
Ради Міністрів УССР по телебачен-
ню та радіомовленню, де вони про-
слуховувалися, розмножувалися і 
згідно із затвердженим ЦК списком 
розсилалися вузько обмеженому 
колу адресатів. Матеріяли перехо-
плених передач зарубіжних радіос-
танцій українською мовою у вигляді 
щоденних бюлетенів надсилали до 
ЦК Компартії України, Ради Міні-
стрів УССР, КҐБ, МЗС, редакцій га-
зет “Радянська Україна” та “Правда 
Украины”, Держтелерадіо УССР [8].

Усього по Україні працювало 307 
передавачів, які були розташовані в 
радіоцентрах великих міст, технічні 
засоби яких здійснювали радіопро-
тидію. Їхню кількість планували по-
стійно збільшувати [5, 196]. 

 “Примітно, що партідеоло-
гів турбував, – як зазначає Ю. Ка-
ганов, – не стільки суто духовний 
компонент програм «Радіо Ватика-
ну»: «Християнський світогляд для 
молоді», «Літургіка для юнацтва», 
«Ісус Христос і діти», «Сімейна спіль-
ність», «Біблійна радіошкола для 

дітей» та ін., скільки проникнення 
через релігійні радіосюжети націо-
нальної проблематики” [5, 195]. 

Партійні ідеологи заявляли, 
що українські програми радіо “Ва-
тикан” насичені націоналістичною 
пропаґандою, культивують релігій-
ні пережитки, вороже налаштову-
ють українців щодо “братнього ро-
сійського народу”, створюють “по-
милкове” враження, що Україна в 
культурно-історичному сенсі ближ-
ча до Eвропи, аніж до Москви: “Ніяк 
не можна не звертати уваги на нові 
мотиви, які зазвучали в релігійній 
радіопропаґанді на нашу країну. Із 
них потрібно виділити насамперед 
проголошення релігії як невід’ємної 
частини культури кожного з народів 
Совєтського союзу, окремо взятого. 
Це ніщо інше, як заклик до розгор-
тання націоналістичної діяльности, 
яка за задумом авторів цієї ідеоло-
гічної диверсії неминуче повинна 
привести до гострої конфронтації з 
існуючою суспільної системою” [1, 
132-133]. 

Відчуваючи загрозу для панів-
ного у СССР атеїзму, в якому що далі, 
то більше, як і в самому соціялістич-
ному ладі, розчаровувались грома-
дяни, совєтські ідеологи розпочали 
масовану атаку на “буржуазно-кле-
рикальні радіостанції”. Особливе 
значення та місце вже традиційно 
відводилося радіопрограмам із Ва-
тикану. У совєтських пропаґандист-
ських виданнях постійно наголо-
шували: “З перших років діяльности 
«Радіо Ватикану» зміст його передач 
був не лише релігійним. Радіомов-
лення ставало водночас і інструмен-
том церковної політики” [19, 90]. 

Хоча, як стверджує багатолітній 
працівник української редакції ра-
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діо “Ватикан” єпископ Софрон Му-
дрий, у програмах радіостанції сві-
домо уникали політичних питань. 
Але навіть те, що радіостанція є го-
лосом ліквідованих 1946 року унія-
тів, було в СССР неприйнятним: “Ми 
не торкалися політичних проблем – 
мовили лише на теми релігійного 
життя. Якщо людина має віру в Бога, 
то вона все зрозуміє й переживе. Та 
час від часу й ми отримували лис-
ти «трудящих», гадаю, написані або 
співробітниками КҐБ, або під їхню 
диктовку, у яких «обурені» громадя-
ни протестували проти трансляції 
наших передач на Україну. Насправді 
ж їх там із нетерпінням чекали тися-
чі спраглих до слова Божого людей, 
у чому я особисто переконався, від-
відавши Україну […]. Повернувшись 
до Ватикану, розповіли про це Свя-
тійшому Отцю Павлу VІ, і він видав 
розпорядження збільшити час етеру 
для української секції до двох пере-
дач на добу і щотижня транслювати 
богослужіння” [9].

Радіо “Ватикан” звинувачували 
у тому, що воно веде фактичну раді-
овійну проти СССР. І в наборі звину-
вачень не добирають формулювань, 
наголошуючи, що пропаґанда «Ра-
діо Ватикан» “стає все більше анти-
совєтською. Деякі його передачі ве-
дуться з позицій патологічної анти-
совєтщини” [13, 56]. Неодноразово 
совєтологи наголошують, що радіо 
“Ватикан” очолює новий “хрестовий 
похід” проти комунізму. 

Совєтська пропаґанда заявляє, 
що соціяльно-політичну спрямова-
ність програм визначають ті сили 
в керівництві католицької Церкви, 
які стоять на відверто антисоціяліс-
тичних позиціях. Підкреслюється, 
що Ватикан займає проімперіяліс-

тичну позицію і бере участь в інфор-
маційній війні з СССР, Папське радіо, 
своєю чергою, всіма силами намага-
ється виправдати УГКЦ: “Так звана 
українська редакція «Радіо Вати-
кан» прагне створити в потенційно-
го слухача враження про народність 
«української католицької церкви». З 
цією метою в передачах акцентуєть-
ся на історичних, релігійно-культур-
них темах. Греко-католицьку церкву 
намагаються показати хранитель-
кою культури, національної самосві-
домости українського народу” [13, 
101].

“Клерикальна радіопропаґан-
да” – таке ідеологічне кліше вста-
новили совєтські ідеологи для про-
грам радіо “Ватикан”. Вони мето-
дично наголошували, що “уніятську 
радіопропаґанду, яку передають ка-
налами «Радіо Ватикан», звичайно 
ж, ніяк не можна назвати аполітич-
ною. Антикомуністичні випади час-
ті у трансляціях богослужінь у захід-
них країнах, у посланнях уніятських 
ієрархів […]. Однак усе ж очевидне 
прагнення упорядників програм 
враховувати в передачах безсумнів-
ну обставину: більшість віруючих- 
православних на території західних 
областей України далекі від симпа-
тій до войовничої антисовєтщини 
сучасного уніятського керівництва. 
«Українська» редакція «Радіо Ва-
тикан» діє з далеким прицілом, на-
магаючись вплинути за допомоги 
мусування історико-культурної про-
блематики на молодь, на національ-
ну інтеліґенцію, діє в розрахунку на 
«невеликі зміни» в їх світогляді” [13, 
102]. 

Українську редакцію радіо “Ва-
тикан” постійно звинувачують у 
тісній співпраці з українськими ре-
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дакціями “Голосу Америки”, “Свобо-
ди” та ін.: “між «Голосом Америки», 
Бі-Бі-Сі, «Німецькою хвилею», «Радіо 
Свобода», Радіо Ватикан існує обмін 
інформацією, узгодження в прове-
денні пропаґандистських акцій…” 
[15], “усе, що з тактичних міркувань 
не договорює уніятська редакція 
«Радіо Ватикан», каламутним пото-
ком виливається в етер каналами 
світських буржуазних радіоцентрів” 
[13, 103]. 

Усі ці подібні за змістом тези з 
однаковими акцентами, але в різній 
інтерпретації повторюють у своїх 
численних публікаціях різні видан-
ня УCСР: газети “Радянська Україна”, 
“Правда Украины”, “Робітнича газе-
та”, “Сільські вісті”, журнали “Кому-
ніст” та “Під прапором ленінізму”, 
багато бюлетенів і комсомольсько-
молодіжних видань [6].

Спеціяльні радіо- та телепрогра-
ми у межах совєтської контрпропа-
ґанди, спрямованої на радіо “Вати-
кан”, постійно готує Держкомітет 
Ради Міністрів УССР по телебачен-
ню і радіомовленню. Є відповідні ру-
брики і в мистецьких журналах, на-
приклад “Пост ім. Ярослава Галана” 
в журналі “Жовтень”. 

Уся ця масована інформаційна 
війна велася в контексті усвідом-
лення реального факту, що слухачі 
в Україні довіряють матеріялам та 
програмам радіо “Ватикан” на відмі-
ну від офіційної пропаґанди числен-
них совєтських ідеологічних мітів. 

Совєтська система методично 
вела ідеологічні атаки на позиції 
католицької Церкви. Традиційно 
однією з основних цілей визначала 
радіо “Ватикан”. Однак і сьогодні 
продовжуються вже менш активні, 
але достатньо скоординовані дії, 

спрямовані на дискредитацію Пап-
ського радіо. Зважаючи на те, що 
сучасне постсовєтське суспільство 
в основній своїй масі є продуктом 
совєтської ідеологічної системи з 
відповідно насадженими світогляд-
ними і політичними архетипами, 
зберігається можливість маніпуля-
ції громадською думкою. Численні 
приклади таких маніпуляцій гро-
мадською свідомістю спостерігаємо 
в умовах сучасної Росії. 

У цьому контексті окремі “на-
уковці” вигадують теорії змови, до 
якої нібито причетне і радіо “Вати-
кан”. Папське радіо звинувачують 
цього разу в тому, що воно буцімто 
входить до надтаємної розвідуваль-
ної системи Святого Престолу: “Без 
сумніву, Ватикан підтримує ефек-
тивні усні зв’язки зі своїми людьми 
за кордоном через спеціяльні раді-
опередавачі або по інших таємних 
каналах закритого відділу «Радіо 
Ватикану», котре має найбільшу у 
світі систему радіопередавачів” [14]. 
Не переймаючись правдоподібніс-
тю таких публікацій і їх відвертою 
мітичністю, їх масово тиражують 
на численних російських сайтах або 
тих, які куруються з Росії, цілком у 
дусі совєтської антиклерикальної 
пропаґанди. У таких публікаціях 
свідомо перекручуються історичні 
факти і за мету ставиться єдине – 
показати українську редакцію радіо 
“Ватикан”, Українську Греко-Като-
лицьку Церкву, голосом якої вона є, 
у ролі прислужників гітлерівської 
Німеччини, а пізніше – аґентів світо-
вого імперіялізму.

У подібному совєтсько-пропа-
ґандистському ключі сучасні ро-
сійські мас-медія продовжують ви-
світлювати роботу радіо “Ватикан”, 
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стосунки зі Святим Престолом, став-
лення до УГКЦ і тепер. Так , у люто-
му 2015 року російські сайти повідо-
мили, що після підтримки поляками 
України в російсько-українській ві-
йні 2014 – 2015 років патріярх Кіріл 
не зможе зустрітися з Папою Рим-
ським 2016 року під час Всесвітніх 
днів молоді в Кракові. Традиційною 
перешкодою і в цьому випадку є під-
тримка польською Католицькою 
Церквою та Ватиканом УГКЦ та ак-
тивна діяльність української редак-
ції радіо “Ватикан” [12]. 

Коли згідно з угодою про співп-
рацю 3-ій канал українського радіо 
2007 року розпочав трансляцію про-
грам української редакції радіо “Ва-
тикан”, то реакція п’ятої колони в 
Україні була миттєвою, такою ж, як 
і в їхніх попередників –нацистських 
та совєтських ідеологів: “у роки ІІ 
світової війни міністр пропаґанди 
фашистської Німеччини Ґеббельс 
погрожував, що змусить замовкнути 
«Радіо Ватикану». […] сьогодні про-
ти українських програм цього радіо 
виступає «Православне братство 
Алєксандра Нєвского». У перший 
день трансляції «братки» розіслали 
по різних мас-медіях заяву, мовляв 
національна телекомпанія сприяє 
католикам, чи не суперечить це Кон-
ституції України. Згадали про НАТО 
і чомусь про «ізвращєнцев-содомі-
тов». Блиснули ерудицією. Адже про 
зміст передач, очевидно, уявлення 
не мають” [17].

Отже, ідеологічна війна про-
ти Папського радіо триває. І це не 
випадково, адже «Радіо Ватикан» 
“насамперед є голосом Церкви і 
Папи. Тому найважливішими, неза-
лежно від технічних можливостей 
онлайн-мовлення, залишатимуться 

повчання та діяльність Святішого 
Отця та Апостольської Столиці, но-
вини з життя католицького світу, 
репортажі, коментарі на релігійні, 
історичні, культурні теми, інтерв’ю, 
катехитичні повчання, дискусії, му-
зичні програми, дебати, присвячені 
питанням сучасности” [3, 464-465]. 
Відкритість та демократичність ра-
діо “Ватикан” становить величезну 
загрозу тоталітарним режимам, які 
не сприймають плюралізму думок, 
дискусії, стоять на позиціях нетер-
пимости до інакомислення. 

Українська редакція радіо “Ва-
тикан”, УГКЦ, Святий Престол і за-
раз не залишаються осторонь тра-
гічних подій в Україні самим пропо-
відуванням добра, миру, віри в Бога. 
Саме через це вони стали ворогами 
“русского міра”, об’єктом уже в су-
часній гібридній військово-інфор-
маційній війні, у якій “поєднуються 
аґресія і санкції, пропаґандистські 
атаки та цільове використання ко-
рупції” [7, 7]. 

Очевидним наслідком холодної 
війни, ідеологічної боротьби СССР 
в радіоетері, зокрема з українською 
редакцією радіо “Ватикан”, стали, 
без сумніву, і теперішні події на Схо-
ді України та в Криму. Це питання 
потребуватиме подальшого глиб-
шого вивчення, але історія вочевидь 
засвідчує, що нинішня Росія стала 
тоталітарним спадкоємцем СССР 
і не забарилася ідеологічну радіо-
війну проти українства перевести в 
русло війни реальної. Країни Заходу, 
колишнього соціялістичного табору 
і ті, які належали до СССР, могли зна-
чно краще підготуватися до тако-
го трагічного розвитку подій, якби 
уважніше аналізували всі аспекти 
радіовійни, яку вів Совєтський союз.
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Проведене дослідження дає змо-
гу зробити такі висновки. 

1. Незважаючи на багаторічну 
ідеологічну війну з боку СССР – глу-
шіння, наклепи, провокації, україн-
ська редакція радіо “Ватикан” сво-
єю роботою довела, що совєтська 
ідеологія та політична система не-
сумісні з вільним інформаційним 
середовищем, до якого упродовж 
усієї своєї історії належало і до фор-
мування якого воно активно спри-
чинилось.

2. Українська редакція радіо “Ва-
тикан” підтримувала упродовж усієї 
своєї історії катакомбну УГКЦ, голо-
сом якої стала на тривалий час, да-
вала надію вірним, повідомляла про 
переслідування ієрархів, священи-
ків, простих мирян. 

3. Із постанням України як неза-
лежної держави сприяла визнанню, 
утвердженню та розбудові УГКЦ. 
Під час війни забезпечує духовний 
супровід і християнську підтримку 
українських вояків на Сході України. 
У своїх програмах та матеріялах за-
лишається актуальною і відповідає 
складним реаліям сьогодення.

4. Духовне спрямування україн-
ської редакції радіо “Ватикан” про-
тистоїть новітнім методам гібрид-
ної війни, які веде проти української 
держави, УГКЦ, радіо “Ватикан” су-
часна Росія, продовжуючи традиції 
часів “холодної війни”.

Боротьба совєтської системи з 
українською редакцією радіо “Вати-
кан” у перспективі може стати ма-
теріялом для ширших досліджень 
ідеологічної війни, яку вів упродовж 
багатьох десятиліть Совєтський 
союз з українськомовними редакці-
ями іноземних радіостанцій. 
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Abstract: Author reviewed thematic content of television newscasts of Donetsk, Lu-
hansk, Poltava, Kherson. It is emphasized that exchange with telecast between TV com-
panies of different regions of Ukraine is an important prerequisite for the enlargement 
of cognitive interests of viewers, formation their regional and all Ukrainian patriotism 
as coherent whole, basis of civil agreement of national unity. It’s proved that television 
communications is a movement of senses in the social space and time. The sense is valu-
able when filled with humanistic national information, which regional TV channels make 
public in newscasts.

Keywords: regional TV, news, recipient, national and civic values, ideology, patrio-
tism, unity of Ukraine
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НОВИНИ РЕҐІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

У стрімкому потоці світових ін-
формаційних процесів до національ-
ного слід ставитися як до феномену і 
вічного джерела духово-морального 
потенціялу, у розвиток і утверджен-
ня якого в інформаційному просторі 
України вносить свою вагому частку 
новинними випусками реґіональне 
телебачення. 

Професор Ігор Михайлин у мо-
нографії із символічною назвою 
Журналістика як всесвіт… слушно 
зазначає, що одні новини перебува-
ють у компетенції транснаціональ-
них інформаційних корпорацій, 
світових інформаційних аґенцій. 
Іншими займається місцева жур-

налістика. Її називають реґіональ-
ною, місцевою, локальною. Але 
сутність від того не міняється: її 
обов’язок розповідати про новини, 
що відбуваються у певній геогра-
фічній точці.

Місцеві мас-медії функціонують у 
межах закону наближення інтересів – 
правило географічного наближення. 
Його сформулювали так: “Чим далі 
від місця мешкання людини відбува-
ється подія, тим менше шансів, що ця 
новина викличе інтерес. Смерть сусі-
да з рідного села завжди хвилює біль-
ше, ніж загибель тисяч людей за океа-
ном” [4, 14]. Це є однією з таємниць 
зацікавлености місцевими новинами.
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Правда, якщо факт, подія, явище 

“певної географічної точки” викли-
кають міжнародну зацікавленість, то 
про них у новинних випусках повідо-
мляють світові інформаційні аґенції. 
Людина водночас може отримати ін-
формацію з новинних повідомлень як 
реґіонального, центрального та зару-
біжного телеканалів. 

Змістово-тематичне наповнення 
новинного продукту реґіонально-
го телебачення обумовлене також 
масштабністю охоплення глядачів. 
Залежно від території поширення 
програм визначають територіяльну 
категорію мовлення і територіяльну 
категорію каналу мовлення або бага-
токанальної телемережі. Загально-
національне мовлення – це “мовлен-
ня не менше ніж на дві третини на-
селення кожної з областей України” 
[5, 98]. Реґіональне мовлення – це 
“мовлення на реґіон (область, декіль-
ка суміжних областей), але менше 
ніж на половину областей України” 
[5, 98]. Місцеве мовлення – це “мов-
лення на один чи кілька суміжних 
населених пунктів, яке охоплює не 
більше половини території области” 
[5, 98].

У цій статті ми розкриємо і уза-
гальнимо особливості реґіональної 
новинної комунікації, формування у 
глядачів локальних, всеукраїнських і 
загальнолюдських цінностей – осно-
ви утвердження української собор-
ности та національно-громадянської 
ідентичности. Для цього здійснимо 
огляд теоретико-методологічної лі-
тератури та аналіз тематично-зміс-
тового наповнення випусків новин на 
реґіональних телеканалах; задекла-
руємо інформаційні компоненти, які 
об’єднують, є нейтральними і ті, що 
роз’єднують соціюм у контексті фор-

мування і утвердження національно-
гуманістичних цінностей.

Реґіональне телебачення є само-
стійним сеґментом структури наці-
онального телебачення, яке покли-
кане сприяти формування у людей 
державницького мислення як мис-
лення національного, гуманного, де-
мократичного, громадянського, від-
повідального за особисту долю, долю 
родини, держави. “Українському на-
роду треба повернути національну 
історичну пам’ять, дати за словами 
Григорія Сковороди, духовий меч як 
найвищу, духовну, моральну, естетич-
ну цінність, національну свідомість” 
[9, 9]. Адже безнаціональних культур 
і мов не існує. “Всяк мусить пізнати 
свій народ і в народі себе. Чи ти рус? 
Будь ним…Чи ти лях? Лях будь. Чи ти 
німець? Німечествуй. Француз? Фран-
цузюй. Татарин? Татарствуй. Все до-
бре на своєму місці і в своєму лиці, і 
все красно, що чисто, природно, що не 
є підробкою, не перемішано з чужим 
по роду” [24], – наголошував Григорій 
Сковорода.

Актуальність цього висловлю-
вання українського філософа є неза-
перечною й тепер, коли триває гостра 
інформаційна війна за українські на-
ціонально-гуманістичні цінності. Хоч 
реґіональний інформаційний простір 
звужує можливості при доборі потріб-
них фактів для новин, але в комуніка-
ційному процесі доцільно дотримува-
тися гуманістичної формули “Єдність 
через різноманітність” і позитивни-
ми фактами зацікавлювати глядача. 
Адже сьогодні суспільство страждає 
від посттравматичного синдрому. 
Цю проблему розуміють журналісти 
Полтавської обласної державної теле-
радіокомпанії Лтава, її ґенеральний 
директор Євген Лопушинський, який 
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роздумує над тим, як підвищувати 
інтелектуальні потреби глядачів, 
відучувати від захоплення дешевою 
чужомовною розважайлівкою, примі-
тивними передачами [23].

Найпопулярнішою серед полтав-
ських глядачів є рубрика Звичайні 
герої (На ТРК Буковина (Чернівці) – 
Герої). Це – сюжет в новинах, і окремі 
передачі, присвячені й тим воїнам, які 
боронять Україну, і тим, які, на жаль, 
вже відійшли в минуле – героїчно 
віддали життя за найдорожчу націо-
нально-духову цінність – соборну не-
залежну Україну. У рубриці Звичайні 
герої може бути також новинна опо-
відь про журналістку Наталю Свят-
цеву, яка щотижня буває у найгарячі-
ших точках АТО, а також є активним 
учасником волонтерського корпусу 
Полтавський батальйон небайдужих.

Полтавська ОДТРК Лтава пере-
буває на відстані «витягнутої руки» 
від споживачів. “Я постійно всім кажу, 
починаючи від журналістів і закін-
чуючи менеджментом – працюйте 
над собою, – наголошує Є. Лопушин-
ський. – Осмислений телевізійний 
продукт – від новин до телевізійних 
нарисів – завжди знайде свого спо-
живача. Якщо ми продукуватимемо 
якісний і конкурентоспроможний 
продукт, тоді немає значення, що за 
вивіска на нашій компанії – державна, 
суспільна, філія чи ще щось” [10].

Директор ТРК Скіфія, голова Хер-
сонської обласної організації НСЖУ 
Валерій Долина твердо переконаний, 
що майбутнє за реґіональними і міс-
цевими телеканалами. Хоча все зале-
жить від політичної волі керівництва 
держави. “Ми намагаємося перейня-
ти найкращий досвід наших колег з 
усього світу, щоб організувати якісне 
телевізійне мовлення в реґіоні – роз-

повідає Валерій Долина. – Суспільне 
мовлення, на мою думку, про яке так 
багато говориться, доцільніше роз-
вивати на базі обласних ТРК. Вони 
ближчі до свого глядача. Саме звідти 
люди черпають інформацію про міс-
цеве життя, повноцінну картину яко-
го не можуть передати Національний 
чи всеукраїнські канали” [17].

Заслуговує на увагу досвід те-
лежурналістів Скіфії, які готують 
програми для обміну з Київською 
державною телерадіокомпанією. 
Миколаївська ТРК розвиває проєкт 
Україна – морська держава, і Скіфія 
також бере у ньому участь – разом із 
Черкаською, Вінницькою та Полтав-
ською телерадіокомпаніями. Така “ін-
теґрація” є важливою передумовою 
розширення пізнавальних інтересів 
глядачів різних областей, формуван-
ня у них не лише реґіонального, а й 
всеукраїнського патріотизму, ство-
рює відчуття громадянського порозу-
міння, національної соборности.

У Херсоні цілодобово працює 
онлайн-радіо, яке надає українські 
колискові пісні, ознайомлює з колис-
ковими німецького, польського, шот-
ландського, єврейського та інших на-
родів, транслює для малят клясичну 
музику. Автор проєкту, клірик храму 
Святителя Петра Могили Валерій 
Харченко розповів: “Ми з приятелем 
отцем Павлом переконані, що люди-
ну треба долучати до прекрасного 
змалечку. Зараз цьому приділяється 
недостатньо уваги. А між іншим укра-
їнці створили чимало чудових творів 
у жанрі колискової. Це – наш зв’язок 
із минулими поколіннями, це робить 
нас родом. Ментальні якості закла-
даються, зокрема, з рідними піснями, 
першими національними мотивами” 
[1].
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Однак цей соціяльно важливий 

факт не був оприлюднений ТРК Скі-
фія та іншими херсонськими телека-
налами, і він не постав у свідомості 
людей як визначна соціокультурна 
подія. А “подія – це зміна, – стверджує 
шведський дослідник Ерік Фіхтелі-
ус. – Щось відбувається швидко, кон-
кретно, помітно і в обмежений про-
міжок часу. Щось змінюється, факт 
зміни і є новиною” [22, 15], що спо-
нукає до співпереживання – однієї з 
форм практично-духового освоєння 
життєвого середовища. Новинні пові-
домлення мають сприяти розвиткові 
у глядачів пізнавальних, почуттєвих і 
поведінкових мотивів. “Я проти того, 
щоб маніпулювати новинами, – наго-
лошує Микола Княжицький. – Але я 
за те, щоб виходити із цінностей, які 
близькі українцям, що хочуть бачити 
свою країну вагомою, рівноправною 
частиною европейського співтовари-
ства” [7].

Професор Василь Лизанчук вва-
жає, що “подія – це переміна в обмеже-
ний відрізок часу, то факт цієї зміни і 
є новиною” [9, 234], про яку глядачі 
довідалися з інформаційного повідо-
млення. Отже, новини (основою будь-
якої новини є факт), які в редакції 
відбирають для телевізійного повідо-
млення, повинні допомагати грома-
дянам орієнтуватися у складному та 
суперечливому світі, розуміти проце-
си суспільно-державної життєдіяль-
ности в Україні та своєму реґіоні, на-
магатися позитивно на них впливати. 

Погоджуємося з твердженням, що 
“новинами можуть бути ті події, які 
сталися давно, але з певних причин 
досі невідомі громадськості” [9, 234]. 
В контексті нашого наукового дослі-
дження на це трактування новини 
звертаємо особливу увагу. Адже мож-

на навести чимало прикладів трива-
лого замовчування правдивих фактів 
з української історії, їхнього фальшу-
вання, іґнорування, суворої заборони 
згадувати. Це неґативно відбилося на 
суспільно-політичних настроях і пе-
реконаннях українців. Наслідки – різ-
ні сепаратистські дії, промосковські 
прагнення, наприклад, на Луганщині 
й Донеччині також пов’язані з “біли-
ми” та “чорними” плямами – відсут-
ністю у багатьох жителів цих облас-
тей правдивих історичних знань. До 
цього причетні реґіональні мас-медії, 
зокрема телебачення, працівники 
якого займали, так би мовити, ней-
тральну, замасковану, або відверто 
антиукраїнську позицію. Наприклад, 
під час відзначення тієї чи тієї річниці 
Луганська з благоговінням назива-
ють російську імператрицю Єкатєрі-
ну II, яка у 1795 році видала указ про 
заснування ливарного заводу. Саме 
цю дату місцеві владці та журналісти 
вважають днем народження Луган-
ська. Насправді початком заснування 
і розвитку Луганська є село Кам’яний 
Брід, в якому вже 1761 року запороз-
ькі козаки збудували церкву.

Ігор Саєнко видав книжку Минуле 
українського козацтва на Луганщині, 
яка характеризується науковою арґу-
ментованістю, публічною переконли-
вістю, органічним поєднанням істо-
ричного минулого із сучасними про-
блемами становлення державности 
на противагу зарозумілим, заідеоло-
гізованим постколоніяльним доґмам.

У цьому історично-популярному 
краєзнавчому дослідженні немає над-
мірної романтизації історії козацтва. 
Ігор Саєнко вміло систематизував 
історичні факти, події. Усе це й дало 
йому можливість розповісти про за-
порозьке і слобідське козацтво не 
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тільки на теренах сучасної Луганської 
области, а й на етнічних українських 
землях, нині території прикордонних 
областей Росії [14]. Однак у новинних 
випусках телеканалів Луганщини та 
інших мас-медій не знайшлося місця, 
щоби поінформувати людей про цю 
потрібну, актуальну і цікаву книжку, 
яка відкриває чисте вікно у правди-
вий світ українського минулого.

Має рацію дослідник Євген Соло-
мін, що визначення порядку денного 
випуску новин на реґіональному те-
лебаченні – суб’єктивний процес, який 
залежить від багатьох чинників, і, на-
самперед, від освітньо-кваліфікацій-
них здібностей головного редактора, 
рівня його політичної заанґажованос-
ти, від правлячої в області партії, ін-
телектуальної та фахової підготовки, 
знань з основ інформаційного теле-
виробництва. Пріоритетність тем з 
офіційних потоків інформації та дру-
госортність інших – об’єктивна реаль-
ність реґіональної тележурналістики. 
Вагомі з точки зору встановлення 
об’єктивного порядку денного теми 
не потрапляють до верстки через цілу 
низку об’єктивно-суб’єктивних при-
чин. Серед них – самоцензура журна-
лістського менеджменту та елементи 
цензури власників, відсутність ко-
мерційних вигод від висвітлення та-
ких тем, недостатній фаховий рівень 
журналістів і відсутність навичок “за 
деревами бачити ліс” [13], відсутність 
стимулів у творчій роботі, постій-
ний кадровий голод редакцій новин 
[21, 65].

Серед науковців, журналістів-
практиків побутує твердження: за-
соби масової комунікації покликані 
задовольнити інформаційні потреби 
людини, суспільства, держави. Якщо 
не замислюватися над цією тезою, 

над змістовним насиченням інфор-
мації, – то правильно. Однак наше 
дослідження підводить до висно-
вку, що ця думка має право на жит-
тя у цивілізованому, демократично-
му, правовому суспільстві. Стосовно 
України, де ще не розв’язано багато 
політико-ідеологічних, соціяльно-
економічних, морально-духових, 
психолого-педагогічних, національ-
но-громадянських проблем, такий 
прямолінійний підхід до оцінки 
функціонування мас-медій і зокрема 
реґіонального телебачення є шкід-
ливим. Це пов’язано насамперед із 
тим, що пересічний глядач орієнту-
ється на нижчий морально-естетич-
ний рівень передач. До речі, дослід-
ник В. Михалкович вважає, що існу-
ють так звані “три телебачення, де 
всередині програми мовлення мирно 
співіснують три відносно самостійні 
підсистеми, три типи програм, що 
відповідають «трьом родам» пові-
домлень: публіцистичному (у жан-
рах репортажу, коментарю, нарису, у 
формі випуску новин), художньому 
(драма, опера, концерт, фільм), на-
уковому (лекція, урок) [6, 157]. Про-
грами сучасного телебачення не за-
вжди спонукають до функціонуван-
ня “вищого” рівня глядацької психі-
ки, але майже завжди “включають” 
рівень “нижчий”. На цю психологічну 
реакцію сприйняття розраховують 
очільники телеканалів і до неї спо-
нукають. Так створюється високий 
рейтинґ телеканалів.

Якщо ж такий сумнівний рей-
тинґ, що ґрунтується на низькому 
інтелектуально-естетичному та ви-
холощеному морально-духовому 
рівні, поєднується з комерційним, 
безнаціональним (космополітич-
ним) спрямуванням функціонування 
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реґіональних телеканалів, то гляда-
чів позбавляють інтелектуального, 
національного соціокультурного 
продукту. Тут часто-густо знаходять 
спільну мову центральні та реґіо-
нальні телеканали. Наприклад, по-
при прохання громадськости оголо-
сити 26 листопада 2011 року Днем 
жалоби за жертвами Голодомору – 
ґеноциду українського народу, дея-
кі українські телеканали “крутили” 
розважальні програми та навіть не 
виставили на екран заставки із за-
паленою свічкою, як це було в ми-
нулі роки. Найбільше в цьому плані 
виявили цинізм Новий канал, в ефірі 
якого демонструвався Гаррі Поттер, 
та СТБ, що крутив розважальне шоу 
Х-Фактор. Революція. Ці канали нале-
жать мільярдеру Вікторові Пінчуко-
ві. А на каналі Ріната Ахметова ТРК 
Україна показували шоу Кто хочет 
замуж за моего сына? (Хто захоче за-
між за мого сина?)

Луганські телеканали у новинних 
випусках та інших програмах циту-
вали голову обласної ради Валерія 
Голенка (за сумісництвом – голова 
Українсько-російської гуманітарної 
ради) стосовно “неприпустимости 
розпалювання політичної істерії на-
вколо теми Голодомору як ґеноциду 
українського народу”, “впровадження 
ідеології аґресивного українського 
націоналізму”. Він закликав усіх жите-
лів области підтримувати фінансово 
програму Патріот Луганщини. Голо-
вний ідеолог і натхненник цієї про-
грами, ректор Луганського держав-
ного інституту культури і мистецтв 
Валерій Філіпов упевнено заявляв, що 
луганський патріотизм абсолютно 
несумісний із патріотизмом загаль-
ноукраїнським. Школярі не повинні 
починати заняття з виконання гимну 

України, бо це, мовляв, шлях у безви-
хідь [12].

У зіткненні російської, евразій-
ської цивілізації та цивілізації захід-
ної, евроатлантичної й полягає фі-
лософія російсько-української війни. 
Для цього московський імперський 
режим потужно використовує не 
лише мас-медії, а й соціяльно-еконо-
мічні проблеми на Донбасі. Москов-
ська аґресія у формі терору відбува-
ється під прикриттям соціяльного 
бунту, спровокованою безжалісною 
експлуатацією олігархів і владомож-
ців. Філософ Юрій Лобода наголошує, 
що на Донбасі українській держав-
ницькій ідеології протистоїть люмпе-
нізований елемент, який користуєть-
ся ерзац-ідеологією, фейковою, по-
родженням якої є оці-от ДНР, ЛНР. Па-
ростків цієї ідеології в українському 
суспільстві не було ніколи, це штучне 
утворення. Звичайно, існувала певна 
ідеологічна фронда до Української 
держави, але вона ніколи не передба-
чала застосування зброї й утворення 
ерзац-держав. Цю фейкову ідеологію 
придумала для Донбасу Росія і дуже 
активно її експлуатує. А уражений ал-
коголем, наркотиками безробітний 
і криміналізований Донбас, розчав-
лений соціяльно-економічними про-
блемами, напрочуд легко її сприймає: 
зі зброєю в руках криміналізований 
люмпен почувається вершителем 
доль, що досі був ніким, а став усім 
[2]. Їхній найнижчий інтелектуально-
емоційний, здеґрадований морально-
духовий рівень підтримують телека-
нали антиукраїнського спрямування.

Педалювання надуманої росій-
ськими шовіністами і малоросами з 
України тези про природну “україн-
сько-російську двомовність” набуло 
особливих обертів у зв’язку з при-
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йняттям Верховною Радою закону 
Про засади державної мовної політи-
ки. Його автори Ківалов і Колєснічен-
ко були фаворитами російськомовних 
мас-медій. Зафіксовано 480 аґресив-
них антиукраїнських актів (циркуля-
ри, укази, постанови, ухвали, обіжни-
ки, директиви, звернення, резолюції, 
рішення тощо), спрямовані на росій-
щення ( в освіті, культурі, літературі, 
мистецтві, звичаях, традиціях), зни-
щення української національної мен-
тальности та заміну її російською [8]. 
Доцільно з просвітницькою метою у 
новинній хроніці Донбасу та інших те-
леканалів повідомити, що у 1932 р. у 
Донбасі із 2239 загальноосвітніх шкіл 
1769 були з українською мовою ви-
кладання, що становило 79% шкіл, 
а 207 працювали російською або ро-
сійською та українською мовами. А 
станом на 1989 рік з 1217 шкіл Донеч-
чини з українською мовою навчання 
залишилося тільки 105, або 8,7%, та й 
то дрібних сільських шкіл [15].

Шокуючими для нинішнього по-
коління жителів Донецької, Луган-
ської та інших областей можуть ви-
явитися факти із книжечки Петра 
Франка Огляд території України, над-
рукованої 1921 року видавництвом 
“Франко Син і Спілка” у Відні. Цей 
огляд зроблено за матеріялами пе-
реписів населення Російської імперії 
1897-го і 1910-го років. Статистичні 
дані засвідчують, що територія, на 
якій тоді переважало українське на-
селення – і, власне, розмовляло укра-
їнською мовою, – становила понад 
один мільйон квадратних кілометрів. 
Порівняймо із теперішньою терито-
рією України майже в 604 тисячі ква-
дратних кілометрів! Також у цій кни-
зі написано, що в Курській ґубернії 
українці становили на ті часи 55,1%, 

росіяни – 44,4%, а у Воронезькій: 
українці – 77,1%, а росіяни – лишень 
22,7%. Донщина: українці – 76,9%, 
росіяни – 16,2%. Кубанщина: укра-
їнці – 60%, росіяни – 30%, Чорно-
морщина – відповідно 60 і 20%. На 
Ставропільщині 80% населення були 
українцями, а росіян – лише 12% [18]. 
Ці документальні дані арґументова-
но розвінчують фальсифікаторів, що, 
мовляв, російськомовність півдня і 
сходу України склалася природно, без 
насильства.

Думкою Н. Лумана, що “людські 
стосунки і саме суспільне життя не-
можливі без комунікації” [11, 43], 
підтверджуємо розгляд в цілісному 
інформаційному просторі України 
реґіональної телекомунікації, під час 
якої можна творити національні со-
ціокультурні цінності. Адже комуні-
кація – це “рух смислів у соціяльному 
просторі та часі” [20, 27]. Але смисл 
є ціннісним, якщо насичений націо-
нально-гуманістичною інформацією, 
яку реґіональні телеканали оприлюд-
нюють насамперед у новинних випус-
ках. За таких умов, перефразовуючи 
Жана Бодріяра, комунікація здійсню-
ється не заради комунікації, а заради 
позитивного морально-психологічно-
го впливу на телеглядачів, який скла-
дається із трьох етапів: операційного, 
процесуального, завершального.

Аналізуючи тематично-змістовну 
наповненість новинних повідомлень 
про події на Майдані донецьких те-
леканалів і Першого Національного, 
ми помітили, що вони транслювали 
чимало недостовірної інформації. 
За результатами моніторингу Medi-
asapiens, у вирішальні дні Революції 
гідности (в період із 17 по 23 люто-
го) Перший Національний замовчу-
вав 84% суспільно-важливих тем. У 
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кульмінаційний тиждень протестів 
проти злочинного правління Януко-
вича-Азарова канал продовжував по-
давати заанґажовану на Партію реґіо-
нів інформацію та замовчував факти 
про застосування сили з боку влади. 
У новинних випусках донецьких те-
леканалів понад 90% інформації не 
відповідали правді життя на Майда-
ні. Телеглядачі не почули жодного 
слова про жорстокі протиправні дії 
«беркутівців», міліціонерів, різних 
провокаторів-»тітушок» та антиукра-
їнську, антинародну політику і прак-
тику владних структур. Новини пода-
вали у трактуванні депутатів Верхо-
вної Ради України – реґіоналів О. Бон-
даренко, Г. Герман, В. Колєсніченка, 
В. Олійника, О. Царьова, Н. Шуфрича, 
М. Чечетова та інших.

Вивчення теоретично-методо-
логічних праць, власний журналіст-
ський досвід, аналіз новинних випус-
ків реґіональних телеканалів (наш 
об’єкт дослідження) дає підстави 
стверджувати, що під час інформу-
вання про факти, події, явища також 
повинно бути принципове розумін-
ня поняття правда. “У нас має бути 
своя правда, правда українців. Тут 
не етичне, а світоглядне розуміння. 
Наприклад, захист українцями своєї 
Батьківщини – це не злочин, а при-
родний інстинкт самозахисту” [19]. 
Правду вважаємо синонімом культу-
ри і духовости. А коли толерантністю 
відповідаємо на ненависть і нищення 
української мови, культури, духовос-
ти, мовчки сприймаємо брехню щодо 
української історії, то така політика 
нічого спільного з виваженістю і то-
лерантністю немає. Це шлях до само-
забуття, до асиміляції.

“Криза ідентичности, асимільова-
ність, втікання від свого національно-

го «Я» і запобігання перед чужинцями 
неминуче призводить до моральних 
хвороб, що починаються із втрати 
елементарної гідности, – наголосив 
професор Володимир Панченко. – За-
питання «хто ви?» – фатальне для 
малоросійської свідомости. Відпові-
ді на нього немає – все залежить від 
того, що скаже німець (німець у Тара-
са Шевченка – не обов’язково власне 
німець; це слово він уживав в шир-
шому значенні, як маркер чужости, 
чужинности). Може, монголи. Може, 
слов’яни. Одне слово – ніхто” [16]. 
Оце, за висловом В. Панченка, “ніхто”, 
сповідуючи постмодернізм, який в 
Україні набув нині провінційно-роз-
бурханого вигляду та вилився у по-
верховість, примітивність і розхрис-
таність світогляду багатьох журналіс-
тів. “Журналіст, обдарований, але хит-
кий у своїх патріотичних почуваннях, 
не є придбанням для журналістики” 
[3, 146], – слушно зазначав журналіс-
тикознавець Степан Сірополко. Отже, 
щоби розвивалася і зміцнювалася 
українська національна ідентичність, 
то цей суспільно важливий процес 
має здійснюватися в органічній, вза-
ємозалежній єдності в основному 
двома інституціями – державною по-
літикою і журналістською творчістю 
на засадах націєцентризму.
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Abstract: The article is devoted to the phenomenon of social forecasting by means 
of radio journalism and radio drama. The functionality of the radio play is analysed from 
the position of mass communication theory and engineering knowledge. The author com-
pared the prognostic potential of radio drama and documentary radio programs. Radio 
program in the context of this article is interpreted as an information reality model. Ex-
trapolation of components of similar model on reality can become a source of the ad-
equate social forecast. On materials of the experimental series programs of Ukrainian ra-
dio the point of view is justified that communication opportunities of radio drama allows 
effectively defining possible public risks.

Keywords: radio journalism, radio drama, social forecast, mass communication, real-
ity model
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ І РАДІОДРАМИ

НА МАТЕРІЯЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ СЕРІЯЛІВ УКРАЇНСЬКОГО РАДІО

Будь-яка радіопрограма, від ко-
роткого повідомлення до концерту 
клясичної музики, не просто задо-
вольняє потребу авдиторії у новинах 
і емоційних враженнях, а створює 
певну комунікаційну модель, залеж-
ну від соціокультурного контексту. 
Трансляція оперної вистави з оточе-
ного ворогами міста – зовсім не те 
саме, що радіопересилання опери у 
безтурботні часи. Легковажне шоу у 
дні скорботи викличе враження, не 
тотожні ефекту від точно такої ко-
мічної програми, створеної до націо-

нального свята. З позицій соціяльної 
кібернетики радіопересилання – не 
одиничний самодостатній феномен, 
а гіперкомплексна модель певних 
явищ, виражена вербальними і не-
вербальними засобами та інтеґро-
вана у комунікаційну систему сус-
пільства. Екстраполюючи втілену у 
радіопрограмі модель реальности 
на майбутнє, можна досягти того чи 
іншого проґностичного результату. 
Від елементарного (зорієнтуватися, 
чи буде успішним переданий по ра-
діо концерт у живому виконанні) до 
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складного, багаторівневого, такого, 
що дозволить ефективно передбача-
ти суспільні ризики.

У контексті сказаного цікаво по-
рівняти екстраполяційні (і як резуль-
тат екстраполяції – проґностичні) 
можливості документального раді-
омовлення і радіодрами. Оскільки 
подібне завдання потребує індуктив-
ного та емпіричного підходу, варто 
почати з конкретного прикладу. 

У 2004 році в ефір Національ-
ної радіокомпанії України вийшла 
радіодрама Операція «Немезида». 
Радіоп’єса звучала напередодні 
сфальсифікованих президентських 
виборів. Фальсифікація призвела до 
подій, згодом названих Помаранче-
вою революцією. За жанром радіо-
вистава була політичною сатирою. 
З етичних позицій – спробою співро-
бітників радіомовлення залишити-
ся чесними в безчесні часи попри всі 
можливі персональні наслідки.

Твір і сьогодні зберігається у 
фондах Українського радіо. Він та-
кож видавався в друкованій версії. 
Таким чином, можна незаперечно 
довести автентичність наведених 
уривків, те, що вони не піддавали-
ся пізнішому редаґуванню з метою 
осучаснення, як це іноді трапляєть-
ся з проґнозами минулих років, 

Дія вистави відбувалася у вига-
даній центральноевропейській дер-
жаві, яка за всіма соціокультурними 
та ґеополітичними ознаками нага-
дувала Україну. Як окремий маркер, 
що дозволяв слухачеві конкрети-
зувати сатиричну природу твору, 
було використано прийом «імен, що 
говорять». Прізвище одного з пер-
сонажів асоціювалося з прізвищем 
корумпованого керівника спецслуж-
би, чия діяльність стала предметом 

журналістських розслідувань. Та, 
хоча автори вистави (репортери за 
фахом) брали участь у згаданих роз-
слідуваннях корупційних зв’язків 
реґіональної влади, силових струк-
тур та організованої злочинности, 
радіовистава Операція «Немезида» 
не була присвячена художній інтер-
претації вже відомого. 

Попри творче осмислення окре-
мих реальних фактів, обставини дії 
радіодрами видавалися у 2004 році 
гіперболізованими. За сюжетом, 
країна, доведена корупцією та орга-
нізованою злочинністю до межі по-
літичного самознищення і втрати 
територіяльної цілісности, спробу-
вала дати бій криміналітету. Необ-
хідною частиною боротьби стало 
створення сучасних тюрем европей-
ського зразка. Акумуляцію коштів 
і фінансове забезпечення будів-
ництва було доручено приватним 
інвесторам. Секретність операції 
не передбачала розголошення пер-
сональних даних її учасників. Але 
сталося так, що залучений до робо-
ти офіцер поліції упізнав керівника 
проєкту реформування пенітенціяр-
ної системи:

«Поліцай: ...Я згадав нашого спів-
розмовника. Ми з ним уже бачилися. 
Десять років тому. 

Тюремник: А ось він вас, здаєть-
ся, не впізнав.

Поліцай: А я був у масці тоді. Ми 
заарештовували його за звинува-
ченням у шахрайстві. Подробиць не 
пам’ятаю, справу прокуратура вела. 
Але, здається, тоді він збирав кошти 
для спорудження мережі дитячих лі-
карень...

(звуковий перехід)
Незнайомець: Попри все секрет-

ну оперативну групу «Немезида» 
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було сформовано. Вона добре попра-
цювала, визначивши реальні масш-
таби економічної злочинности й 
корупції. На підставі її звіту було ви-
рахувано кількість в’язниць, необ-
хідних, аби припинити розкрадан-
ня національного надбання. Кошти 
для будівництва нових сучасних 
тюрем було зібрано досить швидко. 
Але жодний виправний заклад за 
підготовленими документами так 
і не збудували. Усі гроші, виділені 
на операцію «Немезида», якимось 
чином опинилися на рахунках кіль-
кох банків Британських Вірґінських 
островів. А потім – зникли невідомо 
де. І це, здається, були останні сер-
йозні гроші, які вдалося поцупити з 
бюджету країни, де відбувалася дія... 
Ні, слово честі, більше з цих йолопів 
нема чого взяти...» [10].

Події останніх років змушують 
переглянути погляд на п’єсу Опера-
ція «Немезида» виключно як на сати-
ричну фантастику, художніми при-
йомами якої є гіпербола і ґротеск. Є 
підстави вважати, що модель соці-
яльної реальности, виражена у тво-
рі, актуалізувалася в сучасних укра-
їнських обставинах. Нижче будуть 
наведені факти на підтвердження 
такої думки. Але насамперед вар-
то обґрунтувати саму принципову 
можливість соціяльного проґнозу-
вання засобами радіодрами. 

Найвідомішим зразком досто-
вірного проґнозу, здійсненого радіо-
драматургом, вважається радіоп’єса 
Арчибальда Макліша Падіння міста 
(США, Сі-Бі-Ес, 1937 [13], [14]). За-
гальновизнаною є думка, що у цьо-
му творі передбачено аншлюс (див. 
[6]). При тому не просто проґнозо-
вано нацистську експансію, а роз-
крито психічні механізми колябо-

раціонізму, того ментального стану, 
який спонукає людей до аґресивної 
покори, відмови від свободи на ко-
ристь тоталітарних ілюзій. Ймовір-
но, радіодрама А. Макліша стосуєть-
ся не просто феномена гітлеризму, а 
тоталітарного мислення як такого. 
Важко не помітити зв’язок між об-
разом порожнього сталевого обла-
дунку завойовника, який мешканці 
наповнюють власними страхіттями, 
і псевдонімом тогочасного совєт-
ського лідера – Сталін. Та обставини 
поглинання цивілізованої, але не го-
тової до боротьби маленької країни 
аґресивною імперією, змодельовані 
драматургом, сучасники впізнали 
саме в захопленні Австрії нацист-
ською Німеччиною, тобто, в аншлю-
сі.

Механізм передбачення, реалі-
зований А. Маклішем, не є містич-
ним пророцтвом і має науково об-
ґрунтоване пояснення. Воно поля-
гає у самому творчому методі раді-
одрами. Лаконічність виражальних 
засобів, сконцентрованість змісту 
(обґрунтована ще у першій трети-
ні ХХ століття німецьким письмен-
ником і драматургом А. Дебліним), 
обмеженість хронометражу та не-
велика кількість дійових осіб під-
штовхують радіодраматурга до схе-
матичности (див. [1]), відмови від 
надмірної деталізації, яка відволі-
кає від головного. Тобто, до створен-
ня абстрактної моделі дійсности. А 
властивістю будь-якої моделі, чи то 
моделі математичної, чи фізичної, 
чи літературної, є відповідність про-
цесу, достовірність результату за 
умов, якщо дані і алґоритми функці-
онування обрано коректно. 

Саме цю властивість акустично-
го мистецтва мала на увазі творча 
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група Українського радіо у складі В. 
Фоменка. І. Хоменка, Ю. Яценка, Ю. 
Дзюби, В. Обручова та ін., розпочи-
наючи у 2002 році два пілотні про-
єкти. 

Один з них був серіялом півго-
динних радіоп’єс. Інший – серіялом 
п’ятихвилинних драматичних міні-
ятюр у жанри інсценованого feature, 
тобто, гібридною художньо-доку-
ментальною програмою. Для пер-
шого, презентованого як серія суто 
художніх (“fiction”) творів, факти 
були матеріялом побудови мистець-
ких образів. У межах другого факти 
вивчалися і перевірялися ретельно, 
методами журналістського розслі-
дування і наукового пошуку. Струк-
турно він ґрунтувався на принципі 
жорсткого розмежування доку-
ментальних та реконструйованих 
складників, а естетично – на вира-
жальних можливостях радіодрами, 
синтезованих з традиційними для 
радіожурналістики прийомами фік-
сації та оприлюднення відомостей. 
Метою його було наблизити значу-
щі події і постаті до слухача через 
емоційну співтворчість, реакцію 
катарсису. У межах цього проєкту 
двохвилинний сучасний репортаж 
про розгін міліцейськими спецпі-
дрозділами учасників мирного про-
тесту чергувався з реконструкцією 
розстрілу мирної демонстрації ро-
сійськими військами у 1905 році, а 
відомості про незаконні дії корум-
пованих спецслужб – із історичним 
епізодом стеження імперськими се-
кретними аґентами за поетом Ада-
мом Міцкєвічем.

Значну частину п’ятихвилинних 
мініятюр проєкту було присвячено 
історичним постатям, що єднали 
Україну та европейську цивілізацію, 

були носіями загальнолюдських 
цінностей. Зокрема, особистостям, 
які належать одночасно польській і 
українській історії: нащадкам шля-
хетного польського роду, відомим 
збирачам старожитностей Тарнов-
ським, польським політичним за-
сланцям Броніславові Залеському і 
Людвіґові Турно – друзям поета Та-
раса Шевченка, письменнику Джо-
зефові Конрадові, просвітителеві 
Станіславові Оріховському-Рок-
солянові. Згадана радіосерія була 
відзначена нагородами національ-
них і міжнародних конкурсів, серед 
яких – фестиваль телевізійних та 
радіопрограм Калиновий острів – 
Польща (Ольштин, 2010). 

Але виявилося, що функціональ-
но згаданий проєкт не дозволяє по-
вною мірою розкрити проґностич-
ний потенціял радіодрами. Користу-
ючись виражальними можливостя-
ми, що випливали з репортерського 
пошуку, дослідження та мистецької 
презентації фактів, можна було ці-
каво розповідати про людей і події. 
Розкривати історичні аналогії, що 
пов’язували минуле зі сучасністю. 
Але створення ймовірнісних моде-
лей реальности виходило за межі 
можливого для ретроспективного 
аналізу.

Як приклад того, що бачення 
радіорепортера, навіть підсилене 
засобами акустичного мистецтва, 
локалізоване у часі й просторі без-
посередньо здобутим на місці події 
матеріялом, можна навести згадану 
вище мініятюру про схожість роз-
стрілів робітничих демонстрацій 
у 1905 році та використання анти-
терористичних спецзасобів проти 
учасників мирних протестів у 2004 
[8]. 
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Зрозуміло, що сьогодні, після 

розстрілів учасників масових про-
тестів снайперами в центрі Києва 
і бойових дій на південному сході 
України, сподівання на краще, ви-
словлені у художньо-документаль-
ній мініятюрі, здаються наївними і 
застарілими. 

Результативним інструментом 
проґностики виявився інший про-
єкт тої ж творчої групи – серіял пів-
годинних радіоп’єс суто мистецько-
го (“fiction”) напряму. Окремі серії 
його теж включали документальні 
записи – але це був скоріше худож-
ній прийом, ніж засіб розповсю-
дження інформації. 

Варто повторити, що всі 
радіоп’єси, передані Українським ра-
діо щомісяця упродовж 2002 – 2010 
р., зберігаються у фондах Україн-
ського радіо, більша частина їх ви-
дана у вигляді аудіокниг [11], по-
ставлена або ретрансльована раді-
останціями різних країн (зокрема, 
«Радіо Словенії» – у перекладі та 
україномовною станцією «Родинне 
Радіо» (США), описані й система-
тизовані науковцями різних шкіл 
(див.: [3; 4]). Таким чином, незалеж-
на верифікація наведених фактів не 
проблематична. Ось стислий пере-
лік змісту деяких (далеко не всіх) 
радіовистав, кореляція з сучасністю 
яких – незаперечна: 

- Нейтралізація силовими струк-
турами діячів опозиції, незалежних 
журналістів, некорумпованих по-
садовців під приводом боротьби з 
організованою злочинністю (раді-
одрами Драконів брід, 1994 – 2002, 
Місто справедливости (2008); 

- Самознищення люстрації вна-
слідок свідомого доведення не-
зацікавленими в очищенні влади 

силами її правових і виконавчих 
механізмів до абсурду (Люстрація, 
2004 – 2005. Радіоп’єсу було напи-
сано у часи, коли сама можливість 
люстрації в Україні заперечувалася. 
Збіг її фабули з сучасними реальни-
ми подіями визнано незалежними 
дослідниками, зокрема, проф. Ва-
силем Лизанчуком (Львів), з ініці-
ятиви якого сценарій було видано 
друком у 2014 році – з відповідним 
науковим коментарем [9]).

- Наявність під час війни у ви-
щого політичного керівництва дер-
жави бізнес-активів, інтеґрованих в 
економіку країни-аґресора і фаталь-
ні наслідки, що з такого стану речей 
впливають (Едем-18, 2007). 

- Масове розповсюдження не-
правдивої або правдивої, але пода-
ної у девіянтному ключі інформації 
від імени публічних осіб, насправді 
непричетних до її створення (Псев-
донім, 2006); систематичне виник-
нення фальшивих публікацій від 
імени політичних діячів, відомих 
журналістів і навіть друк фальси-
фікованих періодичних видань роз-
почалося в Україні значно пізніше. 
Одними з перших жертв цієї політ-
технології стали у 2009 році автори 
радіодрами Псевдонім В. Фоменко та 
І. Хоменко [12]. Збіг вигаданої фа-
були радіодрами з реальністю мав 
настільки значний суспільний ре-
зонанс, що це стало приводом для 
журналістського розслідування, 
здійсненого Національною радіо-
компанією України. Результати його 
було оприлюднено у спеціяльній 
програмі, яку вів керівник Першого 
каналу Українського радіо А. Таба-
ченко. 

- Інспірація кримінально-по-
літичними елітами конфлікту між 
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сходом та заходом – і, як наслідок, 
утрата територіяльної цілісности 
України (радіоп’єса Третій варіянт, 
2007). 

- Феномен «приватизації» спец-
служб, (тобто, корупційного зрощу-
вання секретних служб з олігархіч-
ним капіталом). Подібні обставини, 
викладені як ймовірний суспільний 
ризик у радіоп’єсі Жарт (2007), ви-
являється, мали місце насправді. 
Про «приватизацію» українських 
спецслужб згадав колишній прем’єр-
міністр і керівник Служби безпеки 
України Євген Марчук під час пря-
мого ефіру від 02.03.2014 на УТ-1 – 
словами, майже запозиченими з ра-
діовистави.

- Штучно інспірований спалах 
сепаратизму на південному схо-
ді, зокрема, півострові, що нага-
дує Крим; використання секретної 
аґентури спецслужб із метою роз-
дмухування конфлікту; бойові дії з 
використанням гелікоптерів і так-
тика «живого щита» з цивільного 
населення, яка використовується 
леґендованими під мітинґуваль-
ників провокаторами (радіоп’єса 
Монета, 2007); нещодавно преса 
оприлюднила підтвердження ще 
одного припущення, висловленого 
у радіодрамі: фактів вивезення за 
кордон музейних скарбів з тери-
торії півострова напередодні заго-
стрення ситуації: 

«Колекція скитського золота 
була вивезена з кримських музеїв 
на виставку в археологічний Музей 
Аллярда Пірсона в Амстердамі на 
початку лютого, ще до того, як Крим 
було анексовано Росією» [2, 13].

- Формування таємних спецпі-
дрозділів із скомпрометованих спів-
робітників силових структур із ме-

тою виконання злочинних наказів 
(радіоп’єса Соло одинака, 2007) 

- Використання патріотичних 
ідей як симулякру, що маскує анти-
державну і ворожу діяльність зрад-
ників в апараті державної безпеки 
(радіодрама Аґент, 2008).

- Штучно викликаний кон-
флікт прихильників евроінтеґрації 
та антиґлобалістів, яким маскуєть-
ся боротьба олігархічних кланів за 
сфери впливу; використання у ву-
личних боях незаконних військо-
вих формувань; загроза втрати 
територіяльної цілісности країни 
внаслідок військової інтервенції 
(радіодрама Любов до братів на-
ших менших, 2009). Суттєво, що 
комунікаційний контекст часу, від-
творений у виставі, повною мірою 
відповідає інформаційним реаліям 
сучасної «гібридної війни». Трагіч-
не звучання теленовин перемеж-
ається трансляцією на інших те-
леканалах безтактно-недоречних 
розважальних шоу.

«Коментатор 3: …У конфлікт 
втягнуті незаконні напіввійсько-
ві формування, що фінансуються… 
(перемикається канал)

Коментатор 2 (жіночий голос): 
У нашій студії – зірки шоу Збудуй 
своє кохання»…

Керівник (на тлі бадьорої теле-
візійної музики): Та щоб вас! (переми-
кає канал)

Коментатор 4: Реальною стала 
загроза військової інтервенції з боку 
зацікавлених держав. Ґеополітичне 
становище, яке було донедавна дже-
релом нашого добробуту – перетво-
рилося на національну трагедію…»1.

1 Радіодрама цитуються за трансляцією: 
Національна радіокомпанія України, Web. 
<http://nrcu.gov.ua/index.php?id=23>.
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Відповідають дійсності навіть 

такі подробиці, які, здавалося б, є 
художнім перебільшенням. Так, олі-
гарх, персонаж радіоп’єси Любов до 
братів наших менших, залишає свою 
резиденцію з котом у кошику, кида-
ючи довірених осіб, прислугу і охо-
рону. Тепер, коли весь світ обійшли 
відеозаписи камер відеоспостере-
ження «Межигір’я», які зафіксували, 
як сідає у вертоліт неназвана жінка 
з песиком на руках, описане вище 
перестало бути гіперболою. 

Таким чином, завдяки досвіду 
Українського радіо було здобуто до-
даткові підтвердження добре відо-
мого дослідникам літератури фено-
мена соціяльного проґнозування – 
шляхом створення коректної вну-
трішньо несуперечливої художньої 
моделі дійсности. 

Яким мистецьки вишуканим не 
було б образне рішення радіодра-
ми, структурно і семантично вона 
(особливо, якщо це – фантастична 
радіоп’єса-антиутопія) нагадує ма-
тематичний алґоритм. Із погляду 
теорії інформації сюжетна схема, 
втілена у художньому творі, побудо-
ваному за принципом детермінізму, 
буде абстрактною моделлю дійснос-
ті – незалежно від того, в яких реалі-
ях вона автором вирішена. А втілен-
ня цієї схеми у певних умовних діях, 
наприклад, створенні конкретного 
алґоритму за абстрактним принци-
пом, буде моделлю напівабстрак-
тною (за термінологією Осуґі і Сае-
кі [7]). Репортерське узагальнення 
конкретних фактів за визначенням 
не може піднятися до рівня абстрак-
тного моделювання, оскільки фак-
тична достовірність для журналіста 
важливіша, ніж внутрішня корек-
тність моделі. Справа тут не у ква-

ліфікації репортера, а в методології. 
Таким чином, у ефірного мистецтва 
у відкритому демократичному сус-
пільстві є свої унікальні функції, які 
складно або неможливо виконати 
іншими комунікаційними засобами.

Наведені приклади доводять, 
що українське ориґінальне радіо-
мистецтво було корисним як інстру-
мент соціяльного проґнозування і 
тривалий час ефективно визначало 
ймовірні суспільні ризики. 

Таким чином, можна стверджу-
вати, що, екстраполюючи абстра-
ґовані моделі дійсности, втілені у 
радіодрамах, на реальність, вдалося 
здобути більш результативні про-
ґностичні данні, ніж унаслідок екс-
траполяції конкретизованої моделі 
дійсности, втіленої у документаль-
них радіопрограмах. 

Невдовзі після обрання Прези-
дентом України В. Януковича керів-
ника Національної радіокомпанії В. 
Набруска, який багато зробив для 
розвитку радіодраматургії, було 
звільнено. Згодом – було звільнено 
керівництво редакції літературно-
драматичних програм, редакторів і 
режисера, причетних до створення 
п’єс для Українського радіо. Соці-
яльна радіодрама-проґноз виявила-
ся несумісною з новою концепцією 
радіомовлення. Є підстави вважа-
ти: сталося це тому, що результати 
проґнозування були достовірними і 
правдивими. 

Останні події в Україні дозво-
ляють згадати як джерело проґнос-
тичних відомостей і радіодраму Опе-
рація «Немезида», про яку йшлося на 
початку статті.

У червні 2015 року в ефір укра-
їнської телекомпанії «5 канал» ви-
йшла програма за участю міністра 
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юстиції України Павла Петренка. 
Урядовець повідомив про намір бу-
дувати в Україні нові сучасні тюрми. 
При тому у програмі стверджувало-
ся, що тих тюрем, що вже існують, 
Україні забагато. Одна з російсько-
мовних газет надрукувала репор-
терський виклад ефіру, подавши 
ключові позиції у прямому цитуван-
ні. Публікація увиразнила парадок-
сальний характер арґументації міні-
стра [5].

За межі окресленої теми ви-
ходить арґументація факту, що го-
ловною проблемою української 
пенітенціярної системи є не дефі-
цит приміщень, а багаторівнева 
системна корупція. Цю тезу давно 
і неспростовно доведено авторами 
численних журналістських розслі-
дувань. Наприклад, 29 жовтня 2015 
український телеканал ІСТV у про-
грамі «Інсайдер» продемонстрував 
так звані VIP-камери для елітних 
ув’язнених, яким доступні коштов-
ний алкоголь, послуги офіціянта і 
навіть повій. 

Порушення прав людини, у тому 
числі у місцях позбавлення волі, 
було одною з постійних журналіст-
ських тем автора. Порушення ці були 
зазвичай пов’язані з неправомірним 
застосуванням сили адміністрацією 
чи поліцейськими спецпідрозділа-
ми, знущанням з ув’язнених, неспра-
ведливістю судових рішень. Тобто, з 
людським фактором, а не фізични-
ми обставинами утримання. 

Незаперечними, неспростов-
ними фактами є смисловий збіг об-
ставин української радіодрами і ви-
словлювань українського посадов-
ця; наявність у висловлюваннях по-
садовця внутрішніх суперечностей, 
аналогічних суперечності, що ста-

новить конфлікт названої радіодра-
ми; наявність в українських реаліях 
мотиву та ґрунту для здійснення 
економічних злочинів за описаною 
в радіодрамі схемою. 

Враховуючи викладене, є під-
стави вважати радіодраму Операція 
«Немезида» твором-попереджен-
ням, що втілює проноз ймовірного 
суспільно неґативного явища. Що, 
у свою чергу, підтверджує проґнос-
тичний потенціял радіодраматургії. 

Таким чином, проґностичний 
потенціял закладено у комунікацій-
ній природі як радіожурналістики, 
так і радіомистецтва. Він пов’язаний 
з можливістю екстраполяції даних, 
втілених в інформаційному продук-
ті, на майбутнє.

Евристична специфіка радіожур-
налістики і радіодраматургії суттєво 
відрізняється. Але, попри те, що жур-
налістика оперує фактами, а радіо-
драматургія – втіленими в художні 
образи ймовірнісними моделями, і 
журналістику, і радіомистецтво мож-
на тлумачити як джерело корисних у 
прикладному розумінні даних. 

Моделювання дійсности як 
творчий метод радіодраматургії зу-
мовлює вищу проґностичну функці-
ональність радіоп’єс, ніж докумен-
тальних радіопрограм. 

Явище достовірного художньо-
го проґнозування дійсности існує 
об’єктивно і випливає з комуніка-
ційної природи драматичного раді-
омовлення. 
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Abstract: The present article deals with the political groups as an association of ideo-
logically close political forces represented in the European Parliament of the eighth con-
vocation. The article describes their basic concepts and principles of activity. This article 
determines the influence of party groups on the functioning of the European Parliament. 
The study shows that the basis of the European Union’s legislative body is organized on 
the basis of common political interests: the political groups. They can be interpreted as a 
form of national parties’ association at the European supranational level. Political groups 
are legally and structurally organized, coordinating association of the parties.
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ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Дослідження інституційного ме-
ханізму Европейського Союзу та за-
стосування деяких принципів функ-
ціонування на практиці є важливим 
напрямком сучасних політологічних 
досліджень. Вивчення інституцій-
ного механізму Европейського Сою-
зу, зокрема Европейського парлямен-
ту, партійних груп, які у сучасному 
суспільстві відіграють дедалі більшу 
роль у процесі прийняття рішень, 
вирішенні важливих питань, форму-
вання політичного курсу та на по-
літичній арені загалом – становить 

актуальну проблему для подальшого 
дослідження.

Провідними іноземними фахівця-
ми, які досліджують політичні партії 
на наднаціональному рівні та партій-
ну структуру Европейського парля-
менту є: Ф. Аттіна, Л. Барді, П. Дельвіт, 
Т. Дітц, К. Лорд, О. Нідермаєр, С. Гікс, 
Ю. Шмідт, П. Фрідманн та низка інших 
вчених. В Україні дослідження цієї 
проблематики не є настільки поши-
реним, однак існує ряд науковців, які 
досліджують наднаціональні партій-
ні об’єднання: П. Байковський, Т. Джи-
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га, І. Зінько, В. алярчук, М. Обушний, 
А. Романюк, Ю. Шведа. 

Метою нашої статті є детальний 
розгляд партійних груп Европейсько-
го парляменту, їх основних програм-
них положень та принципів діяльнос-
ти, а також аналіз впливу загальноев-
ропейських партій на політику ЕС. 

За останні роки позиції Евро-
пейського парляменту в системі ін-
ститутів Европейського Союзу сут-
тєво зміцнились. У Лісабонському 
договорі зазначено, що більше 90% 
рішень Спільноти повинні прийма-
тися згідно з процедурою спільного 
прийняття рішень, при якій повно-
важення Ради ЕС та Европейського 
парляменту одинакові. Відповідно, 
зі зростанням ролі Европарляменту 
зросли також і значення та вплив 
його структурних компонентів – пар-
тійних груп. Договір про заснування 
Европейського Союзу передбачає, 
що політичні партії на европейсько-
му рівні є важливим фактором ін-
теґрації в рамках Спільноти, вони 
сприяють формуванню европейської 
ідентичности та вираженню полі-
тичної волі громадян Союзу. Тому, 
об’єднання ідеологічно близьких по-
літичних сил Европейського парля-
менту у формалізовані партійні гру-
пи є обов’язковою умовою інтеґрації, 
а також важливим елементом діяль-
ности законодавчого органу Евро-
пейського Союзу [1, 224].

Передісторія політичних груп та 
їхня інституалізація розпочалася ще 
в 1950-х роках. Саме у той час були 
створені партійні групи в Асамблеї 
ЕСВС, а також позапарляментські ор-
ганізації християнських демократів, 
соціялістів та лібералів. Починаючи 
з 1970-х років, почалось поглиблен-
ня партійної співпраці. Як наслідок – 

створення більш інтеґрованих та 
консолідованих федерацій політич-
них партій вищезгаданих партійних 
родин. Саме в цей час також почали 
зароджуватися зв’язки між консер-
вативними, зеленими, крайніми лі-
вими та крайніми правими партіями. 
В 1990-х та в 2000-х роках, унаслідок 
юридичного визнання статусу партій 
на европейському рівні та значного 
поглиблення інтеґрації, відбулося 
офіційне юридичне закріплення та 
формування політичних груп Евро-
пейського парляменту [4, 46-48]. 

Для того, щоб ефективніше від-
стоювати свої позиції та впливати на 
законодавчий процес парляментарії 
організовуються у політичні групи 
за ідеологічним принципом, а не по 
країнах від яких вони обирались. По-
літичні групи, які входять до законо-
давчого органу Союзу на сьогодні є 
дієвими акторами на міжнародній по-
літичній арені. Вони відіграють важ-
ливу роль у партійній політиці ЕС та 
функціонуванні Европейського пар-
ляменту. Партійні групи поширюють 
свій уплив через роботу в комітетах, 
комісіях та парляментських делеґа-
ціях Европейського парляменту. Цей 
процес відбувається за допомогою 
впливу на розробку законодавчих 
ініціятив Европейською Комісією, а 
також завдяки залученню до роботи 
спільних із Радою ЕС комітетів, голо-
вним завданням яких є погодження 
законодавчих рішень [2, 217-218]. 

До координаційних форм по-
літичних груп Европейського пар-
ляменту належать: з’їзд, правління, 
президія, ґенеральний секретаріят, 
конференції партійних лідерів та го-
лів урядів. Всі вісім груп багатонаціо-
нальних політичних партій, які функ-
ціонують в Европейському парлямен-
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ті, проводять з’їзди, мають правлін-
ня, виконавчу дирекцію, секретаріят. 
Найвищим органом політичних груп, 
уповноваженим приймати рішення, 
як уже зазначалось, є з’їзд, на якому 
затверджують партійний статут, по-
літичний курс, виборчу програму. 
До компетенцій правління партій 
належить перш за все практична ре-
алізація рішення з’їздів, визначення 
рамкового політичного курсу у пері-
од між з’їздами. Президії представля-
ють політичні партії в міжнародних 
відносинах, а організаційну роботу 
беруть на себе ґенеральні секретарі-
яти. Конференції партійних керівни-
ків та голів урядів перед засіданнями 
Европейської ради виконує важливу 
функцію рушія політичних імпульсів 
[3, 279-281].

Позиція політичної групи форму-
ється в результаті узгодження про-
блемних питань та спільного обгово-
рення парляментаріїв. Окрім цього, 
депутати Европейського парлямен-
ту співпрацюють з еврокомісарами, 
які представляють політичні партії, 
що входять до складу їх політичних 
фракцій в Европейському парлямен-
ті [5, 147-148]. 

Основними пріоритетними ціля-
ми політичних груп Европейського 
парляменту є реалізація волі грома-
дян Спільноти на практиці, а згідно з 
Договором про Европейський Союз – 
це формування европейської свідо-
мости, взаємодія із національними 
політичними партіями, ухвалення ви-
борчих програмах, визначення та реа-
лізація спільних дій щодо вирішення 
поставлених проблем. Не менш важ-
ливою метою діяльности політичних 
груп є узгодження комунікації між 
партійними лідерами національного 
та наднаціонального рівнів.

Отже, практична діяльність ев-
ропейських партій зосереджується, в 
основному, на впливі на зміст пропо-
нованих проєктів законів та рішень, 
розробці виборчих програм, осно-
вних напрямів діяльности у роботі 
груп, узгодженні позицій між керів-
никами партій та лідерами урядів 
держав-членів Европейського Союзу 
[1, 225-226]. 

Всі ці положення та принципи ді-
яльности свідчать про те, що групи 
політичних партій у певній мірі фор-
мують як зовнішню, так і внутрішню 
політику Европейського парляменту, 
а також здійснюють значний вплив 
на прийняття рішень в інституціях 
Европейського Союзу.

У Европейському парляменті всі 
депутати від національних партій, 
беззаперечно, діляться по політич-
них фракціях. У теперішньому складі 
законодавчого органу Союзу парля-
ментарії від різних країн представ-
ляють понад 165 політичних партій, 
які об’єднуються у вісім політичних 
груп і одну групу незалежних депу-
татів. Для того, щоб краще зрозуміти, 
як функціонують політичні групи та 
яку роль вони відіграють у діяльності 
Европейського парляменту доцільно 
детальніше розглянути кожну з них. 
Отже, Европейський парлямент вось-
мого скликання (2014 – 2019 рр.) за 
партійною ознакою структурований 
наступним чином [14]: 

Група Европейської народної пар-
тії. Вона представляє собою об’єднану 
европейську політичну партію, яка 
включає окремі національні хрис-
тиянсько-демократичні та консер-
вативно-буржуазні партії. Чисельно 
найбільше загальноевропейське пар-
тійне об’єднання Европи – 217 депу-
татів.
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Група ЕНП є першою в історії над-
національною політичною партією, 
утвореною на европейському рівні. 
Вона має також найсильніше пред-
ставництво в Раді Европейського Со-
юзу. 

Після виборів 2014 року Евро-
пейський Союз зустрівся із певними 
труднощами. Мільйони безробітних, 
збільшення рівня міґрації, понижен-
ня конкурентоспроможности, втрата 
довіри громадян до ефективности 
політики – це ті нагальні проблеми, 
які потребують вирішення.

Загальноевропейська ідеологія 
Народної партії включає в себе не 
просто підтримку інтеґрації, а курс 
на европейський федералізм. Також 
депутати ЕНП спільно прагнуть до 
впровадження реформ, які б допомо-
гли Европейському Союзу подолати 
сьогоднішню кризу. До основних про-
грамних завдань Групи Европейської 
народної партії належать: створення 
більш конкурентоспроможної і де-
мократичної Европи, ближчої до гро-
мадян, зростання кількости робочих 
місць, побудова суспільної ринкової 
економіки, а також відновлення дові-
ри своїх громадян.

Як найбільша політична група 
в Европейському парляменті, де не-
соціялістичні партії мають переваж-
ну більшість, ЕНП має найбільший 
вплив на формування порядку ден-
ного засідань Парляменту з-поміж 
інших груп, а також на результати го-
лосування в основних питаннях. Саме 
Европейська народна партія домінує 
у формуванні Европейської комісії. 
Її першим кандидатом на пост глави 
був лідер Християнсько-соціяльної 
народної партії Люксембурґу Жан-
Поль Юнкер. Його кандидатура була 
узгоджена з членами Ради Европи і 

15 липня 2014 році на голосуванні в 
Европейському парляменті він отри-
мав більшість голосів і замінив Жозе 
Мануеля Баррозу на посаді голови 
Европейської комісії [9].

Група Проґресивного альянсу со-
ціялістів і демократів. Це політична 
фракція в Европейському парляменті 
партії Европейських соціялістів та їх 
союзників – Соціял-демократичної 
партії, а також друга за величиною 
фракція. Партія Европейських соція-
лістів, починаючи з 1979 року, займа-
ла основну позицію в Европейському 
парляменті й відіграла ключову роль 
у становленні політичної системи 
та розвитку Европейської Спільно-
ти загалом. До її складу входить 190 
депутатів. 

Першочергова мета фракції – 
перетворити зону евро у потужний 
економічний, фінансовий і соціяль-
ний союз, а також реформувати ді-
яльність фінансових установ та опо-
даткування. Боротьба за суспільну 
справедливість, лідерство в питан-
нях економічного зцілення, реформа 
фінансових ринків, захист прав спо-
живачів, боротьба із змінами клімату, 
боротьба за рівність і творення силь-
нішої та більш демократичної Евро-
пи, сталий розвиток – це програма 
Проґресивного альянсу соціялістів і 
демократів в Европейському парля-
менті [11]. 

 Европейські консерватори і ре-
форматори. Ця група створена після 
виборів до Европейського парля-
менту в 2009 році консервативними 
партіями. Налічує 74 евродепутати і є 
третьою за величиною фракцією.

Програма Европейських консер-
ваторів і реформаторів базується на 
Празькій деклярації, яка проголошує 
такі цінності, як свобода людини, під-
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тримка вільного ринку, тісна співпра-
ця між країнами-членами Европей-
ського Союзу. Фракція є антифеде-
ральною, дуже критично ставиться 
до евро. Політична група має на меті 
змінити і реформувати методи діяль-
ности Европейського Союзу. Її мета – 
наблизити громадян ЕС до участі у 
прийнятті рішень. Вона хоче забез-
печити демократію, збалансований 
розвиток економічного життя, права 
людини і енергетичну безпеку. На пе-
реконання депутатів групи, при ви-
робництві енергії слід брати до уваги 
цілі боротьби зі змінами клімату та 
охорону навколишнього середовища 
[6].

Група Альянсу лібералів і демо-
кратів за Европу. Це наднаціональ-
не об’єднання, утворене у 2004 році 
за ініціятивою двох европейських 
політичних угруповань: Партії ев-
ропейських лібералів, демократів і 
реформаторів та створеної після ев-
ропейських виборів Европейської де-
мократичної партії. Після виборів до 
Европейського парляменту 2014 до 
неї увійшло 70 депутатів.

Згідно з ідеями лібералізму, пар-
тія беззаперечно виступає за свободу 
людей. Важливими цінностями є сво-
бода думки, свобода віросповідання, 
вільне підприємництво і вільна рин-
кова економіка. Фракція виступає за 
економічну і соціяльну відповідаль-
ність. Прагне сприяти сталому зрос-
танню економіки, яка забезпечить 
робочі місця і створить можливості 
для успішної роботи підприємств. 
Політична група виступає проти всіх 
видів дискримінації та бідности, з по-
вагою ставиться до всіх культур, мов 
і релігій [7].

Група Европейські об’єднані 
ліві – Нордичні зелені ліві. Політич-

на фракція, яка об’єднує европейські 
комуністичні, соціялістичні та еко-
соціялістичні партії. Члени цієї полі-
тичної групи належать до двох евро-
пейських партій: Европейської партії 
лівих та Альянсу нордичних зелених 
лівих. Група налічує 52 депутати. 

Депутати фракції відстоюють 
та пропаґують поширення освітніх 
можливостей, соціяльне забезпечен-
ня та соціяльну солідарність, збере-
ження та економне використання 
ресурсів, культурний обмін між краї-
нами, сталий економічний розвиток. 
Мета фракції – зробити органи Евро-
пейського союзу повністю демокра-
тичними. Окрім зазначеного, фракція 
виступає проти НАТО [8].

Група Зелені – Вільний европей-
ський альянс. Фракція складається 
із представників двох політичних 
груп – Партії зелених країн Европей-
ського Союзу, об’єднаних в Европей-
ській партії зелених, Вільного евро-
пейського альянсу, який репрезентує 
«народи без держав». Представляє їх 
в Европейському парляменті 50 евро-
депутатів.

Основними пріоритетами для 
депутатів даної групи є: боротьба за 
повагу і визнання прав меншин, бо-
ротьба проти расизму та ксенофобії, 
соціяльна справедливість та проґре-
сивна політика, сталий розвиток та 
охорона навколишнього середовища, 
мирне вирішення конфліктів та кі-
нець війни. Вільний альянс виступає 
за надання більшого самоврядуван-
ня реґіонам. Загальним для партій, 
що входять до альянсу, є опір ядерній 
енерґетиці [13].

Европа свободи і прямої демокра-
тії. Політична група в Европейсько-
му парляменті, утворена 1 липня 
2009 року. У фракцію входять як пра-
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ві, так і ліві партії. Вона надає право 
своїм членам голосувати відповідно 
до своїх переконань. В Европейсько-
му парляменті восьмого скликання 
політична група нараховує 45 депу-
татів. 

Політична група у своїй програмі 
підтримує демократію, свободу і спів-
робітництво народів. Виступає проти 
европейської бюрократії та централі-
зованої европейської федеративної 
держави, проти европейської інте-
ґрації, проти расової та іншої дискри-
мінації. Фракція відстоює дбайливе 
ставлення до місцевих традицій, істо-
рії, релігії і культури [10]. 

Европа націй і свобод. Новоство-
рена ультраправа політична група 
Европейського парляменту, яка офі-
ційно утворена 16 липня 2015 року. 
Цю групу у Европарляменті репре-
зентують 38 парляментаріїв.

Депутати фракції виступають 
проти існуючої міґраційної політики 
ЕС і єдиної европейської валюти – 
евро. У перспективі, фракція також 
має на меті боротися з ісламізаці-
єю Европи. В результаті об’єднання 
вкрай праві сили отримали можли-
вість впливати на прийняття і бло-
кування резолюцій асамблеї ЕС. Крім 
того, новий статус дав їм право на фі-
нансування за рахунок платників по-
датків [12].

Група незалежних депутатів. До 
неї входять 14 евродепутатів.

У порівнянні із партійною струк-
турою Европейського парляменту 
сьомого скликання відбулися певні 
зміни у розстановці політичних сил 
законодавчого органу Европейського 
Союзу. Однак, як і в Парляменті по-
переднього скликання на сучасному 
етапі діють такі провідні партії, як 
Група Европейської народної партії 

та Група Проґресивного альянсу со-
ціялістів та демократів і, відповід-
но, саме ці групи мають найбільший 
вплив на політику Парляменту. На 
відміну від попереднього скликання, 
третє місце займають уже не лібера-
ли, а консерватори та реформатори. 
Також справжній прорив можна спо-
стерігати у евроскептиків [2, 216]. 

Свідченням того, що евроскеп-
тики посилили свою роль у Евро-
пейському парляменті є створення у 
2015 році нової ультраправої фракції 
«Европа націй і свобод». Створення 
цієї політичної групи підвищує зна-
чення евроскептиків у прийнятті та 
блокуванні резолюцій законодавчо-
го органу Европейського Союзу. Гру-
па «Европа націй і свобод» займає 
38 із 751 місць в Европейському 
парляменті. Крім знаменитого сво-
їми антиевропейськими позиціями 
та радикальними висловлювання-
ми Національного фронту Франції, 
очолюваного Марін Лє Пен, до неї 
увійшли Партія свободи (Нідерлян-
ди), Австрійська партія свободи, іта-
лійська «Ліґа Півночі», бельґійський 
«Флямандський інтерес», депутати з 
Польщі та Великобританії [14].

Проведене дослідження свідчить, 
що законодавчий орган Европейсько-
го Союзу на сьогодні формують пра-
воцентристи, які об’єднують христи-
янсько-демократичні, консервативні 
партії; соціял-демократи, до яких 
входять усі соціялістичні, соціял-де-
мократичні національні европейські 
партії; ліберали – представники пар-
тій ліберального і центристського 
спрямування; ліві – об’єднують край-
ні ліві соціялістичні та комуністичні 
партії; зелені та реґіоналісти – поєд-
нують національні партії екологіс-
тів та реґіоналістів; евроскептики та 



626 +

Spheres of Culture+
крайні праві – включають европей-
ські націоналістичні партії та партії 
антиевропейського спрямування.

Отже, основою законодавчого 
органу Европейського Союзу є орга-
нізовані на основі спільних політич-
них інтересів, а не національности 
політичні групи. Їх можна інтерпре-
тувати як форму об’єднання націо-
нальних партій на наднаціонально-
му загальноевропейському рівні. По-
літичні групи, як обов’язкова переду-
мова інтеґрації та діяльности Евро-
пейського парляменту, є юридично 
оформленим, інституйованим та 
структурно організованим своєрід-
ним координаційним об’єднанням 
партій. 

Групи політичних партій, впли-
ваючи на законотворчий процес, 
розробляючи та реалізовуючи на 
практиці спільні програми та підхо-
ди до вирішення актуальних загаль-
ноевропейських проблем, суттєво 
впливають на діяльність наднаціо-
нальних органів та інститутів вла-
ди. Окрім зазначеного, важливим є 
подальше дослідження партійної 
структуризації Европейського пар-
ляменту, оскільки саме від розста-
новки політичних сил залежатиме 
зовнішня політика Союзу. 
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Abstract: For political science the most important is that the global transformation 
processes in the modern world require a throughout study of values and creation of mod-
ern system of political values. The actuality of such research is conditioned by the neces-
sity of isolating the deep shifts and fixing the latest trends of thinking in context of new 
value paradigm that would give adequate answers to the modern world challenges. That 
is why this work is devoted to understanding the urgency of the problem of changing 
the values system in modern Ukrainian society. Right now it is characterized by values 
of nihilism and uncertainty of priority values. This is an essential obstacle of economic, 
political and spiritual changes.

Keywords: political values, actual political values, value system, modern Ukrainian 
society, globalization, actualization
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Українське суспільство на порозі 
ХХІ століття є вельми поляризованим. 
Воно не має внутрішньої єдности і це, 
як правило, пояснюється довгим пе-
ріодом відсутности державности в 
української нації, насиллям над нею 
чужої волі – через існування в мину-
лому у складі поліетнічних імперій. В 
умовах незалежного розвитку до цьо-
го додалася низка “векторів розділен-
ня” української спільноти за різними 
ознаками: соціяльними, політични-
ми, ідеологічними тощо. Відсутній 
консенсус щодо фундаментальних 
цінностей, ідеалів і цілей суспільства. 
Це породжує високу конфліктність та 

соціяльну напруженість, які зумовлю-
ють політичну нестабільність у сус-
пільстві. А сучасній політичній свідо-
мості України до того ж притаманний 
низький ступінь довіри населення до 
державних інститутів влади, іґнору-
вання законних способів розв’язання 
конфліктів, переважання емоційних 
регуляторів у політичній діяльнос-
ті. За таких умов край необхідними 
є компетентний аналіз та постійний 
моніторинґ як політичних цінностей 
суспільства загалом, так і окремих 
його верств та громадян. Це має ваго-
ме проґностичне значення, оскільки 
політичні цінності містять у собі по-
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тенціял для реалізації всіх можливих 
варіянтів розгортання соціяльних по-
дій. Тобто актуальність дослідження 
також зумовлена потребами соціяль-
ної практики. Така постановка питан-
ня концентрує найактуальнішу про-
блематику сучасної політичної ситуа-
ції, пов’язаної з переглядом усталених 
політичних орієнтацій.

Вагомий внесок у розроблення 
теорії цінностей, її класифікації зро-
били такі українські та закордонні 
учені, як С. Анісімов, В. Андрущенко, 
М. Каган, С. Денисюк, О. Дробницький, 
А. Здравомислова, О. Стасевська та ін. 
Аналізу національних духових цін-
ностей українського народу присвя-
чено наукові праці А. Абішева, В. Бакі-
рова, М. Боришевського, В. Васютин-
ського, В. Горбатенко, В. Климончука, 
С. Кримського, Л. Мисіва, Г. Ситніка, Ю. 
Сурміна та ін. Роль політичних ціннос-
тей у суспільстві аналізується у дослі-
дженнях Т. Андрущенко, О. Бабкіна, В. 
Горбатенко, Н. Жабінець, В. Корнієн-
ко, В. Тугаринова, Ю. Шайгородського, 
Ю. Щербакова та ін.

Попри наявність ґрунтовних до-
сліджень із зазначеної тематики, не-
достатньо досліджена роль і місце 
саме актуальних політичних ціннос-
тей, які є важливими в конкретному 
суспільстві в певний момент часу.

Період переоцінки та зміни цін-
ностей, який укотре переживає Украї-
на, істотно супроводжується зростан-
ням інтересу до осмислення ролі ду-
хових та політичних цінностей в бутті 
народу. У науковій літературі нео-
дноразово констатувався факт одер-
жання у спадок від соціялістичного 
минулого культури, деформованої 
ідеологічними стереотипами і реґла-
ментаціями, а також систематичним 
іґноруванням всього національного. 

Проте, незважаючи на трива-
лу історію державної незалежности 
(чверть століття), не можемо говори-
ти про існування цілісної системи цін-
ностей як основи суспільства та його 
подальшого розвитку. Суспільствоз-
навчі науки тривалий час перебува-
ли під впливом спрощеного підходу 
до тлумачення тези про визначальну 
роль політико-економічної сфери в 
житті суспільства та другорядність 
духової, яка в свою чергу повністю 
залежить від матеріяльної. Людина 
сприймалася не активним творцем 
історії, а жорстко детермінованим 
елементом історичного процесу. В XXI 
ст. науки, які досліджують проблеми 
історії культури, орієнтовані на лю-
дину. Саме це й зумовлює зростання 
інтересу в у вітчизняній філософ-
ській, культурологічній, соціологіч-
ній, історичній, політологічній думці 
тощо до різностороннього осмислен-
ня духовости народу, його споконвіч-
них цінностей, оскільки це є однією 
із можливостей відновити зв’язки із 
минулим та визначити перспективи 
майбутнього. Отже, проблема форму-
вання системи цінностей є більш гли-
бокою, ніж може здатися на перший 
погляд [4, 62]. 

Для того, щоб з’ясувати ціннісну 
систему сучасної людини, потрібно 
здійснити всебічний аналіз її інтер-
есів і потреб, зв’язок між особистістю 
та суспільством, культурою, цінностя-
ми. Аналізуючи сучасні аксіологічні 
запити, дослідники виходять із того, 
що перед людством з’явилися нові 
форми відчуження та деперсоналіза-
ції, внаслідок чого відбулося розми-
вання сутнісних меж людини настіль-
ки, що людина не може знайти спосіб 
виявлення та реалізації своєї суті. Від-
так, перебуваючи під тиском зовніш-
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ніх обставин, соціюму та держави, су-
часна людина не може осягнути своєї 
автентичности, того неповторного 
екзистенціяльно-сутнісного ядра, яке 
лежить в основі її самобутности. Кон-
статація цих обставин зумовлює те, 
що значне місце у концепціях вчених 
відводиться проблемі самоактуаліза-
ції цінностей особистости.

С. Денисюк, наприклад, виходить 
з вагомости різних політичних цін-
ностей у процесі ухвалення рішення 
та їх різного ступеня, обґрунтовує 
упровадження такого поняття, як 
актуальні політичні цінності, що є 
визначальними в певний час. При-
чинами такої актуалізації, з одного 
боку, є наявна суспільно-політична 
ситуація в державі, кризові явища 
в суспільстві, очікування громадян, 
стан політичної культури і свідомос-
ти, менталітет тощо, а з іншого – таку 
актуалізацію політичних цінностей 
здійснюють фахівці, застосовуючи 
різні політичні технології. Зокрема, 
ідеться про формування уявлень, 
нав’язування стереотипів громадя-
нам через мас-медії, політичну ре-
кляму, диспути тощо [2]. 

Розглядаючи чинники актуаліза-
ції певних політичних цінностей, за-
значимо, що вагому роль відіграють 
система освіти та виховання, сім’я та 
ін. Однак сучасні мас-медії суттєво ні-
велюють соціокультурне відтворен-
ня окремої особистости, орієнтуючи 
її на масове споживання створюваних 
стереотипів і тим самим підриваючи 
основи її індивідуальности. Інформа-
ція, яка часто має неґативний харак-
тер, іноді повністю заповнює вну-
трішній світ людини, і тому все ак-
туальнішою стає потреба звернення 
мас-медій до гуманістичних ціннос-
тей людського буття [5, 15-16].

Взагалі до головних актуальних 
політичних цінностей, які визначають 
сучасну взаємодію у сфері політики, 
дослідники відносять: політичну без-
пеку, політичну злагоду, демократію, 
політичну стабільність, законність, 
громадянське суспільство, самовря-
дування, політичну відповідальність, 
компроміс, плюралізм та ін. [4].

Політичні цінності є продуктом 
політичного досвіду конкретної куль-
тури і є різними у певних суспіль-
ствах. Наприклад, в одних суспіль-
ствах цінністю може бути політична 
незалежність, в інших – законослух-
няність і політичний конформізм. Зі 
зміною суспільних відносин відбува-
ється й переоцінка цінностей: багато 
з того, що вважалось незаперечним, 
знецінюється і, навпаки, нові умо-
ви суспільного буття актуалізують й 
нові політичні цінності [1].

Розвиток історії будь-якого наро-
ду, його культури забезпечується іс-
нуванням стрижневих, центральних 
цінностей, які не гинуть, а постійно 
збагачуються, відроджуються в нових 
формах. Національна культура збері-
гає життєздатність, поки її традиції, 
цінності, репрезентовані у сфері сус-
пільної свідомости, здатні бути і осно-
вою, і каталізатором світогляду та 
практичної діяльности. Подоланням 
кризи національної культури є вста-
новлення відповідности її системи 
цінностей життєвим потребам людей. 
Якщо така трансформація проходить 
успішно, суспільство переходить на 
новий, більш досконалий етап [4, 63].

Також помітним є подвійний кон-
флікт у політичних цінностях: не тіль-
ки всередині кожного суспільства, 
культури, але й між різними культу-
рами. Наприклад, розпад колишньо-
го Совєтського союзу на окремі не-
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залежні держави спричинив те, що 
суспільство із застарілою системою 
цінностей опинилося у нових полі-
тичних, економічних умовах. Проте 
попередня система цінностей і сьо-
годні активно використовується гро-
мадянами. Сучасне суспільство роз-
кололося: паралельно існують різні 
культури, системи оцінок, норм, що 
виявляється в дестабілізації суспіль-
ства, виникненні конфліктів тощо.

У сучасній системі цінностей по-
винна зростати роль гуманістично-
го елемента, ідеї миру та світового 
співробітництва, вільного діялогу 
різних соціяльно-політичних та еко-
номічних систем, поваги до способу 
життя та звичаїв кожного народу, а 
натомість людство зіткнулось з анти-
цінностями війни, безладу, ненави-
сти, зневаги, криз різного характеру 
(екологічної, економічної, політич-
ної) та інше. Українське суспільство, 
на жаль, донендавна демонструвало 
цінності, несумісні з розвитком краї-
ни: вузький радіус довіри, лояльність 
до корупції, сприйняття влади, як ін-
струменту особистого збагачення, 
зневага до праці, недовіра до людей, 
низька громадянська участь, нетер-
пимість до меншин, почуття нещас-
ливості тощо [3].

О. Стасевська, оцінюючи сучас-
ний періоду розвитку українського 
суспільства, вважає, що настав прин-
ципово новий період в історії Укра-
їни, її народу та духової культури. І 
це потребує нагального вирішення 
завдання формування нової системи 
цінностей: одні цінності одержують 
нові умови для свого поширення та 
утвердження, інші – не знаходять 
сприятливого середовища для від-
творення, оскільки пов’язані з мину-
лим історичним періодом [4,71]. 

Проте потреби, інтереси, цінності 
змінюються не так швидко, як погля-
ди і переконання. Між новими і стари-
ми ціннісними орієнтаціями точиться 
боротьба. Підвищення потреб, форму-
вання нових якостей особистости пе-
редбачають зростання ролі системи 
цінностей. Соціяльна роль системи 
цінностей полягає у тому, аби спрямо-
вувати розвиток потреб та інтересів. 
Проте потреби та інтереси виника-
ють на основі економічної діяльности 
суспільства і тому тут діють дві групи 
факторів: перша базується на змінах у 
сфері суспільного буття, друга – у сфе-
рах духовної культури та суспільної 
свідомости. Між ними можливі супер-
ечності, наприклад, якщо зростання 
життєвого рівня суспільства, розши-
рення матеріяльних потреб і спожи-
вання не супроводжуються створен-
ням достатніх умов для виявлення 
соціяльних та духових інтересів, то це 
дає об’єктивну основу для поширення 
споживацьких орієнтацій. У такому 
разі матеріяльні інтереси розвива-
ються екстенсивно. Споживацькі орі-
єнтації спричиняють неґативні тен-
денції: коло потреб «відривається» 
від загальнолюдських цінностей. Таке 
становище гальмує проґресивний по-
ступ суспільства, унеможливлює рі-
шучі зміни в найближчий перспекти-
ві [4, 71-72]. 

Поширення споживацьких орі-
єнтирів виявляється у тому, що зрос-
тання матеріяльного добробуту, го-
нитва за речами, грошима перекри-
вають доступ до істинних цінностей, 
реального багатства людських сто-
сунків. Духові потреби набувають ви-
кривленого вигляду, підмінюються 
матеріяльними інтересами. В основі 
таких перетворень лежить глибоко 
укорінена в сучасному суспільстві 
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думка про те, що тільки матеріяль-
не багатство дає людині особисту 
свободу і міцне становище в соціюмі. 
Таким чином, ціннісні орієнтації як 
особистости, так і суспільства в ціло-
му надзвичайно важливі. Основний 
зміст ціннісних орієнтацій визнача-
ється політичними, світоглядними, 
моральними переконаннями, які у 
будь-якому суспільстві є предметом 
виховання, цілеспрямованого впли-
ву [4, 72].

Загострення руйнівних процесів 
у біосфері, які визначаються як еколо-
гічна криза, спричиняє те, що дедалі 
більшої актуальности набуває звер-
нення до аксіологічного потенціялу 
філософії екології, яка визначається 
як нова форма гуманістичного світо-
гляду, що в його основі лежить твер-
дження про єдність людини і природи 
та відповідальности людства за збе-
реження життя на планеті. У даному 
випадку акцент робиться на тому, що 
значна частина людства дійшла усві-
домлення цінности природи, в кон-
тексті чого розглядаються такі важ-
ливі цінності, як любов до всіх форм 
життя та визнання життя в усіх його 
проявах найвищою цінністю. Пред-
ставники цього напряму поперед-
жають про те, що сучасна екологічна 
криза вже невдовзі може перерости в 
катастрофу. Відтак, невтішні діягно-
зи у близькому майбутньому можуть 
стати вироком людству. Усе це дає 
підстави стверджувати, що ціннісна 
переорієнтація цінностей потребує 
подолання непомірного антропоцен-
тризму в річищі напрацювання такої 
моделі гуманізму, яка дала б змогу 
максимально розвивати найкращі 
людські властивості, сприяла б ста-
новленню більш гуманних комуніка-
цій на всіх рівнях, сформувала нові 

наукові імперативи та при цьому не 
шкодила б природі.

Створення y сучасному україн-
ському суспільстві системи ціннос-
тей, наголошує О. Стасевська, в якій 
пріоритетними є цінності політич-
ні, –складне завдання. Безпосереднє 
його вирішення залежить від держав-
ної підтримки цього процесу. Втім, 
не можна не враховувати, наскільки 
ускладнює процес утвердження прі-
оритету політичних цінностей ґлоба-
лізація. В політичному житті україн-
ського суспільства внаслідок ґлобалі-
заційних процесів поширюються такі 
особистісні риси, як еґоїзм, крайній 
індивідуалізм, зневага до національ-
них особливостей, аґресивність, орі-
єнтація на бездуховні та бездухові 
цінності [4, 73]. 

Справжні політичні цінності є на-
ціональними і не можуть протистоя-
ти загальнолюдським [4, 68].

Розуміння та інтерпретація сучас-
них політичних цінностей залежить 
від: особливостей ідеологічної систе-
ми (теоретично оформлені погляди 
та цінності: консервативні, лібераль-
ні, комуністичні, соціялістичні, демо-
кратичні тощо); стану трансформації 
політичної системи та суспільства в 
цілому; національних та цивілізацій-
них ознак суспільства, пов’язаних з 
його національною культурою; моде-
лі та особливостей економічного роз-
витку суспільства; характеру історич-
ної епохи та масштабів визначеного 
нею впливу на розвиток конкретно 
взятої країни.

Отже, тільки цінності допомага-
ють знайти відповіді на смисложит-
тєві питання. Саме вони є духовою 
опорою культури та суспільства, а 
також здатні як об’єднувати, так і 
роз’єднувати суспільство. Цінності є 



632 +

Spheres of Culture+
трансситуативними, але й змінюють-
ся з плином часу. Процес змін довго-
тривалий: переформатується ієрархія 
системи цінностей, застарілі цінності 
втрачають значення, але не вмира-
ють, вони можуть відроджуватись і 
одержувати нове наповнення [4, 73].

 Проте сучасне українське сус-
пільство є прикладом кризи системи 
цінностей: чітко прописані орієнтири 
та цінності попереднього історично-
го періоду здається відійшли в мину-
ле, але нові орієнтири та цінності ще 
не набули усталености, часто лише 
декляруються. Спостерігаються цін-
нісний нігілізм більшости суспіль-
ства, метання від одних цінностей до 
інших у владних колах. Пріоритетни-
ми основами сучасного українського 
суспільства повинні стати цінності, 
які б поєднали поліетнічну спільно-
ту. Серед таких чільне місце мають 
посісти: громадські права і свободи, 
спільність громадської позиції щодо 
стратегії і напряму розвитку держа-
ви і суспільства, толерантність усіх 
частин суспільства, повага до нації і 
рівність усіх національностей тощо. 
Організація життя всього соціюму, 
загальносуспільний поступ є можли-
вими лише за умов усвідомлення сис-
теми політичних цінностей як основи 
національної консолідації, без чого 
унеможливлюються будь-які полі-
тичні, економічні, духові перебудови. 
Формування нової системи цінностей 
є перш за все справою держави, яка 
повинна зосередитися на визначен-
ні державної гуманітарної політики, 
вибудовуванні національної ідеоло-
гії, національної ідеї з урахуванням 
потреб, інтересів та цінностей усіх 
соціяльних груп суспільства. Неви-
рішеність завдання створення відпо-
відної сучасному історичному момен-

ту системи цінностей ставить під за-
грозу єдність суспільства (з чим ми і 
зіткнулись, отримавши поділ України 
на Схід-Захід), а отже, і сам факт існу-
вання незалежної Української держа-
ви [4, 68-70].

Тому актуалізація політичних 
цінностей відбувається як природ-
ним шляхом, через об’єктивні причи-
ни, так і за допомогою технологічного 
впливу. Особливу роль у сприянні за-
своєнню нових цінностей і трансфор-
мації існуючих відіграє мас-медія, що 
сьогодні є основним каналом здій-
снення політичної взаємодії. Все пе-
рераховане позначається на характері 
комунікативних процесів, сприйнятті 
інформації, взаємодії між владою і 
суспільством, прийнятті політично 
важливих рішень.
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ПОМІЖ ТРАДИЦІЄЮ ТА ВПЛИВАМИ ЗАХОДУ

Jarosław Poliszczuk, Ukraińskie rozstaje. Studia, Białystok: Uniwersytet w Białym-
stoku 2015, 174 s. (Seria: Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie, Tom XI).

Abstract: The article is about a new re-
search of Ukrainian literature. It was pub-
lished in Białystok and dedicated to the 
Ukrainian literature of XIX – XXI centuries. 
The book was written specially for the Pol-
ish readers. The structure of it doesn’t re-
flect the traditional and systematic history 
of literature. The author chose another 
way of description. He analyzes the speci-
ficity of crisis and the breakthrough of con-
sciousness in modern Ukrainian literature. 
It’s based on separate authors and works 
which were significant for that time. The 
scholar pays attention to literary tradition 
and the attraction to the European culture 
which created the special background for 
such prominent Ukrainian writers as Taras 
S hevchenko, Ivan Franko, Lina Kostenko, 
Serhiy Zhadan and so on.

Українське літературознавство 
сьогодні характеризується поєднан-
ням емпіричних досліджень із піз-
нанням нових теоретичних аспек-
тів, пошуками нових способів опи-
сування мистецтва слова. Перегляд 
утертих стереотипів та шаблонних 
оцінок творчості клясиків і сучас-
ників – справа цілком актуальна, – і 
цим виявляється виправдане звер-
тання багатьох дослідників укра-

їнської літератури до переоцінки 
артефактів минулого, до переосмис-
лення відповідних інтерпретацій-
них матриць. Рішучий поворот у бік 
модернізації позначився вже у нова-
торських працях кінця 1990-х років, 
серед яких монографії Соломії Пав-
личко, Тамари Гундорової, Володи-
мира Панченка, Наталії Шумило, Во-
лодимира Моренця. У цьому перелі-
ку не обійтися без згадки ґрунтовної 
праці професора Ярослава Поліщука 
Мітологічний горизонт українського 
Модернізму (1998, друге, доповнене 
видання – 2002), яка переконливо 
засвідчила можливість по-новому 
осмислити письменство новітньої 
епохи, таким чином, щоби відкри-
ти в ньому загальноевропейські та 
загальнослов’янські тенденції.

Отож, ім’я Ярослава Поліщука 
вже добре відоме в літературозна-
чих колах. І йдеться не тільки про 
попередньо видані книжки, які мали 
жвавий відгук у фаховому серед-
овищі. Ідеться насамперед про праг-
нення цього автора до системного 
перечитування історії української 
літератури, до відкривання в ній 
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нових смислів та імен. Також – про 
задавання нових теоретичних коор-
динат для інтерпретацій, адже на-
укові праці Я. Поліщука характерні 
власне адаптацією на українському 
ґрунті тих зарубіжних теорій і мето-
дологій, які все ще виглядають екзо-
тичними та є мало знані серед до-
слідників. Мабуть, саме цим роботи 
нашого автора заслужили прихиль-
ність наукової молоді, яка дуже охо-
че ними послуговується й не менш 
охоче покликається на Я. Поліщука, 
запозичуючи та розвиваючи окремі 
ідеї з його праць. 

Зайве наголошувати, що твор-
чість письменників клясичного 
канону нелегко надається до реін-
терпретації. По-новому їх перечи-
тувати – це означає кидати виклик 
усій попередній традиції, представ-
лений, між іншим, визначними іме-
нами й не менш видатними авто-
ритетами (в нашому випадку – від 
академіків Сергія Єфремова та Ми-
хайла Грушевського до Олександра 
Білецького та Івана Дзюби). Без-
перечно, це викликає виразно за-
свідчену полемічну напруженість. 
Не випадково й публікації Я. Полі-
щука привертають увагу тим, що 
збурюють певну дискусійну хвилю, 
мобілізують енергію в фаховому лі-
тературознавчому середовищі, ви-
кликають бажання посперечатися з 
автором. Це добре, бо в такий спо-
сіб долається інерція стереотипних 
прочитань клясики: якими б добри-
ми й досконалими вони не були, час 
від часу виникає потреба вийти поза 
рамки стереотипного образу й спро-
бувати знайти йому альтернативу.

Такий дискусійно-полемічний 
запал характеризує й нову книжку 
Ярослава Поліщука, цього разу на-

писану та видану польською мовою. 
До неї увійшли окремі статті, які вже 
друкувалися раніше, або написані 
щойно недавно, на злобу дня. Так, 
розділ про іронію в пізній ліриці Та-
раса Шевченка був підготовлений 
до друку зовсім недавно, з нагоди 
200-річчя від дня народження по-
ета, що відзначалося в 2014 році. На-
риси про твори Лесі Українки, Івана 
Франка, Василя Стуса були написа-
ні раніше, але вони цілком логічно 
вкладаються у річище авторового 
цілісного задуму монографії.

Якщо застосувати щодо книжки 
Ярослава Поліщука вимогу історії 
літератури, то можна було би заува-
жити, що представлені ним постаті 
не в усьому пропорційно репрезен-
тують різні рівні й тренди ХХ століт-
тя, не всі творчі імена тут охоплено. 
Але такий закид був би неслушним, 
якщо взяти до уваги, що автор пише 
власну – очевидно, що суб’єктивну, 
цього він не приховує, – історію лі-
тератури. Це відкритий проєкт, 
книжка-палімпсест. А значить, про-
фесор Ярослав Поліщук ставить такі 
інтерпретаційні акценти, які вважає 
за необхідне, реалізуючи при цьому 
власне право дослідника на бачення 
новітньої епохи українського слова-
лоґоса. Зрештою, у монографії під-
дано осмисленню ключові постаті 
українського літературного процесу 
ХІХ та ХХ століть – Тарас Шевченко, 
Іван Франко, Леся Українка, Василь 
Стефаник, Василь Стус. 

Приємно зазначити, що, окрім 
клясиків, у ній присутні й менш ві-
домі творці, а також письменники 
молодого покоління. Так, дуже ціка-
вою й наново відкритою в останній 
час є творча постать львівського по-
ета Григорія Чубая, якій присвячено 
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один із нарисів книжки. Невідомий і 
переслідуваний за життя, по смерті 
Г. Чубай стає одним з найяскравіших 
поетів «утраченого покоління», за-
свідчуючи спадкоємність традиції, 
а разом з тим виразне тяжіння до 
модерної европейської культури. У 
літературній творчості нового ти-
сячоліття критики найчастіше вка-
зують на знакову постать Сергія 
Жадана, репрезентанта українсько-
го Сходу, – поета, прозаїка, есеїста, 
перформера. Ярослав Поліщук ана-
лізує своєрідну урбаністичну поети-
ку Жадана, що передбачає спостере-
ження живої людини на тлі мертво-
го індустріяльного пейзажу, включ-
но з абераціями постсовєтського та 
постколоніяльного пляну. На диво 
актуальним виглядає й останній 
розділ книжки, що присвячений 
мілітарному мотивові в сучасному 
українському романі. Так сталося, 
що мудрі передбачення письменни-
ків сьогодні здійснилися: на Сході 
країни справді точиться відкрита 
війна, а головний її вимір – не зброя 
й боєприпаси, а брак віри й довіри, 
гуманітарна катастрофа, менталь-
ний конфлікт, інформаційне проти-
стояння, що глибоко вражає сучасну 
українську (чи й тільки українську? 
мабуть, також европейську) людину. 

З композиційного погляду 
книжка Ярослава Поліщука є до-
бре продуманою й по-своєму завер-
шеною. Її зміст відповідає формулі 
«роздоріж» (польське rozstaje), що 
зазначена в титулі дослідження. Ло-
гічно було би поставити запитання: 
про які, власне кажучи, роздоріжжя 
йдеться? Адже, з одного боку, в мо-
нографії Я. Поліщука охоплено, так 
би мовити, внутрішні розпуття на-
шої літератури, її дезорієнтацію в 

періоди зламів та перетворень, як-
от, час кінця ХІХ – початку ХХ століт-
тя або початок ХХІ сторіччя. І це, без-
умовно, привертає пильну увагу до-
слідника. Йому цікаво аналізувати 
внутрішні енергетичні поля самої 
літератури, переміщення окремих 
«елементів» усередині їх. Та з іншого 
боку, у книжці добре представлено 
також об’єктивну ситуацію роздо-
ріж – суспільних, політичних, куль-
турних, світоглядних тощо. Із цього 
погляду історія нашого письменства 
за умов новітньої епохи – мало не 
суцільні роздоріжжя, так само, як 
і історія України ХХ сторіччя – спо-
внена несподіваних поворотів, драм 
і трагедій, що відбилися на долі ці-
лого народу. Правда, другий аспект 
у книжці прокреслений лише при-
нагідно, бо автора цікавлять окремі 
постаті й твори, а от загальні тен-
денції опиняються на другому плані. 

Автор монографії взявся за ви-
світлення ключових моментів та 
сюжетів української літератури. Од-
нак через них він виразно окреслює 
й усю цю історію – сповнену драма-
тичних збурень, репресій, раптових 
подій і змін. Якщо послуговуватись 
відомим образом Василя Стуса, то 
українську літературу слід було би 
кваліфікувати як літературу «па-
лімпсестів», оскільки її знаковий 
текст багато разів улягав редакці-
ям, коректурам, викресленням та 
переписуванням. Саме так це й по-
дає Ярослав Поліщук. Однак, попри 
всі проблемні аспекти, пов’язані зі 
складними умовами минулих часів, 
можна відстежити й загальні тен-
денції цього процесу. Таким чином, 
у книжці Я. Поліщука послідовно 
означено два вектори – своєрідну 
вісь, навколо якої «нанизуються» 
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конкретні тексти. Це, по-перше, стій-
ка клясична традиція (що складає 
зміст першої частини книжки), яка 
надає пружності й сили творам кля-
сиків Тараса Шевченка, Івана Фран-
ка, Лесі Українки, Василя Стефани-
ка. По-друге, це виразне тяжіння 
української літератури до Заходу, 
що з особливою силою проявилося 
в періоди репресій та колонізацій-
ної політики, коли російська окупа-
ційна влада прагнула будь-якою ці-
ною витиснути українську культуру 
на марґінес. Художні тексти Василя 
Стуса, Григорія Чубая, Сергія Жада-
на переконливо ілюструють цю про-
західну та проевропейську тенден-
цію, що є предметом дослідження у 
другій частині книжки.

Слід сподіватися, що монографія 
Ярослава Поліщука знайде свого за-

цікавленого і вдумливого читача. Ця 
непересічна книжкова новинка, яка 
щойно з’явилася на польському ін-
телектуальному ринку, викличе такі 
ж активні дискусії, які викликають 
монографії Я. Поліщука в Україні. У 
це варто вірити в контексті великої 
симпатії до України та української 
культури, яка народжується остан-
нім часом у польському суспільстві. 
Праця Ярослава Поліщука здатна 
задовольнити очікування і досвід-
ченого інтелектуала, і звичайного 
читача, який захоче пізнати україн-
ську літературу в її ключових поста-
тях. 

Tetiana Meyzerska,
Kyiv National Linguistic 

University, Ukraine
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ПРОЗА ЙОЗЕФА РОТА В ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ 

Тетяна Монолатій, Поетика повсякденності. Проза Йозефа Рота як інтер-
текст, Івано-Франківськ: Лілея-НВ; Галицько-Українська Накладня ім. Якова 
Оренштайна 2015, 240 с.

Abstract: In the Tetiana Monolatii’s 
monograph The everyday life poetics. Jo-
seph Roth’s prose as intertext presents a 
comprehensive, conceptual interpretation 
of J. Roth prose in the context of intertex-
tuality as a literary means. It is determined 
by the author’s strategy and studied the 
aesthetic issues that are fundamental to his 
work. The evolution of the writer and the 
complex interpretation of selected prose, 
individual essays and articles by J. Roth in-
cluding biographical, historical and textual 
genetic material is noted. One manifesta-
tion of this kind intertextuality can be an 
artistic image of being of a public / nation-
al / political group (s) on the verge of sev-
eral cultural and national spaces, and their 
mutual embodiment. So in fiction there is 
an additional dimension – intercultural 
component of the artistic world of the text. 
This theoretical approach is extremely pro-
ductive, especially in the study of works of 
those authors, the arts are rooted in differ-
ent spheres of human existence, formed 
on the border of their own cultures, lan-
guages, historical and national traditions. 
A good representative of “intercultural” 
narrative strategy is prose by Joseph Roth. 

Сучасна літературознавча мето-
дологія певною мірою віддає належ-

не постструктуралістському «ми-
нулому», прагнучи максимально 
відкрити предметні межі своєї дис-
ципліни. Особливо це стосується 
українського літературознавства, в 
якому останнім часом домінують ін-
тертекстуальні, інтерсеміотичні, ін-
термедіяльні дослідницькі стратеґії, 
зумовлені, з одного боку, потребою 
виробити спільну мову із західними 
гуманітаріями, з іншого – позбутися 
так званого «тоталітарного мислен-
ня».

Монографія Тетяни Монола-
тій Поетика повсякденності. Про-
за Йозефа Рота як інтертекст 
розгортається цілковито в річищі 
цієї тенденції. Одним із основних 
понять, що проблематизується у 
книжці є поняття «текст-культура», 
яке авторка витворює за аналогією 
до поняття «інтертекстуальність», 
вбачаючи в ньому функціональну 
збіжність. Таке структуралістське 
узагальнення виходить зі знакової 
теорії Фердинанда де Сосюра й зна-
чно розширює контексти літерату-
рознавчої інтерпретації. За такого 
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підходу, на думку дослідниці, «різні 
форми культури, історії, суспільно-
політичних процесів» актуалізують-
ся як «особливі тексти», що входять 
в «інтертекстуальну взаємодію та 
взаємовпливи» з літературним тек-
стом. Таке розширення зумовлює 
перехід «інтертекстуальности» в 
«інтеркультурність» і більшою мі-
рою притаманне текстам, що по-
стали на помежів’ї культур. На дум-
ку дослідниці, такі тексти містять 
«інтеркультурну складову худож-
нього світу». Саме виявлення цієї 
складової означує методику аналізу 
творчости Йозефа Рота, як найбільш 
репрезентантну для підтверджен-
ня теоретичного конструкту інтер-
культурности, що його намагається 
змоделювати авторка дослідження.

Процедуру інтеркультурного 
аналізу Тетяна Монолатій розгор-
тає двоплощинно через «тексту-
альні та ідеологічні резонанси», що 
об’єднують інтертекстуальні і, влас-
не, інтеркультурні зв’язки, на рівні 
концептів і кодів. Звідси, основна те-
оретична проблема, як її формулює 
дослідниця, полягає у введенні про-
блеми інтертекстуального аналізу 
у контекст інтеркультурности. Така 
постановка проблеми передбачає 
проблематизацію як поняття «ін-
тертекстуальність», так і поняття 
«інтеркультурність». Саме цій про-
блемі й присвячено перший розділ 
монографії. У ньому дослідниця ро-
бить огляд літератури про інтертек-
стуальність, апелюючи переважно 
до клясичної теорії інтертекстуаль-
ности, вибудуваної на працях Юлії 
Крістевої й Роляна Барта.

Проблему інтертекстуальнос-
ти дослідниця розглядає у двох ви-
мірах: з одного боку, як «широку», 

з «іншого» – як вузьку. «Широка» 
концепція ґрунтується на поглядах 
Юлії Крістевої й Роляна Барта, які 
розглядають дійсність як універсум 
текстів, а інтертекстуальність наді-
ляють онтологічною характеристи-
кою. Позаяк саме ідеї Міхаїла Бахті-
на, актуалізовані Юлією Крістевою 
становлять підґрунтя теорії інтер-
текстуальности, доречною є, згада-
на дослідницею, ідея науковця про 
«ненавмисну діялогічність», яка 
певною мірою доповнюється тео-
рією «семіосфери» Юрія Лотмана, 
але саме про неї дослідниця чомусь 
не згадує. Незавершеність тексту, у 
Бартівському розумінні, зумовлює 
те, що інтертекстуальність стає ди-
намічним процесом розпорошення 
тексту на цитати, що підлягають 
певній «смисловій конверґенції». 
У діяхронії такий процес авторка 
дослідження пропонує розглядати 
крізь призму «драматизації», запро-
поновану американським декон-
структивістом Гарольдом Блумом, 
однак його підхід вона не актуалізує, 
ні в першому розділі, ні в наступних 
розділах, де йдеться про апробацію 
висунутої теорії.

«Вузька» концепція інтертек-
стуальности належить Майкло-
ві Ріффатерові, згідно з якою інтер-
текстуальність притаманна лише 
вербальним текстам й вибудову-
ється у межах свідомости читача. 
Саме щодо ідей Ріффатера доцільно 
було би застосувати поняття Бахті-
на «ненавмисна діялогічність», бо 
позиція читача як того, хто висту-
пає як співавтор тексту і продуцент 
смислів, розгорнула би простір для 
додаткової проблематизації «інтер-
текстуальности». Як «синтезовану» 
концепцію інтертекстуальности, до-
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слідниця подає погляди Жерара Же-
нетта. Не оминає увагою також по-
гляди Жака Дерріди й Умберто Еко. 
Вдало авторка долучає як складову 
інтертекстуального аналізу теорію 
«біблійного ґлокалізму» (запропо-
новану Ігорем Набитовичем), що 
ефективно працює на певних рівнях 
тексту, вказуючи, услід за науков-
цем, на розрізнення між інтертек-
стуальністю, літературною тради-
цією та біблійним ґлокалізмом, тим 
самим окреслюючи проблемне поле 
власного дослідження.

Особливістю дослідження є те, 
що Тетяна Монолатій вдало поєд-
нує в роботі історико- й теоретико-
літературне дослідження, тому ви-
сновки яких вона доходить мають 
міцне емпіричне підґрунтя й чітку 
верифікацію. Творчість Йозефа Рота 
як представника «німецькомовно-
го модерністського дискурсу», на 
думку дослідниці, найбільш знакова 
для такого дослідження. Вона вка-
зує, що художній світ письменника 
вибудований на інтертекстуальній 
основі під впливом інтеркультурно-
го дискурсу. Завдання, яке перед со-
бою ставить дослідниця – виявити у 
творчості Й. Рота «інтертекстуальні 
коди» й реконструювати «процес ін-
теґрації письменником «чужих» тек-
стів».

У другому розділі монографії 
Тетяна Монолатій доволі деталь-
но виявляє інтертекстуальне тло 
текстів Й. Рота: прослідковує літе-
ратурний ряд, що означується «мо-
дерним досвідом» письменника й 
позалітературний – «суспільні події 
Веймарської Німеччини». Підґрун-
тям такого поєднання є тяжіння 
письменника до естетики «нової 
об’єктивности» – явища яке має па-

ралелі в багатьох европейських лі-
тературах, зокрема й українській. 
Із 1930-х років, за спостереженням 
авторки, Йозеф Рот відходить від 
певної політизації своїх текстів і 
занурюється у моральну пробле-
матику. В його текстах з’являється 
«прихована самоіронія» й, водночас, 
формується уявлення про «цісар-
сько-королівську багатонаціональ-
ну монархію» як політичну альтер-
нативу нацизму й комунізму та ак-
туалізується тема «втраченої бать-
ківщини» й «габсбурґського міту»».

Осібно досліджує авторка бі-
блійні мотиви у творчості письмен-
ника, керуючись теорією біблійного 
ґлокалізму. Як приклад можливості 
функціонування цієї теорії І. Наби-
товича вона називає роман Й. Рота 
Йов. Дослідниця вказує на «винят-
кову чутливість» Й. Рота до художніх 
феноменів світової літератури, що 
зумовила широку «амплітуду» ін-
тертекстуальних зв’язків його тво-
рів. Але постає питання чи є це саме 
та риса, що вказує на унікальність 
творчості Рота? Адже інтертексту-
альність – властива риса більшости 
модерністських авторів. Кажучи про 
авторську ідентичність як вагому 
складову творчости письменника, 
доцільно було би для аналізу «досві-
ду» долучити гуссерлівське поняття 
«життєвого світу» й концептуалізу-
вати поняття «пограниччя», яке до-
слідниця активно вживає для аналі-
зу роману Йов.

Крізь призму імаґологічного 
аналізу виписаний третій розділ 
монографії. Тетяна Монолатій опе-
рує такими поняттями як «етно-
образ», «Інший», «ідентичність». 
Також впроваджує поняття «інтер-
культурна компетенція», маючи на 
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увазі досвід контакту з «іншомов-
ним середовищем», для опису пара-
диґми «Чужий/Свій». Саме у цьому 
розділі дослідниця говорить про 
пограниччя культур як передумову 
інтеркультурного аналізу й відслід-
ковує на текстах Й. Рота його ефек-
тивність. Шкода, однак, що авторка 
не виявила ознайомлення з книгою 
Історія літератури (2010) – збірни-
ка статей, що об’єднані доповіддю 
Юрія Прохаська Чи можлива історія 
“галицької літератури”?, в якій чи-
ниться спроба витворення єдиного 
полікультурного конструкту.

У підсумку зазначимо, що у кни-
зі Т. Монолатій на прикладі аналізу 
особливостей творчости Й. Рота, 
розгорнуто механізми становлення 

й функціонування такої інтеркуль-
турної моделі, виявлено й описано 
можливі контексти як літературно-
го, так і позалітературного тексту-
культури. Книжка Тетяни Монола-
тій репрезентує цілісну концепцію 
інтеркультурности, що дає змогу по 
новому перепрочитати творчість 
письменників порубіжжя й озна-
чити нові інтерпретаційні ходи, що 
проливають світло на складну при-
роду художньої творчості в її антро-
пологічному вимірі.

Оleksiy Sinchenkо,
Taras Shevchenko Institute of 

Literature  of National Academy of 
Sciences of Ukraine
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«ЗБЕРЕЖЕНІ МИТІ» СТЕПАНА ХОРОБА

Степан Хороб, Збережені миті (Статті, портрети, інтерв’ю, огляди, рецен-
зії), Івано-Франківськ: Місто-НВ 2015, 416 с.

Abstract: The critique of Stepan 
Khorob’s new book unfolds one more facet 
of the creative gift of the writer, scholar and 
journalist – his studies in literary and art 
criticism, created by him over the latest de-
cades of the 20th century and the beginning 
of the 21st century. The report on this work 
makes a successful attempt “to decipher” 
peculiarities of art and literary criticism 
open journalism and of journalistic master-
ship of this Ivano-Frankivs’k researcher, to 
write the analyzed materials of the edition 
into coordinates of the all-Ukrainian na-
tional and spiritual culture of the indicated 
time organically. In this way the author of 
the critique reveals the dominant opinion 
actualized in the book: through the creation 
of the imaginary picture of the past on the 
material of different genres of open journal-
ism “to pave the way” for a modern literary 
and artistic life of today’s Ukraine.

Кождий тон і кождий відтінь – 
се момент один, промінчик,

але в кожному моменті
сяє вічности брильянт.

Іван Франко

Ґеніяльний у всі часи та на всі 
випадки життя Іван Франко в опо-
віданні У столярні колоритно, по-
галицьки, передав ностальгійний 

настрій, із яким він узявся описати 
окремі збережені у пам’яті миті із 
днів його молодости: «В житті, мов 
у довгій дорозі: що з воза впало, те 
пропало. А спомини, мов затурбова-
ний хазяїн, ідуть по довгих літах тою 
дорогою і шукають-питають давно 
загубленого». Аби з літературно-
критичного «воза» відомого науков-
ця, мистецтвознавця, освітянина, 
письменника і публіциста професора 
Степана Хороба не «пропала» жодна 
вартісна мить, подбав сам їхній, рад-
ше турботливий, ніж затурбований, 
хазяїн, зібравши все найцінніше та 
найдорожче з власного публіцистич-
ного творчого доробку під єдиною 
обкладинкою книги з промовистою 
назвою Збережені миті (Статті, 
портрети, інтерв’ю, огляди, рецен-
зії). Відразу зазначимо, що обкладин-
ка, як і видання загалом, стильно й 
вишукано оформлена. Зображена на 
ній друкарська машинка – не лише 
елемент декору і не тільки вінтажна 
емблема журналістики, а ще й стиль-
ний і глибоко символічний, хоч, мож-
ливо, і з дрібкою самоіронії, образ ав-
тора і образ праці автора. Професор 
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Хороб (досконалий знавець драма-
тургії, театрального й акторського 
мистецтва) унікально переконливо 
вдає нелюбов до новітніх ґаджетів, 
начебто віддаючи перевагу перевіре-
ній багаторічною практикою друкар-
ській машинці. Він настільки вжився 
в образ, що більшість його колег по 
роботі переконані: зі своєю журна-
лістською «зброєю» він не розлуча-
ється ні за робочим столом, ні навіть 
на курортному відпочинку. Однак на-
справді труднощі з освоєнням сучас-
ної комп’ютерної техніки пов’язані 
не з непобор(е)ністю психологічного 
бар’єра (зрештою, для його подолан-
ня новітні технології пропонують 
комп’ютери з дизайном у вигляді 
друкарської машинки), а з повагою 
до старої перевіреної школи журна-
лістської праці в цілому, тієї школи, 
яку сам Степан Хороб пройшов із від-
знакою читацької поваги і яка стала 
своєрідним поштовхом до подаль-
шого його професійного, творчого, 
світоглядного зростання. До того ж, 
вірна «Ятрань» ятрить душу спогада-
ми про молоді роки… Тож хіба її про-
міняєш на «бездушний» ноутбук?!

Зрозуміло, що найціннішими і 
найдорожчими збережені миті про-
фесора Хороба стали передусім за 
критеріями самооцінки власного 
серця й розуму автора. Це ті, мате-
ріялізовані на папері творчі задуми, 
які пройшли випробування часом і 
сумлінням, які загартувалися ідеоло-
гічним холодом доби тоталітаризму і 
вогняною пасіонарністю періоду на-
ціонального відродження. Зрештою, 
це ті незабутні миттєвості людсько-
го життя, в яких тимчасове і скоро-
минуще поєднується з постійним і ві-
чним. Адже кожна зустріч журналіс-
та з видатною особистістю, нашим 

краянином чи іноземцем, мистцем, 
актором, письменником, майстром 
своєї справи, просто цікавою люди-
ною, зрештою, як і зустріч із їхніми 
творами – шедеврами, які, як відомо, 
не мають кордонів і довші за жит-
тя – зберігають у собі той «вічності 
брильянт», сяйво якого допомагає 
різним поколінням людського роду 
не загубитися у каламуті буденщини, 
визначити орієнтири власного мен-
тального розвитку й руху, вибудува-
ти свою ієрархію духових цінностей.

Тож автор слушно відганяє мит-
тєві сумніви щодо потрібності його 
миттєвостей сучасному читачеві, 
як, мабуть, і щодо здатности остан-
нього належним чином їх оцінити. Бо 
й справді, має рацію Степан Хороб: 
«Кожний вияв мистецької та літера-
турної творчості, кожен літератур-
но-мистецький факт – […] лише чер-
гова видозміна в неспинному, живо-
му творчому процесі. І для того, щоб 
осягнути цей процес, треба знати 
його в усіх елементах, в усіх періодах 
та видозмінах» (с. 8). Переваги публі-
цистики в цьому контексті поляга-
ють у тому, що вона дає можливість 
фіксувати ті чи ті зміни в духовому 
житті суспільства не лише в худож-
ньому суб’єктивному баченні автора, 
але і в об’єктивній зумовленості кон-
кретного фактажу. Тільки за умови 
поваги до факту можливо виробити 
чітку систему культурно-історичних 
координат, як і спроґнозувати мож-
ливості подальшого духового розви-
тку суспільства. Свого часу існував 
навіть спеціяльний термін, яким но-
мінували значущі явища та феноме-
ни у сфері мистецтва – «documents 
humains» (людські документи), які 
той самий Франко тлумачив як «за-
консервовані до наших днів чуття, 



644 +

Spheres of Culture+
бажання і душевні тривоги та муки 
наших предків», які повинні бути 
«образом життя, праці, бесіди і ду-
мок» певного часу. Іншими словами, 
кожен такий людський документ – 
це миттєвість у нескінченному по-
тоці часу, але в кожному такому мо-
менті відображено цілий всесвіт на 
певному часовому зрізі історії.

Щось подібне можна сказати і 
про вміщені у книзі С. Хороба твор-
чі портрети видатних, відомих (на 
Прикапатті, в Україні чи й у світі) 
людей, цікавих особистостей, запи-
саних із ними інтерв’ю («діялоги: на 
перехрестях думок»). Доля кожної 
окремої особистости – теж тільки 
краплинка у безмежному людсько-
му морі, але ж – «ми вічність носи-
мо в душі». У кожній краплинці нео-
дмінно відображається море – цілий 
окремий світ окремої людини.

Доречно буде зауважити, що й 
літературно-критичні праці самого 
професора Хороба, які увійшли до 
збірника, теж апелюють до вічних 
універсальних цінностей, категорій 
і величин й самі собою вже стали 
значущими людськими документа-
ми відповідної доби в історії україн-
ської культури. І справа тут не лише 
у незаперечному авторитеті, що його 
має автор у середовищі українських 
і закордонних учених, літературоз-
навців і мистецтвознавців, і не лише 
в тому, що С. Хороб заслужено вва-
жається провідним українським теа-
трознавцем, істориком і теоретиком 
драматургії. Справа ще й у тому, що 
закони естетики, краси – так само ві-
чні, як і прагнення людини їх пізнати.

Тож Збережені миті Степана Хо-
роба – це ланцюжок збережених для 
сучасників і потомків різночасових і 
різноособових «вічностей». У цьому 

ще і ще раз переконуєшся, гортаючи 
сторінки книги. У першому її розді-
лі – Критерії і концепти автор подає 
декілька ґрунтовних теоретико-ме-
тодологічних праць, що виконують 
роль своєрідного камертону (щоб 
надати «всім струнам стрій один»!) 
для подальших розвідок збірни-
ка. Це, зокрема, праця Критика: дух 
часу, дух аналізу чи стан свідомості 
й душі?!, у якій осмислюється акту-
альність, предмет і об’єкт, основні 
методологічні засади, функціональ-
не призначення критики як орга-
нічної складової літературознав-
чої науки. Це й історико-літерату-
рознавча розвідка про нові імена й 
творчі новації в сучасній українській 
драматургії – Молода українська дра-
матургія: новий період чи явище?. 
Це також одне з найґрунтовніших 
наукових досліджень шедевраль-
них артефактів клясики української 
літератури й кінематографу – По-
вість Михайла Коцюбинського «Тіні 
забутих предків» у системі україн-
ського «поетичного кіно». Власне, 
С. Хороб переконливо доводить, що 
між повістю М. Коцюбинського, здо-
бутками поетичного кіно О. Довжен-
ка та кіношедевром С. Параджанова 
існує тісний взаємозв’язок, який за-
свідчує тяглість й ідейно-естетичну 
значущість української мистецької 
традиції. Вражає широкий обсяг 
опрацьованої джерельної бази та 
глибина мистецтвознавчого аналізу 
зазначених явищ української культу-
ри. Автор відходить від уже, на жаль, 
традиційного поверхового науко-
во-популярного дослідження одно-
йменних творів М. Коцюбинського 
й С. Параджанова, які, як правило, 
зводяться до чергових суперлятивів 
на їхню (творів і мистців) адресу, і 
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намагається вивчити тонкощі жан-
рово-композиційної організації, про-
аналізувати специфіку застосування 
індивідуально-авторських прийомів 
і засобів художнього зображення та 
вираження, вникнути в особливості 
образної системи, у якій відлунюють 
фольклорно-мітологічні традиції гу-
цулів.

Два наступні розділи – Поста-
ті: штрихи до творчого портрета» 
і «Діялоги: на перехрестях думок – 
присвячені збереженню власних не-
забутніх спогадів про особисте зна-
йомство з яскравими особистостя-
ми – мистцями, літераторами, акто-
рами, малярами, співаками України 
та світу – Р. Федорівим, М. Стеф’юк, 
С. Пушиком, О. Затварською, Х. Фіца-
лович, Д. Чайковським, М. Фіголем, 
Яр. Ярошем, М. Сливоцьким, Б. Ступ-
кою, В. Биковим, С. Алексієвич та ін-
шими. У більшості згаданих у книзі 
відомих і видатних персоналій С. Хо-
робу вдалося взяти інтерв’ю (з влас-
ної ініціятиви чи/та за завданням 
різних періодичних видань, з якими 
у період 1970-х – 1990-х років мину-
лого століття він активно співпрацю-
вав як журналіст). Уже сам перелік 
згаданих у книзі імен сприймається 
як стисла історія української куль-
тури в персоналіях, оскільки кожне 
ім’я – більшою чи меншою мірою 
знакове, кожне засвідчує існування 
нерозривного духового зв’язку між 
різними поколіннями представників 
інтелектуальної еліти українсько-
го народу, кожне підтверджує при-
родню інтеґрованість національної 
культури в загальноевропейський 
культурний процес. Тож тим цікаві-
шими є розмови з цими непересічни-
ми особистостями «на перехрестях 
думок» про знову-таки вічні ідеа-

ли краси, добра, любови, сумління, 
людяности. До того ж, інтерв’ю, які 
професорові Хоробові вдалося за-
писати «з перших вуст» із діячами 
української культури – Анатолієм 
Солов’яненком, Наталією Наум, Сер-
гієм Данченком, Анатолієм Мокрен-
ком, Романом Федорівим, Ярославом 
Стельмахом, Василем Зінкевичем, 
Ольгою Басистюк, Сергієм Сміяном, 
Едуардом Митницьким; представ-
никами сусідніх країн – Беллою Ру-
денко, Алєксандром Вєдєрніковим, 
Надеждою Чепраґою, Любов’ю Колі-
ковою, Євґенієм Ільїним, Віктором 
Вуячічем, Владіміром Етушем та ба-
гатьма іншими, – це ще й важливий 
джерельний, історико-біографічний 
матеріял для теперішніх і майбутніх 
дослідників життєвого та творчого 
шляху зазначених персоналій.

Літературно-критичний досвід 
Степана Хороба, його високий про-
фесіоналізм як одного з найґрун-
товніших знавців драматургії та те-
атрального мистецтва з усією оче-
видністю постають у розділі У світлі 
рампи: рецензії, огляди, який містить 
розвідки, присвячені найцікавішим 
прем’єрам українських і закордонних 
театрів. Це і знаменита Данченкова 
постановка Франкового Украденого 
щастя з неперевершеним Богданом 
Ступкою в ролі Миколи Задорож-
ного, і Бояриня Лесі Українки у ви-
конанні колективу Закарпатського 
обласного музично-драматичного 
театру (режисер-постановник Дми-
тро Чирип’юк), і Маруся Чурай Ліни 
Костенко у постановці Львівського 
драматичного театру імени Марії 
Заньковецької (режисер-постанов-
ник Федір Стригун) і сценічні поста-
новки творів М. Куліша, Р. Іваничука, 
І. Кочерги, В. Шекспіра, Ж.-Б. Мольє-
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ра, М. Булґакова, Шолома Алєйхема, 
Ч. Айтматова, О. Дударєва, і багато-
багато інших непересічних явищ і 
відкриттів у культуросфері театраль-
ного та драматургійного мистецтва.

Загальним висновком і підсумком 
для всіх цих оглядів і рецензій мож-
на вважати висловлені в інтерв’ю-
післямові, яке записав з автором 
книги колега по журналістському 
цеху Богдан Фіголь, сподівання, що, 
незважаючи на слабку підтримку 
українського театрального ми-
стецтва, незважаючи на все ще не-
достатню інтеґрованість України у 
світові театральні процеси, народ, 
який має такі визначні культурні 
традиції, надбання, перспективи і 
потенціял у сфері театрального ми-
стецтва і драматургії, безперечно 
заслуговує на чергову хвилю твор-
чого піднесення, що виведе на рівень 
знову-таки вічних світових мистець-
ких цінностей і здобутків. До того 
ж, як слушно зазначає театраль-
ний критик, «годі уявити собі, що 
Українській державі не потрібен те-
атр як ідеологічний чинник впливу 
на сучасного глядача, на формування 
національно-духової аври сьогоден-
ня». «Вірю у справжню драматургію 
і театр!» (с. 414) – оптимістично 
стверджує автор книги, і ця віра, як 
ще одна вічна значущість, збереже-
на в Збережених митях С. Хороба, 

передається читачеві та дарує надію 
на загальне панування в суспільстві 
майбутнього духових цінностей 
гуманізму, високої моральности, а та-
кож краси, яка, як відомо, врятує світ.

Тож якими би прикрими не були 
наші злободенні життєві обставини, 
як би під впливом тимчасового і ви-
падкового нам не здавалося, що жит-
тя – «борба, жорстокі дикі лови, а в 
сфері духа є лиш різнорідність», все 
ж «різні тони, різні фарби, різні сили і 
змагання» навколо нас, «мов тисячо-
струнна арфа», мають «всім струнам 
стрій один» – відчуття гармонії між 
вічністю, яку ми носимо в собі, і ві-
чністю, яка брильянтом сяє у кожній 
миттєвості нашого життя. Зрештою, 
й саме життя – «момент і зложене з 
моментів». І нам неодноразово випа-
дає нагода вигукнути знамените Фа-
устівське: «Зупинись, мите, ти пре-
красна!» Тільки ось, на відміну від 
Ґетевого героя, героєві нашого часу 
заважає, а не допомагає, це збагнути 
замаскований у рутині буденщини 
Мефістофель. Власне, його нечести-
вим стратеґіям і покликані проти-
стояти заради утвердження у світі 
ідеалів добра, краси та любови збе-
режені вічності в Збережених митях 
Степана Хороба.

Roman Holod,
Vasyl’ Stefanyk Precarpathian
 National University, Ukraine
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ЕВРОМАЙДАН ОЧИМА ПОЛЯКІВ

Rewolucja w imię godności. Ukraiński Euromajdan 2013 – 2014 / Red. Grzegorz 
Skrukwa, Marta Studen na-Skrukwa, Poznań: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015, 
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Abstract: Social p rotests that covered 
whole Ukraine and lasted from the end of No-
vember 2013 till the end of February 2014, 
had been functioning and had seared in his-
tory under the titles: Euromaidan and The 
Revolution of  Dignity. The m otive of the Eu-
ropean integration has quickly become only 
a symbol of protests, at a time when their 
real cause was hidden in the internal prob-
lems of Ukrainian society. By the way the dis-
pute about language and identity was atypi-
cal for Ukrainian discourse. As well it wasn’t 
a classic battle between political opposition 
and power. Participants of The Euromaidan 
constantly distanced themselves from the 
establishment of the party and initially even 
from party symbols. That wasn’t a revolution 
in the name of Yuliya Tymoshenko, but it was 
already without “princesses”.

Мода на Майдан в останній рік 
буквально заполонила польський 
видавничий сеґмент. У більшості 
своїй це репортажі чи художні твори, 
які свідчать про реакцію на суспіль-
ний запит – люди потребують пере-
осмислення вражень від побаченого, 
почутого і пережитого в часи Рево-
люції гідности. 

Зі значно більшою долею інерт-
ности на суспільні потрясіння зазви-
чай реаґує наука. Але й тут спосте-
рігається неабияке пожвавлення ін-
тересу з боку польської гуманітарис-
тики. На особливу увагу заслуговує 
колективна монографія Rewolucja w 
imię godności. Ukraiński Euromajdan 
2013 – 2014 (Революція в ім’я гіднос-
ти. Український Евромайдан 2013 – 
2014) за наукової редакції Ґжеґожа 
Скрукви, Марта Студенної-Скрукви 
видана у 2015 році у Познанському 
університеті ім. Адама Міцкєвіча. Це 
черговий том із серії Познаньські схо-
дознавчі студії, що містить праці пра-
цівників Східного Інституту УАМ.

Така реактивність пояснюється 
тим, що проєкт досліджень, присвя-
чених сучасній Україні, з’явився в 
познанському сходознавчому серед-
овищі ще у 2013 р. і, як зазна чається 
у вступі, був інспірований рі чницею 
українських подій 2004 р., яка, в силу 
випадку, збіглася у часі з Евромайда-
ном та подальшими революційними 
виступами. Пропонована моногра-
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фія стала спробою окреслення най-
важливіших феноменів української 
Революції гідности. Зусилля її авто-
рів скеровувалися на дослідження 
різних аспектів неочікуваного і тому 
сенсаційного українського зриву 
взимку 2013 – 2014 рр., його наслід-
ків та міжнародного резонансу. Зміст 
дослідження хронологічно сягає бе-
резня 2014 ро ку – початку діяльнос-
ти нової “післямайданної” влади та 
“гібридної” війни Росії проти Украї-
ни, що стала основним викликом як 
українському суспільству, так і дер-
жаві загалом, аналіз та інтерпретація 
чого вимагає іншого дослідження. 

Перший розділ, написаний Мар-
ком Фіґурою, охоплює політичну 
історію України 1991 – 2014 рр. і є 
вступом до наступних частин книги. 
Автор представляє розвиток сучас-
ної Україна як рух від кризи до кри-
зи. Причини цього він вбачає в тому, 
що держава, народжена через нарос-
тання глибинних протиріч та розва-
лу СССР, не відмовилася, на відміну 
від балтійських країн, від совєтських 
моделей політичного управління. 
Але намагаючись пристосувати їх до 
нових реалій, постійно потрапляла в 
пастки минулого. Свій текст Марек 
Фіґура ілюструє рефлексіями про пе-
ребіг українських криз, підкреслю-
ючи, що суспільно-політична криза 
2014 р., позначена першою за всю іс-
торію сучасної України кров’ю, стала 
найглибшою. Вона виявила усі супер-
ечності мутованої, а не модернізова-
ної протягом останнього двадцяти-
ліття системи. І якщо з усіх попере-
дніх криз Україна якось виходила, 
то теперішн я, обтяжена російською 
аґресією, вимагає радикальної пе-
ребудови багатьох речей, яку автор, 
відштовхуючись від попереднього 

досвіду, відсуває на невизначене “ко-
лись”.

Дослідження Павла Лєщинсько-
го присвячене аналізу дисфункці-
ональності української політичної 
системи у одному з її аспектів – ме-
ханізмі обрання законодавчої влади. 
Представляючи еволюцію законо-
давства про обрання депутатів до 
Верховної Ради України у 1993 – 2014 
роках, автор ґрунтовно вивчає підва-
лини українського виборчого права. 
Ці речі викликають його інтерес не 
лише з погляду руху держави від то-
талітарного устрою до демократич-
ного правління та ринкової економі-
ки, але також через те, що українське 
суспільство зіткнулося з проблемою 
неоднорідности національних іден-
тичностей усередині країни. 

Ліяна Ґурська-Ковальчик по-
казує Евромайдан крізь призму ді-
яльности п  арламентської опозиції, 
очолюваною тодішньою тріядою лі-
дерів: Арсенієм Яценюком, Олегом 
Тягнибоком та Віталієм Кличком. 
Щоби зрозуміти роль опозиції в цьо-
му політичному процесі, авторка на-
магається з’ясувати яким чином та 
в якій мірі реалізовувалися функції, 
власт иві офіційним опонентам вла-
ди. Адже з’ясовуючи, наскільки опо-
зиція спричинилася до забезпечення 
мобілізації, комунікації та каналіза-
ції суспільного невдоволення під час 
Евромайдану, можна зрозуміти яку 
роль в ньому вона відігравала. Опо-
зиційні лідери тривалий час демон-
стрували небажання очолювати про-
тести, вочевидь через нехіть брати 
на себе відповідальність і реальний 
страх репресій. Проте все змінила 
втеча Януковича, через яку влада, 
всупереч суспільним очікуванням, 
впала до рук цих недо-опозиціонерів. 
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В розділі Маґдалени Ляховіч 
йдеться про львівський Евромай-
дан – виступи в місті, що було бас-
тіоном опозиційних настроїв проти 
політики Віктора Януковича і Партії 
реґіонів. Представляючи Евромай-
дан в публічному дискурсі, авторка 
апелює до праці сучасного американ-
ського історика Падрайца Кеннея Ре-
волюційний карнавал. Східна Европа 
1989 р., присвяченій европейським 
оксамитовим революціям кінця 80-х 
рр. XX ст. Ці суспільні рухи нових 
поколінь перекреслили попередні 
стосунки між державою, опозицією 
та суспільством. А їхню суть якнай-
краще виражає метафора карнава-
лу – дійства, що руйнує дотог  очасні 
структури, встановлений порядок та 
політичні ієрархії. 

Саме як карнавал представляє 
авторка Евромайдан у Львові, роз-
глядаючи його в динаміці і крізь при-
зму акцій і атракцій, суспільних рухів 
і ініціятив, що мали би дати шанс 
на тривалі політичні зміни. М. Ляхо-
віч детально зупиняється на аналізі 
суспільних настроїв перед початком 
протестів, організації самого Майда-
ну, що до драматичних подій січня 
2014 року виглядав радше як свято, 
але вже наприкінці лютого перетво-
рився у “молитовний Львів” за заги-
блою Небесною сотнею. 

Одне з найважливіших питань, 
яке піднімає Маґдалена Ляховіч сто-
сується можливості появи в Україні 
стабільного і активного громадян-
ського суспільства, що діє самоор-
ганізовано, без зовнішніх імпульсів. 
Адже усі події після Майдану можна 
розглядати як таку собі інтродукцію 
до цього.

Розділ Марти Студенної-Скрукви 
представляє читачам Евромайдан у 

столиці Донбасу, демонструючи як 
місцеві активісти, виступаючи в вот-
чині Партії реґіонів – пасивному до 
“київського перевороту” оточенні – 
домагалися оздоровлення україн-
ської держави на її східному фланзі. 
Водночас авторка, як це вона зазна-
чає у підтитулі свого дослідження, 
задається запитанням про те, чи 
була революція у столиці Донбасу? І 
ще одним, прихованим запитанням, 
є запитання про корелятивність сус-
пільної пасивности жителів Донбасу 
та подальшими явищами сепара-
тизму. Авторка ретельно, букваль-
но “по днях” реконструю є перебіг 
донецьких протестів, чиї активісти 
перебували у найменш сприятливих 
умовах загалом байдужого і, навіть, 
ворожого до революційних подій 
реґіону. Констатуючи нечисельність 
Евромайдану у Донецьку, пояснює це 
участю окремих активістів у подіях 
у Києві та страхом інших втратити 
роботу, становище чи, навіть, життя. 
Адже лояльність у цьому промисло-
вому реґіоні стала рисою, що перева-
жувала навіть професіоналізм. Вод-
ночас дуже сильним серед населення 
було також переконання, яке ґрун-
тувалося на дотогочасному досвіді, 
що навіть якщо щось і зміниться у 
Києві, це ніяк не вплине на реґіони. 
Проте, на думку авторки, таке дово-
лі прохолодне ставлення мешканців 
Донбасу до триваючих чотири місяці 
протестів в центрі міста не мало ні-
чого спільного з підтримкою сепара-
тизму, оскільки до “зелених чоловіч-
ків” жителі глибинки виявили зовсім 
інше ставлення. 

Матеуш Худзяк розглядає Ев-
ромайдан у порівнянні з антисис-
темними протестами з іншого боку 
Чорного моря – у Туреччині, країні 
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приблизно такій самій за розміром 
та становищем у стосунку до Евро-
пейського Союзу. Водночас дослі-
дження Матеуша Худзяка є спробою 
інтерпретації феномену сучасних 
протестів в категоріях ґеополітичної 
опозиції “центр – периферія” на тлі 
загост рення кризи демократії.

Найперше автор намагається 
відповісти на питання до якої міри 
виступи, що мали місце в Україні 
2013 – 2014 роках, уписуються в се-
рію революцій і протестів, які від-
бувалися в останні роки в США (рух 
Захопи Волл-стріт), південній Евро-
пі (Еспанія і Греція) а також у пери-
ферійних реґіонах Східної Европи, 
Близького Сходу і Північної Африки. 
Але особливу увагу приділяється по-
рівнянню Евромайду та виступів на 
стамбульській площі Таксім у червні 
2013 року. Матеуш Худзяк вважає їх 
особливо схожими через те, що в обох 
випадках це були протести проти не-
оліберальних урядів автократичного 
чи авторитарного характеру, які від-
бувалися у безпосередньому сусід-
стві з Европою й більшою чи меншою 
мірою виражали масові прагнення 
демократії й впровадження у життя 
її західних стандартів. Назагал автор 
пробує застосувати до змалювання 
ситуації в цих країнах категорії нео-
марксистського Валлерстайнівсько-
го аналізу систем – світів. 

Евромайдан став спроти вом 
постсовєтській, закостенілій, корум-
пованій системі. Мав універсальні 
гасла, про що свідчить широка сус-
пільна підтримка і залучення різно-
манітних соціяльних груп. Тобто цей 
виступ мав риси культурного анти-
системного руху, у якому питання рів-
ня життя були лише одним зі склад-
ників його ідеологічного підґрунтя. 

А протести в Туреччині виглядали 
як клясовий зрив, однією з головних 
причин якого була близькість і куль-
турна атракційність Заходу – як аль-
тернативи до проєкту Ердоґана. На-
загал, у обох випадках, це виглядало 
як боротьба нової середньої кляси, 
що зароджується – освіченої, моло-
дої, яка не сприймає авторитарний 
неолібералізм і є свідомою своїх прав 
та сили. Із такої перспективи описані 
вище революції і протести Матеуш 
Худзяк окреслює як культурні анти-
системні рухи, що більшою чи мен-
шою мірою апелюють до ширшого, 
аніж просто зміна влади, явища, яке 
охопило різні країни світу. 

Розділ Ґжеґожа Скрукви  пред-
ставляє силові рамки урядової сторо-
ни українського конфлікту, а також 
пробує відповісти на питання про 
безпеку держави у момент падіння 
режиму Януковича. Українські силові 
структури на початок 2014 року ви-
явилися недієздатними, коли впер-
ше в історії державної незалежности 
дій шло до масового кровопролиття. 
Автор, всебічно вивчаючи силову 
систему та її еволюцію, намагається 
з’ясувати причини та механізми цієї 
дисфункціональности, що розпоча-
лася ще з початку 1990-х років і до-
сягнула найвищого розпаду в епоху 
диктатури Януковича. 

Аналізуючи причини такого ста-
ну речей Ґжеґож Скруква зауважує, 
що постсовєтський етос армії, то-
тальні зловживання, розкрадання 
майна та інфільтрація у лави вищо-
го командування російської аґенту-
ри зробили її абсолютно недієвою 
як щодо викликів Майдану, так і до 
ворожої інвазії. Силові структури то-
тально не реформовувалися, лише 
набирали нових вад кланово-олігар-
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хічної епохи. На думку дослідника 
система з початком російсько-укра-
їнської війни не розвалилася лише 
завдяки потенціялу громадянського 
суспільства, що вилився у організа-
цію добровольчих батальйонів та 
став поштовхом до оздоровлення си-
лових структур. 

Правничо-міжнародний аспект 
анексії Криму Росією описує Наталія 
Цвіціньська, піднімаючи питання ле-
ґальности окупації Криму в 2014 р. 
у світлі міжнародного права. Казус 
Криму створив враження ніби світ 
повертається до старої практики 
права сильного. Безумовно, почат-
ком цих змін стало оголошення неза-
лежности Косово у 2008 році. Проте 
перебіг подій у Криму значно відріз-
нявся від Косово. Доводячи ці відмін-
ності, авторка аналізує статус Криму 
в часи СССР і суверенної Україні та 
детально зупиняється на процедурі 
оголошення незалежності АРК у бе-
резні 2014 року. 

Ситуація в Криму загострила ро-
зуміння суперечностей у положеннях 
міжнародного права, виявивши його 
слабкості. А система безпеки ООН 
вкотре довела, що існують держа-
ви, які дозволяють собі більше, аніж 
інші. Водночас не виглядає, зауважує 
Наталія Цвіціньська, що ця ситуація 
активізує сепаратистські рухи, адже 

Крим відокремився, щоби приєдна-
тися до іншої держави, а більшість 
таких рухів прагнуть незалежности 
розуміючи, що дати собі раду з влас-
ною незалежністю без міжнародної 
підтримки не так просто. 

Загалом, підсумовуючи огляд 
цієї вельми цікавої, ґрунтовної та ак-
туальної колективної праці сучасних 
польських дослідників, присвяченої 
українській Революції гідности, від-
значимо кілька її характерних рис. 
Найперше впадає у око фаховість 
оперування матеріялами досліджен-
ня, залучення значної джерельної 
бази, абсолютне володіння пред-
метом вивчення, знання контекстів 
та обставин подій, критичність їх 
сприйняття. Бажання з’ясувати при-
чини цієї найгострішої за всю історію 
сучасної української держави кризи 
підштовхує дослідників до занурен-
ня в історію багатьох явищ та про-
цесів, їх зіставлення зі світовим до-
свідом й проблемами власної країни. 
Це дозволило створити максимально 
об’єктивну картину українських по-
дій зими 2013 – 2014 рр. та, навіть, 
спробувати окреслити перспективи 
їхнього подальшого розвитку. 

Lidiya Lazurko, 
Drohobych Ivan Franko 

State Pedagogical University, 
Ukraine



652 +

Spheres of Culture+
PL ISSN 2300-1062

Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych, 2015, Vol.11.

A STORY OF MYKOLA ANDRUSIAK

Cheban Maryna, Mykola Andrusiak. A Story of Historian [In the Ukrainian language], 
Lviv: National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Ukrainian Studies named 
I. Krypyakevych 2015, 365 pp.
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Abstract: The monograph summarizes 
the first public and scientific-organizational 
activity of the talented Ukrainian historian 
Mykola Andrusyak (1902 – 1985) in the 
context of socio-political, cultural and 
educational processes of 20th century. 
There are analyzed scientific achievements 
of the scientist, there is established 
his contribution to the development of 
Ukrainian history, the activities of the 
Scientific Society of Shevchenko, Polish 
Historical Society, the Institute of History of 
Ukraine Ukrainian, Historical Society. For 
the first time to the scientific acquisition 
there was put a great number of material 
from the archives and libraries of Lviv 
and Kyiv, including personal documents 
of the scientist, correspondence with 
prominent scientists and public figures: M. 
Hrushevsky, D. Doroshenko, M. Korduba, 
I Krypyakevych, V. Kubiyovych etc. In 
addition there is published bibliography 
of historian works, disclosed kryptons and 
his aliases.

В українській історіографії 
останніх десятиліть спостерігається 
справжній бум біоісторіографічних 
студій. При цьому цілком очікувано 

сучасні дослідники зосередилися на 
чолових постатях української науки, 
котрі визначали провідні тенден-
ції поступу Кліо. Поважні успіхи на 
цьому полі покликали до життя до-
слідницький інтерес над інтелекту-
альним оточенням визнаних лідерів 
українознавства, чия мозольна що-
денна праця нерідко уможливлю-
вала їх видатні здобутки. Так поволі 
зростає корпус біографічних студій, 
присвячених українським історикам 
«другого пляну». Свіжим здобутком 
української науки у згаданому ас-
пекті стала талановито написана 
монографія львівської дослідниці 
Марини Чебан про Миколу Андруся-
ка. Її об‘ємна книга стала підсумком 
тривалого та скрупульозного заці-
кавлення постаттю цього непересіч-
ного західноукраїнського інтелек-
туала та є значно доопрацьованим 
варіянтом захищеного кілька років 
тому дисертаційного дослідження.

У передмові до книги авторка 
переконливо доводить актуальність 
і назрілість монографічного опра-
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цювання постаті М. Андрусяка, адже 
попри плідне та тривале творче 
життя, цей учений досі не дочекався 
свого біографа. Далі у вступній час-
тині наведено розлогий огляд літе-
ратури та джерел. М. Чебан надзви-
чайно ретельно визбирала навіть 
побіжні згадки про героя своєї студії 
в літературі ХХ – початку ХХІ ст. Ціл-
ком виправдано історіографічний 
аналіз проблеми вона розпочала з 
критичних відгуків на праці М. Ан-
друсяка.

Не меншою ретельністю позна-
чено й огляд джерел – друкованих 
та архівних, віднайдених авторкою 
у багатьох українських колекціях. 
Важливо, що дослідниця вказує й 
на археографічні перспективи своєї 
теми, адже досі невідомою, напри-
клад, залишається доля приватно-
го архіву вченого в еміґрації. При-
нагідно згадаємо, що саме М. Чебан 
на сьогодні є єдиним публікатором 
рукописної спадщини М. Андрусяка, 
даючи можливість широкому колу 
дослідників запізнатися з його різ-
нопляновою творчістю. Відзначи-
мо також, що докладність історіо-
графічно-джерелознавчого нарису 
(близько 30 сторінок) цілком пасу-
вала би для окремого розділу книги.

У наступних трьох частинах кни-
ги М. Чебан послідовно розглядає 
взаємопов‘язані між собою пробле-
ми формування наукових і суспіль-
но-політичних поглядів М. Андру-
сяка, його фахову та суспільно-полі-
тичну діяльність і, врешті, наукову 
спадщину. Така архітектоніка праці 
має очевидні переваги та недоліки. З 
одного боку, дозволяє зосередитись 
на визнаних авторкою важливими 
сюжетами біографії свого героя. З 
іншого, призводить до неуникнен-

них повторів у книзі, коли про дея-
кі факти та події життя і діяльности 
М. Андрусяка дослідниця змуше-
на згадувати по декілька разів. На 
нашу думку, більш вдалою була би 
реконструкція життєпису вченого 
в хронологічній послідовності, бо 
крім уникнення зазначених повто-
рів, уможливила б більш повне зма-
лювання важливого для розуміння 
його творчої долі історичного та ін-
телектуального контекстів.

У першій частині книги доклад-
но розглянуто процес становлення 
Миколи Андрусяка як науковця та 
суспільно-політичного діяча. Ряс-
но цитуючи малознані матеріяли 
з родинного архіву, офіційну доку-
ментацію, розлогий епістолярій та 
мемуаристику, Марина Чебан вміло 
відтворює найбільш складні для ре-
конструкції дитячі та юнацькі роки 
майбутнього історика, слушно ак-
центуючи на впливовості родинно-
го, а згодом і товариського оточення. 
Авторка переконливо показує, що 
на світоглядне становлення М. Ан-
друсяка вирішальний вплив мав до-
свід Визвольних змагань, зокрема, 
його вишкіл у лавах Української га-
лицької армії й армії Української На-
родної Республіки. Завершує розділ 
авторська реконструкція студент-
ських років М. Андрусяка, коли іс-
торик-початківець налагодив тісну 
співпрацю з українськими наукови-
ми та культурно-просвітницькими 
інституціями. Відтворюючи фахове 
становлення юнака, Марина Чебан 
слушно пише як про безпосередні 
впливи його польських універси-
тетських професорів (у першу чергу 
Станіслава Закшевського), так і на-
голошує на значущості спілкування 
з тогочасними метрами україноз-
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навства. Надзвичайно важливо та-
кож, що реконструюючи взаємини 
М. Андрусяка із сучасниками, автор-
ка не підпадає під властиву більшос-
ти біографів «зачарованість» героєм 
своєї студії, прямо вказуючи, що 
найчастіше причиною його комуні-
кативних складнощів із оточенням 
була, за наведеними у книзі словами 
Омеляна Пріцака, «тяжка вдача» ін-
телектуала.

Особливу цікавість у першій 
частині книги викликають наведе-
ні М. Чебан свідчення про намаган-
ня молодого М. Андрусяка та його 
колег по університету, об‘єднаних у 
«Студентську громаду», нав’язати 
контакти з тогочасними україн-
ськими інтелектуалами у Києві, зо-
крема, з М. Грушевським. Для зміс-
тового збагачення цього сюжету 
порадимо дослідниці звернутися до 
листування київського академіка з 
його львівським колегою Кирилом 
Студинським, де згадана проблема 
співпраці з галицькою молоддю зна-
йшла цікаве обговорення.

У другій частині праці у фокусі 
авторської уваги знаходяться про-
блеми різноплянової діяльности 
М. Андрусяка. Дослідниця розпо-
чинає з відтворення кількісно най-
більш вагомої складової творчого 
доробку героя студії – його публі-
цистики. Завдяки ретельним пошу-
кам авторки, ми уперше дізнаємося 
про те, що М. Андрусяк фактично 
ніколи не відкладав публіцистично-
го пера протягом свого тривалого 
творчого життя. Він співпрацював 
як з українськими, так і з польськи-
ми та німецькими виданнями, поде-
куди емоційно відстоюючи власне 
бачення проблем поточного життя 
українців. На нашу думку, аналізу-

ючи публіцистику М. Андрусяка, 
М. Чебан слід було все ж розмежува-
ти співпрацю історика з громадсько-
політичними та науковими часопи-
сами. При цьому феномен наукової 
публіцистики доцільніше було б 
розкрити у контексті співпраці вче-
ного з історичними інституціями. 
Відзначимо, що важливим практич-
ним здобутком реконструйованої 
Авторкою журналістської діяльнос-
ті М. Андрусяка, стало встановлення 
багатьох невідомих раніше крипто-
німів та псевдонімів, якими підпису-
вався вчений.

У фокусі наступного сюжету дру-
гої частини книги є співпраця М. Ан-
друсяка з науковими та громад-
сько-культурними товариствами. 
М. Чебан докладно відтворила жваві 
контакти історика з Польським нау-
ковим товариством, Богословським 
науковим товариством, товари-
ством «Молода громада», «Просві-
тою», Українським історично-філо-
логічним товариством у Празі, Укра-
їнським історичним товариством 
та багатьма іншими тогочасними 
інституціями. Втім, найбільш масш-
табною була співпраця М. Андруся-
ка із некоронованою західноукраїн-
ською Академією наук – Науковим 
Товариством імени Т. Шевченка. 
Авторка докладно – із залученням 
розлогого документального матері-
ялу – відтворює діяльність ученого 
на терені цієї найбільш авторитет-
ної в очах української галицької ін-
теліґенції інституції як у міжвоєн-
ний час, так і на еміґрації. При цьо-
му співпрацю М. Андрусяка з НТШ 
М. Чебан вписує у широкий контекст 
розгортання українського науково-
го руху в ХХ ст. Важливо також, що 
дослідниця занурює свого читача 
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у щоденність спілкування україн-
ських інтелектуалів, наводячи не 
лише факти плідної співпраці та 
взаємопідтримки, але й відтворює 
численні конфліктні ситуації, які 
подекуди гальмували реалізацію на-
укових проєктів. При цьому авторка 
зовсім не схильна ставати на чию 
би то не було позицію, втім і на бік 
М. Андрусяка у тих випадках, коли 
він своєю вродженою емоційністю 
та холеричністю породжував часом 
доволі гострі міжособистісні тертя.

Завершує другий розділ всебіч-
ний аналіз роботи М. Андрусяка в 
навчальних закладах, наукових ін-
ституціях та державних установах. 
Саме М. Чебан уперше встановила 
той факт, що практично протягом 
усього життя історик був пов‘язаний 
із середньою та вищою школою як 
на українських землях, так і в емі-
ґрації. Як і у попередніх частинах 
праці, реконструйовані факти твор-
чої біографії М. Андрусяка дослідни-
ця вміло вписує в загальний подіє-
вий контекст, показуючи читачеві й 
те, як зовнішні обставини впливали 
на долю історика і, водночас, те, як 
його різноплянова діяльність змі-
нювала український інтелектуаль-
ний ляндшафт. У цій частині праці 
М. Чебан також окреслює перспек-
тиви подальшого вивчення своєї 
теми, вказуючи, наприклад, на нашу 
недостатню поінформованість про 
обставини останніх років життя ге-
роя студії чи відсутність будь яких 
докладних відомостей про долю 
його дружини та дітей.

Остання частина праці присвя-
чена всебічному аналізу наукової 
спадщини М. Андрусяка. М. Чебан 
послідовно висвітлює науковий до-
робок героя своєї студії у галузі ви-

вчення українського козацтва та 
церковно-релігійних відносин у XVII 
– першій чверті XVIII ст., національ-
но-культурних процесів у Галичині в 
добу національного відродження, іс-
торіографії та біографістики та, вре-
шті, краєзнавства й історичної гео-
графії. Що важливо, згадані пробле-
ми авторка показує не герметично 
– лише в контексті життєпису вче-
ного, а в широкому історіографічно-
му контексті. Такий підхід уможли-
вив не тільки відтворення впливів 
на науковий дискурс М. Андрусяка 
сучасних йому ідей та концепцій, 
але й дав змогу відзначити те но-
ваційне, чим він збагатив україноз-
навство ХХ ст. При цьому, залучаючи 
розлогий рецензійний матеріял, до-
слідниця відтворює рецепцію істо-
ріографічної практики свого героя, 
показуючи сприйняття його ідей 
сучасниками. Відзначимо також і 
те, що М. Чебан не обмежується ви-
вченням лише опублікованої части-
ни творчої спадщини М. Андрусяка 
– як найбільш поінформований зна-
вець архіву вченого, вона залучає до 
свого аналізу й її розлогу рукописну 
складову, вказуючи на едиційні пер-
спективи теми.

У висновках М. Чебан не про-
сто зібрала підсумкові положення, 
представлені нею у розділах, але й 
стисло, у розрізі цілої теми, подала 
узагальнену картину ключових по-
дій життя та діяльності М. Андру-
сяка. При цьому дослідниця вповні 
коректно визначила місце вченого, 
як представника молодшого перед-
воєнного покоління симпатиків 
державницького напрямку укра-
їнської історіографії, поставивши 
поряд з ним інших видатних сучас-
ників – В. Заїкіна, Б. Крупницького, 
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Д. Олянчича та ін. Важливо також, 
що насамкінець авторка вказала й 
на джерелознавчі та проблемно-іс-
торіографічні перспективи подаль-
шого збагачення життєпису видат-
ного ученого.

Дослідникові не лише постаті 
М. Андрусяка, але й української іс-
торіографії ХХ ст., стануть у нагоді 
додатки до книги: розлогий список 
джерел і літератури, а також біблі-
ографія праць видатного ученого. 
Відзначимо, що саме завдяки мо-
зольним пошукам М. Чебан, вдалося 
майже втричі (!) доповнити наявну 
творчу бібліографію М. Андрусяка. 

Помічним для читача буде також 
іменний покажчик до книги.

Підбиваючи підсумки, висло-
вимо сподівання, що праця М. Че-
бан, майстерно виконана у жанрі 
інтелектуальної біографії, стане 
поштовхом до монографічного за-
цікавлення іншими постатями укра-
їнських інтелектуалів «другого пля-
ну», якими надзвичайно багата ви-
явилася українська наука ХХ ст.
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