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Головне завдання своєї праці Р. Радишевський 
бачить у тому, щоб «розкрити 
інтернаціональний смисл творчості Лесі 
Українки в багатогранних її зв'язках з 
польською літературою, зв'язках, що мають 
особливе значення для розуміння генезису 
духовного спілкування, єднання українського 
та польського народів» (с. 23). Водночас 
йдеться і про те, щоб дослідити процес 
«входження спадщини української поетеси 
через переклади та інтерпретацію критиками в 
польську літературу» (с. 19). Якщо першому з 
визначених питань Р. Радишевський приділив 
багато уваги, то друге висвітлено лише 
почасти. (Втім, цей аспект теми розглянуто в 
статтях автора рецензованої роботи 1). 

На початку автор слушно підкреслює 
значення системного підходу і соціально- 
структурного аналізу, який базується на 
марксистсько-ленінській методології. Нині 
досить докладно вивчено системний характер 
складових частин історико-літературно- го 
процесу (метод, стиль, літературний напрям). 
Але питання про національну літературу як 
складну динамічну систему розроблено ще 
недостатньо. І тут Радишевському довелося 
йти цілиною. Звичайно, не всі порушені 
питання висвітлені з однаковою повнотою. Але 
навіть сама постановка цих проблем має 
серйозне наукове значення. 

У наступному розділі автор говорить про 
основні положення марксистського порів 

1 Див.: Р а д и ш е в с ь к и й  Р. П. Леся 
Українка в повоєнному польському літеоа- 
турознавстві. — Рад. літературознавство, 1976, 
№ 10, с. 77—83. 
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няльного літературознавства, про специфіку 
типологічного, контактного і генетичного 
аспектів порівняльного вивчення літератур, 
визначає завдання і методику свого 
дослідження. 

Основна ж частина книги складається з 
таких розділів: Леся Українка і поети 
польського романтизму; типологічне 
дослідження творчості Лесі Українки і Марії 
Коноп- ніцької; Леся Українка і література 
«Молодої Польщі». 

Особливо цікавим є розділ про Марію 
Конопніцьку. Тут багато свіжих спостережень, 
переконливих зіставлень. Р. Радишевський 
пише: «Типологічне дослідження яскравих 
представниць двох слов'янських літератур 
дозволяє простежити еволюцію художнього та 
ідейного розвитку їхньої творчості, відкриває 
нові можливості для виявлення загальних 
закономірностей української та польської 
літератур кінця XIX — початку XX століття, 
спільного та відмінного в їх історії» (с. 139). Є 
тут і виходи в загальнослов'янський контекст, 
докладно розглянуто тираноборчі мотиви у 
творчості М. Конопніцької і Лесі Українки, 
зіставлено й проаналізовано ряд близьких за 
тематикою віршів, зокрема «БІвУЧів БаІІ-алв» і 
«Біауиз зсІаУііБ». 

У розділі є вдумливі характеристики 
окремих творів М. Конопніцької і Лесі Українки. 
Вкажемо на розгляд вірша «Було се за часів 
святої Германдади». Р. Радишевський взагалі 
багато уваги приділяє типології тем, мотивів, 
образів-персонажів. Цей рівень типологічного 
дослідження є важливим. Однак не слід 
забувати, що типологічні зіставлення вимагають 
цілісного підходу 



до твору, і спільність тематики не може бути 
основним критерієм при визначенні 
типологічних сходжень. Потрібне глибоке 
проникнення у художній світ твору, пильна увага 
до проблем типологічного вивчення стилю, 
стильової спорідненості. На жаль, не в усіх 
розділах рецензованої праці цьому приділено 
достатню увагу. 

Р. Радишевський показує, як поезія 
польського романтизму входила у творчий світ 
Лесі Українки, говорить про своєрідне ставлення 
поетеси до спадщини Міцкевича і Словацького. 
Наведені й проаналізовані факти незаперечно 
доводять, що «продуктивні» елементи 
романтизму продовжують жити в процесі 
подальшого розвитку літератури. 

При ознайомленні з розділом про польський 
романтизм знову постає питання про те, що 
може бути основою зіставлень окремих творів 
при порівняльному вивченні історико-
літературного процесу. Коли Р. Радишевський 
говорить про глибокий внутрішній зв'язок між 
«Кримськими сонетами» А. Міцкевича і 
«Кримськими спогадами» Лесі Українки, він має 
рацію, його висновки звучать переконливо. Але 
коли йдеться про типологічну спільність між IV 
частиною «Дзядів» і «Лісовою піснею», деякі 
важливі питання залишаються нез'ясованими. 
Так, автор пише: «У зверненні до фантастики 
простежується найбільша спорідненість 
«Дзядів» з «Лісовою піснею». Полягає вона не в 
тематичній чи жанровій близькості, а в 
глибинних функціонально-поетичних зв'язках» 
(с. 54). Правильно, але наведене положення 
вимагає ширшого потрактування на конкретному 
матеріалі. 

У розділі про Ю. Словацького поряд з 
типологічними аналогіями велику увагу 
приділено і контактному та генетичному 
факторам. Слід відзначити сторінки, присвячені 
порівняльному аналізу «Баладини» і «Лісової 
пісні». Обидва твори розглянуто детально, у 
широкому історико-літератур- ному контексті. 
Багатий фактичний матеріал підводить до думки 
про те, що існують різні типи контактів. Одні 
виявляють себе тоді, коли взаємодіють явища 
синхронні, інші— коли відбувається своєрідна 
взаємодія явищ, віддалених у часі. У певному 
розумінні традиція теж є проявом контактів 
культур, літератур різних епох. Разом з тим 
традиція виступає як діалектичне поєднання 
факторів генетичних і контактних. 

Що ж до типології, то гут виникає питання, 
чи можливі типологічні збіги (сходження) між 
явищами, приналежними до різних етапів 
розвитку художніх систем. Маємо на увазі не 
формальну хронологію, а знову ж таки глибинні 
процеси, стадії розвитку. Рецензована праця 
свідчить про необхідність грунтовного вивчення 
цієї проблеми. 

Чи випадковими були оті тематичні збіги між 
творами Міцкевича, Словацького і Лесі Українки? 
Чому вони зверталися до одних і тих же тем? 
Фактор біографічний мало що тут пояснює. Суть 
справи в іншому: відчуваючи глибоку потребу 
запліднення літератури героїчним началом, 
Леся Українка зверталася до продуктивних 
елементів романтичної художньої системи, 
переосмислюючи, використовувала їх. Такий 
висновок і випливає з праці Радишевського. На 
жаль, поряд з цікавими спостереженнями і 
мірку 

ваннями у книзі с й місця спірні, позбавлені 
необхідної конкретності. Так, зіставляючи 
образи Гальбана з «Конрада Валленро- да» і 
безіменного співця «Давньої казки», дослідник 
між іншого зазначає: «Думка про те, що пісня 
покликана обезсмертити подвиг патріота, 
неодноразово повторюється в поезії Лесі 
Українки і А. Міцкевича» (с. 50). Правильно. Не 
зайво було б лише додати, що риса ця 
характерна для багатьох письменників. 

Останні розділи присвячені ставленню Лесі 
Українки до польської літератури кінця XIX — 
початку XX століття, зокрема до так званого 
польського неоромантизму. Дослідник пише:
 «У своїй творчій практиці 
Леся Українка поєднувала революційний 
романтизм і реалізм, а їх синтез складав її 
новоромантизм. Однак він був далеким від 
європейської «модерни», а реалізм від 
натуралізму» (с. 157). У зв'язку з цим 
процитовано уривок з листа Лесі до матері від 
27 січня 1903 р. Однак з контексту не зовсім 
ясно, чи має письменниця на увазі романтизм як 
літературний напрям, чи йдеться про романтику 
як про одну з найбільш характерних і найбільш 
продуктивних рис романтичної художньої 
системи. Романтизм — поняття багатозначне, і 
важливо розрізняти романтизм як тип творчості і 
романтизм як літературний напрям, 
локалізований у часі. 

Р. Радишевський оперує визначеннями 
«пасивний» і «реакційний» романтизм. За цим 
стоїть певна концепція, певне розуміння 
складної художньої системи. Однак, мабуть, 
варто взяти до уваги те, що існують інші погляди 
на ці питання. Адже, якщо одні вчені 
притримуються того поділу, який лежить в 
основі книги Радишевського, то інші його 
заперечують. Так, М. Б. Храп- ченко вважає, що 
«цей поділ схематизує реальний процес 
розвитку літератури, в ній спостерігаємо значно 
складнішу внутрішню диференціацію» 2. 

Твори С. Виспянського, Л. Риделя, Є. Жу- 
лавського розглянуто у зіставленні з драмами 
Лесі Українки, побудованими на античному і 
фольклорному матеріалі. Спираючись на праці 
своїх попередників, Р. Радишевський 
зупиняється на малодослідже- них моментах. 
Тут інтерес викликає розгляд образу Кассандри, 
у створенні якого Леся Українка і Виспянський 
виходили з різних світоглядних позицій. Чим 
пояснюється спільність між «Ахілеїдою» й 
«Акрополем» Виспянського і «Кассандрою» Лесі? 
В першу чергу тим, що письменники зверталися 
до тих самих джерел? Але ці джерела, як 
зазначає автор, вони використовували по- 
різному, виходячи з різних світоглядних 
позицій. Маємо справу з генетичною спільністю, 
яка не виключає, а навпаки, передбачає 
структурно-морфологічну відмінність. 
Міркування Р. Радишевського відкривають шлях 
до детального зіставлення драм Лесі Українки і 
С. Виспянського з античними джерелами. 

До речі, методику зіставлення твору з його 
історичними і літературними джерелами 
блискуче розробив В. М. Жирмунський у 
класичному дослідженні «Драма Алек- 

2 Х р а п ч е н к о  М. Б. Творческая 
индивидуальность писателя и развитие 
литературы.— М., 1972, с. 262. 
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сандра Блока «Роза и крест». Литературные 
источники». Гадаю, що ця праця в методичному 
плані могла б стати у пригоді Р. 
Радишевському, бо без грунтовних зіставлень 
із джерелами говорити про характер 
використання античних образів навряд чи 
можливо. 

На рубежі XIX—XX століть у європейських 
літературах пройшла нова хвиля захоплення 
фольклорними, фольклорно-міфологічними і 
міфологічними образами. Є. М. Мелетинський у 
фундаментальній праці «Поетика міфа» писав з 
цього приводу: «Міфологізм є характерним 
явищем літератури XX століття і як художній 
прийом, і як світовідчуття, що стоїть за цим 
прийомом... Він яскраво виявив себе і в 
драматургії, і в поезії, і в романі...»3. 
Звичайно, міфологізм і фольклоризм цього 
періоду у багатьох відношеннях відмінні від 
романтичного фольклоризму і міфологізму, хоч 
у деяких моментах і продовжують, розвивають 
його. Р. Радишевський у зв'язку з цим 
розглядає «Зачароване коло» Л. Риделя і 
«Лісову пісню», намагаючись включити ці твори 
в широкий літературний контекст. Поряд з 
творами російських, українських і польських 
письменників згадуються «Затоплений дзвін» Г. 
Гауптмана, «Радуз і Магу- лена» Ю. Зейера, 
«Казка про Кульбабку» Я. Квапіла, «Рибальчина 
хата» Я. Коласа, «Вій вітерець» Я. Райніса. 
Автор слушно за 

3 М е л е т и н с к и й  Е. М. Поэтика мифа.—
М., 1976, с. 295. 

уважує: «цікаво було розглянути «Лісову 
пісню» на широкому тлі фольклорно-
фантастичних сюжетів у слов'янських 
літературах того часу...» (с. 189). 

1 «Зачароване коло», і «Лісова пісня» 
належать до тих художніх явищ, які значно 
розширюють наші уявлення про типологію 
міфологізму у літературах кінця XIX — початку 
XX століття. Адже і Ридель, і Леся Українка 
використовували і творчо переосмислювали 
різні міфологічні джерела, в тому числі і 
слов'янські. Функція міфа, скажімо, у 
«Зачарованому колі» і в «Лісовій пісні» різна. 
Тому й характер його використання не 
однаковий. Справа тут і в характері 
використаних джерел, і в жанрових 
особливостях п'єс. До речі, Р. Радишевський 
враховує глибокі міркування Лесі Українки про 
жанр «Лісової пісні» і драму-казку взагалі. 

Рецензована праця має ще один аспект, 
зазначений в підзаголовку: «До питання про 
інтернаціональні мотиви творчості Лесі 
Українки». Саме в цьому плані автор зробив 
багато, навівши факти, які можуть стати 
основ.ою глибоких узагальнень. 

Розглядаючи книжку Р. Радишевського, ми 
хотіли ще раз привернути увагу до важливих 
аспектів порівняльного вивчення літератур. 
Сама ж ця книжка є кроком уперед у розробці 
даного пи^-ння — і в теоретичному, і в 
практичному плані. 

М .  Г о л ь б е р г  
лі. Дрогобич 
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