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ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

Кониський
Олександр Якович

Української академії наук, посідають Наукове товариство

ім. Шевченка у Львові (НТШ) та Українське наукове

товариство у Києві (УТН). За обсягом зацікавлень вони

охоплювали широкий спектр

наукових досліджень, що мали виразно національно-

просвітницьку  й пізнавальну спрямованість.

Засноване 1873 р. у Львові з ініціативи О.Кониського і

Д.Пильчикова (на кошти полтавської поміщиці

Є.Милорадович) Літературне товариство ім. Шевченка

зосереджувало увагу передусім на друкуванні й

розповсюдженні серед народу української художньої

літератури. У другій половині 1880-х рр. О.Кониський,

В.Антонович, Т.Рильський, К.Михальчук звернулися до

“галичан” із пропозицією створити

наукове видавництво, а для

координації діяльності

реформувати літературне

Товариство в наукове з тим, щоб

згодом воно стало “засновником

будущої українсько-руської

Грушевський
Михайло Сергійович

академії наук”. Зусиллями О.Г.Барвінського було

підготовлено й у квітні 1890 р. подано на розгляд

загальних зборів статут нового товариства на зразок

існуючих слов’янських академій. Одначе внаслідок

бурхливих дискусій рішення  відклали й ухвалили лише в

березні 1892 р. Першим головою НТШ став

О.Г.Барвінський.

За новим статутом НТШ складалося з трьох секцій –

історично-філософської, філологічної і математично-

Барвінський
Олександр Григорович

У другій половині ХІХ ст. відбувається інтенсивний

розвиток наукових галузей знань та їх інституціоналізація.

У слов’янських (“недержавних”) народів цей процес

набуває також значення як одна з

важливих складових їх

національного відродження.

Виникають Югославська академія

наук  і мистецтв у Загребі (1866),

Польська академія наук у Кракові

(1871), Сербська академія наук і

мистецтв у Бєлграді (1886), Чеська

академія наук і мистецтв у Празі

(1889) тощо.

Визначне місце з-поміж наукових

інституцій, що заклали підвалини для

Кримський
Агатангел Юхимович



Слово і Час. 2008 • №94

природописно-лікарської. Засновано друкований орган

– “Записки”, редактором яких з 1894 р. став

М.Грушевський, а з 1897 р. він очолив НТШ. Активне

залучення молодих науковців, удосконалення форм

організації наукової роботи, а також меценатська

допомога за суттєвою участю, зокрема, відомих

київських діячів В.Симиренка і Є.Чикаленка, сприяли

тому, що НТШ стає справжнім осередком української

наукової роботи і, здобуваючи визнання європейських

учених та наукових товариств, починає відігравати роль

національної академії наук.

На лівобережній Україні, коли внаслідок першої

російської революції втратили чинність офіційні

перепони для національної діяльності,  розпочалася

енергійна робота з метою створення українського

наукового товариства в Києві. Члени НТШ на чолі з

М.Грушевським наполягали на необхідності утворення

осередку, що акумулював би цвіт української науки і

спільно з НТШ готував підґрунтя для майбутньої

національної академії наук (тепер уже в Києві). Проте

на Установчих зборах 27 квітня 1907 р. питання було

вирішено на користь Українського наукового

товариства (УНТ). Обраний тоді ж головою Товариства

М.Грушевський, скориставшись досвідом НТШ, виробив

структуру і програму діяльності УНТ. Товариство

складалось із трьох секцій – історичної, філологічної і

природничо-лікарської. Секції могли створювати

спеціальні комісії. Основну категорію членів товариства

становили дійсні члени. Умовою для їх обрання була

висока наукова кваліфікація, підтверджена друкованими

працями (надалі додавалася вимога наявності наукових

праць українською мовою). Діяльність товариства

полягала в координації досліджень українських учених,

проведенні наукових зборів та участі в конференціях,

а також у виданні наукових часописів “Записки

Українського наукового товариства у Києві” , “Україна”

та збірників секцій. Незважаючи на те, що з 1908 р.

режим знову вдався до обмежень українства, УТН

зібрало навколо себе авторитетну когорту вчених з

різних галузей науки (лише дійсних членів понад 50

осіб) і видало 21 том наукових праць.

Після падіння Російської імперії М.Грушевський

порушив питання про статут майбутньої академії на

загальних зборах УНТ. Було обрано Комісію для

утворення Академії наук, а 3 квітня 1918 р. УНТ

звернулося до Міністерства освіти УНР з пропозицією

про фінансування заходів щодо реорганізації УНТ в

УАН. За концепцією М.Грушевського, національна

академія наук мала бути недержавною науковою

інституцією, громадським об’єднанням учених. Водночас

М.П.Василенко, який за часів гетьманату очолив

Міністерство народної освіти, запропонував програму

дій у галузі освіти, науки і культури, що передбачала

державну організацію наукових досліджень. У ній

практично вперше сформульовано намір держави

утворити національну академію наук у Києві. Для

Вернадський
Володимир Іванович

голова+президент УАН
(1918+1921)

Василенко
Микола Прокопович

голова+президент ВУАН
(1921+1922)

Левицький
Орест Іванович

голова+президент ВУАН
(1922)
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організації УАН М.П.Василенко запросив

В.І.Вернадського, відомого ученого й організатора

науки, який був палким  прихильником створення

державної мережі науково-дослідних інститутів.

Перше засідання Комісії для вироблення

законопроекту про заснування УАН відбулося 9 липня

1918 р. під головуванням міністра народної освіти

М.П.Василенка та за участю членів комісії

В.І.Вернадського, М.Т.Кащенка, Г.К.Павлуцького,

Д.І.Багалія, Й.Й.Косоногова, Є.К.Тимченка,

П.А.Тутковського, О.В.Сперанського, М.І.Туган-

Барановського та ін. Були визначені мета й завдання

УАН та її специфічні риси – національний характер,

визнання рівноправними прикладних дисциплін та

автономність, що позбавляла державу безпосереднього

втручання у внутрішнє життя академії. Мовою

діловодства визнали українську. Додатковою умовою

обрання академіків визначили письмову згоду про

визнання самостійності української культури й мови.

17 вересня після 23-го засідання Комісія завершила

свою роботу. В.І.Вернадському, М.І.Туган-

Барановському й А.Ю.Кримському було доручено

підготувати пояснювальну записку до законопроекту,

остаточний текст статуту і штатний розпис. Закон про

заснування Української академії наук у Києві і наказ

про призначення першого складу УАН було підписано

гетьманом П.Скоропадським 14 листопада 1918 р. із

зазначенням, що вони вступають у дію 1 листопада

1918 р.

До першого складу дійсних членів Академії увійшли

видатні вітчизняні вчені. До історично-філологічного

(першого) відділу  – Д.І.Багалій, А.Ю.Кримський,

М.І.Петров, С.Й.Смаль-Стоцький; до фізико-

математичного (другого) відділу – В.І.Вернадський,

М.Ф.Кащенко, С.П.Тимошенко, П.А.Тутковський; до

соціально-економічного (третього) відділу – М.І.Туган-

Барановський, Ф.В.Тарановський, В.А.Косинський,

О.І.Левицький. На Спільному зібранні 27 листопада

1918 р. спочатку відкритим (формування складу

кандидатур), а тоді таємним голосуванням одноголосно

обрали президентом УАН В.І.Вернадського, неодмінним

секретарем – А.Ю.Кримського. Згодом було прийнято

текст спеціального листа до М.П.Василенка, в якому,

зокрема, зазначалося: “Ви всією душею поклопотали

про заснування Української академії наук та й записали

нестертими буквами своє ім’я в історію Академії”.

Упродовж грудня 1918 – січня 1919 р. УАН

виконувала активну організаційну роботу. Відбулося

десять засідань Спільного зібрання, на яких ухвалено

рішення про створення перших академічних установ,

конкретизовано наукові напрями, організовано

відповідні кафедри для всіх дійсних членів УАН із

затвердженням обраних у відділах кандидатів на посади

директорів новозаснованих інститутів і комісій. В

історично-філологічному відділі кафедри розподілялися

так: історії України – Д.І.Багалій, арабо-іранської

Липський
Володимир Іполитович

президент ВУАН
(1922+1928)

Заболотний
Данило Кирилович
президент ВУАН

(1928+1929)

Богомолець
Олександр Олександрович

президент АН УРСР
(1930+1946)
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філології – А.Ю.Кримський, української мови –

С.Й.Смаль-Стоцький. Засновано академічні кафедри

фізико-математичного відділу: геології –

П.А.Тутковський, мінералогії – В.І.Вернадський,

акліматизації – М.Ф.Кащенко, прикладної механіки

– С.П.Тимошенко. Одночасно відбулися вибори й

затвердження на посаду директорів Акліматизаційного

саду – М.Ф.Кащенка, Інституту технічної механіки –

С.П.Тимошенка. У соціально-економічному відділі

організовано кафедри сільського господарства

(В.А.Косинський), суспільного права в Україні

(О.І.Левицький), порівняльної історії права

(Ф.В.Тарановський). Були створені Інститут

економічної кон’юнктури та Інститут вивчення

народного господарства України, почалася організація

Демографічного інституту та ін.

Особливого значення в системі академічної науки

надавали першому (історично-філологічному) відділу,

що зосереджував свою увагу на дослідженнях

духовного  життя  й культури українського народу.

У Відділі було створено 16 кафедр, половина з яких

займалися проблемами українознавства. На

філологічному підвідділі вивчали історію всесвітнього

та українського письменства, загальне мовознавство,

арабо-іранську філологію, тюркологію, українську та

інші слов’янську мови.

1919 р. за ініціативою С.О.Єфремова засновано

Постійну комісію для видання пам’яток новітнього

письменства, що ставила за мету кваліфіковану

підготовку й видання літературної класики. До комісії

запрошено П.П.Филиповича (секретар), В.С.Бойка,

М.К.Зерова, А.М.Лободу, М.М.Новицького, П.І.Руліна

та ін. Була проведена значна робота, зокрема щодо

зібрання  й видання літературної спадщини

І.Котляревського, П.Гулака-Артемовського,

Т.Шевченка. А на початку 1926 р. акад. Д.Багалію

було доручено організувати “наукову установу

всеукраїнського значення – Науково-дослідний

інститут Тараса Шевченка”. У листопаді 1926 р

директором Інституту призначено члена президії ВУАН

акад. Д.Багалія, вченим секретарем – І.Айзенштока,

науковими співробітниками в Харкові – М.Плевака, в

Київському філіалі – О.Дорошенка, аспірантами –

А.Шамрая і М.Новицького. 14 серпня 1933 р. Інститут

Тараса Шевченка було реорганізовано під назвою

Науково-дослідний інститут Тараса Шевченка, а

1936 р. постав  Інститут української літератури ім.

Т.Г.Шевченка АН України.

Підготовлено за матеріалами кн.: Історія
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Жулинський Микола Григорович (1940  р. н.). Академік

НАН України з 1992 р. З 1991 р. – директор Інституту

літератури ім. Т.Г.Шевченка. Автор книжок “Пафос

життєствердження” (1974), “Людина як міра часу” (1979),

“Людина в літературі” (1983), “Наближення” (1986),  “Із

забуття в безсмертя” (1991), “Слово і доля”  (2002), “То

твій, сину, батько” (2004), “Відстані” (2006), близько 600

статей, передмов, оглядів, серії розвідок про

несправедливо замовчуваних письменників.

Лауреат Національної премії України ім. Тараса

Шевченка, республіканської премії в галузі літературно�

художньої критики (тепер ім. О.І.Білецького), премії

фундації Антоновичів. 1993 р. Світовий конгрес українців

відзначив М.Г.Жулинського найвищою нагородою

закондонних українців – медаллю Св. Володимира – за

видатний внесок у науку та політичну діяльність.

Микола Жулинський

БУВ “ОДНОЧАСНО І ВЧЕНИМ,
І ГРОМАДСЬКИМ ДІЯЧЕМ НА ПОЛІ КУЛЬТУРИ”

У статті висвітлюється науково-педагогічна та громадська діяльність першого директора Інституту

Тараса Шевченка (нині – Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка) Дмитра Багалія.
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Mykola Zhulynsky. He was a scientist and a statesman on the cultural field

This article explores the scientific, pedagogical and public activity of Dmytro Bagaliy, Taras Shevchenko

Institute’s first director.
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Так сам Дмитро Багалій визначив сутність своєї п’ятдесятирічної подвижницької

діяльності напередодні власного сімдесятиліття. Учений мав моральне право з

гордістю говорити про свою “невпинну наукову й громадську працю”, бо й сам,

викладаючи на папері “саможиттєпис” у формі “Автобіографії”, був приємно

вражений тим огромом наукових і громадських діянь, які здійснив на своєму

віку. Серед найважливіших своїх наукових осягнень Дмитро Іванович вважав

дослідження історії Слобожанського краю в усіх аспектах – соціально-

економічному, історично-географічному, археологічному, етнографічному,

освітньому, культурному, науковому. Зокрема, він досліджував історію заснування

і становлення міста Харкова й Харківського

Багалій Дмитро Іванович

університету, відшукав в архівах Петербурга, Києва,

Москви, Харкова понад 20 творів Сковороди та його

епістолярій, науково опрацював усе це й підготував

до друку. Своєрідним компасом для археографічних

пошуків ученого стала бібліографія, яку склав учень

філософа М.Ковалинський.

Образ філософа Сковороди слугував для вченого-

подвижника своєрідним духовним ідеалом. “...Був

людиною з гостро окресленою індивідуальністю”, –

так висловився Дмитро Багалій про Григорія

Сковороду, який у “Дружній розмові про душевний

мир” переконував, що лише тоді плодоноситиме

суспільства сад, коли “...кожна людина не лише

складу діла, відправляє роботу”. Академік Дмитро

Багалій “відправляв роботу” сумлінно, бо вважав,

слідом за Сковородою, сродну працю

д бра, а й споріднену собі, розлиту по всьомуо
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найдосконалішою формою вираження людської сутності, найефективнішим

засобом самореалізації особистості. “Праця – живий і невсипущий рух усієї

машини, доки не вивершиться справа, що сплітає творцеві своєму вінець радості”,

– писав у “Дружній розмові про душевний мир” український філософ.

І хоча Дмитрові Івановичу не судилося завершити написання історії України в

шести томах (вийшов за життя тільки перший, присвячений Слобідській Україні),

проте ґрунтовну монографію “Український мандрівний філософ Г.С.Сковорода”

він видрукував 1926 року згідно зі спеціальною постановою уряду радянської

України. Загалом Дмитро Багалій написав близько 350 наукових праць (десять

із них – окремі дослідження, присвячені життю і творчості видатного українського

філософа), перші з яких побачили світ ще 1894 року. А за рік до цього вчений

виступає з ініціативою видати зібрання творів Григорія Сковороди. Він сам

підготував перший том, опублікував його, а от другий оприлюднити не дозволила

цензура.

В “Автобіографії. 50 літ на сторожі української культури” Дмитро Іванович із

гордістю згадує про те, як він ініціював низку заходів щодо відзначення 200-ї

річниці з дня народження філософа, зокрема урочисте засідання в Соціальному

інституті імені Артема, на якому виступав із доповіддю. Особливо пишався вчений

тим, що у зв’язку зі сторіччям із дня смерті Григорія Сковороди, а саме 1894

року, він як голова Харківського історично-філологічного товариства сприяв

ремонтові надмогильного пам’ятника в селі Пан-Іванівці, де помер філософ,

опублікував першу монографію про його життя і творчість.

У наші дні, коли ми відзначили вже 285 років із дня народження Григорія

Сковороди, мимоволі хочеться уявити той осінній день далекого вже 1922 року,

коли Дмитро Багалій прибув на урочистий мітинг у Пан-Іванівку (з ініціативи

мешканців село було перейменоване на Сковородинівку) з нагоди відкриття

пам’ятника на могилі філософа-старчика. Пам’ятник з епітафією М.Ковалинського

постав завдяки ініціативі селян села Сковородинівки та за їхні власні кошти.

Дізнавшись про це, надзвичайно зворушений Дмитро Іванович відмовився від

попереднього плану і програми своєї промови й почав розповідати про життя

мандрівного філософа дохідливо, наводячи нові виявлені ним цікаві факти.

Зокрема, розповів про те, як розшукав у Харківському історичному архіві

документальні свідчення про місце народження Г.Сковороди, про його батьків і

родичів, спростувавши твердження одного з біографів філософа, ученого Г. де

Кальве про те, що Г.Сковорода начебто був сином священика. Там, біля

пам’ятника, а також під час скромної поминальної вечері вчений розповідав про

свої пошуки рукописів філософа, про їх значення для глибинного осягнення

істинної суті й природи вчення Г.Сковороди.

Безперечно, активне й системне дослідження Дмитром  Івановичем життя й

морально-філософських поглядів Григорія Сковороди стимулювало громадський

інтерес до цієї унікальної постаті в історії національної культури. Без цього

навряд чи могли б постати напередодні 200-ліття з дня народження три пам’ятники

народному філософові – у Сковородинівці, у Чорнухах і в Лохвиці. І всі вони

були відкриті за рахунок місцевих коштів.

Дмитро Багалій першим із тих, хто досліджував філософські погляди Григорія

Сковороди, обґрунтував оригінальність і системність учення цього “вдумливого,

глибокого мислителя”, “генія нашого народу”. “Єдиним, але славетним діячем

науки у Слободській Україні був Григорій Савич Сковорода – великий філософ

і богослов, перший самостійний філософ не тільки в Україні, але і в Росії...” [3,

202], – такими словами починав свою працю про Григорія Сковороду Дмитро

Багалій.

Очевидно, особливе наукове зацікавлення постаттю Григорія Сковороди

зародилося у Дмитра Івановича тоді, коли він переїхав із Києва до Харкова, де

після двох невдалих спроб знайти пристойне приміщення для проживання

оселився разом із дружиною Марією Василівною з роду Олександровичів у

будинку О.Потебні. Майже щоденне впродовж дев’яти років спілкування з

видатним мовознавцем, літературознавцем надзвичайно стимулювало молодого
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доцента Харківського університету передусім у плані науково-дослідних студій.

На той час Олександр Потебня очолював Харківське історичне товариство,

хоча в Харкові не було навіть спеціального історичного архіву. Щоправда, на

хорах актової зали Харківського університету лежали мішки з матеріалами

губернського Чернігівського архіву, які за згодою О.Потебні перевіз із Чернігова

відомий український історик та етнограф П.Єфименко. Це був “Архів

Малоросійської Колегії”, до якого приглядався, проживаючи ще в Києві, Дмитро

Багалій.

 Чотири роки (1876-1880) провів він на історико-філологічному факультеті

Київського університету й саме тоді, у процесі навчання та спілкування з

викладачами, визначився з основною науковою спеціалізацією. Це – історія

України. Основну роль у науковому “україноцентризмі” Дмитра Багалія відіграв

славетний історик Володимир Антонович, який у статусі ординарного професора

Київського університету читав курс “русской истории”. Насправді ж Володимир

Боніфатійович викладав історію Київської Русі, яку “ховав” за назвою “история

южно-западной Руси”. Саме Володимир Антонович прищепив студентові Багалію

інтерес, більше того – любов до пізнання історії Волинсько-Галицького князівства,

до стародавньої князівської Руси-України, до литовсько-польського періоду в

історії України, зокрема доби козаччини, навчив заглиблюватися в історичні

джерела, терпляче працювати в архівах, бо ж він був чи не родоначальником

українського джерелознавства. Як зазначає В.Кравченко, вплив В.Антоновича

на Д.Багалія був настільки вагомим, що “доцільно було б говорити про повну

духовну і ментальну спорідненість цих двох представників різних поколінь

української інтелігенції” [8, 10]

Володимир Антонович був універсальним істориком, бо в його особі

поєднувалися не лише вчений-дослідник української і російської історії, а й

археолог, географ, етнограф, нумізмат, палеограф...

Багато важило те, що професор Антонович очолював і Археологічний музей,

і Нумізматичний кабінет, і Київський архів давніх актів, і Тимчасову комісію для

їх видання. Це були осередки особливої інтелектуальної напруги й розкошування

для молодого науковця, який у перші ж студентські роки почав спеціалізуватися

в галузі української історії.

Слід зазначити, що за співчутливе ставлення до студентських демонстрацій

Дмитро Багалій був відрахований з першого курсу Київського університету.

Щоправда, із правом вступу до іншого університету, чим  він і скористався. Так

Дмитрові Багалію самою долею судилося познайомитися з Харковом, де він

півроку провчився в університеті, склав іспити за другий курс і повернувся до

київського вузу. Політична атмосфера була тривожною, не сприятливою для

українства. Діяли ганебні валуєвський (1863 року) та емський (1876 року) укази

про заборону українського письменства, українського слова, було ліквідовано

“Юго-Западный Отдел Географического Общества”, згорталося напівліберальне

університетське самоврядування. Та Дмитро Багалій успішно закінчив історико-

філологічний факультет, і його залишили в Київському університеті для підготовки

на професора російської історії. За два з лишком роки він устиг скласти

магістерський іспит з російської історії, всесвітньої історії та політичної економії,

підготувати й публічно захистити дисертацію “История Северской земли до пол.

ХIV в.” на здобуття ступеня магістра “русской истории”. Далі життєвий шлях

Дмитра Багалія проліг на Слобожанщину – до Харківського університету, де

вже багато років була не заповнена кафедра російської історії.

Згодом в “Автобіографії” вчений згадуватиме: “Я йшов туди, як початкуючий

молодий вчений (мені тоді було 25 років), був пройнятий гарячим бажанням

самому ще вчитися і здобути собі ім’я, щоб зробитися гідним свого нового

відповідального звання доцента-вчителя студентської молоди, що з її лав я сам

ще так недавно вийшов і що вона мені була така близька і дорога. Нарешті, я

йшов до Харківського університету, як свідомий український діяч, що ним мене

утворило моє київське оточення, щоб розробляти там непорушену ще зовсім
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цілину – краєву історію Слобідської України і тим виконувати обов’язок

українського громадянина” [1, 52].

Отже, до Харкова Дмитро Багалій вирушав із високими честолюбними планами,

бо встиг дещо розвідати, працюючи над магістерською дисертацією, зокрема

докладно ознайомитися з архівом Малоросійської колегії. Важило й те, що

коротке навчання в Харківському університеті подарувало молодому вченому

знайомство з професором Олександром Потебнею. У Харкові студент Багалій

захопився літературою, літературною критикою, зробив перші аматорські кроки

в написанні есеїв з історії красного письменства, зокрема, його перу належить

праця “Тип Базарова в романе “Отцы и дети” И.С.Тургенева”, яку він подав на

суд самому Олександрові Потебні. І хоча славетний мовознавець і

літературознавець не викладав на історико-філологічному факультеті, студент-

історик Дмитро Багалій із захопленням слухав його лекції на слав’яно-російському

відділі, поглиблюючи свої знання слов’янських літератур, російської літератури,

порівняльного літературознавства, російської мови...

Ординарний професор історії російської мови О.Потебня як член ради

професорів Харківського університету підтримав кандидатуру Д.Багалія для

обрання доцентом російської історії, бо пересвідчився у здібностях молодого

автора монографії “История Северской земли”. До того ж у листі від 9 березня

1882 р. В.Антонович рекомендував свого учня авторитетному мовознавцю: “...Как

прежде, так и теперь я вполне ручаюсь за то, что и способности, и подготовка

г. Багалея обещают принести для науки много полезных и вполне солидных

трудов” [1, 61].

Дмитро Багалій не випадково тягнувся до найавторитетнішого серед

харківського студентства професора. Олександр Потебня, як і професор Микола

Сумцов, заслужено вважалися українофілами, обоє належали до харківської

української громади; у хаті Олександра Потебні на Підгірній вулиці за чайним

столом гуртувалися і прогресивна професура, і здібне студентство. Учений

щорічно вшановував пам’ять Тараса Шевченка на громадських панахидах, ініціював

проведення в університетській церкві панахиди з приводу смерті вихованця і

професора Харківського університету видатного історика М.Костомарова.

Не без впливу професора О.Потебні Рада професорів Харківського університету

обирає Дмитра Багалія завідувачем нерозібраного архіву, і вчений разом із

колегами-ентузіастами впродовж кількох десятків років не тільки опрацьовував

його, а й суттєво поповнив за рахунок матеріалів Полтавського губернського

управління, де зберігалася частина справ Архіву Малоросійської колегії, архівів

харківських установ. До майбутнього Харківського центрального архіву Дмитро

Багалій долучив велику кількість родинних архівів місцевих учених, письменників,

громадських діячів... Одне слово, була нагромаджена величезна кількість

історико-архівних матеріалів, які відкривали великі перспективи дослідження

історії Лівобережної України – Гетьманщини, Слобожанщини, а також самого

міста Харкова та Харківського університету. Молодий доцент цією унікальною

можливістю вповні скористався, працюючи з дивовижною цілеспрямованістю та

зосередженістю. У рамках підготовки до здобуття професорського звання він

захищає магістерську дисертацію з історії Чернігово-Сіверської землі, темою

докторської дисертації обирає заселення й соціально-економічний розвиток

Слобожанщини. Але захистити дисертацію в Харкові йому не дозволяють (захист

відбувся в Московському університеті), адже учений переконливо довів, що

Слобожанщина – органічна, невід’ємна частина великої України. І хоча Слобідська

Україна через своє географічне розташування (межувала з Росією) була

найрусифікованішою частиною України, тут домінував український дух у традиціях,

звичаях, обрядах, піснях, легендах, переказах...

Дмитро Багалій у процесі глибинного занурення в історію Слобожанщини

перейнявся її долею, полюбив її людей, її природу й народну культуру, хоча

народився в Києві на Подолі (Спаська вулиця) 7 листопада 1857 р. Тут жили

його діди і прадіди, які належали до київського рибальського цеху. До речі, у
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цехових книгах у Києві Дмитро Іванович відшукав запис від 12 березня 1766 р.:

“Поеднал цех рибальскій Олексей Багалейко совсем – с куницею аксамалитом,

почестью і за 5 рублей”. Очевидно, цей Олексій Багалейко, який зробив щедрі

внески і був прийнятий до рибальського цеху, – прадід ученого.

В “Автобіографії” Дмитро Багалій докладно описує своє дитинство, навчання

у приходській дворічній школі, у чотирикласовій прогімназії, згодом у другій

київській гімназії, яку він закінчив із золотою медаллю та із занесенням прізвища

на мармурову дошку, на історико-філологічному факультеті Київського

університету. Звісно, у ті часи навчання велося винятково російською мовою,

української мови як окремого предмета ніде не було. Але, як згадує вчений, він

і його товариші зростали “підо впливом двох стихій – рідної української й

шкільної московської, двох мов – української і московської. Так почалося за

дитинства, так продовжувалося і далі за часів шкільних. Але українську мову,

письменство, наукову й популярну українську літературу – дорогоцінні пам’ятки

народної словесности ми знаходили по-за мурами, і я оскільки засвоїв тоді

чисту українську мову – народню, літературну й наукову, що міг широко

прикласти її в своїй громадській праці. Моя українізація не була примусова,

мала стихійний характер і закінчилася за студентських часів до 1880 року.

Відтоді з мене – назавсіди вже – зробивсь цілком свідомий українець” [1, 129].

Напередодні свого сімдесятиліття видатний учений, який тільки викладанню

курсу історії України віддав 44 роки, з гордістю свідчив, що  впродовж останніх

10 років лекційну діяльність “провадив виключно українською мовою” [1, 157].

Це була принципова позиція українського патріота, високоавторитетного вченого,

організатора науки, який ще в студентські роки долучився до діяльності

українських студентських гуртків, до Старої Громади. Він входив, до речі, до

нелегальної студентської організації “Кіш”, випускав “метелики” – популярні

книжечки українською мовою...

Особливий науковий авторитет Дмитро Багалій здобув завдяки таким

фундаментальним дослідженням, як “Очерки из истории колонизации и быта

степной окраины Московского государства” (1887), “Опыт истории Харковского

университета” у двох томах (1893-1904 рр.), двотомної “Истории города Харкова

за 250 лет его существования” (спільно з Д.П.Міллером), підготовленої в 1902-

1912 рр. Слід також згадати такі новаторські й концептуально, і за багатством

джерельної бази праці, як “Історія колонізації Слобідської України”, “Історія

Слобідської України”, “Історія колонізації Південної України”, “Історія Чернігово-

Сіверської землі”, “Історія міст Лівобережної України”, “Діячі культурного

українського відродження” (Франко, Потебня, Сумцов), “Начерк з історії

української культури і письменства” (Квітка, Гоголь та ін.), “Українське

джерелознавство”, “Начерки з української історіографії”, “Начерки з історії

революційних рухів на Україні” та ін.

Особливо важливе значення мала, якщо говорити про дослідження Д.Багалієм

української історії, культури, філософії, літератури, його праця “Сочинения

Г.С.Сковороды, собранные й редактированные проф[ессором] Д.И.Багалеем.

Юбилейное издание (1794-1894) с портретом его, видом могилы, снимками с

почерка и вступительною статьею критико-библиографического характера. Х.

1894. 352 стр.”

Це видання, до якого ввійшли виявлені вченим твори та листи філософа, як і

пізніша монографія “Український мандрований філософ Григорій Савич

Сковорода” (1926 р.), визріло на основі вивчення історії заселення Слобідської

України, автономії цього краю, соціального ладу, суспільних станів, промислів,

ремесел і торгівлі, побуту, релігії, церковних братств, ролі духовенства,

монастирів, зародження й розвитку освіти, пам’яток словесності. Особливу

наукову увагу Д.Багалія привернув Харківський колегіум як центр освіти на

Слобідській Україні, в якому деякий час працював Григорій Сковорода, а також

українське національне відродження в Харкові та на Слобожанщині в ХІХ столітті.

Досліджуючи глибинно, в історичному вимірі та в культурологічному плані цей
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край, історик з’ясовує, чому мандрівний муж Григорій Сковорода тягнувся сюди

душею, чому обрав для вічного спочинку цю землю. Він дослідив, що на землях

старої Слобожанщини вже на початку ХVII століття вирувала українська стихія,

що не тільки в селах, а й у містечках, містах переважали українці. Д.Багалій у

своїй чи не найпопулярнішій праці “Історія Слобідської України”, що базувалася

на виявлених ним архівних матеріалах, опублікованих у збірнику документів з

історії колонізації та побуту Слобожанщини (1886 р.), а також на фундаментальній

праці вченого “Очерки по истории колонизации и быта степной окраины

Московского государства”, аргументовано доводить, що Харків був і

залишається українським містом. У спеціальному розділі “Харків яко українське

місто” він пише: “Але у складі населення Харків був, можна сказати, чисто

українським містом, бо сюди одразу явилася чимала купа українців – 587 чол.

козаків, а з жінками і дітьми се вийде, мабуть, до 2000 чол. Вони з’єдналися в

козацьке товариство, поділене на сотні й десятки, з отаманом, сотниками і

десятниками на чолі”. І далі вчений на основі архівних свідчень про склад

населення в Харкові доходить висновку: “У ХVIII ст., у другій четверті сього

століття, Харків був чисто українським містом”.

Григорій Сковорода на Слобожанщині переживав духовну спорідненість із її

мешканцями, з їхніми звичаями, традиціями, мовою спілкування, мовою пісні,

переказу, небилиці, казки… Не випадково Дмитро Багалій цитує опис життя

Г.Сковороди, здійснений учнем філософа М.Ковалинським. Цей життєпис учений

розшукав у Румянцевському музеї в Москві і вперше його опублікував.

М.Ковалинський згадував: Григорій Савич “завжди любив свою рідну мову

(українську), і коли писав для свого краю, то й уживав іноді малоросійську

мову й правопис”.

Українська доля Слобожанщини була “вичитана” істориком з позиції

об’єктивного аналізу численних джерельних свідчень про заселення краю

українськими переселенцями-козаками. Цей тривалий в історичному часі процес

утвердження українців на досі не заселених степах Дикого поля формував

особливий тип культури пограниччя, яка вирізнялася спочатку природним

бродінням україномовної та російськомовної стихій. Та самодержавна політика

з уніфікації імперського державного конгломерату шляхом “обрусения”, ліквідації

автономій, краєвих прав і козацьких свобод та привілеїв цілеспрямовано

формувала російське обличчя Харкова насамперед шляхом закриття народних

церковних шкіл з українською мовою навчання, заборони в системі освіти взагалі

української мови, прибуття переселенців із Росії, а також з інших країн передусім

до Харкова… Д.Багалій докладно відстежує всі чинники поступового

відсторонення українського фактору в розвитку краю внаслідок втрати автономії

краю, перетворення Харкова спочатку на намісницьке, а згодом губернське

місто. І хоча російським колонізаторам вдалося на деякий час перетворити

Харків на типове російське губернське місто, утвердити пріоритет російської

мови в освіті, управлінні, промисловості, проте духовна “золота нитка”

національної мовнокультурної традиції не була перервана, що Дмитро Багалій і

доводить переконливо у своїй праці “Історія Слобідської України”. Це чи не

перше історико-культурологічне дослідження в Україні початку ХХ століття, в

якому на багатющій джерельній базі синтезовано накопичений упродовж століть

досвід формування цивілізаційного образу важливої органічної частини

українського етносу – Слобожанщини.

Написав цю книжку Дмитро Іванович напрочуд швидко – буквально за кілька

місяців бурхливого і обнадійливого для України 1917 року. Написав українською

мовою, щедро наповнюючи стиль викладу прикметними для місцевої говірки

словами і зворотами. Можливо, розділи цієї праці були тими лекціями, які

професор радо готував і виголошував на постійно діючих курсах з

українознавства для вчителів, що були відкриті при Харківському комерційному

інституті. Принаймні лекцією “Харків яко українське місто” Д.Багалій відкрив ці

курси українознавства влітку 1917 року. Сама назва лекції, якою історик завершує
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свою працю “Історія Слобідської України”, смілива і промовиста. Адже ніхто

тоді й думки такої не допускав, що Харків можна називати українським містом

– домінанта російської мови була настільки очевидною і незаперечною, що годі

було навіть припустити можливість його українізації. Але Дмитро Багалій не

лише це припускав, а й вірив, що український дух, українська культура, українська

мова живуть і готові вихлюпнутися з-під насильницького пригнічення й заборони.

Цензурні обмеження української мови його глибоко обурювали, і він не раз – у

1901 та в 1905 роках – публічно протестував, а після обрання в 1906 році

ректором Харківського університету домагається викладання бодай частини

дисциплін українською мовою.

Науковий і громадський авторитет Д.Багалія був настільки високий, що його

обирають міським головою Харкова. Не випадково Харківське міське

самоврядування доручило саме Дмитрові Багалію – найавторитетнішому

дослідникові історії Слобідської України, історії міста Харкова та його

університету – написати з нагоди 250-ї річниці заснування Харкова історію міста.

І знову – пошуки матеріалів в архівах Харківської Міської Управи, інших міст,

поїздки до Москви, Петербурга, Воронежа… Десять років тривала напружена

науково-дослідна робота, яка вилилась у два томи обсягом 568 і 973 сторінки із

тридцятьма таблицями стародавніх планів Харкова, зображеннями районів і споруд

міста, портретами видатних харків’ян. Жодне місто в Україні та в російській

імперії не мало такої ґрунтовної, документально виваженої історії. До речі, і

жоден тогочасний університет у Росії не міг похвалитися такою всеосяжною

історією свого навчального закладу, яку мав завдяки невтомній науково-пошуковій

та організаційно-редакторській праці професора Д.І.Багалія Харківський

університет. На 146 друкованих аркушах дослідник і редактор-організатор умістив

біографії всіх його професорів, відомості про навчально-допоміжні установи,

про наукові товариства, про побут викладачів, звичаї університетського життя…

Докладно висвітлена роль Харківського університету в поширенні початкової й

середньої освіти на просторах Харківської округи, куди входили, зокрема,

Слобожанщина, Полтавщина, Катеринославщина, Чернігівщина, Херсонщина,

Таврія, інші території, серед них і Київщина. По суті, у цій праці з історії

Харківського університету не обійдена увагою жодна значуща постать із

професорсько-викладацького корпусу, переважну більшість якого становили

іноземці, передусім німці. Загалом викладацький склад заснованого українцем

Василем Каразіним університету формувався передусім за рахунок німецької

професури, яка не могла себе реалізувати в умовах французького окупаційного

режиму й шукала роботу на просторах російської імперії. Слід зважати на те,

що російські університети були забезпечені великими правами на самоврядування,

їхня корпоративна автономія приваблювала вчених, мислителів із Німеччини,

Франції, Австрії… Харківський університет почав діяти на підставі статуту 1804

року, який передбачав виборність усіх працівників, колегіальність в ухваленні

рішень, право на надання посад, ступенів, звань, чинів… І хоча центральна влада

імперії контролювала університети через стабільне, гарантоване фінансування

та шляхом обов’язкового затвердження обраних радою професорів, викладачів

і чиновників, проте впливати на внутрішнє університетське життя, втручатися в

діяльність навчального закладу не мав права ніхто. Однак університетська

автономія в деспотичній російській імперії тривала недовго. Перемога над

Наполеоном розв’язала руки реакціонерам, які не без підстав вважали, що саме

європейські університети, передусім німецькі, були носіями ліберальних ідей,

розпалювали революційний дух молоді, плекали критичне ставлення до влади,

релігії, бунтували проти догматизму в освіті й науці.

Д.Багалій не випадково зупиняється в “Автобіографії” на скандальній історії з

найавторитетнішим професором філософії Харківського університету Й.Шадом,

якого рекомендував сам Й.-В.Гете для викладання в університеті. Міністерство

народної освіти російської імперії на чолі з князем О.Голіциним оперативно

зреагувало на доноси, зокрема колеги Й.Шада професора-француза А.Дюгура
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(до речі, згодом ректора Петербургського університету), який звинуватив

авторитетного вченого, автора підручників з історії та теорії натурального права,

у пропаганді ідей  забороненого в Росії Шеллінга, у критичному ставленні до

християнської релігії, у компіляції з праць професора, начебто присутньої в

дисертаціях його учнів. За рішенням Комітету Міністрів професора Й.Шада без

суду і слідства взяли під варту й 8 грудня 1816 року вивезли в супроводі поліції

до Прусії. Його книжки, визнані небезпечними для імперії, були спалені.

Дмитро Багалій присвятив цій історії спеціальну розвідку “Удаление проф.

И.Е.Шада из Харьковского университета. Харьков. 1899. 147 стр.”, в якій докладно

описав “акт неприпустимого насильства з боку тодішнього реакційного

міністерства народ[ної] освіти, що на чолі його стояв відомий містик князь

А.Н.Голіцин…” [1, 114].

Це кричуще порушення університетської автономії, свободи викладання й

пошуку наукової істини, прав людини засвідчило, що університетські корпорації

втрачають свої привілеї внаслідок посилення адміністративного контролю з боку

Міністерства освіти та втрати університетами права самостійно здійснювати

цензуру, яке перебрало на себе Міністерство внутрішніх справ.

“Усі названі вище обставини, від фінансових до політичних і моральних, призвели

до того, що іноземці й навіть деякі російські піддані першого призову почали

покидати Харків і перебиратися в інші міста Російської імперії або повертатися

додому. Упродовж 1810–1814 рр. з Харкова виїхали такі вчені, як Л.Якоб (1810),

Й.Шнауберт, І.Гут, Белен де Баллю, ад’юнкт М.Крігер, Г.Корітарі, І.Тимковський

(1811), К.Роммель, Ф.Гізе (1814)” [7, 88],  стверджує сучасний авторитетний

дослідник історії Харківського університету, професор Володимир Кравченко.

Д.Багалій з особливою увагою ставився до питання автономії, самоврядування.

Не оминув його вчений і досліджуючи історію Гетьманщини, вивчаючи проблеми

землеволодіння, займанщини і впровадження кріпосного права на Лівобережній

Україні. Зокрема, історії Магдебурзького права в містах Лівобережної України

він присвятив шість праць. До речі, дослідження Д.Багалія з історії міст і розвитку

міського самоврядування в Україні другої половини ХVII–XVIII ст. базувалися

переважно на матеріалах і працях видатного вченого-юриста О.Кістяківського,

особистий архів якого відшукав і оприлюднив Дмитро Іванович, на дослідженні

О.Лазаревського “Описание старой Малороссии”, на працях В.Антоновича,

М.Владимирського-Буданова.

Дмитро Багалій також розшукав і опрацював архів О.Лазаревського, зібрав

велику кількість оригінальних творів, листів і документів видатного культурного

діяча України, засновника Харківського університету В.Каразіна та опублікував

1909 року найповнішу збірку його творчої спадщини.

Професора Дмитра Багалія двічі обирали ректором Харківського університету,

який на той час налічував три тисячі п’ятсот студентів. Водночас він був головою

управи у справі студентських рухів, які часто виливалися то у студентські

демонстрації, то в підпільні студентські сходки. Д.Багалію доводилося буквально

днями й ночами вести переговори зі старостами й радою студентських

представників, захищати студентів від свавілля влади й терору поліції, ставати

на захист жінок-студенток, євреїв, вихованців реальних шкіл і семінарій... Та

саме за ці чотири роки перебування на посаді ректора він зумів суттєво розширити

територію університету, зокрема добитися надання приміщень для музею мистецтв,

історичного архіву, музею археології, нумізматичного кабінету, домігся побудови

будинків для хімічного інституту, клініки для нервових і дитячих хвороб,

лабораторій технічної і органічної хімії, добудови корпусів для юридичного

факультету та для кабінетів історико-філологічного факультету...

Напередодні обрання Д.Багалія ректором (1906 р.) було урочисто відзначено

столітній (1905 р.) ювілей Харківського університету. З нагоди цієї визначної

події завдяки ініціативі та за активної підтримки Дмитра Івановича були удостоєні

звання почесного доктора Харківського університету видатний історик України,

професор Львівського університету Михайло Грушевський, славетний письменник
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і вчений Іван Франко й відома дослідниця історії України Олександра Єфіменко,

яка не мала навіть університетського диплома й не встигла ще захистити

магістерську дисертацію. Основні свої праці з української історії вона написала

в Харкові, але на той час викладала українську й російську історію на Вищих

жіночих курсах у Петербурзі. До речі, у 1905 р., ювілейному для Харківського

університету, у Санкт-Петербурзі під назвою “Южная Русь” з’являється двотомне

видання нарисів, досліджень і зауваг члена Імператорського російського

географічного, Московського психологічного, Харківського історико-

філологічного, Київського юридичного товариств і почесного члена Полтавської

ученої архівної комісії О.Єфіменко [див.:14]. Вона користувалася високим

авторитетом як сумлінний дослідник української історії мови, побуту й одягу

українців. Її перу належать дослідження життя і творчості Г.Сковороди,

І.Котляревського, Т.Шевченка, М.Гоголя. Особливої уваги заслуговує праця

О.Єфіменко “Із історії боротьби малоросійського народу з поляками”, а також

дослідження діяльності судів у Лівобережній Україні, у Західній Русі, питання

землеволодіння... Саме за видатні наукові досягнення історико-філологічний

факультет Харківського університету одностайно висунув її кандидатуру на

здобуття звання почесного доктора російської історії.

У жовтні 1909 року Д.Багалія переобирають на посаду ректора, але незабаром

він складає повноваження ректора у зв’язку з обранням  на виборах Академії

наук й усіх університетів імперії до Державної Ради Росії, в якій учений-ліберал

став чи не єдиним виборним представником університетської освіти й науки

(1906 і 1912–1914 рр.). У грудні 1914 року професора Д.Багалія обирають

міським головою Харкова, і він керує цим великим містом у часи лютневої

революції, вітаючи демократичне оновлення країни.

За політичними поглядами Д.Багалій був соціал-федералістом, українським

патріотом, прихильником національного культурного, мовного відродження.

Проблемам української культури в її історичному розвитку вчений приділяв

особливо пильну увагу. Вагому роль у відродженні української культури в ХІХ

столітті, на його думку, відіграв Харківський університет, який “взагалі був

прихильний до українознавства і дав чимало славетних діячів на сій ниві. Він з

самого початку свого існування добре зрозумів, що окрім загальної – мети

утворення науки і викладання лекцій – перед ним, яко краєвим центром освіти,

поставлена ще одна поважна мета – працювати на користь тієї країни, де він

заснувався, для того населення, яке зробило такі величезні жертви для можливості

мати вищу школу у свойому рідному краю – у Слобожанщині” [2, 218-219].

В “Історії Харківського університету” Д.Багалій не оминув жодного викладача-

українця, жодного професора, котрий спілкувався українською мовою, хоч таких

свідомих патріотів було дуже мало. Певна річ, учений особливо вирізняє постать

ректора Харківського університету в 40-х роках ХІХ ст., одного із славетних

поетів України  П.Гулака-Артемовського, який “писав чудовою, яскравою,

народною слободсько-українською мовою” [2, 219]. Українське національне

відродження в ХІХ ст. не лише на Слобожанщині, а й в усій Україні відбувалося,

як наголошує Д.Багалій, завдяки творчій та видавничій діяльності уродженця

Слобідської України Г. Квітки-Основ’яненка, який організував у Харкові журнал

“Украинский вестник” (1816–1819 рр.) і почав у ньому друкуватися, як  і у

виданні “Харьковский Демокрит”, що його вів Василь Маслович. Знав Дмитро

Багалій, що Григорій Квітка долучився до заснування Харківського університету,

написав працю “История театра в Харькове от старинных времен”, сприяв появі

без дозволу цензури на харківській сцені “Наталки-Полтавки” Івана

Котляревського на бенефіс знаменитого Михайла Щепкіна, знав, що з його

ініціативи постало 1812 року в Харкові “Товариство добродіяння”, метою діяльності

якого було  надання допомоги всім, хто її потребував – без огляду на звання,

стать і вік. Саме завдяки Григорію Квітці був заснований навчально-виховний

жіночий заклад  Харківський інститут шляхетних дівчат; він збирав книжки й

кошти на публічну бібліотеку в Харкові, на видання харківських літературних
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журналів, для заснування кадетського корпусу...

Із великою шаною згадує Дмитро Багалій інших славетних харків’ян

М.Костомарова, А.Метлинського, Я.Щоголєва, Л.Боровиковського, а також менш

відомих, але українців духом і творчістю С.Писаревського, П.Писаревського,

П.Кореницького. Намагається не оминути жодного з письменників, дослідників

історії України, Слобожанщини, Харкова, жодного вченого,  усіх, хто друкувався

в харківських альманахах, збірниках, наукових записках, хто працював задля

відродження української мови, культури, освіти та науки.

Сам учений завжди шукав ті сфери спільної загальнонаціональної діяльності,

де б він міг із максимальною ефективністю застосувати свої знання, досвід,

ентузіазм. Одразу ж після лютневої революції в Петрограді він очолює місцеву

“Просвіту”, безкоштовно веде курси з українознавства, ініціює створення першої

української гімназії в Харкові... У листопаді 1917 року Центральна Рада призначає

Д.Багалія на посаду губернського комісара народної освіти й він починає

українізацію повітових шкіл у Харківській губернії. У липні 1918 року, коли

перед гетьманом Павлом Скоропадським постала, як зазначає В.Кравченко,

“гостра необхідність поєднати у своїй політиці ідеї українського патріотизму з

повсякденним життям” [8], авторитетному вченому, політично поміркованому

громадському діячеві було запропоновано посаду прем’єр-міністра гетьманського

уряду, але Дмитро Іванович рішуче відмовився. В “Автобіографії” він наводить

спогади Д.Дорошенка, якому гетьман П.Скоропадський доручив вести переговори

з кандидатами на цю посаду:

“Я викликав телеграфно з Харкова пр[офесора] Багалія. Він приїхав. За

кандидатуру пр[офесора] Д.І.Багалія промовляло те, що він мав за собою багатий

адміністраційний досвід: був кілька літ ректором університету, міським харківським

головою і нарешті членом Державної Ради від 1906 р. Чужий виключному

націоналізму, людина широких поглядів, а в той же час безперечний українець,

авторитетний український учений, він міг погодити собою різні кола. Одначе,

довідавшись, чого я його закликав, пр[офесор] Багалій одмовився від пропозиції

стати на чолі нового кабінету. Він заявляв, що твердо вирішив присвятити останок

свого життя написанню історії України в 6 томах, щось ось 1-й том уже вийшов

(історія Слобідської України), а тепер він працює над другими томами. Ніякі мої

умовляння не помогли” [1, 163].

Щоправда, сподівання повністю відійти від громадського життя й зосередитися

на науковій діяльності були марними. Д.Багалій погоджується на роль експерта

у справі визначення державного кордону між

Україною та Росією, водночас він редагує

серію книжок культурно-історичної бібліотеки

видавництва Харківського кредитного союзу

кооперативів “Союз”, працює над проектом

реформи вищої школи в Україні... Особливо

активну участь учений бере в діяльності

новоутвореної Українській академії наук,

дійсним членом (академіком) якої став з часу

її заснування (1918 р.). У співпраці з

А.Кримським, Є.Тимченком, Г.Павлуцьким

Д.Багалій організовує історико-філологічний

відділ Української академії наук, розробляє

проект майбутньої Національної бібліотеки

України, із Агатангелом Кримським

намагається удосконалити проект Української

академії наук, зорієнтовуючи її на

забезпечення національних науково-

гуманітарних пріоритетів. Адже такої позиції

дотримувався голова комісії з розробки

законопроекту про утворення Української
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академії наук у Києві академік Петербурзької академії наук В.Вернадський. На

першому засіданні комісії 9 липня 1918 р. він наголосив: “Національна вага

новітньої Академії лежить у тому, що Академія повинна допомагати зростові

української національної самосвідомості та української культури через широке,

глибоке, проникливе наукове студіювання минулости та сучасности українського

народу та його сусідів, природи обійнятого їми краю...” [цит. за: 13, 80].

Отже, не випадково у структурі Української академії наук передбачалося, на

пропозицію В.Вернадського, чотири відділи, а першим – основним, пріоритетним

–  вважався історико-філологічний. На першому його засіданні, що відбулося 8

грудня 1918 року, головою було обрано професора Харківського університету

Д.Багалія.

Гуманітарні науки в Українській академії наук посідали чільне місце.

Затверджений Статут Української академії наук передбачав лише три відділи –

два гуманітарних (із 42 академіками) й один фізико-математичний (із 30

академіками).

Д.Багалія дуже тривожила доля архівів, наукову цінність яких він усвідомлював

як ніхто. Тому вчений намагається будь-що вберегти їх від знищення,

розпорошення між різними відомствами. Основною метою Д.Багалія було

створення централізованої архівної системи в Україні. У січні 1920 р. він очолює

архівну секцію Харківського, а згодом і Всеукраїнського комітету з охорони

пам’яток мистецтва і старовини, входить до складу Особливої всеукраїнської

архівної комісії, його призначають заступником Голови Головного архівного

управління УРСР. Майже рік (1923–1924) Д.Багалій очолював Центральне архівне

управління УСРР (Укрцентр-архів). Він головує в підготовчій комісії з виявлення

та повернення культурних цінностей Польщі, консультує народний Комісаріат

освіти, водночас керує кафедрою, деканатом в Академії теоретичних знань, що

постала внаслідок реорганізації Харківського університету. Саме завдяки

Д.Багалію вдалося (разом із академіком М.Сумцовим) зберегти етнографічний

музей при Харківському історико-філологічному товаристві. Навколо Дмитра

Івановича гуртуються авторитетні вчені, його учні, послідовники  М.Сумцов,

В.Барвінський, С.Таранушенко, О.Федоровський, О.Оглоблін, Н.Полонська-

Василенко, з якими він працює на створеній ним у жовтні 1921 року

науково-дослідній кафедрі української культури. Учений ініціює відзначення

ювілеїв видатних українських учених, письменників, діячів культури  Г.Сковороди,

І.Франка, М.Коцюбинського, Т.Шевченка, очолює редакційний комітет із видання

творчої спадщини свого вчителя О.Потебні.

На початку 1926 р. академіку Д.Багалію було

доручено організувати “Наукову установу

всеукраїнського значення – Науково-

дослідний інститут Тараса Шевченка”. Про

те, що такий науково-дослідний

літературознавчий центр має постати у

столиці УРСР Харкові, Д.Багалій знав ще 1924

року, коли на засіданні Укрголовнауки було

порушено питання про утворення саме в

Харкові Будинку та Інституту Тараса

Шевченка. 10 березня 1925 р. президія

Укрголовнауки ухвалює: “Визнати доцільною

організацію Шевченківського інституту”. Але

лише 5 січня 1926 року на засіданні президії

Укрголовнауки під головуванням

М.Яворського та за участю заступника

наркома освіти Я.Ряппо, академіка Д.Багалія,

професора О.Палладіна та інших учених було

порушено клопотання Організаційного бюро

перед Народним Комісаріатом освіти щодо



Слово і Час. 2008 • №918

надання приміщення новоутвореному інститутові й затвердження тимчасового

його складу. У листопаді 1926 р. директором Інституту призначено члена президії

ВУАН академіка Д.Багалія, ученим секретарем  І.Айзенштока, науковими

співробітниками в Харкові  М.Плевака, у Київському філіалі  О.Дорошкевича,

аспірантами  А.Шамрая і М.Новицького.

Очевидно, що організація Інституту Тараса Шевченка, відкриття якого було

приурочене до 65-ї річниці смерті Т.Шевченка, мала далекосяжну мету: створити

у столиці республіки не лише науково-дослідну установу, а й ідеологічно-

пропагандистський центр для ведення масово-виховної роботи в дусі

комуністичної партійності й контролю з позицій марксистсько-ленінського методу

за становленням нової української літератури. Крім того, республіканське партійне

керівництво тривожила активна гуманітарна діяльність Всеукраїнської академії

наук у Києві, насамперед прихована опозиційність її наукових лідерів

М.Грушевського, С.Єфремова, А.Кримського. Та й сама науково-видавнича

діяльність історично-філологічного відділу ВУАН, спрямована передусім на видання

творів визначних діячів дожовтневої української літератури, об’єктивне осмислення

їхньої творчості, історичного минулого українського народу, насторожувала

компартію і змушувала шукати засоби для протиставлення та нейтралізації

переважно історико-культурного та культурно-естетичного підходу до оцінки

історико-літературних явищ і процесів. Це завдання перед новоутворюваним

Інститутом було чітко сформульоване в постанові Ради Народних Комісарів

УРСР від 5 липня 1925 р., на чому й наголошував заступник наркома освіти

Я.Ряппо в доповідній записці до ВУЦВКА: “Інститут Тараса Шевченка в Харкові

закладається згідно з постановою РНК УРСР з 5 липня 1925 р. Інститут Тараса

Шевченка є науково-дослідна установа, що ставить собі за мету збирати й

зосереджувати матеріали й документи з нової української літератури, про

Шевченка насамперед, а також науково досліджувати та популяризувати з

погляду матеріального розуміння історичні та історико-літературні явища і

процеси. Насамперед життя і діяльність Шевченка на тлі його епохи, а потім

взагалі нове українське письменство ХІХ–ХХ вв. і літературно-громадські рухи

на Україні” [10, 38].

Проте в перші ж роки діяльності скромний за кількістю працівників Інститут

Тараса Шевченка під керівництвом Дмитра Багалія зосередився не на партійно-

ідеологічному нагляді за літературним життя в Україні, а на едиційній діяльності.

Директор Інституту знав ціну джерельній базі й тому разом із І.Айзенштоком

розгорнув величезну роботу з виявлення текстів творів українських письменників,

передусім автографів, малюнків, картин Т.Шевченка, придбання, повернення в

Україну шляхом обміну або передачею в дар Інституту. Доволі швидко був

створений потужний текстовий “арсенал”, що дало змогу здійснити низку

серйозних видавничих проектів, зокрема видання “Творів” Лесі Українки у

дванадцяти томах, Марка Вовчка в чотирьох томах, “Творів” М.Коцюбинського

(незавершене), О.Кобилянської в дев’яти томах, І.Карпенка-Карого в шести томах,

М.Кропивницького в семи томах, О.Стороженка в чотирьох томах, Панаса Мирного

в шести томах (незавершене)... Публікуються індивідуальні монографії, наукові

збірники, підручники, особливо багато з’явилося друком праць, присвячених

життю і творчості Т.Шевченка. Високим науковим рівнем вирізняються коментарі

до багатотомних видань творів класичної літератури.

Наближався 1927 рік – рік 70-ліття видатного вченого, 50-ліття наукової та 40-

річчя викладацької діяльності його як професора. З цієї нагоди Рада Народних

Комісарів УРСР видає 27 грудня 1927 р. спеціальний декрет, згідно з яким

передбачалося опублікувати за державний кошт усі наукові праці ювіляра.

Заснованій Д.І.Багалієм у жовтні 1921 р. науково-дослідній кафедрі історії

української культури, яку він очолював від першого дня її діяльності до самої

своєї смерті, було присвоєне ім’я вченого. Виділялися кошти на діяльність

кафедри та бібліотеки, яку він їй подарував, самому ювілярові призначалася

персональна пенсія. Ювілейні урочистості проходили і в Харкові, і в Києві за
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участю Народного комісаріату освіти УРСР на чолі з М.Скрипником, президії

Всеукраїнської академії наук та її президента В.Липського, Всеукраїнської

профспілки вчених, яку очолював Д.Багалій... Укрнаука з цієї нагоди засновує

щорічну наукову премію імені Д.І.Багалія за кращі дослідження з історії

Слобідської, Лівобережної та Південної України.

Усе, здавалося, складалося якнайкраще для авторитетного історика, керівника

багатьох наукових інституцій та громадських установ, видатного громадського

діяча, який прийняв радянську владу й намагався сумлінно використовувати

марксистську методологію у своїх наукових дослідженнях. Прикметний для його

попередніх історичних праць акцент на соціально-економічних і класових факторах

стає домінантою в нових працях, передусім у монографії “Нарис історії України

на соціально-економічній основі” (1928 р.). Учений рішуче політизує свою позицію,

намагаючись виступати проти “так званої “об’єктивної науки”, переборює “в

собі самому пережитки старого буржуазного світогляду” з демонстративним

ілюструванням рішучої самокритики” [9, 122].

 Прагнення досвідченого історика поєднати в органічному синтезі розвиток

культури та духовності із соціально-економічними процесами й визначити з

матеріалістичних позицій основні епохи в історії українського народу як суспільно-

економічні формації поглиблювало опозиційне протистояння з М.Грушевським. І

хоча Д.Багалій у статті “М.С.Грушевський і його місце в українській історіографії”,

написаній з нагоди 60-річчя вченого, доволі об’єктивно оцінив його наукову

діяльність, а працю “Історія України-Руси” назвав першим синтетичним

дослідженням історії українського народу, проте багато місця відводив для

критики методологічних засад праць М.Грушевського. Особливу увагу Д.Багалій

приділив критичній оцінці наукової діяльності істориків львівської школи – колег-

однодумців і учнів М.Грушевського, дорікаючи їм за ідеалістичне прояснення

історичного минулого України, передусім ролі й значення Київської Русі як

української держави, романтизації козаччини, українських гетьманів, зокрема

Павла Полуботка.

Очевидно, що більшовицький режим був зацікавлений у протистоянні Д.Багалія

і М.Грушевського, усіляко підштовхуючи старшого віком ученого до полеміки з

автором “Історії України-Руси”. З цією ж метою святкування 70-ліття Д.Багалія

було піднесено на найвищий державний рівень, тоді як 60-ліття М.Грушевського

пройшло без особливої уваги з боку радянської влади. Та й боротьба за

лідерство в самій Всеукраїнській академії наук посилювала конфлікт між ученими,

примножувала кількість прихильників кожного з них. Проте Дмитро Багалій

зберігав високу повагу до свого видатного колеги й не дозволяв собі публічно з

ним дискутувати, як робив це в полеміці з відомим марксистським істориком

Матвієм  Яворським на сторінках журналу “Червоний шлях” (1923, № 9).

Важко сказати, наскільки щиро повірив учений в універсальну методологічну

силу марксистської теорії, але наприкінці 20-х років ХХ століття він перейшов

повністю на висвітлення всієї історії України з матеріалістичних позицій. Готуючи

до перевидання свій “Нарис історії України на соціально-економічній основі”,

Д.Багалій посилив значення економічних факторів, соціально-економічних зв’язків,

класової боротьби в історичному розвитку українського народу. Рішуча

політизація наукової діяльності, з кожним роком посилювана партійним

керівництвом УРСР, неминуче приводила до надмірної акцентації на соціальних,

класових факторах у дослідженні історичних, літературних, культурних явищ,

постатей і процесів. Посада директора Інституту Тараса Шевченка зобов’язувала

вченого повернутися до вивчення життя і творчості Шевченка, про якого він

писав ще в період праці над історією Харківського університету. Ще тоді Д.Багалій

намагався поглибити дослідження ролі й місця Т.Шевченка в Кирило-

Мефодіївському товаристві, а 1925 року він публікує брошуру “Т.Г.Шевченко і

кирило-мефодіївці”, в якій на основі матеріалістичної методології з’ясовує

соціальні й політичні першопричини зародження революційно-визвольних рухів,

утверджує думку про існування в Кирило-Мефодіївському товаристві двох
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ідейно-світоглядних орієнтацій – революційної та помірковано-культурницької.

Крім кількох видань про Шевченка й кирило-мефодіївців, Дмитро Багалій друкує

розвідки “Т.Г.Шевченко і селяни в переказах і історичній дійсності” (1928),

“Т.Г.Шевченко – поет пригноблених мас”, особливо багато уваги приділяє він,

зокрема, праці в архівах, історії декабристського руху в Україні та польських

повстань 1830–1831 і 1863 рр. Усе, здавалося б, складалося добре: книжки

виходять, авторитет старійшини української історичної науки високий, плани на

майбутнє в ученого широкі. Він заміряється не просто видати свої вибрані праці

під назвою “Монографії по історії України та її культури” в 16 томах, як це

передбачено декретом РНК УРСР від 27 грудня 1927 р., а й доопрацювати їх під

кутом зору новочасних досягнень радянської історичної науки. Крім праць з

історії Чернігово-Сіверської землі, Слобідської та Південної України, міста

Харкова та Харківського університету, міст Лівобережної України, революційних

рухів в Україні ХІХ ст., учений замірявся перевидати свої дослідження життя і

творчості Г.Сковороди й Т.Шевченка, нарисів з історії української культури й

літератури, джерелознавства та історіографії. Готував також нову редакцію

своєї “Автобіографії” під назвою “Моє життя в світлі епохи”. Та, на жаль,

жодна з цих праць не побачила світу. Адже не все було безхмарно на науковому

небосхилі харківського вченого. Упродовж  1929–1931 рр. у пресі з’явилося

кілька критичних виступів, у яких відзначення 70-ліття Д.Багалія розцінювалося

як вияв активності “буржуазної історіографії на історичному фронті” (М.Волін),

а самого вченого звинувачували у пропагуванні історичних положень

М.Грушевського, зараховували до “значної групи буржуазних і дрібнобуржуазних

істориків” (Т.Скубицький). У січні 1931 р. співробітник очолюваного Д.Багалієм

Харківського інституту історії української культури М.Рєдін у статті “Манівцями

еклектики”, уміщеній у  газеті “Комуніст” за 18 січня, закидає славетному вченому

“спотворення марксизму-ленінізму як бойової єдності теорії і практики” [див.

докл.: 9, 112, 137-139].

1929 р. у “Прапорі марксизму” з’являється рецензія Ф.Ястребова на виданий

Д.Багалієм “Нарис історії України на соціально-економічній основі”. Її автор

безапеляційно стверджує, що в цій праці відсутня “нещадна критика всяких

буржуазних концепцій” і “на сьогоднішній день ми не можемо вважати акад.

Багалія марксистом, пролетарським теоретиком”. Такий висновок  прозвучав

для вченого першим тривожним сигналом про те, що й він не застрахований від

переслідувань і репресій. Д.Багалія не убезпечувало від партійної критики навіть

те, що він неодноразово публічно звинувачував у контрреволюційній діяльності

своїх учених-колег, того ж С.Єфремова та інших, які проходили по процесу так

званої “Спілки визволення України”. Стривожений і дезорієнтований академік

намагається щось заперечувати, зокрема свою приналежність до школи

М.Грушевського, але більше уваги приділяє визнанню власних помилок і каяттю

[5].

Можливо, видатному історикові України довелося б виступати з покаянною

промовою на черговій нараді українських істориків, що планувалася на лютий

1932 р., але 9 лютого Д.Багалій несподівано помирає від запалення легенів. Та

чи такою вже несподіваною була ця смерть? Дмитро Іванович бачив, як проти

нього ожорсточується партійна критика, як лави колег, однодумців, особливо

“попутників старого типу”, за висловом тодішнього наркома освіти М.Скрипника,

представників “української буржуазної інтелігенції”, до яких безсумнівно

зараховували й Д.Багалія, активно “прополює” ДПУ. Упродовж 1928–1929 рр.

посилено велася кампанія із цькування академіка С.Єфремова, який днями й

ночами готував академічне видання творів Т.Шевченка й не міг уявити такого

цинізму, як судовий процес над членами так званої СВУ. Авторитетний історик-

марксист Д.Багалій змушений був платити високу моральну ціну за свої

компроміси, за прагнення оволодіти марксистською ідеологією, за підтримку

політичного курсу більшовицької влади. Виконуючи вказівки комуністичної партії,

йому довелося викривати “єфремовщину”, а згодом і самому розкаюватися у
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власних гріхах.

Сталінський “рік великого перелому” позначився на долі багатьох діячів

української літератури, культури й науки. Саме 1930 року Інститут Тараса

Шевченка перейменовують на Всеукраїнський літературознавчий науково-

дослідний інститут ім. Т.Г.Шевченка, саме того ж року замість щорічника

“Шевченко” починає виходити періодичний двомісячник інституту “Літературний

архів”, який промовисто відкривається статтею прокурора Л.Ахматова про

“націоналістичне шкідництво” в українському літературознавстві. Це він, заступник

прокурора Найвищого суду УСРР Л.Ахматов, активно обвинувачував на

відкритому процесі у справі “Спілки Визволення України” С.Єфремова та інших

українських інтелектуалів. Д.Багалій не міг не завважити, що судовий процес

почався 9 березня 1930 р. – у день народження Т.Шевченка, і цю дату партійна

верхівка України обрала не випадково. Адже основною постаттю на цьому

процесі був академік С.Єфремов, який очолював у ВУАН комісію для видання

пам’яток новітнього українського письменства й напередодні свого арешту

редагував ІІІ і IV томи академічного видання творів Т.Шевченка.

Не міг Дмитро Багалій не прочитати в газеті ЦК КП(б)У “Комуніст” чи в газеті

“Вісті” або не почути по радіо (а можливо, він був присутній на відкритті цього

судилища) “Винувальний висновок у справі контрреволюційної організації, що

іменувалася “Спілкою Визволення України” і готувала повалення Радянської

влади шляхом збройного повстання”. У цьому висновку є свідчення вченого

В.Ф.Дурдуківського про цілеспрямовану політику наповнення Всеукраїнської

академії наук комуністами, партійними діячами, зокрема наркомом М.Скрипником,

із метою нейтралізувати національно свідомі наукові сили: “...Наслідки обрання

значною, абсолютною й відносною кількістю по окремих відділах частин нових,

переважно комуністів, або комуністично настроєних академіків, будуть дуже

великі й сумні для Академії: вона загубить своє національне обличчя й свою

національну й політичну ролю, в ній цілком запанує комуністична ідеологія й

комуністичні настрої...” [12, 97].

Не могло не травмувати академіка ВУАН і не змусити замислитися над своїм

майбутнім і те, що двоє його колег – академіки С.Єфремов і М.Слабченко –

заарештовані й публічно обвинувачуються в підготовці повалення радянської

влади (до речі, на початку липня 1929 року М.Слабченко за рекомендацією

Д.Багалія був обраний дійсним членом ВУАН. Судили в Харкові й

літературознавця Андрія Ніковського, автора популярної книжки “Vita Nuovа”

(1919), наукового співробітника історико-філологічного відділу ВУАН, головою

якого був Д.Багалій. Державні обвинувачі на судовому процесі не раз нагадували

із зловтіхою, що Андрій Ніковський обирався до складу Української Центральної

Ради, призначався комісаром Києва періоду УНР, був міністром закордонних

справ УНР в уряді С.Петлюри й лише 1924 р. повернувся з еміграції в Україну.

Очевидно, що Дмитро Іванович замислювався над тим, із якою масштабністю

розгортається кампанія дискредитації, цькування та фізичного знищення

українських діячів науки, культури, духовенства Української автокефальної

православної церкви, його недавніх однодумців, колег, учнів. І хоча він не

зараховував себе до “попутників старого типу”, але його болісно вразив

категоричний присуд наркома освіти УСРР М.Скрипника, виголошений на з’їзді

Спілки селянських письменників “Плуг”, яку очолював Сергій Пилипенко –

заступник Д.Багалія як директора науково-дослідного Інституту імені

Т.Г.Шевченка. Нарком закликав забити осиковий кіл у могилу “попутника старого

типу”, який помер разом із контрреволюційною Спілкою Визволення України,

“що нею “керував” академік Єфремов”.

Можна лише уявити, як переживав ці трагічні події видатний історик, активний

і послідовний борець за національно-культурне відродження України, учений-

енциклопедист, авторитетний громадський діяч, архівознавець, культуролог. А

він так вірив, що жовтнева революція зняла “кайдани з українського слова

взагалі й української мови зокрема” і “дала й нам, представникам старої генерації
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українознавства, невимовну втіху працювати вкупі з усіма сучасними науковими

діячами не лиш для невеличких гуртків інтелігенції, ба й на користь робітниче-

селянським масам в усіх галузях науки” [1, 20].

Організатори і творці жовтневого перевороту демонстративно величаво провели

в останню путь “видатного радянського вченого, значимого громадського діяча,

який віддав останній етап свого життя службі Радянській владі” [6].

“Чи потрібна була Багалієві совєтська влада?” – таке запитання поставив

його учень, видатний історик О.Оглоблін. І відповів: безперечно, ні. Але Багалій

був потрібен совєтській владі, особливо в 1920-х роках. Потрібен був насамперед

як визначна українська постать у науковому і громадському житті, до того ж не

пов’язана безпосередньо як з українською політикою  дореволюційною, так і з

політикою періоду національно-державного відродження. Потрібний був “як

видатний вчений і організатор наукового і академічного життя” [11, 103].

ЛІТЕРАТУРА
1. Багалій Д. Автобіографія: 50 літ на сторожі української культури. – Харків, 2002.
2. Багалій Д. Історія Слобідської України. – Харків, 1990.
3. Багалій Д. Український філософ Григорій Савич Сковорода  // Історія Слобідської України. –
Харків, 1990.
4. История колонизации. – М., 1887. – Т. XIV. – 614 стр. с картою.
5. Комуніст. – 1931. – 18 січн.
6. Комуніст. – 1932. – 11 лют.
7. Кравченко В. Битва за Харківський університет // Агора. Україна в європейському контексті. – К.,
2007. – Вип. 5. – С. 88.
8. Кравченко В. Передмова: Д.І.Багалій в світлі й тіні своєї “Автобіографії” // Багалій Д. Вибрані праці.
– Харків, 1999.
9. Кравченко В. Д.И.Багалей: научная и общественно$политическая деятельность. – Харьков, 1990.
10. Микита В. На світанку створення Інституту літератури // Слово і Час. – 1995. – № 1.
11. Оглоблін О. Пам’яті Дмитра Багалія  // Укр. історик. – 1988. – № 1. – 4.
12. Спілка  Визволення України. – Т. 1.
13. Храмов Ю., Руда С., Павленко Н., Кучмаренко В. Рання історія Академії наук України (1918$
1921). – К., 1993.
14. Южная Русь. Очерки, изслhдованія і замhтки Олександры  Ефименко. – СПб., 1905.

ВСЕСВІТ. – 2008. – №7�8.

 Черговий номер відкривається  трагедією  на 5 дій  Й.В.Фріча

“Іван Мазепа” (рубрика “Скарбниця”). У рубриці “Література

ХХ  сторіччя”  надруковані оповідання італійських письменників

Л.Малерби та Л.Біджаретті, поеми Т.С.Еліота, поезія

Я.Твардовського і Я.Єсепкіна,  новела В.Плюскини “Пештська

балада”. Оповідання Б.Лазаревського “Темна ніч” і стаття

М.Михайлової “Образ України в збірнику Б.А.Лазаревського

“Голос батьківщини” опубліковані в рубриці “Публікації

“Всесвіту”. Уміщенно статті Р.Лубківського, М.Стріхи,

Т.Палинської, Д.Дроздовського,  М.Калиниченка, інтерв’ю з

американським письменником і кінознавцем С.Муном

“Документалістика – це найважче, що може  бути сьогодні у світі кіно”. Зі спогадами

про М.Лукаша “Неповторність генія” виступає І.Дзюб.

І.Х.
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Іван Михайлович Дзюба (нар. 26 липня 1931 р.) –

літературознавець, критик, громадський діяч, академік НАН

України з 1992, лауреат Національної премії України

ім. Тараса Шевченка (1991), Герой України (2001). Закінчив

1953 Донецький педагогічний інститут. 1972–1973 перебував

в ув’язненні “за антирадянську діяльність” (реабілітований

1990). У 1982–1989 – на творчій роботі як член Спілки

письменників України. З 1989 працює в Інституті літератури

ім. Т.Г. Шевченка НАН України. У 1988–1991 – президент

Республіканської асоціації україністів. З грудня 1992 до

серпня 1994 – міністр культури України. 1997–2004 –

академік�секретар Відділення літератури, мови і

мистецтвознавства НАНУ. З 1997 – співголова Головної

редакції Енциклопедії сучасної України. З 1999 – голова

Комітету з Національної премії України ім. Тараса

Шевченка. Перша книжка “Звичайна людина чи міщанин?”

(1959) присвячена актуальним питанням розвитку

української літератури. У праці “Інтернаціоналізм   чи русифікація?” (1968, перекладена

англійською, італійською, китайською, російською, французькою мовами) аналізував

механізм насильницької асиміляції неросійських народів СРСР, насамперед  українського.

У працях “Грані кристала” (1978), “На пульсі доби” (1981), “Стефан Зорян  в історії

вірменської літератури” (1982), “Вітчизна у нас одна” (1984), “Автографи відродження”

(1986), “Садріддін Айні” (1987) досліджував історію багатонаціональної радянської

літератури. Коло наукових інтересів І. Дзюби у книжках “У всякого своя доля” (1989),

“Бо то не просто мова, звуки...” (1990), “Застукали сердешну волю...” (1995), “Між

культурою і політикою” (1998), “Пастка. Тридцять років зі Сталіним. П’ятдесят років

без Сталіна” (2003), “Тарас Шевченко. Життя і творчість” (2008) – сучасний

літературний процес в Україні, світовий ідейно�естетичний контекст творчості

вітчизняних письменників (Т.Шевченка, О.Кобилянської, Лесі Українки, О.Довженка та

ін.), українсько�російські та інші літературні зв’язки, питання розвитку української

культури й мови тощо. І.Дзюба – автор ґрунтовних розвідок про В.Бикова, І.Сенченка,

В.Свідзінського, І.Драча, М.Вінграновського, І.Мележа, В.Забаштанського та ін. Його

численні статті зібрано у виданнях “З криниці літ” (т.1�3, 2006), “Сквозь завихрения

времени” (Т.1�3, 2007). Творам критика притаманне гостре відчуття актуальних проблем

літературного процесу, розгляд їх у тісному  зв’язку з суспільними тенденціями, увага

до національних особливостей художніх явищ, широка ерудиція, виразний індивідуальний

стиль.

Іван Дзюба

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І МАЙБУТНЄ КУЛЬТУРИ

У статті простежуються історичні витоки нинішніх глобалізаційних процесів. З’ясовано культурний

вимір  інтеграційних тенденцій у минулому й у сучасності: досвід античності, середньовіччя, Нового

часу, комуністичний проект інтернаціоналізації культури. У сучасному світі свобода людини підпадає

під дію потужних маніпуляторів,  які загрожують розмаїттю мов і культур. Автор критично аналізує

новітні інтелектуальні обґрунтування культурно-глобалізаційних явищ, захищає збереження широкого
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діапазону національно самобутніх форм духовного самовираження.

Ключові слова: глобалізація, гуманізм, експансія, історія,  культура, світова література.

Ivan Dziuba. Globalisation and the future of culture

This article traces back the origins of the present-day globalisation process. The author sheds light upon the

cultural dimension of the integrative tendencies of the past and present, thus outlining the specifics of antic,

medieval and modern types of expansion in general and of the communist project of internationalisation in

particular. In the modern world the human freedom is curtailed by the powerful manipulators which menace the

diversity of languages and cultures. The author of the article also makes a critical analysis of the latest attempts

to provide an account of global cultural integration, pleading for a wide diapason of authentic national forms of

intellectual and spiritual self-realisation.

Key words: globalisation, humanism, expansion, history, culture, world literature

Починаючи від останніх десятиліть ХХ віку, народи планети та їхні культури

зазнають  впливу потужного світового процесу, який дістав назву глобалізації

(термін цей уперше вжив 1985 року американський соціолог Р.Робертсон).

Масштаби й багатоаспектність цього процесу засвідчують, що  людство вступило

в нову добу свого розвитку, який матиме характер планетарних змін. Глобалізація

опиняється в центрі уваги не лише політиків та економістів, а й філософів,

соціологів, культурологів, письменників, журналістів, репрезентантів різних

громадських рухів… Наслідки й перспективи її дістають неоднозначну

інтерпретацію, що відповідає докорінній суперечливості самого цього епохального

явища.

Чи можна глобалізацію – як наслідок динамізації світового життя, як процес

усесвітнення різних форм діяльності сучасного людства та зміну соціальної

реальності в більшості країн – уважати коли не здійсненням споконвічної мрії

про об’єднання різних гілок роду людського в одну велику сім’ю, то принаймні

вираженням об’єктивної  потреби всесвітньо-історичного розвитку? Чи це лиш

ідеалізована ідеологами версія жорстокої боротьби за природні та інші ресурси,

транслювання на всі народи світу самодостатньої конкурентної гри великих

капіталістичних гравців? І чи не має рації японський мислитель Дайсаку Ікеда,

кажучи: “…Нинішній процес глобалізації відбувається переважно й насамперед у

тих сферах, де сильна сторона отримує матеріальну вигоду, а в підсумку лише

збільшує  симптоми й хвороби сучасності – “відсутність інших” або непотрібність

милосердних взаємостосунків” [6, 16]. А раніше ще виразніше  писала Ханна

Арендт: “Сучасним історикам, котрі, спостерігаючи, як купка капіталістів

нишпорить земною кулею в хижацькому пошуку нових інвестиційних можливостей,

граючи при цьому на прагненні до прибутку найзаможніших і на азартних

інстинктах найниціших, кортить вдягнути імперіалізм у шати давньої величі Риму

й Александра Македонського, величі, яка  зробила б усі подальші події

терпимішими з погляду людяності” [2, 175]. До речі, одним із джерел

тоталітаризму вона вважала денаціоналізацію.

Тут, мабуть, час нагадати, що хоча наші близькі  та далекі предки й не знали

слова “глобалізація”, однак глобалізаційні потягнення  були їм  знайомі. У різні

часи, різними  засобами та з різним успіхом нас глобалізували єгипетські фараони,

всілякі “сини Сонця”, Дарій, той же Александр Македонський, Юлій Цезар,

Чингісхан і Тамерлан, арабські експансіоністи,  християнські місіонери, комуністичні

пасіонарії, гітлерівські нацисти з їхнім “новим порядком”, маоїсти і чучхеїсти…

Скажуть, що все це зовсім різні явища. Безумовно! Але звернімо увагу й на

спільне в них. По-перше, спільною була мета: приведення людства до єдиного

знаменника, або, як тепер кажуть,  до єдиних правил гри. Цим спільним

знаменником могла бути віра, могла бути ідея, могла бути особиста або кланова

влада. По-друге, утвердження свого як найкращого або нібито загальнолюдського.

По-третє, насильницький, примусовий характер процесу, що означувався як

“історична неминучість”, “воля  історії” (у сакральні часи – “воля Бога”, чийогось

бога), – а це і є вища міра примусовості, коли спротив стає не тільки безглуздим,

а й аморальним, майже злочинним.
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Інакше кажучи: історія знає багато спроб великомасштабної експансії держав

(володарів), релігій, ідей, культур – спроб, що теж були глобальними проектами

на міру тодішніх можливостей суб’єктів експансії та умов життя людства. Ці

проекти мали свою мотивацію і в більшості випадків спершу були агресивно

заманіфестовані, а вже потім їх намагалися реалізувати. Намір і “теорія” (принаймні

у формі  погроз сусідам) ішли попереду дії та практики. Суб’єктивні поривання

перевищували об’єктивні  можливості.

Ситуація починає змінюватися в добу капіталізму, коли промислова й фінансова

діяльність буржуазії природним  чином виходить за національні межі, набуває

інтернаціонального характеру. Власне, тоді й стали укладатися об’єктивні  умови

для нинішньої глобалізації, яка увінчала науково-технологічний прогрес та

бурхливий розвиток інформаційних технологій у ХХ ст., небувале збільшення

обмінів продукцією та міграції трудових ресурсів. Рушієм глобалізації стали

транснаціональні мегакорпорації, світовий нафтобізнес, міжнародний фінансовий

капітал, міжконтинентальні інформаційні структури, нові інструменти комунікацій,

а рупорами – певні політичні сили, урядові й неурядові інституції, заангажовані

ідеологи, теоретики. Можна сказати, що тут практика йде попереду теорії, а

теорія їй лише підіграє – чи, у кращому разі, намагається  її осмислити – на

відміну від більшості попередніх, так чи так політично й ідеологічно інспірованих

глобалізаторських зазіхань. Однак значна міра стихійності й високий ступінь

об’єктивної  зумовленості нинішньої “есхатологічної”  глобалізації не виключають

наявності структурних центрів глобалізаційної дії як її суб’єктів  та цілеспрямівн ї

ролі потужних суб’єктивних  імпульсів (великодержавних і корпоративних

інтересів). Тобто, з одного боку, маємо незаперечну тенденцію всесвітньо-

історичного розвитку на досі небаченій високій стадії, а з другого – конкретну

і наполегливо проваджувану геостратегічну політику, зумовлену, зокрема, і

гіпертрофією споживацьких потреб “золотого мільярда”, для задоволення яких

слід мобілізувати  енергетичні, сировинні, природні, екологічні та інші резерви

всієї планети, не кажучи про дешеву робочу силу, наче спеціально даровану для

ефективної експлуатації. Фактично глобалізація хоча й оперує гаслами економічної

ефективності, проте насправді  формує витратну цивілізацію, цивілізацію

необмеженого споживання, що погибельно загрожує майбутньому людства.

Яким же постає  культурний складник цього процесу? У минулому культурна

експансія або супроводжувала експансію мілітарну, економічну, ідеологічну, або

передувала їй, підготовляла її. Нерідко саме культурний потенціал експансії

виявлявся найбільш тривким  і надавав їй характеру глобалізаційного процесу,

маскуючи собою інші чинники й  виступаючи в історії як відносно позитивний

“сухий залишок” драматичних змін у житті народів. Скажімо,  завоювання

Александром Македонським  Передньої Азії, а потім і Середньої Азії, хоч і не

було надто благодатним для високорозвинених, блискучих культур народів-

аборигенів, але зрештою обернулося життєздатним симбіозом, відомим під назвою

елліністичної культури. Інший варіант відносного культурного об’єднання (чи

культурного співіснування) бачимо на прикладі історії Римської імперії: на

опанованому нею геополітичному просторі  ті народи й культури, котрим

пощастило вціліти, мали деякі можливості розширити свої контакти та обміни

продуктами господарської та інтелектуальної діяльності. Арабські завоювання

раннього Середньовіччя принесли в християнську Європу високі досягнення

східної науки, філософії, архітектури, літератури. Усе назване вище залишилося

в історії людства прикладами плідних культурних контактів, оскільки неминучі

величезні людські й культурні втрати цих світових пертурбацій просто випали з

пам’яті  наступних поколінь.

Різні форми християнського експансіонізму, починаючи з хрестових походів і

аж до місіонерства, пов’язаного з конкістадорством, мали переважно

уніфікаторський характер (мотивований універсальністю ідей християнства, духом

свободи й гуманізму) і супроводжувалися цілковитим винищенням багатьох

самобутніх культур, і це був один із найдраматичніших актів величезного

о
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духовного спустошення, якого періодично зазнає людство. У цьому контексті

Великі географічні відкриття ХV–ХVІ століть мали досить амбівалентні наслідки:

унаочнивши планетарність побутування людства, давши потужний імпульс

європейській енергії світоосвоєння і європейській світопояснювальній думці, вони,

однак, більше підживлювали європоцентристську гординю, ніж сприяли уявленню

про багатоманітність способів життя народів та виробленню поваги до їхньої

самобутності. Це  останнє прийде з великим запізненням і в багатьох випадках

уже тоді, коли відповідні феномени переходили  до сумного архіву історії.

За доби капіталізму значно розширюються культурні контакти народів. У колі

європейських  інтелектуалів та мистців посилюється інтерес до “екзотичних”

культур і народжуються ідеї творення світової культури. Під цим розумілися,

власне, подолання локальності й набуття національною культурою

загальнолюдського змісту і значення. Так, Шиллер і Гете закликали творити не

національну літературу, а світову; вони й творили цю світову літературу, котра

водночас була німецькою національною. У цьому сенсі  всі великі твори літератур

різних часів і народів провіщали світову літературу.

Наймасштабніший і найпродуманіший проект інтернаціоналізації культури,

формування культури світової запропонував комуністичний рух. Це мав бути

важливий складник грядущого ідеального світового суспільства. Після перемоги

комунізму у світовому масштабі мало відбуватися поступове зближення народів,

стирання національних відмінностей і формування уявного єдиного людства. У

цьому процесі народи засвоюють  “кращі”, “прогресивні” надбання один одного,

відкидаючи “гірші” й “реакційні” елементи історичної спадщини. У теорії це

виглядало вельми гуманістично, оскільки комунізм вустами своїх вождів та

ідеологів оголошував себе дбайливим  спадкоємцем усіх цінних здобутків культури

людства. Однак і в теорії дещо виглядало підозрілим або й небезпечним:

проблематичність критеріїв добору “кращого” і “прогресивного” та

відбраковування  “гіршого” і “реакційного”; очевидна догматичність і

провіденціальність проекту. На практиці ж реальний комуністичний (чи

псевдокомуністичний) режим у СРСР, після нетривалого періоду підтримки

національних культур, кардинально змінив орієнтацію і лише використовував

інтернаціоналістську риторику для прикриття політики гегемонізму, уніфікації та

русифікації. Аналогічним чином і комуністичний Китай, показово демонструючи

піклування про культури національних меншин, а в певні періоди й атакуючи

російський імперіалізм (“червоних царів”), насправді утверджував великоханський

шовінізм.

І все-таки комуністичні режими не відмовлялися остаточно від гуманістичної

риторики, мусили оглядатися на власні теоретичні догми, і це давало змогу

діячам національних культур обстоювати деякі важливі для них позиції. На

міжнародній же арені комуністичні держави, насамперед СРСР, у намаганнях

розширити сферу свого впливу підтримували різні форми національно-визвольних

рухів і високий статус національних культур.

Нинішня глобалізація змушує рахуватися із собою як безумовний факт

(“метафакт”) історії, однак її імперативність не знімає проблем, сумнівів і тривог.

Успіхи її безперечні, але так само безперечні і викликані нею втрати, до того ж

у будь-якій сфері життєдіяльності людства. В економіці й виробництві

поглиблюється поділ на країни з передовими технологіями  та країни з

концентрацією екологічно шкідливого виробництва чи ті, котрим судилося

залишатися сировинними придатками перших; цілі народи витісняються на узбіччя

цивілізації. Відповідно зростає  майнове  розмежування, різниця в матеріальній

забезпеченості людей, рівні та якості життя взагалі – і не тільки за континентами

та регіонами, а й у середині різних суспільств. Соціально-політичній сфері властиві

концентрація владної енергії та концептуальних рішень у світових центрах і

відповідно обмеження можливостей світової периферії, дедалі більше відчуження

людини від життя суспільства, пригнічення локальних ініціатив і традиційних форм

суспільного життя – аж до силового, збройного нав’язування  євроантлантичної
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моделі демократії як нібито універсальної.

Хоча глобалізація високо підносить прапор свободи, але реально сфера свободи

людини звужується, подібно до шагреневої шкіри, під дією не завжди помітних,

але потужних маніпуляторів – економічних, політичних, мас-культурних, мас-

медіальних та інших. Яке місце залишиться  для  особистості  під пресингом

глобальних чинників, на що вона спиратиметься, який корінь матиме? Чи не

перетвориться вона просто на статистичну одиницю, позбавлену можливості

бути суб’єктом, творцем – у культурі, у господарстві, в інтелектуальній сфері?

Інформативний бум, усепроникність сучасних засобів масової інформації

створюють для людини ілюзію всюдиприсутності і ввергають її у вир відомостей

про життя світу, але водночас формують віртуальне (і досить засмічене)

середовище  існування, вириваючи її з конкретного локального буття, оскільки

потік інформації генерується в усе тих же світових центрах монополістичними

інформаційними монстрами і “змазує” картину життя народів, що опинилися

серед  інформаційних аутсайдерів, збіднюючи знання людства про самого себе

й деформуючи свідомість суспільств і особистостей, поглиблюючи кризу

розуміння.

А що вже говорити про екологію… Принциповим глобалізаторам не до того,

щоб дбати про збереження традиційних природних умов життя глобалізовуваних

ними народів, надто ж “екзотичних”, і навіть уже повсюдно усвідомлена реальна

загроза планетарної екологічної катастрофи  не знаходить адекватної відповіді

світового співтовариства, яка здебільшого обмежується риторикою.

Проблематичною стає безпека людини, людських груп та, зрештою, всього

людства і з  іншого погляду – у зв’язку  з “глобалізацією” тероризму, який по-

своєму використовує сучасні технології та можливості транстериторіальності.

Під загрозою опиняється і психічне здоров’я  людини – через незмірно підвищений

тиск вимог технологізованого і глобалізованого світу.

Але чи не найбільш кричущими суперечностями позначаються  процеси

глобалізації у величезній і тонкій сфері світової культури. Тут вони мають

переважно стихійний, здебільшого неусвідомлений і непрогнозований характер.

(До речі, культурний аспект глобалізації з великим запізненням став привертати

до себе увагу її апологетів, теоретиків і критиків, скажімо, у фундаментальній

праці Джозефа Стігліца “Глобалізація та її тягар” лише одну сторінку з 250

присвячено цій темі!). У сучасному світі  можливості  культурного обміну небачено

зростають, але реально культурні впливи, як і інформаційні, досі залишаються

однобічно спрямованими, а їхній пресинговий характер суперечить самій природі

здорових культурних взаємин. Адже культури органічно і плідно засвоюють

лише те, чого внутрішньо потребують і до чого підготовлені своїм попереднім

розвитком та потенціалами. Форма плідної культурної взаємодії – діалог. Інакше

ж за умов масованої експансії, форсованого тиску суспільства засвоюють не

культурний продукт, а його ерзац; примітивніше, а не досконаліше, низьке, а не

високе. Це й бачимо нині: в усі закутки світу проникають некращі зразки т. зв.

“масової культури” і некращі стандарти т. зв. “американського способу життя”.

Культурна багатоманітність людства поставлена під загрозу, а багатоманітність

– це спосіб буття культури. І цілком слушно В. Толстих зазначає: питання про

національну культуру постає нині як питання не лише національної, а й

“загальнопланетарної безпеки” [7, 9].

Апокаліптичного характеру набуває вимирання мов малочисельних народів,

на черзі – мови їхніх чисельніших сусідів, а там – і зведення мовної картини

людства до однієї-двох розмитих барв, що було б катастрофічним духовним

зубожінням. З усвідомлення цього зродилася Європейська хартія захисту

загрожених мов, але досі вона не стала регламентом поведінки для мовних

гегемонів, а в Україні, як ми бачимо, політичні демагоги прямо спотворили її

зміст.

Слід, мабуть, сказати й про те, що й  на елітарних рівнях культури також

спостерігаються деякі тривожні тенденції. Ще в 60-і й 70-і роки минулого століття
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у США та Західній Європі дістала розповсюдження  теорія  т.зв.

“суперінтернаціоналізму”. Її автори Х’юїс і Страус стверджували, що в добу

науково-технічної революції, коли швидкість стерла відстані, національні культури

перешкоджають світовому розвиткові, виробленню єдиних естетичних та

інтелектуальних критеріїв, створенню сигналів, які були б доступні людям усіх

націй та замінили національні мови. У цілісному своєму вигляді теорія

“суперінтернаціоналізму” не знайшла великої підтримки, однак вона кореспондує

зі свідомо чи несвідомо  зневажливим поглядом багатьох технократичних кіл на

“хаос” національних мов і культур.

У безпосереднішому стосунку до процесів глобалізації стало виникнення гучного

руху “Нью Ейдж”, який проголосив радикальну перебудову  культури,

пропонуючи  поєднання авангардизму західної науки, східного езотеризму,

психофізичного тренінгу, неопоганства та інших феноменів з архіву культур

світу та їхніх проривних новацій. Творцями цієї нової культури, а власне, і

нового світогляду мали стати вихідці з постколоніальних країн Сходу й Півдня,

що вросли в метрополію – Англію. Сказати, що вони створили глобальну ідеологію

майбутнього,  було б великим перебільшенням, але новий струмінь в англійську

літературу вони внесли. Як і творці “світової художньої літератури” – Салман

Рушді, Кадзуо Ісігуро та інші транскультурні письменники переважно

африканського або азійського походження, багато з яких, за словами Піко

Айєра, звертаються до своїх діаспор, до “безпритульного, еклектичного,

перемішаного” читацького загалу і чиї “романи, що беруть початок у традиції

“багатобатьківщинства”, сконцентровані на проблемі ідентичності, і їх центральною

темою стає скрутне становище тих, хто розривається між батьківщинами й

рідними мовами…” Про роман Майкла Ондаатжі, індуса зі Шрі Ланки, дослідник

каже, що він “цілковито присвячений расі постнаціональних душ, міжнародних

позашлюбних дітей, що народжені в якомусь певному місці, а мешкають деінде.

Чиє життя складається з боротьби за те, щоб повернутися на батьківщину або,

навпаки, втекти з неї” [1, 142-143]. Як бачимо, навіть принципова транскультурність

не рятує від проблеми ідентичності, бо ж зрозуміло, що ота безбатьківщинність

чи оте багатобатьківщинство мучать автора не менше,  ніж його героїв. Є ще

один аспект цієї проблеми, про який раніше сказав південноафриканський

письменник Андре Брінк: “Якщо для опору необхідно привласнити мову ворога,

я скористаюся нею і зроблю своєю”. Але для транскультурних письменників

ідеться вже не про опір,  а про інфільтрацію, завоювання, привласнення колишньої

метрополії.

Майбутнє покаже, чи справді згадані “міжнародні”, транскультурні автори –

провісники мистецтва ХХІ століття (до речі, одним із центрів нового літературного

руху стало й канадське Торонто), чи це лише один із викликів, на які культури

людства відповідали і ще відповідатимуть. Добре чи погано, але ми вже пережили

багато і пророцтв, і категоричних вердиктів, починаючи від “смерті Бога” до

“кінця історії”, не кажучи вже про те, що поезію вже двічі оголошували морально

неможливою: перший раз після Хіросіми, другий – після Чорнобиля, а в

культурології й літературознавстві ледь не кожні десять років з’являються

методології, що перекреслюють усі інші й оголошують себе остаточними...

Структури культури, за всієї динаміки імпульсів, насправді більш сталі, ніж може

здатися з погляду завжди суєтної сучасності.

Досі універсальні художні цінності творилися в межах національних культур і

літератур, здатних – кожна – дати своє неповторне й збагачувальне бачення

спільного світу людства. Досі розмаїття культур залишається  джерелом творчих

спроможностей людства й підставою його самоповаги. Як буде далі – залежатиме

від меж і способів розгортання процесів глобалізації, від її наслідків, від її

можливої адаптації до багатокультурної реальності чи, навпаки, адаптації цієї

багатокультурної реальності до глобалізації.

Адже людство мусить шукати інших варіантів розвитку. Один із напрямів цих

пошуків – антиглобалістський рух, який зростає в усьому світі, скликаючи під
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свої гасла найрізнорідніші соціальні, релігійні, інтелектуальні сили. І хоч би як до

нього ставитися, треба визнати, що він змушує глобалістів передбачати певні

гуманістичні корекції. Набуває популярності ідея доповнення глобалізації –

глокалізацією, що передбачає не тільки збереження, а й піднесення регіональних

господарських, суспільно-звичаєвих, культурних потенціалів. Це дало би змогу,

не протидіючи позитивним тенденціям глобалізації, зменшити її уніфікаторську

дію та повніше розкрити творчий потенціал усіх людських спільнот. Адже етнічна

багатоманітність із розмаїттям культур і мов – найбільший здобуток історії, і

втрата його – незворотне збіднення і примітивізація життя людства, загроза

його майбутньому.

Методи фізичного винищення народів залишилися в минулому. Але є інший,

сучасніший і ефективніший метод винародовлення: поставити під сумнів цінності

якогось народу, оголосити їх безперспективними, дискредитувати опорні пункти

його самоусвідомлення, маргіналізувати його буття. Така перспектива хвилює

багатьох, до того ж не лише представників загрожених народів. Польський

філософ Януш Кучинський як альтернативу глобалізації пропонує універсалізм

у дусі загальноєвропейської гуманістичної традиції. Згадуваний уже Дайсаку

Ікеда бачить вихід у створенні глобальної етики, що поєднала б цінності всіх

народів. Відроджується інтерес до ідей М.Реріха, який немовби передбачив

наші проблеми ще в перших десятиліттях минулого віку. До речі, апологети

глобалізації нерідко шукають мотивацію в деконструкції культури, однак треба

сказати, що сам першоавтор цієї  теорії Ж.Дерріда наголошував на тому, що

“деконструктивна теорія аналізу” не пропонує “нового типу культури”, а лише

дає “підхід до нового культурного синтезу”. І далі: “Радше вона передбачає

вихід за межі однієї культури, відкриваючи можливості багатьох культур.

Деконструкція – це спілкування між культурами; саме факт функціонування

культур має стосунок до деконструкції” [4, 26]. Отже, цей  філософський напрям

далекий усе-таки  від редукції національних культур чи якихось перспектив їх

скасування і взагалі не становить чогось, не відомого культурам раніше.

І нарешті постає парадоксальне запитання: чи глобалізація – це справді

глобальний процес?  Коли подивитися на карту планети, то побачимо, що

величезний регіон мусульманського життя – від Магриба до Індонезії – не

приймає її цінностей і дедалі жорсткіше їй протистоїть. Африканський континент

і Латинська Америка мають радше страждальний стосунок до неї. Гігантський

Китай неквапливо виношує свій варіант глобалізації. Усе це разом із

антиглобалістським рухом істотно коригує перспективи глобалізації – як

передусім євроатлантичного проекту, нав’язуваного  решті людства. Але решта

людства має свою – вбивчу! – відповідь євроатлантистам. Ця відповідь: велике,

найбільше в історії переселення народів, що за масштабами й темпами набагато

перевищує ті переселення, які відбувалися в перші століття нашої ери. Сьогодні

ми бачимо лише перші його наслідки. Отже: хто кого зглобалізує? Європа –

афроазійський світ чи афроазійський світ – Європу? США – Мексику чи Мексика

– США і т.д. А ще ж історія має в резерві країну вічності і країну майбутнього

– Китай, Піднебесну Імперію…

Колись дуже давно Фрідріх Енгельс висловив глибоку істину: в історичному

процесі стикаються наміри багатьох діячів, але результат завжди виходить той,

якого ніхто не чекав і ніхто не хотів [5, 292]. Через кілька десятиліть таку ж

думку, але вже як власне осягнення, подав Еріх Фромм. А ще пізніше докинув

своє і Ролан Барт: “В Історії перемога одного противника над іншим ніколи не

буває остаточною; хід історії приводить до цілковито непередбачених результатів,

до негаданих синтезів” [3, 128].

Отже, чекати, що скаже нам історія – з далекого майбутнього? А може, не

чекаючи далеких результатів великої гри великих гравців, на міру історії сліпих,

як і решта інших, усе-таки працювати на своєму полі, культивуючи його для себе

і для нащадків, у спілці з сусідами, з поглядом на весь світ?

Не маргінальна культура, а універсальна – ось наша надія. Але універсальність
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– не в абстракції, а в конкретному, у широкому діапазоні національно самобутніх

форм вираження, що збагачують поліфонію людства. На цьому й може базуватися

наш оптимізм, хоча б і поміркований.
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ЯКЩО З ПОЗИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ І КОНСТРУКТИВНИХ
(НОТАТКИ З ПРИВОДУ)

У цих нотатках автор висловлює свої думки щодо окремих актуальних питань літературного процесу,

науки про літературу в час агресивних викликів глобалістсько-космополітичної та новоімперської ідеологій,

які він розглядає як дві сторони однієї медалі. Предметом полеміки вченого служать питання ставлення

до традицій, класичної спадщини, художнього досвіду підневільних десятиліть, специфіка історико-

літературного та теоретичного підходів до дослідницького вивчення та розрізнення надбань минулих і

сучасних, зокрема зарубіжних, створення нової академічної історії української літератури тощо.

Ключові слова: історизм, історико-літературний підхід, методологічна інтегрованість, розрізнення,

адресат “Історії”, національна ідентичність.

Vitaly Donchyk. If we stand on national and constructive positions (іncidental notes)

In these notes the author gives his view on some of the problems of today’s literary process and literary

studies, the latter being challenged by globalization and aggressive neoimperialist ideologies which are

treated here as the two sides of the same coin. The scientist weighs the possibilities of a balanced attitude

towards traditions, classical heritage, literary experience of the decades spent in the state of dependence; he

expresses his view on the specifics of literary history and literary theory as well as on their use in research
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and evaluation of the literary achievements of past and present, Ukrainian as well as those from abroad, and

also marks out the optimal approaches to the new Academy history of Ukrainian literature.

Key words: historicism, literary history, difference, the addressee of the “History of Ukrainian literature”,

national identity.

Здається, ще недавно слова “науково-технічний прогрес” сприймалися і

трактувалися впереваж у позитивному, а то й високопозитивному сенсі. Сьогодні

сторінки наукових і ненаукових видань рябіють заявами протилежного змісту –

про техногенну катастрофу, глобальні катаклізми, стихійні лиха, які за своїм

походженням зовсім не стихійні, про помсту природи людині тощо. Отже, якщо,

попри ненастанні попередження навіть найменш нервових учених-екологів, їхні

схвильовані заклики схаменутися, людство все ж таки котиться у прірву, то

котиться воно рейками, прокладеними науково-технічною революцією, яку свого

часу зустрічали з таким захопленням.

З не меншою тривогою говоримо і про різні кризи у сфері гуманітарній:

“дегуманізацію культури”, ентропію духовних цінностей, споживацько-

релятивістську психологію, руйнування традиційних святощів, девальвацію

споконвічних моральних засад, навальну прагматизацію етичних і естетичних

норм, суспільну індиферентність, нігілізм.

Що тут перше, що – друге, не з’ясовуватиму, але зрозуміло, що взаємостосунки

науково-технічного й культурно-духовного розвитку мають бути гармонізованими,

порушення балансу, загострення суперчностей між раціо та емоціо, матерією й

духом приховують у собі трагічні для людини наслідки.

Утім слід сказати, що філософи й митці ХХ століття багато що тут з’ясували і

здебільш відповідально (не лише для самозаявлення) завбачили й застерегли.

Та навіть у 70-80-х роках та художня література, яку зараховують до радянської,

в особі, скажімо, Чингіза Айтматова (“Білий пароплав”, “І більше віку триває

день”, “Плаха”), російських “деревенщиков”, литовських романістів та й деяких

інших, зокрема українських, письменників, дала дуже гострі й точні назви

“тектонічним” зсувам у світоспогляданні й життєрозумінні людини кінця другого

тисячоліття: манкуртство, споживацький прагматизм (“Красою ситий будеш?” –

Орозкул з “Білого пароплава”), духовне браконьєрство, національний нігілізм.

Не як виняток, а із звичайної повсякденної критичної практики 1970-80-х років

дуже легко видобудемо сьогодні приклади передбачливого усвідомлення того,

що “жодні досягнення НТР не змінять моралі, її найпростіших істин”, що науково-

технічні досягнення можуть полегшити життя, але “не розв’яжуть проблеми

людського щастя”, що так званим “діловим героям” бракує історичної глибини,

пам’яті, у них переважає плаский рольовий” бік тощо. Та й про “патріархальщину”,

якій ще й сьогодні перепадає від апологетів постмодернізму, мовилося

проникливіше: ідеалізації патріархальщини, твердили аналітики кінця 70-х років,

протистоїть крайність аж ніяк не ліпша: бездумне захоплення темпом життя,

потиставлення теперішнього минулому, зневажлива відмова від нагромадженого

досвіду, розрив із традицією.

Українська література й наука про неї, як і взагалі культура,  вийшли

знесиленими із жахливих кривавих косовиць 30-х (від частого називання цей

факт майже втрачає свою моторошну гостроту, але подумаймо: де ще, в якій

культурі тільки фізично знищено таку кількість і таких високоталановитих митців

і вчених, яскравих особистостей?). Із півстолітнього репресивно-цензурного

існування (і це означення вже стало механістичним, але хай молоді творці сучасних

“текстів” спробують лишень уявити “натхненну” працю літератора й

літературознавця за умов, коли всі теми й ідеї, герої, сюжети, образи й навіть

слова суворо регламентовано – на дозволені й не дозволені, важливі і дріб’язкові,

певні й сумнівні тощо). Із брежнєвських концтаборів содомського ГУЛАГу, де

народжувалися Стусові “Палімпсести”, “загратована поезія” Тараса Мельничука,

Калинця й інших політв’язнів-літераторів, а їх, українців, у тих таборах було, це

всім відомо, найбільше. Художній організм нашої літератури, її імунітетні
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можливості, резерви були підірвані, але кінець найдраматичнішого й

найсуперечливішого століття приніс їй і довгоочікувану, виборювану нею свободу.

Утвердження державної незалежності й перехід до норм демократії відбувалися

в Україні в 1990-х роках (і відбуваються й досі) таким суперечливим, покрученим

шляхом і накладанням старих задавнених хвороб на нові аберації й пошесті, що

це не могло не відбитися на літературному процесові 90-х, зумовивши його

хаотично-анархічний характер. Чим найбільше обернулася свобода й незалежність

для української літератури на зламі тисячоліть, так це, мабуть, її свободою й

цілковитою незалежнісю від ... підтримки й опіки держави, влади, від зацікавленого

ставлення суспільства, його попиту. Колишні зусилля тоталітарного режиму

перетворити її на свою слухняну служку змінилися повною байдужістю до будь-

якої її ролі, навіть до такої внутрішньої, адекватної її природі і, здавалося б,

дуже актуальної й визначальної для українського суспільства, як націєтворча.

Як утвердження добра, краси, пам’яті, любові. Схоже, найвищі покликання

художнього слова нині не запитані.

                                       *      *      *

Тепер про пастки (їх іноді м’яко називають “виклики”),  які, за загальним

визнанням, постають перед культурою (зокрема перед українською), літературою,

мистецтвом і джерела яких у тому, що називають  глобалізм, пост (чи нео)
колоніалізм, постмодернізм. Якщо абстрагуватися від теоретичних питань про

адекватність дефініцій, їх різнотлумачення і т. ін., то побачимо, що, по-суті,

ідеться про цілком конкретні і практичні речі, зазіхання або й відвертий замах

на життя національних культур, з одного боку, космополітичної ідеології, з

другого – культурного імперіалізму. На позір відмінні й різні, ці “боки” прозоро

об’єднує далекосягла мета щодо сучасного гуманітарного простору – знівелювати

(здебільше з підступним експлуатуванням понять багатоетнічності та

багатокультурності), зденаціоналізувати й “очолити”.

Микола Жулинський, критик, аж ніяк не схильний до песимістичних перебільшень,

радше навпаки, наголошує: “Наша влада ... не звертає уваги, як національна

культура втрачає свою автономію внаслідок глобальних “зазіхань” на наш

гуманітарний простір із метою сформування нового світопорядку і нової

глобальної культури – універсальної, позачасової, космополітичної. Хіба ми не

бачимо, як на наших очах в суверенній Україні ця глобальна культура творить

так звану космополітичну публіку, до речі, багато в чому і нашими українськими

умами, талантами і засобами. І ця космополітична публіка, наповнена вульгарним

скепсисом до своєї національної культури, зневажає свою мову, історію, традиції,

моральні цінності  та духовні набутки нації, із лакейською заповзятливістю аплодує

ерзацам глобальної масової культури, афішує і впроваджує іномовні, далеко не

елітарні, високопрофесійні зразки культурних індустрій і не зауважує, не бачить,

що споживання такої глобальної, як правило, штучної культури призводить до

національного зневілювання особи та до бездуховності” [5].

Справді, здавалося б, глобалізація – “проект” епохи демократії.  Але

демократія, як знаємо, “починається з тої культури, де центром світу є людина”

[7,14], тимчасом у глобалістських (як і в імперських) “пропозиціях” менше всього

йдеться про людську особистість. Культура, що теж відомо, – носій історичної

пам’яті, фактор національного самоусвідомлення і “самовираження” [1, 630], а

новітні інтернаціоналісти-імперіалісти мають щодо цього, м’яко кажучи, зовсім

інші погляди і, поза сумнівом, інші інтенції.

В українському культурному просторі “новітні ідеології” (post – чи замість –

комуністичної) та виплоджені ними модні “ізми” найпоживніший ґрунт знаходять

у сучасній молодій українській літературі.

Численні її взірці демонструють змішування не лише “високої” й “низької”,

елітарної й масової культур (явище, що дослідниками спостережене давно), а й

моралі та імморалізму, культури та некультури, мистецтва та антимистецтва,

літератури та профанованої (“попсизованої”, “порнографізованої” і т. ін.)

літератури. Поняття краси – основи мистецтва, невіддільність етики й естетики
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постають у постмодерністській літературі перед цілком реальною загрозою.

Знедуховлення художньої творчості, відверте зневаження етичного начала,

“деестетизація”, – про ці процеси в новітній літературі, зокрема в українській

(“укрсучліт”), занепокоєно пишуть учені не лише старшого покоління, а й

проникливі молоді критики й науковці (Д.Дроздовський, П.Іванишин [4] та ін.).

Наступ на саме образне слово, примітивізація мови, засмічення її нецензурщиною

слід розглядати в тому ж річищі потоптання краси, усього того прекрасного, що

на найглибиннішому рівні оберігає наша мова, що невіддільне від первинної

природи художньої творчості.

В остаточному підсумку література, її творення, творці позбуваються мети –

для чого література? В ім’я чого й задля чого найсокровенніші творчі зусилля

митців? А антимистецтво? Які побудники – моральні й художні – прикликають

його?

Серйозні аналітики підставово вважають, що спроби руйнування мови

“зсередини”, приниження й відкидання традицій, одвічних духовних цінностей,

добра, краси, “десакралізація” світочів і святощів (нерідко під прикриттям

“деканонізації”) – це все і свідомо (як “цілком політична акція”, переконаний

Вал.Шевчук) й позасвідомо, “від природи”, закладено в сучасних

неоколоніалістських та космополітично-глобалістських “наднаціональних”

стратегіях і спрямоване на загальну деструкцію, дискримінацію духовності як

такої. А отже й передовсім – на зруйнування самої серцевини будь-якої культури

– її національних основ, іманентності й ідентичності.

Проте не варто вдаватися до абсолютизації, зважмо, що “укрсучліт” – це

тільки частина сьогоднішнього українського літературного процесу, а щодо

літературної науки, то десакралізаторів і неоміфологізаторів – речників нової

постмодернітської ідеологізації – і взагалі обмаль. Більшість українських

науковців, старших і молодших дослідників літератури, чия творча активність

засвідчена великим корпусом справді ґрунтовних і свіжих за думкою й підходами

праць, спирається у своїх розробках на розуміння нероздільної єдності традицій

і модерну, вітчизняного й зарубіжного досвіду, етичного й естетичного,

національного та загальнолюдського спрямувань.

Після радянських десятиліть нищення й вихолощення  національних сутностей

і домінант чимало представників сучасної української гуманітарної науки

приходять до усвідомлення – на рівні світоглядного переконання, – що основа

основ історико-літературного (і теоретичного!) дискурсу – виважена національна

стратегія, яка категорично протистоїть відкиданню Традиції, руйнуванню

попереднього духовно-культурного досвіду, нав’язуванню маргінальних

ширвжиткових вимірів і пріоритетів. Природні й логічні процеси самоідентифікації

і самосповнення нації не лише не обмежують, а й відкривають широкі можливості

для самореалізації окремої особи, індивіда, а отже, і убезпечують науковий

пошук від послаблення його людського потенціалу, поєднуючи в гуманітарному

науковому продукті, наскільки це можливо, раціо й емоціо, матерію й дух, мету

й результат. Органічний синтез традиційних національних інтелектуально-духовних

надбань з найсучаснішими здобутками світового досвіду – це, фактично, єдиний

шлях, на якому українська нація (і українська людина), входячи в європейський

і світовий культурний простори, зможуть уникнути загрози розчинення в інших

етносах, утрати своєї колективної та індивідуальної унікальності.

Теперішні напрацювання українських учених вселяють надію, що їх не

спантеличать альтернативні виклики ХХІ століття, насування нівеляційних загроз

глобалізму та суперечності теперішнього державобудування (його хитання між

хижацько-олігархічним, ліберально-олігархічним та національно-демократичним

вибором). Підстави для таких сподівань дають справді новітні і справді наукові

підходи (наявність їх спостерігаємо чи не в усіх дисциплінах), значно вільніші

умови для польоту дослідницької думки, багато в чому інша атмосфера в

гуманітаристиці і прихід молодих, сучасних за поглядами і фаховою підготовкою,

здатних розвивати тяглість, українських учених.
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                                        *   *   *

Останнім часом академічна наука, зокрема гуманітарна, особливо

літературознавство, Інститут літератури зазнають і критики (що добре), і нападок,

тобто критики огульної, не діалогічної, бездоказово звинувачувальної.

Учені Інституту, певна річ, свідомі своїх недоліків, свідомі того, що ще далеко

до осяйних вершин. Однак ми не втратили і здатності порівнювати, отож добре

усвідомлюємо, який шлях істотних перемін пройдено і що залишилося позаду.

Доказом посутніх змін як у літературознавсті, так і в інших галузях

гуманітаристики, слугують видані чи завершувані академічне зібрання творів

Т.Шевченка (6 томів літературної і один, 7-й, том малярської спадщини вже

побачили світ), “Історія української культури” у 5 томах, “Етимологічний словник

української мови” та низка інших словників, “Історія українського мистецтва ХХ

ст.”, “Енциклопедія сучасної України” та інші енциклопедії – української мови,

історії України, дипломатична, юридична, 50-томне зібрання творів

М.Грушевського, “Історія релігії в Україні”, “Історія українського козацтва”,

“Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид”, “Універсали Івана Мазепи”, “Історія

Львова” у трьох томах, “Літопис УПА. Нова серія”... Триває підготовка

Шевченківської енциклопедії, робота над 12-томною “Історією української

літератури”...

Це зовсім незначна частина, тільки те, що “гучніше” з усього напрацьованого

українськими вченими-гуманітаріями (скажімо, не згадую я доробок львівських

колег). Ніхто не заперечує, що тут існують свої недопрацювання, похибки,

упущення і т. ін. А проте справи і зрушення в українському літературознвстві –

інституційному й неінституційному – були б, очевидно, успішнішими, якби в ньому

повною мірою панувала творча, плюралістична атмосфера обговорень,

змагальність концепцій, а не явно конфронтаційне, заангажовано-негативне

ставлення до вже напрацьованого, як це бачимо в окремих виступах “збоку”.

Адже йдеться про загальний, цілокупний літературознвчий доробок, він не чийсь,
він належить усім нам!

Безумовно, необхідне найдоскіпливіше критично-аналітичне ставлення до

зробленого, необхідні широкі і дружні дискусії. Але я категорично проти того,

коли завзято критикують ще й ненаписані праці, стоячи осторонь процесу,

остронь спільних фундаментальних проектів, а отже, осторонь вироблення нових

дослідницьких напрямів та методологічного інструментарію. Це не конструктивна

позиція, а радше руйнівна. І ставить під сумнів те, що в цих невгамовних критичних

філіппіках є добропорядна мета – хоча б така досить конкретна й актуальна,

як сприяти зростанню, збагаченню новими інтерпретаційними методиками,

реформуванню, удосконаленню української, сьогодні нібито й “антизахідної”, і

“патріархально-дідівської”, і “кріптосовєтської” і ще там якої гуманітаристики. І

насамперед це б маніфестувало (і являло!) таку логічну і сподівану в цьому разі

“єдність, а не розсепарованість по різних таборах, єдність і взаєморозуміння

всіх українських учених-гуманітаріїв – і академічних, і університетських, і

“могилянців”, і діаспорних, і просто “вільних стрільців”. Єдність на національних

засадах, бо на ненаціональних, що завжди обертаються антинаціональними, а в

наших обставинах антиукраїнськими чи й українофобськими, про яку спільну

основу і який діалог може йтися?

І, нарешті, така солідарна позиція в основному (за всієї різноманітності й

відмінності методологічно-інтерпретаційних тактик) зробила б категорично
неможливим змикання окремих науковців і критиків, “принципових

десакралітаторів”, з авторами “наоднудудку” писань із реанімованих, ще

царських, україножерських часописів чи незгірших “новонароджених”, що

сьогодні залюбки послуговуються пропозиціями, які їм постачає т.зв.

“непатріотичне” літературознавство. Унаслідку несамохіть (а частіше “самохіть”)

здобуває наукову підтримку й поширення в медіа нехитра “парадигма”: усе

українське (крім хіба що окремих новітніх дуже специфічних взірців, а взагалі –

то все) може бути тільки гіршим – неповноцінним, недолугим, таким, що вже
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відживає (“шароварщина і сало”!). А крім того, усі разом і окремо, за прикладом

радянських ідеологів, скрізь і всіляко дискредитують націоналізм, по-шулерськи

підверстуючи сюди расизм, нацизм, антисемітизм, найчастіше “ксенофобію”. І

всім тим лише доводять, що вона таки в Україні є і має конкретну назву –

українофобія [3, 228-233].  Звичайно, найбільше її в Росії, у російських ЗМІ, там

і найбільше одурманення людей щодо українських справ і українців. Але й наші,

вітчизняні, пресово-телевізійні борці з “ксенофобією” не відстають, тим паче

при отій спорадичній “елітно-науковій” підмозі.

                                            * * *

Мені не раз доводилося писати, що після тривалого періоду “відлучення” й

“відчуження” в українському літературознавсті триває інтенсивне і продуктивне

засвоєння західних теорій і методологій. Цей процес, що, з одного боку, мав

незрідка “начотницький” і “штурмовий” характер, а з другого – засвідчував

дедалі частіше “міжлітературну чинність теоретичного знання і водночас його

адаптаційну пластичність” (І.Дзюба), жвавих дискусій уже не викликає. Зазначу,

що слушним було, скажімо, спостереження того ж І.Дзюби щодо своєрідного

українського “хронотопу”: якщо на Заході була певна наступність ідеологій,

зміна й боротьба за “місце під сонцем”, то “на пострадянський простір усі ці

теорії увірвались єдиним потоком, утворивши... штовханину на методологічному

полі”; якщо там теоретична думка “йшла синхронно з художньою творчістю”,

то в Україні нерідко маємо штучне домінування якогось “моднішого”,

“агресивнішого” модуля [2, 661, 663].

Серед крайнощів і аберацій цього процесу спостерігаємо, наприклад (і це вже

не один рік викликає в мене тривогу), зниження ролі історико-літературного

методу й методики, втрату дослідницького інтересу саме до історії письменства,

до джерел, до поціновування автономної сили самого матеріалу, щонайменше

рівної силі інтерпретації, “деміфологізацію”, як пишуть, й історизму, і самих

історичних джерел.

У сьогоднішньому великому потоці дисертаційних праць досить часто

зустрічаємо дослідження, по-перше, відверто спрямовані на моністичну,

спрямлено-випрямлену, не полісемічну парадигму і, по-друге, позначені якоюсь

неофітською прикипілістю автора (авторки) до умоглядно-дедуктивного підходу

й наївною вірою у всездатність обраного того чи того модного методу. В історико-

літературних працях такі самонастанови взагалі обертаються серйозним ґанджем.

Вивчаючи й осмислюючи історію літератури, у таких випадках ідуть до

досліджуваного матеріалу із наперед заготовленими мірками, з лекалом (нерідко

зарубіжного виготовлення) та з самовпевненою вірою, що застосовуваний метод

– це універсальна відмичка від усіх замків. Матеріал (художні твори, пам’ятки,

джерела, тексти), з яким вступає в діалог історик літератури, має такі ж права,

як і його дослідник, більше того, саме матеріал часто диктує правила гри, і його

(це незаперечно) маємо чути, а не нав’язувати “несродного” йому. “Джерела

мають право вето” [6, 18], – це дуже точна формула Рейнгарта Козеллека.

Навіть талановиті дослідники й дослідниці подеколи не відчувають, як (можливо,

непомітно для них самих) відбувається повзуча схематизація багатогранних і

багатошарових, множинних, поліморфних, невичерпних – зовнішньо і внутрішньо

– безмірно розгалужених, і з центром і маргінесами, гармонійних і суперечливих

текстів і Тексту, надто коли заходиться про бінарні опозиції, дихотомії,
домінанти, архетипи, коди тощо. Ніхто не заперечує: це все теоретично й

методологічно цікаві й необхідні підходи, моделі, поняття, інструментарій

літературознавчого аналізу, і йдеться не про елементарне “аби до місця і до

речі”. Я проти самодостатності й випрямленості трактувань. Проти змішування

історико-літературної й теоретичної дискурсій.

А ще – чи пам’ятають, чи тримають  у голові автори подібних побудов, що ми

поділяємо неподільне, відсікаючи при цьому дуже багато чого – і “істотного”, і

“другорядного”, але теж невіддільного, що “поділ” той умовний, що опозиції,

дихотомії (думка/почуття, раціо/емоціо) чи коди (“батьківський”/
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“материнський”, свій/чужий) реально не існують на різних “берегах”. Вони

одне в одному, вони поєднані не “фізично”, а “хімічно”, домінанти містяться у

творі не вичленовано, а вичленовуються дослідником з-поміж “недомінант”.

Це все – єдина гармонізовано-суперечлива формозмістова єдність. Навіть образне

визначення “неевклідова” геометрія в цьому разі надто “геометричне”. І

осмислювані нами Космос і Хаос розташовані не на різних полюсах і в різних

вимірах, а тут-таки серед нас, у нашому матеріальному й духовному просторі.

Бо єдиний центр літератури, мистецтва, витвореного ними світу – це людина,

людський універсум.

Цілком підтримую міркування А.Ткаченка, висловлені в ґрунтовній, індивідуально

виразистій і тим цікавій праці “Мистецтво слова (Вступ до літературознавства)”

про “анатомування” та про “внутріполюсність” і цілісність об’єкта. Називаючи

довгий ряд опозицій, визначених І.Хассаном, який прагне розрізнити модернізм-

постмодернізм за їхніми прикметними характеристиками (форма закрита/

відкрита, мета/гра, план/випадок, майстерність/вичерпаність, ієрархія/анархія

тощо), А.Ткаченко солідарно-полемічно підсумовує все це так: “Перші з наведених

(знову ж таки – змістових) домінант нібито належать модернізмові, другі –

постмодернізмові. Здається, з не меншими підставами їх можна віднести й до

самого лише модернізму, адже він не є таким однобоким, а полюсується і

всередині себе. Втім, то не лише його власні противенства, а й перейняті від

попередників через їх діалектичне заперечення та нарощування нових

мистецьких якостей, серед яких найголовніша – художність. А вона вимагає

постійної еволюції форми.

Попри історичну плинність уявлень про художність і її критерії, згармонізована
формозмістова єдність лишається однією з найтривкіших підвалин, що

вирізняють мистецькі здобутки на тлі минущих фактів літературного процесу”

[10, 435].

                                              * * *

У дискусії довкола створення нової академічної історії української літератури

її учасники нерідко вдаються до цитатних аргументів: що сказав про історіописання

літератури та історизму Г.Яусс, а що П.Волфі, а ще раніше Ф.Ніцше, або

Ф.Шлегель, або Г.Гервінус, а що, наприклад, Г.Гадамер, Д.Перкінс і т. ін. Але,

по-перше, навіть до найближчої в часі з цих концепцій 15 років, а до найдальшої

– і взагалі століття, і до й після них процес вироблення нових методологічних

підходів не припинявся; по-друге, суперечливих, узаємозаперечних “пропозицій”

у світі сила-силенна (хоч чимало з них рішуче претендують бути

найдосконалішими). І все це при тому, що в нас найчастіше звертаються до

європейсько-американського досвіду, мало враховується весь слов’янський і

зовсім не береться до уваги досвід східний. По-третє, найбільший і незабутній

(може, родовий?) ґандж науки минулого століття (марксистсько-ленінська –

лише найпоказовіший вияв) – пристрасть до абсолютизації, “доктринеризації”

одного з підходів, одної з систем, концепцій, моделей.

Кажучи про “історіописання” і врахування зарубіжного досвіду, дехто з наших

опонентів рідко коли згадує М.Грушевського, С.Єфремова, Д.Чижевського,

М.Зерова, М.Возняка, Л.Білецького, зрештою, І.Франка, багатьох інших

попередників – тож питаємо: мусимо ми їхній досвід пам’ятати, брати до уваги,

користатися ним? І.Фізер у статті “Про історію в літературі та історію літератури”,

розповідаючи один із епізодів німецької ситуації, пише: “Доводити не стану, чи

стала історія літератури для німців зайвою, чи ні. Це їхні справи (курсив мій. –

В.Д.). Для нас вона, цупко вплетена в наш історико-суспільний контекст,

залишається й далі вельми актуальною” [11, 5-6].

Саме так! Виходячи з такої настанови, тобто з того, що потрібно для нас, що

диктує українська ситуація, і не лише теперішня, а й, сказати б, трансцендентна

– повернути українцям їхню історію, зокрема історію літератури, у щонайбільшій

її повноті, – тільки й можна було братися за 12-томний грандіозний проект.

Одна з найскладніших проблем літературної історіографії, довкола якої чимало
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спекуляцій, – це поєднання інтерпретаційної неупередженості й національно-

духовного історизму. І поради К.Поппера (“уникати по можливості несвідомого,

а тому некритичного упередження у викладі фактів” [9, 291]), і застереження

І.Фізера (“історія без історизму”, тобто “без ідеологічного підтексту”) можна

брати до уваги, – щоб уникнути крайнощів. Але в цілому, якби навіть ставити

перед собою таку дещо абстраговану мету (вона з огляду на українські реалії

навряд чи буде доцільною), то несвідомо, незумисне, імпліцитно наше сьогоднішнє

світорозуміння і світопочування  неминуче знайдуть своє відбиття в текстах. Тут

на повний голос заявляє про себе українська специфіка. Крім того, існує ще й

таке поняття, зовсім не протипоказане науці й не відторгнуте нею, як пафос,

патос (а то й етос), а він у нас – і такої “заідеологізованості” ми аж ніяк не

соромимося – етноохоронний і націотворчий, а отже, спрямований проти будь-

яких нігілістичних і руйнівних тенденцій.

Загалом кажучи, один з основоположних складників академічної “Історії

української літератури” у 12 томах (АІУЛ-12), основа її наскрізного історизму –

не просто декларовані наступність, тяглість, увага й повага до традицій,

літературознавчої зокрема, а принципове опертя на набуте й наскрізний –

духовний і ментальний – діалог (і полеміка!) з ним.

Виходимо з того, що традиційне – аж ніяк не консервативне, застаріле,

старосвітське, патріархальне і т. ін. Існують, скажімо, класичний поетикальний

аналіз і структуральний, і архетипічний тощо, і саме класичний, який ніби й не в

моді, у сучасній практиці, зокрема авторитетних українських учених і критиків,

найпоширеніший. Індивідуальний хист, майстерність, начитаність, інтуїція і світогляд

кожного з літературознавців диктують йому власний спосіб мислення, тлумачення

текстів і нарації. Який індивідуальний метод у І.Дзюби, до якої із зарубіжних

методологій його причислимо? А до жодної. У нього – методологія Івана
Дзюби, в якій угадуємо й невмирущий традиційний класичний академізм (від

І.Франка до О.Білецького), і відгомін продуктивних стратегій і тактик періоду

модернізму.

Безумовно, за отої рясноти переповідань, калькувань, компіляцій зарубіжних

систем і технологій проблема творення власних, адекватних українській культурі,

іманентних для неї теоретично-методологічних концепцій, герменевтично-

інтерпретаційних “винаходів” залишається актуальною. Я сказав про внесок тут

І.Дзюби, але певен, що взятий в діахронії український літературно-науковий

досвід, нагромаджений визначними істориками літератури, а також багата сучасна

практика таких учених, як Ю.Барабаш, Д.Наливайко, М.Жулинський, І.Денисюк,

Г.Сивокінь, М.Ільницький, Р.Гром’як, Г.Клочек, згадуваний нами І.Фізер та ін.,

дають підстави говорити про окресленість індивідуальних і національно засадничих

методів, хай не завжди спеціально сформульованих самими дослідниками. До

методологічних пошуків удаються й молоді науковці, і наймолодші (не називатиму

тут імен – вони в більшості своїй на слуху). Не маю сумніву, новий і новаторський

– український – теоретико-методологічний “проект” чи “проекти” не за горами.

Важливо, що національні літературознавчі досвіди, базовані на пошані до

традицій, внутрішньо полемізують – ясністю, чіткістю, прозорістю свого викладу

– ще з однією сьогоднішньою “модою” – науковоподібністю, з тим, що я

називаю “міжученимимовлення”. Звісно, літературознавство, теорія літератури

потребують оновлення, зокрема й термінологічного, до вжитку залучається багато

спеціальних досі не використовуваних понять, номінативів. Але гріх гіпертрофії,

крайнощі на цьому полі призводять до такого засилля іноземної лексики, що в

реченнях, буває, залишаються  рідномовними лише сполучники та числівники,

навіть дієслова (персоніфікувати, атрибутувати, акцентувати, експлікувати,
верифікувати, корелювати, дефініювати, диференціювати, зредукувати,
змасифікувати (!) тощо, тощо) втрачають український вигляд.  Біда ця має не

просто лінгвістичний характер, це вже, я б сказав, методологічна вада: автори

подібних праць (серед них чомусь багато “кандидатських”) байдужі до

національно-мовної самобутності своїх текстів і, основне, не відчувають
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занепокоєння, що позбавляють їх діалогічності. Вони або не вірять, що написане

ними може знадобитися ще комусь, окрім герметичного гуртка вчених-

“одновірців”, або взагалі не переймаються цим. У колишні часи як обов’язкова

для виконання настанова на всіх перехрестях цитувався ленінський афоризм:

навіщо говорити “будировать”, якщо є чудове російське слово “возбуждать”.

Чи таким саме, директивним, шляхом слід боротися з перевантаженням, а то й

засміченням літературознавчої мови іншомовною, до ладу й не до ладу вживаною

лексикою – не знаю, мабуть, ні (хоча, скажімо, у Франції існує заборона на

англомовні терміни). А що в наукових текстах має бути подолана пошесть

науковоподібності, еклектично термінологічної захаращеності і, відповідно,

“зрости відсоток” української лексики й термінології, це беззаперечно. І ще:

показово, що кращі, поважніші українські праці не дають жодних підстав для

тривоги з цього приводу.

Що ж до академічної “Історії української літератури”, то неважко спостерегти,

що її проблеми – повноти-неповноти, відбору, наступності, об’єктивності,

достеменності інтерпретації, мети і джерел, історії і критики, історичного контексту

й контекстуалізму, наративності чи енциклопедичності, рецепції й адресата – це

супровідні проблеми всіх історій і істориків літератури,  що засвідчує, приміром,

книжка 1992 р. Д.Перкінса “Чи можлива історія літератури?”

Д.Перкінс не погоджується з Г.Яуссом, автором близької нам за назвою, але

не за висновками праці “Історія літератури як виклик теорії літератури” (1982) і

солідаризується із С.Шмідтом, перший розділ роботи якого називається

“Створення історії літератури: необхідний і неможливий проект”. Цікаво, він

наводить такий парадоксальний висновок С.Шмідта: сьогодні панує “одна фігура
аргументації, а саме та, яка передусім стверджує, що історія та історія літератури

переживають кризу – для того, щоб знову показати – оновлену – необхідність
історії літератури” (курсив мій. – В.Д.). До речі, сказано це 1985 року.

Праця Д.Перкінса, за всіх сумнівів американського літературознавця, які він

нерідко сам і розвіює, та скептичного ставлення до деяких застарілих версій

або новочасних винаходів в історіографії (і частина з них, їй-право, заслуговує

на таке ставлення), усе ж переконує в необхідності і плідності нашого історико-

наративного задуму (“Дивовижно, якою легкою та популярною і водночас

пізнавальною і проникливою іноді може бути наративна історія літератури” [6,

28], – пише Д.Перкінс про праці ХІХ ст.

У статті “Про історію літератури, якої досі не було” я писав про адресата

майбутньої нашої “Історії” так: “це – не студенти, викладачі, учні, учителі (хоч і

вони, звичайно). Призначення таких “Історій…” – розповісти своєму народові

та світові про літературу (і духовність, неповторність культури) одного з багатьох

народів Європи”, тобто для світу і нащадків. Справді, для кого і для чого

пишуться будь-які історії? Щоб представити іноземцям і нащадкам свій етнос,

свою країну, культуру.

Я.Поліщук із такого означення майбутнього адресата “Історії української

літератури” іронізує. Воно, на його думку, дуже абстрактне (хоч теза про наступні

покоління все ж видається критикові “топографічно конкретнішою”). Дозволимо

собі й ми поіронізувати. Треба конкретніше? Будь ласка: для викладачів ВНЗ,

старшокурсників-філологів (і заочників теж), слухачів спецкурсів, зокрема й

тих, що читаються в університетах Польщі, учителів, особливо спеціальних гімназій

і ліцеїв. І точно не для школярів молодшого й середнього віку.

Шановний колега, який, очевидно ж, не оскаржує формулу “мистецтво для

мистецтва”, мусить погодитися, що може бути коректним і положення “наука

для науки”, “історія літератури” для історії літератури. Адресат у таких випадках

ще більше абстрактний, ніж світова громада й наступні покоління, але це не

означає, що він ефемерний, що його немає. Тим більше, що і про того реального,

конкретного адресата, в існуванні якого прагне впевнитися Я.Поліщук (викладачі,

студенти, учні, учителі – і професори!), ми теж не забули.

Інша – і складніша – справа з питанням про народність, яке порушує Я.Поліщук.
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Народність – питома, уроджена ознака української літератури, яка не знічев’я

пішла на історичний рішучий крок – заговорила мовою свого народу, стала на

його і її захист, і з’ясування цієї проблеми лежить поза ходульними

контраверсійними (“за” і “проти”) версіями, одної з яких, на жаль, дотримується

згаданий дослідник. Та це, як кажуть, предмет окремої дискусії (так само, як і

взяті зі стелі проблеми “академічного монополізму”, “інституційного

консерватизму”, “уніфікацію ситилю” в “історії...”, “всемогутнього редактора”-

цензора та інших відвертих фантазувань, яких, на диво, багато в цитованій праці

загалом сумлінного дослідника).

* * *

Нині стали більше, порівняно з 1990-ми роками, писати про соцреалізм. Хоча

правильніше було б сказати – про літературу радянського періоду. Бо, по-

перше, аж ніяк не всі українські письменники мають якусь до нього причетність

(скажімо, В.Стус, Ліна Костенко, Григір Тютюнник, Євген Гуцало та й чимало

інших). По-друге, багато, більшість справжніх талантів, потрапляючи до

“соцреалізмівського” полону, поступово не тільки тікали з нього, а й із середини

підточували, руйнували його основи. Тому, до речі, у нашій літературі було

стільки творів, анафемованих ім’ям того ж таки соцреалізму (хоч би “Собор”

О.Гончара), чому ж їм тепер приписувати те, що вони переборювали, як могли?

Тим паче, що (і це по-третє) якраз завдяки цій внутрішній, для байдужого ока не

дуже помітній, боротьбі з методом і сам соціалістичний реалізм у 1940-х і в

1980-х роках – це зовсім різні схеми-системи, яким, на мій погляд, варто давати

й різні означення. Свідомо наражаючись на кпини й погейкування з боку критиків

усього віджилого, я заявляю щиро й відповідально: якщо написані за радянського

часу названі на початку статті романи  Ч.Айтматова, “Втрачені домівка” й

“Хамелеонові кольори” Й.Авіжюса, “Дата Туташхіа” Ч.Аміраджебі, “Біла церква”

І.Друце, “Прощання з Матьорою” В.Распутіна і ціла (таки численна!) низка подібних

(звичайно ж, і українських, зокрема “На полі смиренному” та “Дім на горі”

Вал.Шевчука), – це “соціалістичний реалізм”, тоді я за нього.

Загалом у нас пишуть про соцреалізм приблизно так, як колись, під час війни,

люди, які не бували на окупованих територіях, уявляли тамтешнє життя: розстріли,

шибениці, концтабори, катування, партизани, підпільники, спалене житло, холод,

голод. Так, це жорстока правда, усе це було, більше в містах і містечках, менше

в селах, де, бувало, ні самих окупантів, ні партизанів поготів узагалі не бачили.

Але поза всім тим було звичайне і звичне повсякдення, екзистенція, люди їли і

спали, дбали про харчі та одяг, житло, отже, про якийсь заробіток, доглядали

дітей, були похорони, були й одруження та народження, хоч, безумовно, значно

рідше. А діти (як і вічність тому, як і до війни) грали  в піжмурки, купалися в

річці й не скрізь створювали підпільні піонерські чи комсомольські організації.

Літературний процес 60-80-х років, певна річ, одержавлений, контрольований,

санкціонізований,  тематично (та й жанрово-стильово) ієрархізований, та все ж

це був і літературний, і український процес. Він мав досить прикметну особливість:

за певними винятками, вирізнявся творчою активністю його учасників. Наприкінці

50-х – у 60-х роках дебютували Ліна Костенко, М.Вінграновський, В.Стус, І.Драч

і багато інших поетів і прозаїків-шістдесятників, і в 70-х виходили з більшим чи

меншим трудом книжки Гр. Тютюнника, Р.Іваничука, Є.Гуцала, П.Загребельного,

А.Дімарова, Вал.Шевчука, В.Дрозда, Б.Харчука… А скільки творів зазнали

шельмувань за відступи від соціалістичного реалізму – цензура була пильною й

суворою, ідеологічний нагляд на всіх рівнях не послаблювався (а іноді

посилювався, скажімо, у 1970-х роках), а все ж таки ці твори, перед тим як

стати проскрибованими, у журнальних варіантах чи окремими виданнями

з’являлися. Слідом за поколінням 60-х приходило покоління нове, дуже самобутнє,

зі своїм обличчям і голосом; була “тиха поезія”, важко і складно, але заявляла

про себе “київська школа”. Робоче “повсякдення” окупаційної літератури

потребує уважно-доскіпливого вивчення й перепрочитання: тут так багато, крім

гостро і слушно критикованих нами тоталітарної неволі, її норм і законів –
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сильніших чи “тихіших” проривів і бунтів (досить згадати, як у час посилених

утисків оригінальної творчості, мови, удар на себе взяли  українські перекладачі),

багато дивних щасливих збігів, “жартів долі”, парадоксів письменницько-критичної

взаємовиручки на всіх рівнях (М.Лукаш пропонує посадити його до в’язниці

замість І.Дзюби, який мав сухоти) тощо. Існував конформізм, існував і

нонконформізм, зокрема художній (як, наприклад, у М.Вінграновського).

На індивідуальному рівні, в окремих клітинах літературного організму, якщо

висловлюватися пафосно, не вщухала боротьба за незалежність.

Отож є робота і для теоретиків, які мають з’ясувати, що становить собою

“соцреалізм” у постулатах, проголошеннях, і що – наяву, а ще більше – для

істориків літератури, для нового наукового освоєння ними дуже широкого

(півстоліття), складного й суперечливого матеріалу. На жаль, мало що

конструктивного може внести тут отой знову ж таки нігілістично-деструктивний

підхід із його вже виробленою “манерою” безапеляційного – без простеження

контекстів, еволюцій, винятків – заперечення художньої повноцінності того, що

створено попередньою літературою, тим більше, в осоружні часи (таке історики

літератури постмодерністського ґатунку воліють відкидати).

Про достеменно історико-літературний і контекстуальний підхід скажу

докладніше.

Розрізняти явища й тенденції процесу (а не “перевіряти” їх теоретичними

абстракціями) – норма для будь-якого історико-літературного дослідження. Коли

ж ідеться, скажімо, про чи не фантасмагоричні процеси в тоталітарній літературі

30-50-х років, то тут уважний, доскіпливий, сказати б, “мікрохірургічний” підхід,

може, найнеобхідніший. Той, хто поставить собі за завдання сумлінно, на рівні

“всечитання”  простежити після засушливих 30-х, формально-змістові зміни,

їхнє зародження, “прокільцьовування” в українській літературі, зокрема,

починаючи з воєнних, а потім – із другої половини 1950-х років, не зможе не

завважити, як поволі й поступово відсвіжується сама українська мова, з’являються

нові й різні інтонації художньої оповіді, як означується тенденція – і стильова й

концепційна – ліризму (саме поняття ліризму легалізується й утверджується);

як те, що умовно можна було назвати описовим, “називальним” психологізмом,

ставало психологізмом насправді. Певна річ, новозміни в літературному процесі

кінця 1950-х – поч. 1960-х з’являлися не вмить, деякі з них ледь окреслювалися

ще в першій половині 1950-х, інші по-справжньому  вияскравилися лише в середині

1960-х; вони охоплювали різні жанри й види літератури (згадаймо, який спектр

модифікацій відкрила новела шістдесятників чи як увірвався в тодішню українську

поезію білий вірш, як були реанімовані чи апробовані в ній уперше прелюди,

балади, рубаї, хоку тощо). З боязкого, половинчастого процес перемін

трасформувався протягом 1960-х в активізований рух ідей і форм, а ще жанрів

і стилів – “по всьому літературному фронту”.

Нарощування нових якостей художнього процесу простежується не менш

виразно й на індивідуальному рівні, тут усе, вже означене, виявляється наочно і

зримо: візьмімо, для прикладу, повість Гр.Тютюнника “Хмарка  сонця не заступить”

(1957) і роман “Вир” (1960), повість А.Дімарова “Син капітана” (1958) і його

сільські історії “Зінське щеня” (1969), повість В.Земляка “Рідна сторона” (1956)

і роман “Лебедина зграя” (1970). Усі повісті були дружно підтримані критикою,

у них упізнаються автори пізніших творів, але в цих “парах” розпізнаємо

(зобов’язані розпізнавати), крім природних індивідуальних еволюцій, і отой

загальний рух ідей і форм літературного процесу 1950-60-х років.

Не забуваймо, усе це відбувалося аж ніяк не за сприятливих суспільних і

творчих умов (1965-го року поновилися арешти української інтелігенції і почалися

“погромні” кампанії щодо шістдесятників і не тільки). До прикладу, перманентні

спроби відійти од різного роду детермінованості, удатися до засобів умовності

(“Криниця для спраглих” І.Драча, “Катастрофа” В.Дрозда, “Хроніка міста

Ярополя” Ю.Щербака), моделювати героя не за визначеним масштабом-схемою,

а рефлективного, амбівалентного, “некерованого”, пильнувалися дуже строго й
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розцінювалися як відступи од соціалістичного реалізму. І все ж потяг авторів до

таких “відступів”, прагнення пропонувати свій “маневр”, обстоювати право на

власний погляд і пошук (а все це мало найрізноманітніші вияви на проблемно-

стильовому та інших рівнях) спостерігаємо фактично постійно. Спроби, сміливіші

й боязкі, таки ж були, їх знищували в зародку, а вони з’являлися знову і знову.

Симптоматичною, хоча здебільш непрямою, полемікою з тодішнім суспільством

та його вимогами було художньо-публіцистичне тлумачення поетами 60-х того,

що називалося зображенням або “оспівуванням” людини праці.

Тепер нерідко пишуть (із негативним відтінком) про “народництво” чи

“неонародництво” поетів і прозаїків-шістдесятників (і не лише їх). Справді, вірші,

в яких ідеться про важке щастя баби Онисі, Марії чи Насті, котрі “будять

дзвоном дійниць село” (В.Симоненко), чи про дядька Якова, учительку Віру

Іванівну, хліборобів, не менш хоробрих і значущих, ніж уславлені космонавти

(Б.Олійник), про “імператрицю” Варвару в “короні з буряків” і “кукурудзяний

народ”, “народ із крові і землі” (М.Вінграновський), вірші, в яких постають

Горпини і Теклі, Тетяни і Ганни, “Сар’яни в хустках і Ван-Гоги в спідницях,

Кричевські з порепаними ногами”, дві сестри, старенькі й сухенькі, чиє “вмерло

“бути чи не бути” (І.Драч), та й чимало інших і поетичних, і прозових творів

можна при поверховому й не конструктивному підході тлумачити як данину

всіляко підтримуваній “важливій” з погляду соцреалізму та офіційно заохочуваній

темі (було в тодішній літературній продукції чимало і її, догоджальної данини).

Але у згаданих віршах не можна не побачити й не відчути особливої (до речі,

завваженої критикою 60-х) щирості, схвильованості і справжньої художньої

сили, національної прикметності: тут чулися тривога, “безневинна вина” (І.Драч),

а отже, і протест, полеміка з ідеологічною демагогією. Скільки, далебі,

наговорено слів, виголошено пропагандистських промов про те, що для соціалізму

людина праці – основа і опора суспільства, а де вона, ставили питання поети, та

справжня увага до людини-трудівника, до людини взагалі? Звідки ж її реальна

“невизначальність”, її бідність і закинутість – від “непутящої одежі” (О.Довженко)

до відвертого нехтування її найпекучішими життєвими запитами та потребами?

А фільми, а книжки, а пісні 50-х років – усі твердять, що радянській людині

працюється й живеться найкраще у світі.

Цей проблемний масив, що мав безліч найрізноманітніших, з більшими чи

меншими порушеннями стверджувально-критичного “балансу” виявів, “підтем” і

“підпроблем”, мотивів, психологічних поворотів, типажу, деталей, ми сприймали

в ті часи як посилення гуманізму літератури і як суспільну критику, як мужнє

слово, що його першим мовив О.Довженко, на захист людей із “мозолястими

руками”, яких насправді забувають, роздмухуючи натомість галасливі ідеологічні

кампанії вшанування “передовиків” і “маяків”, не завжди й вартих того. Певна

річ, цей ідейно-художній прорив не був масштабним, ця полеміка не була

повноголосою – народ бо ж виступав лише об’єктом солідарного співчуття, а

не самостійним суб’єктом; не набула гострого  осмислення, приміром, тема

“совка”, вона поставатиме згодом і поволі. Але перегляд багатьох  непорушних

постулатів, неапологетичні вглядання в “головного героя сучасності” починалися

саме тоді.

Аналізуючи-розрізняючи і зовнішні, “видимі”, і “внутрішні”, підтекстові,

“заховані” тенденції, проблеми, зв’язки літературного процесу 1950-х, 1960-х і

1970-х років, не мусимо наспіх “перегортати” все це – інакше багато чого не

дочитаємо в такому непростому, драматичному полемічному діалозі, який вело

з тоталітарним суспільством, щоправда, не на всіх “етепах” і  не завжди

випростано, українське письменство.

Наголошую ще раз на необхідності концептуально розрізненого,

диференційованого підходу до вивчення творів, явищ, тенденцій “радянського

періоду” аж ніяк не задля виправдання (і так само не для суцільного осуду всіх

кривд і правд, бід і вад тодішнього літературного процесу.) Не меншою, якщо

не більшою, мірою все це необхідне й чинне, коли йдеться про письменницькі
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індивідуальності, їхні творчі прояви й вияви, еволюції чи шлях униз. Так, шкода,

що, скажімо, у дискутованому іноді питанні щодо конформізму – нонконформізму

шістдесятників не обходиться знову ж таки без байдужо-огульного негативізму

(на взірець колишньої суцільної глорифікації).

* * *

…Сьогодні Олесь Гончар виявився чомусь відповідальним перед “укрсучліт”

за всіх “соцреалістів” і соцреалізм у цілому. Що й казати, у рецепції й інтерпретації

його творчості в попередній час було надмір позитивного пафосу, а то й

суперлативів. Що й казати, нове вглиблено-аналітичне, академічне, спокійне,

нероздратоване, а всебічне, контекстуальне, адекватне, науково-об’єктивне

перепрочитання і цієї епіки, і всієї літератури 40-80-х років необхідне й актуальне.

Та, на жаль, часто маємо справу, як я вже казав, із протилежним – одномірністю

й одновимірністю застосовуваної інтерпретації, моноспрямованістю й

випрямленістю трактування, ігноруванням національного начала, індивідуальної

своєрідності художнього слова.

Найбільше потрапляють під такий обстріл “Прапороносці”, перший великий

твір, писаний 27-28-річним, ще в солдатській гімнастерці, О.Гончаром.

Розвінчується передовсім ідеологічний, “мілітарний”, “визвольний” дискурси.

Певна річ, для колекціонерських виписок тодішніх ідеологем ця трилогія (зокрема

в першій своїй редакції 1946-1948 рр.) – більш ніж вдячний матеріал.

Однак об’єктивний історик літератури знайде тут чимало приводів для аналізу

інших сторін і моментів твору, для полеміки (адже серед сотень присвячених

романові статей, написаних за сорок років, мабуть же, є й такі, що містять і

щось посутнє) і просто для фахових міркувань. Чому, зрештою, оминати сьогодні

ті шари – дискурси в романі, які не стали домінантними в ньому, проте були

симптоматичними на той час і викликали підсвідому читацьку солідарність?

Приміром, любовна лінія Шура Ясногорська – Брянський – Черниш  так

особистісно і з таким по-людськи злободенним для воєнної та повоєнної пори

опоетизуванням почуття “лебединої вірності” не оприявнена, мабуть, у жодному

творі “всесоюзної прози”. А дискурс український, національної ідентичності,

який можна завважити не лише в більш чи менш індивідуалізованих образах

доблесних воїнів – поліщуків, донбасівців, подоляків, у гуморі Хаєцького, у

постійно присутньому у творі мегатопосі України? І це в роки, коли ширилася

обивательська (очевидно, спецагентурного виробництва) “версія” про українців

як про “прєдатєлєй”, що “на печі, под подолом у жон сідєлі”. Є у трилогії і

знаний О.Гончаром із власного досвіду шар військовий (окопи, бої, артпідготовка,

медсестри, масові загибелі, похоронки), що вносив у цю українську воєнну

епопею дух пережитої достеменності, дух екзистенціальної правди. А ще й

наскрізний настрій людської радості від того, що кінець війні, людиновбивству,

від передчуття нормального – з сім’ями, дітьми, коханими – мирного життя, яке

ось-ось настане (усе це так контрастувало з домінантним жорстоко-мстивим

мілітарним мотивом “Убєй єго”, “викорінюй (за К.Симоновим) до третього

коліна”).

Можна говорити про особливий ліризм, особливе його поєднання з епічністю

“Слова о полку Ігоревім”, яку огортали “теплі Гольфстріми лірики” (Л.Новиченко);

про саму мову, яка порівняно з виробничо-механістичними текстами 30-х оживала,

ставала індивідувалізованішою, колоритною, метафоричною, поетичною… Я не

забуваю при цьому про гострі ідеологічні нашарування роману й не закликаю на

них не зважати. Проте дослідники історії літератури мають усе ставити в контекст,

порівнювати з досвідом попереднім, брати до уваги  реалії того часу (а в ньому

зовсім не ефемерними були і віра, не вся і не в усьому засліплена, і солдатська

мужність, і святість фронтової дружби та побратимства, і знудьгованість за

мирною працею), вглиблюватися в інші шари, бачити приховане, розпізнавати

природне і штучне… Отож маємо всі підстави поміркувати, надто в дусі сучасних

рецептивних концепцій, чому, чим викликала такий читацький інтерес ця книжка,

принаймні в перші десять років після її появи.
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Усі вільні писати нині що завгодно, сповідувати будь-які концепції,   але

твердити, не обтяжуючи себе жодними аргументами, що твори О.Гончара

“отруювали душі сучасників” чи що його герої “вражають варварським садизмом”,

і приклеювати авторові не лише “Прапороносців”, а й “Людини і зброї”, “Собору”,

“Циклону”, “Твоєї зорі”, в яких не можна не завважити неухильної еволюції

його національно-духовного прозописьма й постійної полеміки з антилюдяними

постулатами і практикою тоталітаризму, наличку “класика соціалістичного

реалізму”, – то вже поза межами будь-якої науковості, та й етики так само.

А ще   не розумію, чому сьогодні ті, хто критикує соціалістичний реалізм і

“культівську літературу”, об’єктом своїх атак дружно обрали, переспівуючи

одне одного, саме О.Гончара. Не М.Бажана, наприклад, не М.Рильського, не

М.Стельмаха чи Л.Первомайського, А.Малишка... А хіба не мав своїх гірких

оман і О.Довженко? Категорична, байдужа до розрізнення, до нюансів критика,

принцип вихоплення-нанизування лише „потрібних” цитат ніколи не були слушними

і справедливими, а щодо О.Гончара й усіх названих митців то й поготів. Та й

таке. Важко не завважити, що ця критика має суто ідеологічний, а не художньо-

сутнісний характер. Зосереджуємось на тому, що на очах втрачає свій сенс,

замість вести справді фахову розмову про неповторні індивідуальні, національні

образно-стильові та мовні особливості й достоїнства визначних письменників,

класиків української літератури, а отже, і про їхні художньо-формальні

прорахунки, недоліки й поступки.

О.Гончар – єдиний із названих авторів дожив до часів незалежності й міг

повною мірою оприявнити те глибинне, внутрішнє,   те основне, що завжди

жило в ньому, те, що так чи так пульсувало в його творах і випромінювало

світло духовної енергії. Зокрема, і пройдену ним світоглядну еволюцію, яку

зримо засвідчують його щоденники, хоча б такий запис у них:  “...Остаточно

Ленін для мене вмер після того, як нещодавно в котрійсь із газет я прочитав

його факсимільне, написане власною рукою моторошне слово “вешать!” А   якщо

вже судимо О.Гончара з винятково ідеологічно-політичних позицій, то   чому

залишається поза увагою його громадянська, патріотична поведінка в часи

виборення незалежності України, утворення Руху, коли він вийшов із КПРС –

без вагань і зважувань, коли так прямо розкрилася його пронесена крізь усі

твори  шевченківська любов до України.

Анатолій Погрібний у своїй ( на превеликий жаль, останній) книжці “Літературні

явища і з’яви”, полемізуючи як із поверховим трактуванням “Прапороносців”,

так і “Собору” та “Твоєї зорі”, із спробами перетворити їх автора на “типового

соцреаліста”, кваліфікує це як “дріб’язкове мстиве і браконьєрське “скидання”

О.Гончара з п’єдесталу”. Критик слушно наголошує на полемічно-

стверджувальному характері самої світлолюбної позиції О.Гончара. “Якщо не

світло й чистота, якщо не прагнення людини до краси та досконалості, то що

тоді? Невже деструкція, антигуманність та цинічність?” (С. 404) – із цими словами

пристрасного й завжди справедливого Анатолія Погрібного не можна не

погодитися.

Не хотілося б, але мушу вияви негативістської рецепції О.Гончара розглядати

в контексті вже не раз згадуваного тут постмодерністського зневаження,

десакралізації духовних цінностей, національних передовсім, дискредитування

визначних українських постатей.

О.Гончар із його утвердженням найвищих людських доброчесностей,

найсвітліших моральних ідеалів – вірності в любові до рідної землі і в коханні,

честі й совісності, громадянської незаспокоєності, національної гідності, людської

порядності, сприйнятливості до краси – не може не викликати негацій у сучасних

десакралізаторів (чомусь не викликає їх, приміром, справді типовий соцреаліст

О.Корнійчук і йому подібні). Бо О.Гончар – не просто дражливий об’єкт, він

опонент.   Опонент тим, “хто без святинь, у кого душа не заповнена почуттям…

пам’яті й любові”. (Утім наукова етика вимагає зробити тут застереження: не всі

дослідники й дослідниці свідомо “працюють” на руйнівну щодо українства



Слово і Час. 2008 • №944

парадигму, у декого це радше наслідок абсолютизування, аж до захоплення,

котроїсь із запозичених національно неадекватних і неполісемічних “стратегій”,

для яких “матеріал” і його специфіка не суть важливі, для яких джерела “не

мають права вето”.

Перечитувати українську художню літературу та критику 1940-1980-х , істотно

реформувати (чомусь нині полюбляють у таких випадках казати “руйнувати”)

соцреалістичний канон – украй необхідно, зокрема і для того, щоб бути готовими

до написання нової – об’єктивної і повновартісної (наскільки вистачить сил і

можливостей) “Історії української літератури”. Тільки ж маємо усвідомлювати:

для чого це робимо? Що хочемо знати? Чого хочемо досягти? Чи нічого не

хочемо? Чи так, як із неоміфологізаторськими дискурсами Шевченка, Лесі

Українки, Франка, коли найосновнішою метою вислідів стає... їх “десакралізація”?

Або ж так, як із “Собором”: і компартійні, і постмодерні оцінки роману однаково

негативні, а різні тільки конотативно. У тому ж “Соборі” О.Гончар запитував із

тривогою: “Невже душа висихатиме... І зникатимуть святощі, а на їхнє місце

вдиратиметься цинізм?” А сьогодні питаємо розгублено: “Живемо в добу

неоцинізму?”

* * *

Коли я писав якось, що маємо взорувати на світові виміри, а покладатися на

засади, традиції, критерії власної національної системи цінностей, не мордувати

себе “всесоюзними”, “есендівськими” і  європейськими та й іншими контекстами

(контекст найпрезентабельніший не мусить пригноблювати Текст), то, звісно ж,

не мав на меті оберігати рідну мені літературу від найсуворіших, за світовими

мірками, оцінок і обстоювати національну обмеженість, провінційність,

рустикальність, нативізм тощо. Хотілося лише наголосити, що контекст – усього

лиш контекст, це не щось ідеальне, не “вищий суддя”, не “взірець для

наслідування”; він, як і текст, має свої кращі й гірші аспекти, позитивні й негативні.

А це, коли йдеться про українську літературу і її контексти, дуже рідко береться

до уваги.

...Масове винищення української творчої й наукової інтелігенції, найсвітліших

умів, найзіркіших талантів відбувалося в центрі Європи й на очах усієї цивілізації.

Чи прокричала про це світові словами гніву, болю й солідарності демократична

європейська спільнота? Розуміємо, у тому контексті, у письменстві зарубіжжя,

серед митців-модерністів були й такі, серед них і досить знані, хто захоплено

сприймав соціалізм в СРСР і навіть особисто Сталіна. Але ж не всі. І, очевидно,

не тільки залізна завіса  перешкодила європейцям залишити письмові,

документальні свідчення про неймовірне, не зрозуміле для здорового глузду

вигублення цвіту української нації – інтелігенції, про голодомор 1932-33 років –

сплановане сталінською клікою винищення основи української нації – селянина-

хлібороба, господаря.

Тепер ми мусимо переконувати, доводити світові, видобувати з архівів

документи, наводити інші свідчення на доказ того, що недобачене Європою

моторошне жахіття в Україні було достеменним геноцидом українського народу

(послідовні зусилля в цьому напрямку Президента В.Ющенка, попри постійні

десакралізаторські демарші проти нього, – достоту історичні й неодмінно мають

увінчатися успіхом). Мусимо бути глибоко вдячні, що в цій боротьбі за відновлення

істини й донесення її до світової спільноти великою підмогою стала щира й

благородна праця окремих зарубіжних, відданих правді історії, дослідників,

зокрема Дж. Мейса, який, вивчаючи тему голодомору 1932-33 років, перейнявся

співчуттям до нашого народу, полюбив Україну, став її громадянином і

безкорисливо служив їй.

Ліві й регіонали, танцюючи під дудку російських покровителів і втрачаючи

ознаки будь-якої самостійності в оцінках історії, стверджують, що голодомор в

Україні був лише наслідком стихії, погодних умов і торкнувся не тільки українців,

а й інших народів тодішнього Союзу. Але чому ж тоді найменшу згадку,

найневиннішу спробу розповісти про голодомор так пильно вистежувалося, рішуче
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виполювалося й беззастережно за це каралося? Не було допущено бодай куцого

натяку в наукових розвідках, у художніх творах, критичних статтях, тим більше

підручниках, та й усних виступах? Так ховають “кінці” стихійного лиха? А чи

таки масштабного злочину проти нації?

Тими заборонами й викресленнями не тільки вбивалася правда, яку тепер

маємо відроджувати й розповідати світові, – ними вбивалися в зародку книги

великої трагічної національної художньої епопеї про героїчний український народ,

який, пройшовши й це коло пекла, вижив і зберіг здатність до народження

нових талантів, до творчості.

Кілька творів, написаних в еміграції (Т.Осьмачки, У.Самчука. В.Барки), непомітна

(непомічена) згадка в романі “Людина і зброя” О.Гончара, розділи, майже суціль

викреслені, у “Чотирьох бродах” М.Стельмаха, пекучі, як жарини, епізоди в

“Корінні” та деяких оповіданнях Гр. Тютюнника... Заґратований текст. І німий

контекст; а якщо б він і був іншим, то що б це додало, що б це змінило? Текст

– самовизначальний.

Розіп’ятій у 30-х, духовно надломленій  Чорнобилем українській нації, як і її

літературі, принаймні тій, що не цурається свого первородства, попри всі минулі

й теперішні злигодні й випробування, попри власні, справді присутні, вади та

болячки, наперекір приписуваним фобіям, випадає й далі, залишаючись, як одвіку,

толерантною й відкритою світу, не втрачати віри у свої національні вартощі і

святощі, у свої традиції, пам’ятати найважливіше: у своїй хаті своя й правда, і

сила, і воля...
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РЕАЛІЗМУ

У статті досліджуються зв’язки  соцреалізму з пролетарською літературою та її художніми джерелами.

Висвітлюється роль натуралізму у формуванні категорії “творчого методу” в соцреалістичній естетиці.

Засадничі принципи реалізму протиставляються категоріям класовості, народності й партійності.

Ключові слова: авангард, класицизм,  натуралізм,  романтизм, творчий метод.

Dmytro Nalyvayko. Notes on genesis and typology of socialist realism

This article studies the relations between socialist realism and proletarian literature as well as the former’s

origins. The author sketches out the role of socialist realism in forming of an “artistic method” category

which predominates in the socialist realism’s aesthetic vocabulary. The realism’s basic principles are set

against the categories of class nature, national character and Party spirit.

Key words: avant-garde, classicism, naturalism, romanticism, artistic method.

В останні роки, після досить тривалого періоду переважно публіцистичних
підходів та потрактувань соціалістичного реалізму, розгортається в нас його
справді наукове вивчення. Чимало історико-літературних досліджень про
конкретні явища та проблеми соцреалізму в літературі й мистецтві, з’являються
також праці, в яких розглядаються теоретико-методологічні парадигми
соцреалізму. Для їх розробки принципове значення має з’ясування проблем
його генези й типології, що й становить безпосередній предмет цих заміток.

На перший погляд сама постановка питання може видатися непотрібною
забаганкою. Хіба не ясно, що вийшов він із реалізму й це доведено сотнями чи
тисячами томів праць естетиків, мистецтвознавців, істориків і теоретиків літератури
радянської епохи? За концепцією, виробленою ними в 50-60-х роках,
соціалістичним реалізмом переможно увінчався багатовіковий і багатоступеневий
розвиток реалізму як провідного напряму літератури й мистецтва нового часу.
Ця схема походження й феноменології соцреалізму залишається засадничою і в
сучасних її потрактуваннях, але, звичайно, з негативним знаком; зокрема, у
деяких новоявлених палких адептів модернізму ця генетико-типологічна зв’язка
соцреалізму й реалізму набула сенсу компромату стосовно останнього.

Поряд із цим в останні роки мають місце також теоретичні вправи інтегрування
соціалістичного реалізму в модернізм як його специфічного “авангардного
проекту”. Ця парадоксальна пропозиція, мислима лише у стилі постмодерністичних
теоретичних ігор, базується, зрештою, на зіставному зближенні, на рівні крайньої
абстракції, модернізму й соцреалізму як артефактів, що характеризуються
атрибутивним модулем цілісності, на противагу реалізму й постмодернізму, котрим
притаманний атрибутивний модуль поліморфності. Та питання модернізму-
соцреалізму має й інші аспекти, зокрема ті, що лежать у площині генези й
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типології. При всій затятій непримиренності соцреалізму до модернізму, режимі
перманентної війни з ним, що витримувався впродовж десятиліть, між ними
існували й контакти, які то затухали, то активізовувались, але до певної межі.

Отже, маємо всі підстави ґенезу й типологію соцреалізму на різних етапах
його існування розглядати  в пов’язаності  з міжнаціональним літературним
процесом, у широкому силовому полі різних його течій, тенденцій, імпульсів.
Безперечно, основними актантами тут виступали реалізм і модернізм, але на
різних етапах свого руху, у різних формах і різною мірою соцреалізм входив у
контакти та зв’язки з романтизмом і неоромантизмом, із натуралізмом,
символізмом, авангардистськими течіями тощо.

Безпосереднім витоком соцреалізму служить т. зв. пролетарська література,
яка набула поширення на межі ХІХ–ХХ ст. і яка, точніше, була літературою на
пролетарську тематику, що створювалася письменниками, пов’язаними тією чи
тією мірою з робітничим рухом і соціалістичною ідеологією. Слід, проте, сказати,
що за художнім змістом і структурою вона далека від соціалістичного реалізму
й тяжіє радше до натуралізму, і саме ця течія мала тоді на неї переважний вплив
(утім необхідно уточнити, що сказане стосується в основному прози
пролетарської літератури, тоді як її поезія має інші, передусім романтичні витоки).
На тематологічному рівні натуралізм звершив важливий поворот у літературі,
фронтально звернушивсь до життя “соціальних низів”, і, зокрема, ствердив у
ній пролетарську тематику. До життя й боротьби робітників зверталася вже
реалістична література середини ХІХ ст., насамперед англійська (Ч.Діккенс,
Ш.Бронте, Е.Гаскел), але ці звертання мали спорадичний характер, у натуралістів
ця тема набуває нормативного характеру.

Прикметною ознакою натуралізму можна вважати те, що він, за визначенням
Ф.Мерінга, ідеолога і провідного літературного критика німецької соціал-
демократичної партії того часу, “є мистецтвом, яке відчуло капіталізм у своїх
нутрощах і збунтувалося проти нього” [1, 353]. Був час, коли німецька соціал-
демократична партія, провідна в тогочасній Європі, розглядала натуралізм як
художню систему, корелятивну її програмі в соціальній та культурній сферах,
проте у процесі подальшої еволюції напряму ці сподівання не виправдали себе.
Однак вплив натуралізму на пролетарську літературу і близькі до неї течії
залишався значним, охопивши й радянську літературу кінця 10-х і 20-х років.
Слід тут згадати і про те, що Еміль Золя в цей час належав в СРСР до канонізованих
письменників-класиків, аж поки не з’явився 1934 року в російському перекладі
лист Ф.Енгельса до М.Гаркнес із його пасажами про Бальзака, де той був
поставлений “вище всіх Золя минулого й теперішнього” за глибиною та
правдивістю потрактування буржуазного суспільства. Тоді ж  починає кардинально
змінюватися ставлення до натуралізму. Основна причина полягає в тому, що
натуралізм із його принципами об’єктивності зображення й відповідності життєвій
правді (що для його митців було справді непохитним законом творчості) ставав
усе неприйнятнішим для поборників фіктивного реалізму, названого соціалістичним.
Він проголошується антиподом реалізму і, зрештою, ототожнюється з декадансом
і літературою імперіалістичної реакції.

Не обійшлося без натуралізму й у формуванні концепту “методу”, який став
засадничою історико-типологічною категорією в радянській теорії літератури.
Поняття методу здавна функціонувало в науці та філософії, а на літературу й
мистецтво у другій половині ХІХ ст. воно було поширене натуралізмом, який
характеризується сцієнтичними орієнтаціями й інтенціями перенесення в художню
творчість методології природничих наук (“експериментальний роман” Е.Золя та
ін.). Від натуралістів воно було сприйняте соціалістичною критикою й естетикою
кінця ХІХ–початку ХХ ст., а від них перейшло в радянське літературознавство й
домінувало на його ранньому етапі як “соціально-генетичний метод” (більше
відомий як вульгарно-соціологічний), сама назва якого засвідчує натуралістичне
походження. Категорія методу якнайкраще відповідала постулатам, що
закладалися у програму нової літератури і, відповідно, критики й
літературознавства, прагненням керувати ними “зсередини”: про класовий погляд
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у художній творчості, про визначальну роль світогляду й ідеології в ній, про
чіткість ідейних позицій автора тощо.

Процес бюрократичного впровадження “нового творчого методу” стисло й
виразно описав М.Гаспаров: “Весь час вони (дискусії. – Д.Н.) велися навколо
поняття “метод”, яке було головним, але ніхто не знав, що з ним робити. Ще
наприкінці 20-х рр. (епоха ВАППа, навіть не РАППа) на літературу була перенесена
енгельсівська термінологія “діалектичний метод у літературі” проти “механічного
методу в літературі”. Потім РАПП знищили, термін “діалектичний” відібрали (як
надто важливий, і тому він мав бути надбанням філософії, а не філології), а
термін “метод” залишили; у 1934 р. до нього похапцем підібрали визначення
“метод соціалістичного релізму […]. Але які ще бувають методи, лишилося
неясним”. Через деякий час його поширили на інші напрями і стилі, проте “ніде
російською мовою ґенеза поняття “метод” зрозуміло не викладена” [2, 193].
Створюється враження, що на наведене визначення його творці набрели ніби
випадково, але насправді в цьому є глибинна зумовленість, про яку йтиметься
трохи далі.

А тут ще стисло вкажемо на витоки поезії пролетарської літератури, що
різняться від витоків прози. В європейських вимірах їх найяскравіше
репрезентують Ежен Потьє та інші поети Паризької комуни, генетично пов’язані
з громадянською течією пізнього романтизму середини ХІХ ст., до якої почасти
належали й такі великі поети, як Гюго та Гайне. Спорідненість пролетарської
поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. з цими явищами виявляється не тільки в
тематичних мотивах, а й на поетикальному рівні, у художній семантиці й
символічних кодах, топіці й риториці. Усе це згодом у дещо трансформованому
вигляді перейшло у знаменитий романтичний струмінь (чи, за іншими визначеннями,
течію) розвиненого соціалістичного реалізму.

Для з’ясування місця й ролі реалістичного й модерністського в ґенезі й типології
соцреалізму принципово важливе значення має питання про те, як складалися їх
стосунки з компартійним тоталітарним режимом, а точніше про стратегічні
політико-ідеологічні плани і проекти цього режиму у сфері літератури й мистецтва.
Коли в Росії відбулася Жовтнева революція, на її бік, як відомо, стали переважно
митці авангардистських течій (“ліве мистецтво”), розгорнувши активну діяльність
із розбудови нової “революційної культури”. Про це згодом міцно “забули” як
партійні ідеологи, так і письменники та митці Радянського Союзу. І як про явище,
котре виглядає “як нібито зовсім парадоксальне”, заговорив про нього Д.Благой
у доповіді на VІ Міжнародному з’їзді славістів (1968). Полягає ж воно в тому,
що “в числі не багатьох, хто зразу ж круто став за Жовтень і закладав перші
непорушні граніти в будову радянської літератури, опинилися найзначніші й
найвідоміші діячі якраз того ж російського модернізму” [3, 450-451]. Ці ж ліві
митці, як їх тоді називали, узяли найактивнішу участь у культурному й художньому
житті радянських республік кінця 10-х – 20-х років.

Однак “ліве мистецтво”, яке самоусвідомлювалося корелятивним революційному
перетворенню світу, було рішуче відхилене комуністичним тоталітарним режимом,
як тільки він остаточно стабілізувався наприкінці 20-х – на початку 30-х років.
Відбувається “повернення” до реалістичної традиції, що супроводжувалося
утисками, а далі й репресивними заходами стосовно “лівих митців”, які не бажали
чи не поспішали “перебудовуватися”. В Україні вони були в більшості своїй
репресовані, а далі фізично знищені. Сталося так, що реалізм виявився тією
художньою системою, котра була адаптована в СРСР як естетична доктрина, на
основі якої мало розбудовуватися мистецтво соціалістичного суспільства. Цей
різкий поворот зумовлений комплексом чинників, але визначальний серед них –
політико-прагматичний підхід сталінського тоталітарного режиму до гуманітарної
сфери (“надбудови”) загалом і до літератури та мистецтва зокрема.

Передусім бралося до уваги, що реалізм був художньою системою, яка
домінувала в російській та інших літературах царської імперії в попередні періоди
й закріпилася у свідомості і смаках різних прошарків суспільства. Так само
бралося до уваги те, що реалізм із його креативною установкою “зображати
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життя у формах самого життя” був художнім кодом, відкритим і зрозумілим
найширшим колам реципієнтів, і це теж робило його привабливим в очах партійних
ідеологів. Усе це разом означало для них, що в реалізмі закладені найбільші
можливості впливу на свідомість та емоційний світ людей і маніпулювання ними.
Словом, із тогочасних художніх систем він видавався їм найефективнішим
знаряддям здійснення планів партії щодо “перевиховання мас” і побудови
соціалізму. Перед митцями стояла категорична вимога “творити мистецтво,
близьке й зрозуміле масам”, яке за своєю зовнішньою формою мало бути
“реалістичним”. У 30-х роках розгорнулася за активної участі “керівної й
організовуючої сили” інтенсивна розробка нового “творчого методу”, який був,
зрештою, номінований “соціалістичним реалізмом”.  Однак обрання реалізму за
естетико-художню парадигму мистецтва, що мало творитися в радянському
суспільстві, було акцією досить парадоксальною, не детермінованою іманентним
процесом розвитку духовної й художньої культури. І мистецтво, яке творилося
за цим методом, за своєю сутністю і програмовими настановами кардинально
розійшлося з художньою системою реалізму й за зовнішньої схожості виявилося
його антиподом. Що, на жаль, часто залишається поза увагою нашого сучасного
літературознавства.

Доводиться тут стисло нагадати про деякі очевидні істини. Реалізм, це
породження епохи, означеної бурхливим розвитком науки та ствердженням її в
ролі домінанти духовно-творчої практики людства, характеризується визначеною
спрямованістю на художнє пізнання й засноване на ньому потрактування буття.
У багатофункціональності мистецтва реалізм на передній план висуває пізнавальну
функцію, однією з визначальних прикмет його поетики і стилю стає аналітичність.
Як засадничі принципи творчості виступають у ньому спостереження, вивчення
та аналіз реально існуючого і його неупереджено-об’єктивне (що мислилося як
правдиве) зображення. Загалом література розглядається як пряма відповідь
на виклики життя, як завершене художнє вираження умонастроїв, структур
свідомості й ментально-емоційних комплексів, породжуваних цими викликами. У
парадигмі соціалістичного реалізму, цьому витворі тоталітарної системи, виклики
реального життя здебільшого ігноруються й підміняються викликами тоталітарної
ідеології, що неминуче породжувало фіктивність відповідей.

Словом, засадничі принципи реалізму якнайменше відповідали підходу до
мистецтва, властивого тоталітарній комуністичній системі, інтерпретації нею його
завдань і функцій, серед яких найважливішими були виявлення “неминучого
майбутнього”,  розкриття перспектив розвитку і глибинних закономірностей у
житті соціалістичного суспільства, що ведуть до світлої прийдешності. Тобто
наголошувалося на тому, що не узгоджується з самою естетичною природою
реалістичної художньої системи, що корелятивне радше з романтизмом. Для
відлякування митців від інтенцій об’єктивності й “вірності дійсності” (Л.Толстой),
властивих реалізму, використовувався окарикатурений жупел натуралізму,
“впадання в натуралізм”. Це означало зближення з життєвою емпірією, що
суворо осуджувалося теорією і нещадно переслідувалося критикою.

Вищою мірою характеристичне для соцреалізму те, що центральними
категоріями цієї художньої системи виступають категорії класовості, партійності
й народності – категорії суто ідеологічні, позбавлені естетико-художньої
іманентності. Не випадково й те, що серед них центральне місце відводилося
категорії партійності, особливе значення якої полягало в тому, що, як писав
угорський теоретик Д.Тот, вона “висуває на передній план класовий характер
мистецтва” й без її недостатньої розробки вся будова соціалістичного реалізму
може розвалитися” [4, 40]. В останній період існування комуністичного
тоталітарного режиму, якоюсь мірою під впливом тогочасних вимог, теоретики
соціалістичного реалізму почали посилено доводити, удаючись до банальної
казуїстики, що партійність – “естетична категорія”. Як аргументував цей постулат
Б.Сучков, вона, “будучи вирішальним фактором світогляду, глибоко впливає на
художні особливості мистецтва й окремого твору, а отже, стає й естетичною
категорією, оскільки партійність дає митцеві можливість бачити й зображати
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життєві процеси, людські характери в їхній справжності, а також у соціалістичній
перспективі розвитку” [5, 39]. Своєрідний підсумок у цій словесній еквілібристиці
підвів Л.Новиченко, проголосивши, що партійність – “душа естетичної системи

соціалістичного реалізму”.
У своїх епістемолого-естетичних засадах соціалістичний реалізм виходить із

того, що необхідність і неминучість утвердження комуністичних ідеалів закладені
в об’єктивному світі, у соціальних процесах, що відбуваються в ньому в ході
історії. Безперечний телеологічний характер соціалістичного реалізму, більше
того, телеологізм служить онтологічною основою його естетики й методу. У
його теоретичному дискурсі як вища мета художньої творчості проголошується
ствердження цієї запрограмованості соціального світу й історії, унаочнювання її
засобами мистецтва, нейтралізація життєвої емпірії, здатної ослаблювати або й
стирати ці провіденційні накреслення. Діапазон директивності згаданого постулату
охоплював не тільки ідейно-тематичний рівень літератури й мистецтва соцреалізму,
а й поширювався на рівень художній. “Зображення життя у світлі ідеалів соціалізму
зумовлює і зміст, і основні структурні принципи мистецтва соціалістичного
реалізму”, – така формула цього методу була виведена вже в останні роки
існування тоталітарного режиму в “Литературном энциклопедическом словаре”
(1987).

Усе це підводить до висновку, що соціалістичний реалізм, цей спільний витвір
компартійної бюрократії й заангажованих митців, адаптував зовнішні форми
реалізму, не прийнявши, однак, засадничих принципів, характеру та методології
його художнього мислення і творчості. У сутності своїй соцреалізм  виходить не
з реалій дійсності, а з ідеальних уявлень про те, якою вона має бути, його
домінантна креативна інтенція – зображати як таке, що реально існує,
категоріально інше, що належить світові уявного (imaginaire), зокрема
ідеологічного уявного. Як зазначає А.Синявський, обов’язкова імперативна
настанова соцреалізму “правдиво зображати життя в його р е в о л ю ц і й н о
м у  р о з в и т к у” нічого іншого не означає, як заклик зображати в ідеальному
висвітленні, давати ідеальну інтерпретацію реальному, писати про бажане як
про дійсне. Адже під “революційним розвитком” розуміється неминучий рух до
комунізму, до високого ідеалу, у перетворювальному світлі якого й постає
реальність. І автор статті (писана вона ще в роки “хрущовської відлиги”) обережно
підсумовував: “Тому соціалістичний реалізм, мабуть, мало б сенс назвати
соціалістичним класицизмом” [7, 71-72].

Думка про те, що соцреалізм – це радше соціалістичний класицизм,
висловлювалася й іншими дослідниками, були і спроби її обґрунтування шляхом
пошуків аналогій соцреалізму з класицизмом, передусім із класицизмом епохи
абсолютних монархій ХVІІ–ХVІІІ ст. І пошуки в цьому напрямку небезпідставні.
Як було показано в розділі про класицизм у моїй давнішій книжці [8, 160-161], в
естетиці й художній практиці названого класицизму засадничими виступають
концепти “природи” та “ідеї”, що перебувають у досить специфічних
співвідношеннях. У теоретичному плані “природа”, у певних аспектах близька
пізнішому поняттю “реального”, ставилася вище “ідеї”, але в художній практиці
класицизму названої епохи визначальна роль переходила до “ідеї”. На практиці
митець мав не стільки наслідувати “природу”, як узгоджувати зображення явища
з ідеєю досконалості того ж явища, яка існує в його свідомості чи уяві, і
коригувати “природу” відповідно до цієї “ідеї”. Отож на противагу реалізму
класицизм якнайменше схильний довірятися емпіричній дійсності, заглиблюватися
в неї з метою об’єктивного пізнання й достеменного відтворення у відповідності
зі здобутою “правдою”, іманентно притаманною конкретній дійсності. І ще важливо
завважити: на противагу реалізму, класицизм – це мистецтво, у художньому
світі якого апріорним уявленням і підходам, умоглядним ідеальним побудовам
належить першорядна конструювальна роль.

У цих принципово важливих аспектах безперечна внутрішня спорідненість
соціалістичного реалізму з класицизмом і його глибокі розбіжності з реалізмом,
їхня епістемологічна й методологічна різновекторність. Не менш виразно зазначена
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спорідненість виявляється й у тому, що в обох художніх системах провідною
формою художнього структурування та узагальнення виступає ідеалізація. І там
і там узагальнення – це не що інше, як піднесення конкретних явищ до якогось
узагальнювального зразка, узагальнювальної ідеальної моделі, наділеної також
значенням “роду” відносно видів – конкретних явищ чи персонажів. Очевидно,
ці аналогії постренесансного класицизму й соціалістичного реалізму випливають
і з певної близькості політико-ідеологічних структур феодального абсолютизму
та соціалізму радянського ґатунку.

Необхідно також нагадати, що класицизм як тип естетично-художнього мислення
й відповідної “типової” художньої творчості можливий не тільки в класичних/
античних формах і стилях. Скажімо, у далекосхідному культурно-історичному
регіоні тип художнього мислення і творчості з подібним статусом та функціями
втілювався у стильових формах, корелятивних пізнішому європейському
імпресіонізму [див.: 9]. Щось подібне спостерігаємо і в китайському “соцреалізмі”
періоду Мао Цзедуна, що виразніше виявляється в поезії й малярстві. Щодо
соцреалізму в СРСР, а згодом і в країнах “соціалістичної співдружності”, то він
адаптував форми класичного реалізму, будучи за своєю естетико-художньою
парадигматикою фактично чужорідним йому феноменом.

Повертаючись до проблеми типології соціалістичного реалізму, слід ще сказати,
що своєю спрямованістю до уявного й ідеального, їх активізацією й актуалізацією
він нагадує романтизм. Але тільки нагадує, бо в основі цих спрямованостей
закладена різна інтенційованість. На цьому рівні принципова відмінність між ними
полягає в тому, що романтизм як світоглядно-художня система не прагне видавати
уявне за реальне, наділяти його атрибутикою реального. Можна сказати, що у
світоглядно-художній системі соцреалізму уявне й реальне існують як онтологічна
цілісність із тенденцією інтеграції уявного/ідеального в реальне. Чи не тому в
художній практиці соцреалізму уявне з такою легкістю перетворюється на
звичайне прикрашування і здебільшого служить цій меті. Щодо романтичної
світоглядно-художньої системи, яка формувалася під значним впливом
християнської онтології (це довів свого часу Гегель), то вона закладає у свою
основу двоскладовість світу (“двоемерие”), власне, визнає реальне й уявне як
його субстанційну двоєдність. Романтизм саме і  прикметний тим, що це  найбільш
значна художня система нового часу, яка змістила акцент на сферу уявного, на
її втілення чи вираження. У параметрах цієї системи уява творить свої художні
світи, не те щоб автономні, а рівноправні зі світом реального.

Стисло резюмуючи ці замітки, слід сказати, що за своєю ґенезою й типологією
соціалістичний реалізм – специфічна доктрина літератури та мистецтва,
сконструйована компартійною бюрократією та ангажованими митцями, накинута
зверху державною владою і впроваджувана під її керівництвом і постійним
контролем. Промовисте свідчення цього – регулярні постанови ЦК із питань
літератури й мистецтва,  показові погроми “ухилів” або “небезпечних тенденцій”
у художньому процесі чи творчості окремих митців,  ретельно розроблена система
їхніх заохочень чи покарань тощо. Але не будемо говорити про загальновідомі
речі. У цих замітках звертаємося до них лише як  до прямих чи опосередкованих
аргументів того, що доктрина соціалістичного реалізму позбавлена іманентності
справді художнього розвитку й виступає породженням переважно
позалітературних, політико-ідеологічних чинників. Тому недоречно вводити її в
загальний контекст реалістичної чи якоїсь іншої іманентної естетико-художньої
системи. Генетично й типологічно соцреалізм належить до специфічних явищ
художнього процесу ХХ ст., що утворювалися за тоталітарних режимів у різних
країнах і характеризуються тотальним підпорядкуванням літератури й мистецтва
прагматичним потребам та цілям цих режимів. Насамкінець необхідно наголосити,
що йдеться в цих замітках про доктрину соціалістичного реалізму, яка
нав’язувалася тоталітарними режимами і яку не можна ототожнювати з усією
літературою й мистецтвом соціалістичних країн (так само як і видаляти з них).
Але справжні їхні здобутки створювалися в основному  в доланні “революційного
методу”, його сковувальних  схем і взірців.
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Тамара Гундорова

ВИСОКА КУЛЬТУРА І ПОПУЛЯРНА КУЛЬТУРА:
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

У статті розглянуто такі аспекти функціонування теорії масової культури, як ідеалізація народності,

європейський контекст  національних (слов’янських) літератур, місце гердерівської концепції народності

в ґенезі слов’янського романтизму. Висвітлюється зародження форм масової культури у ХVІІІ ст. та її

відмежування від фольклору, трактування “народницького письменства” в українській літературі та

суголосних явищ у слов’янських країнах. З’ясовано розуміння “високої” культури критиками  доби раннього

українського модернізму. Авторка наголошує на тому, що в процесах модернізації української літератури

проектам “загальнонародної” і “високої”  культури належить особлива роль. Водночас  зазначається, що

найоригінальнішою формою розвитку українського класичного письменства була  модель популярної

літератури.

Ключові слова: елітарність, естетизм, народність, популярна література, фольклор.

Tamara Hundorova. High culture and popular culture: The Slavic context

This article explores such aspects of mass culture theory as the idealisation of national roots, the European

context of national (Slavic) literatures, and the place of Herder’s conception of ‘Volkstьmlichkeit’ in the genesis

of the Slavic romanticism. The author describes the formation of mass culture in the 18th century and its

dissociation from folklore, paying special attention to the reception of “narodnik literature” in the Ukrainian
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literature as a whole and comparing it to the reception of the related phenomena in other Slavic countries. She

also dwells upon the conception of “high culture” elaborated by the Ukrainian literary criticism of early modernism,

emphasizing the particular role of “popular” (i.e., common to the whole folk) and “high” culture concepts in the

overall modernisation of Ukrainian literature. In the end, the article proves that the model of “popular” literature

should be regarded as the most original form of classical Ukrainian literary discourse.

Key words: elitarity, national character, popular literature, folklore, aestheticism.

Піднесені модернізмом на початку ХХ ст. ідеї нового мистецтва майже всі

зводяться до питання про природу й функції високої культури. Як твердить

відомий дослідник масової культури Джон Сторі, здається, що розмежування

між високою і популярною культурою існувало завжди, однак саме поняття

висока культура з’являється лише в другій половині XIX століття [34, 32]. Причини,

котрі зумовили появу високої культури, пов’язані з розвитком модернізму та

вибірковим привласненням певних аспектів культури вищими соціальними групами.

Маємо на увазі спроби урбаністичної еліти інституційно виокремити частину

культури, яка дістає назву “високої”, на основі розмежування сфери популярних
розваг та сфери мистецтва як такого, а також завдяки наголошуванню

особливої (культурно набутої) естетики сприйняття, що до неї широкі маси

були неспроможні. Перетворення культурних цінностей на товар, поява

артистичної антрепризи й організація інституцій на зразок художнього музею,

симфонічного оркестру, опери тощо також сприяли розмежуванню високої і

популярної культур.

П’єр Бурдьє, відомий французький соціолог культури, твердить, що у

формуванні й підтримці влади й суспільних відносин величезну роль відіграє

культура. Зокрема, культурне споживання, на його думку, визначає соціальну

диференціацію, відтворює й підтримує її. Саме це допомагає забезпечити еліті

владу й панування. Різниця культурних смаків і різниця споживання виявляє

соціальні стани та їхні відмінності, а сама культура перетворюється на габітус,

звичку. Привілейовані члени суспільства підмінюють різницю між двома культурами

(скажімо, середнього класу і робітничого класу) – історичного продукту

соціальних умов, на нібито одвічне розмежування між двома типами природи –

природно культивованою природою і природно натуральною природою [29,

236]. Саме така опозиція породжує і підтримує розрізнення “високої” та “низької”

культури.

Починаючи з кінця XIX ст., нова модерністська еліта прямо ідентифікує себе з

високою культурою. Остання не лише постає засобом консолідації артистичної

еліти, а й дістає також аксіологічне й метафізичне трактування у формі вищої

культури. Під впливом артистичної метафізики Ф.Ніцше така “вища” культура

естетизується і стає способом розгортання самого життя.

Ілюзія щодо різниці “окультуреної” та “натуральної” природи, зауважена

П.Бурдьє, імпліцитно означає, що певні соціальні класи мають перевагу в

культурному зростанні й загалом у сприйнятті та продукуванні культури. Зокрема,

висока культура служить для обґрунтування привілеїв, нібито вкорінених у сам

спосіб існування певних соціальних груп. З погляду  вченого, ілюзія щодо

“природної різниці” безперечно базується на владі людей панівних, які на основі

власного існування встановлюють дефініцію високодостойності, котра, будучи

не чим іншим, як їхнім способом існування, одночасно має виглядати визначальною

і відмінною, арбітрарною і необхідною, абсолютною і природною [28, 255].

Культурне домінування, що ним наділено в цих умовах еліту, розгортається не

лише через інституціоналізацію високої культури, але також через творення

ідеальних культурних моделей. Такими ідеальними моделями стають

модерністська “вища” культура, популярна культура, фольклор (народна

культура). Зокрема, відкриття цінності фольклору як особливої форми популярної

культури, а також традиційне романтичне ототожнення “душі” народу з народною

творчістю – усе це винаходи, здійснені вищою культурною елітою і привнесені

нею в культурний простір наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.

Фольклор у цьому ряду постає сконструйованою інтелектуалами (себто
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записувачами, видавцями, редакторами) категорією. Дуже часто народна

культура виразно інфантилізується та фемінізується як категорія нижчого

порядку, котра піддається “об’єктивній” дефініції у світлі певної культурної,

філософської чи соціальної ідеї. Значну роль у цьому процесі відіграє

просвітницька ідея, адже саме фольклор мислиться як вияв народності, що

втілює природну простоту і спонтанність; він – протилежність дедалі більшій

штучності й неприродності соціального, зокрема й міського життя. З часом

народність пов’язується з нацією й можливостями органічного розвитку

національної культури. Водночас одразу відбувається важлива підміна – “народ”

стає ідеальною категорією і протиставляється “плебсу”, реальним, вуличним

представникам народу, котрі (це зауважував ще Й.Г.Гердер) не спроможні

творити народні цінності, наприклад, пісні.

Говорячи про винайдення інтелектуалами народної творчості як “іншого” щодо

високої класичної культури (а існування фольклору як форми народної творчості

проголошується об’єктивним фактом), варто прислухатися до міркування

П.Бурдьє про “похибку об’єктивізму”. Вона, на думку французького вченого,

полягає в тому, що об’єктивізм забуває включити в повне визначення предмета

(у цьому випадку – народної творчості) самоідентифікацію цього об’єкта. Остання

руйнується у процесі побудови “об’єктивної” дефініції, коли важливий передусім

суб’єктивний погляд на “іншого”. У процесі пізнання “об’єктивної” правди

соціальних фактів і об’єктів, чиє існування полягає в тому, щоб бути кимось

сприйнятими [28, 255], найчастіше забувається про голос цього “іншого”. Отже,

конструювання народної культури з боку інтелектуалів фактично означає, що

сама ця культура зводиться до певного образу (поняття). Поняття “народна

творчість” – це інтелектуальна, ідеологічна й естетична проекція, що відбиває

ідеї, ідеали та бажання того, хто дивиться ззовні на “народ”.

Вітольд Ґомбрович майстерно показав у романі “Фердидурке” відносність

цієї перспективи “об’єктивізму”. Досі не виявлена “річ у собі” (“народ”) починає

говорити, i “панське обличчя” віч-на-віч зустрічається з “масивною народною

мармизою”. Так роман інтелігенції з народом, захований у шати народофільської

ідеології, перетворюється на кітч простонародності, а сама ідеалізація народності

виявляється різними формами підміни.  Залежно  від погляду “натуральна,

народна, грубо тесана і звичайна” природа сільського парубка виглядає то

“мармизою” служки, то іконою наївної сільської вроди. Інфантилізація, якою

супроводжується елітарна  ідеалізація “іншого”, легко обертається відкритим

дресируванням “сільського парубка” на “служку”. “Моє їм! Моє п’ю! Я п’ю моє!

Їм своє! Моє, не твоє! Моє! Знай пана!” – волали вони (господарі-поміщики. –

Т.Г.) й тицяли йому (селянинові. – Т.Г.) під носа себе самих, оволодівали всіма

своїми властивостями, аби до кінця життя не смів критикувати й ставити під

сумнів, насміхатися та дивуватися, аби прийняв їх як річ у собі. Ding an sich!” [8,

311].  Високий  модернізм деконструює і “народ”, і “еліту” як “речі в собі” та

руйнує просвітницьку ілюзію, таку впливову впродовж усього XIX ст., коли

“здавалося, ніби пани були під охороною народу, і хоча панували, володіли з

усім економічним зиском, назовні це мало ласкавий вигляд, немов селюки пестили

панів, а пани були пестунами селюків”  [8, 285].

Зрештою, ще В.Стефаник зауважив неприродність високої культури, яка

інституційно привласнювала не лише високі культурні пам’ятки, а й етнографізм

і романтизм у поглядах на народ. Наприкінці ХІХ ст. формою високої культури

стає, наприклад, етнографія – наука, витворена елітою для нібито об’єктивного

вивчення примітивних культур і народів. Набувають популярності етнографічні

виставки. В організованому культурно-просвітнім товариством “Руська бесіда”

у Львові 1894 року павільйоні української етнографії демонструються зібрані  в

селян речі побуту й господарства. Звичайно, у селян забирали все найкраще –

“уберію святочну, писанки великодніші і худобу щонайгарнішу”, – говорить

В.Стефаник, не без іронії підсумовуючи: “мужики наші живо займаються

львівською виставою і не без рації зовуть її “панською”. Вони переконані, що
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їм прийдеться за те заплатити “додатками до податків”, бо зовсім розумно

думають, “то як такого понасилають мужики на виставу, а зо світа приходитимуть

люди та будуть собі виповідати: але ж тут мужики маєтні, що файно вбираються,

що худобу гарну кохають, а намальованих яєць і в рот не беруть!” [23, 60].

Стосунки панів і парубка в романі В.Ґомбровіча та “мужиків” і “етнографів” у

Стефаника можуть правити за матрицю взаємин високої і популярної культур.

Філософи  франкфуртської школи (Т.Адорно, Г.Маркузе, В.Беньямін) і теоретики

високого європейського модернізму (Х. Ортеґа-і-Ґассет, Т.С. Еліот, Ф.Р. Лівіс і

К.Д. Лівіс) різко протиставляють високу культуру популярній і асоціюють останню

з  масовою культурою,  котра нібито підриває  шляхетні моральні смаки й

естетичні цінності. Як зауважує Ф.Р. Лівіс, висока культура – це культура

меншості: існує зовсім невелика кількість тих, хто спроможні запропонувати

першорядні судження про літературу й мистецтво, і так само невелика кількість

людей, спроможних персонально відгукнутися на такі судження. Масова культура

натомість  володіє гіпнотичним впливом, привчає більшість до найдешевших

чуттєвих потягів, тим підступніших, що вони асоціюються з привабливими і

яскравими візіями справжнього життя [32, 4, 10]. На думку Т.Адорно, у масовій

культурі зникають естетична сублімація та незацікавлене естетичне ототожнення,

а натомість упроваджується принцип реїфікації, коли естетичні об’єкти

перетворюються на споживчі  товари. Відповідно читач популярної літератури

не піднімається до незацікавленого естетичного споглядання, а споживає вже

“запаковані” враження й почуття, тобто підлаштовані під легке сприйняття.

Загалом модель стосунків високої культури і масової культури, сформована в

рамках канону високого модернізму, принижує й інфантилізує популярну культуру,

знецінюючи її роль у процесах модернізації.

У слов’янських літературах епоха модернізму особливо загострює питання

про наявність високої культури й породжує дискусії щодо “неповноти”

національних літератур та можливостей їхньої модернізації. Поняття “неповна

література” в українському контексті пов’язане з іменем Д.Чижевського, котрий

уважав, що “втрата Україною вищих суспільних верств” і засвоєння народної

мови призвели до “неповноти” української класичної літератури [26, 313].

Зрештою, зазначені вченим критерії – існування “репрезентативної провідної

верстви”, тобто національної еліти, як реципієнтного поля для високої літератури

та наявність високої культури – відображають потреби та ідеали передусім

модерної еліти. Питання про існування високої культури та її співвідношення з

народною і популярною актуальне не лише для української літератури, а й для

інших слов’янських літератур. С.Пшибишевський твердив у маніфесті “Молодої

Польщі” “Confiteor”, що модерний артист завжди пов’язаний із народом, однак

не з його зовнішнім виявом, а з самою його суттю.

Елітарність високої культури модернізму сполучається з визначальним

постулатом модернізму – естетизмом, який, починаючи з Ш.Бодлера, мислиться

єдиним способом добудування й перебудування реальності, сприяючи

відновленню нової природності, самоцінної аури реальності й новизни

світобачення. На думку Т.Адорно, естетизм XIX століття здійснив революційну

підміну етики естетикою і ствердив “негативну антропологію масового суспільства”

[31, 51].

“Негативна антропологія масового суспільства” стає тлом для розгортання

європейського модернізму, котрий прагне до послідовної естетизації життя і

творчості на основі високого стилю. Це веде  до функціональної сполученості

елітарності та високої культури. Український  історик І.Лисяк-Рудницький,

послуговуючись критеріями модернізму, –  наявністю “репрезентативної провідної

верстви як носія політичної свідомості та “високої” культури”, зауважив, що

немодерними або неісторичними стають нації, які “втратили (або ніколи не мали)

репрезентативний клас і були зведені до безмовної народної маси, з невисокою

національною свідомістю (чи взагалі без жодної) і культурою переважно

народного характеру” [16, 33]. Серед неісторичних націй Східної Європи, де
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стара еліта була знищена, твердить учений, нові еліти складалися у формі

інтелігенції; національні рухи в таких країнах мали “популістське забарвлення”

[16, 34].

Відомо, що розбіжності високої культури і “культури переважно народного

характеру” значною мірою визначили розвиток багатьох слов’янських літератур,

зокрема чеської, словацької, болгарської, української. Починаючи з доби

романтизму, ідеться загалом про витворення “самобутньої, національної,

слов’янської” літератури, протиставленої високій, книжній, часто чужомовній

культурі. До речі, на основі такого протиставлення поступово визріває образ

високої культури як “іншої”, європейської культури; стосовно останньої мають

самовизначатись літератури слов’янські. Зокрема, на початку XX ст. поляк

С.Жеромський констатує, що існують два види літературної творчості –

“європейський” і “польський” [36, 160].

У чеській літературі на початку XIX ст. Й.Юнгман проголошує народ і народну

мову основною опорою національної літератури, а в середині XIX ст. тут

народжується ідея “демократичної літератури” (К.Сабіна), побудована на

протиставленні літератури аристократичної і демократичної, основним об’єктом

і реципієнтом якої є народ. На думку Сабіни, саме через посередництво

нововідкритої романтиками народної літератури починає складатися

демократична література. Джерело останньої – не лише ідеалізація народу, а і

його просвіта. “До цього часу ми знали літературу par excellence і літературу

для народу, – вказує чеський критик. – Одна була схожа на франта в бездоганних

рукавичках, друга – на босого бідняка, у неї був зовні і внутрішньо пролетарський

характер. Надалі це не може продовжуватися. Вся література має бути для

народу, оскільки весь народ повинен бути освіченим і всі, хто освічений,

становлять народ” [20, 94] . Загалом романтизм в українській, чеській, польській,

словацькій, сербській, хорватській літературах складається на основі звернення

до народних традицій, видання і стилізації народних пісень, ототожнених із

“ключами від святині національності” (Ян Коллар). Ідеї слов’янської самобутності,

відкриття культурного потенціалу “народних пісень”, художня поетизація

“національного духу” сформовані під впливом Й.Г. Гердера.

Місце слов’янського світу в рамках європейських історичних народів так само

великою мірою  визначене завдяки позиції цього мислителя. Саме його ідеї

легітимізували теорію народності у слов’янських літературах. Важливо наголосити,

що гердерівська теорія народності – складова частина загальноєвропейського

дискурсу. Романтична концепція філософа і, зокрема, поціновування ним народної

поезії похідні від дискурсу Просвітництва. У період імперських завоювань і

колонізації Гердер то ототожнював себе з європейським культурним центром,

то ставав на бік колонізованих народів, то заявляв про свою симпатію до

патріархального слов’янства і прогнозував його майбутнє відродження.

Отже, Гердер сприймається ідеологом слов’янського романтизму. Однак існує

й інший аспект гердерівського культур-трегерства (культурної просвіти), не

відрефлексований романтиками. Ідеться про те, що романтична концепція

мислителя  складається й артикулюється в межах просвітницького дискурсу,

підставами якого були нововідкривання й цивілізування “іншого”. Адже “саме

Просвітництво, чиї інтелектуальні центри знаходились якраз у Західній Європі,

підтримувало, а згодом монополізувало винайдений у ХVІІІ ст. неологізм – поняття

“цивілізованості”; згодом на тому ж самому континенті, в присмерковому краю

відсталості, навіть варварства, цивілізованість віднайшла свого напівдвійника,

напівпротилежність. Так була винайдена Східна Європа” [3, 35].

Підґрунтям для теорії народності в Гердера постає нативізм – прив’язаність

до рідного місця, гомогенність культури, закоріненої в землю, традиції і мову, а

також ототожнення “натуральної” (органічної) держави з народом, що має

власну національну форму і власну мову. Гердер загалом наголошував на

внутрішньому зв’язку між народами й місцями, які вони населяють, та типом

культури, який вони творять. Згідно з його уявленнями колоніальний рух
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призводить до гібридизації народів, змішування рас і ослаблення держави, тобто

руйнує органічність культур. Він також викликає дегенерацію самих колонізаторів,

не пристосованих до чужого клімату. Навпаки, культурний розвиток має

відбуватися, за Гердером, органічним шляхом – через прищеплення, проникнення

й поєднання культур.

Безперечно, ідеї Гердера мали значний вплив на слов’янський романтизм

(В.Караджич у сербській, Ян Коллар у словацькій, М.Максимович та

І.Срезневський в українській літературах). Вони звернули увагу новостворюваної

національної еліти передусім на “народні пісні” і вплинули на складання

романтичної концепції народності. Щоправда, з поля зору романтиків випала та

обставина, що Гердерові йшлося передусім про відродження не слов’ян, але

“зануреної в сон” Європи середини XVIII ст. і самої Німеччини.

У відомому щоденнику з мандрів 1769 року Гердер занотував, що нову силу,

спроможну принести духовне відродження Європі як центру світової історії, він

бачить на Сході і Півдні. Відтак у своїх “політичних мріяннях, навіяних морем”,

Гердер наголосив на особливій ролі в майбутньому окультурених народів Європи,

зокрема й України. “Яким видовищем будуть усі ці місця, якщо поглянути на

них із Півночі і Заходу, коли на них зійде нарешті дух культури! – захоплюється

він. – <…> З багатьох малих диких народів, якими були колись і греки, виникне

цивілізована нація. Її кордони простягатимуться до Чорного моря і звідти по

всьому світу. Угорщина, всі ці народи, частина Польщі і Росія стануть

співпричетними до цієї нової культури.  <…> Яке насіння міститься в дусі

тамтешніх народів, спроможне дати їм міфологію, поезію, живу культуру?” [5,

324].

З пієтетом сприймаючи наведену думку, слов’яни-романтики не враховували

культурно-цивілізаційний контекст теорії німецького філософа. Адже карта

загальної історії світової культури, накреслена Гердером під час подорожі,

розгортається на перехресті різних культурних потоків, однак у центрі її

розташований Захід. Ідеться про майбутню європейську “цивілізовану націю”,

яка народиться серед “малих диких народів” унаслідок прищеплення їм “духу

культури”.

Власне, увага Гердера до диких і нереалізованих у світовій історії слов’янських

народів базується на просвітницькій тезі про органічний розвиток і цивілізацію

всієї людськості, куди має бути внесений “дух культури” ззовні. А саме майбутнє

нових цивілізованих культур бачиться не зсередини, з позицій їхньої автономної

самоцінності, а “якщо поглянути на них із Півночі і Заходу”, себто з перспективи

вже цивілізованих європейських країн. Привертає до себе увагу також той факт,

що філософ нівелює історію та культуру ще не цивілізованих народів і навіть не

припускає існування в них хоча б якоїсь міфології, поезії, культури...

Західницькі ідеї Гердера, пронизані абсолютом окультурення “нижчих”, лягли

в основу романтичної концепції народності не лише в Україні. Для цієї концепції,

по-перше, зовсім не важило, що окцидентальна (західна) просвітницька ідеологія

(разом зі стратегією розмежування центрального і маргінального, високого і

низького, органічного і чужого, цивілізованого і дикого, не просвіченого)

імпліцитно несла з собою патронізацію новонавернених цивілізацією слов’янських

народів. По-друге, вона привчала інфантилізувати низову народну культуру, яка

бачилася згори, з висоти зрілості всесвітнього духу культури.

Сформульоване Гердером порівняння України з Елладою привласнюється і

стає важливим аргументом у концепції українських романтиків. М.Максимович у

передньому слові до збірки “Малороссийские песни” (1827), стверджуючи

романтичну тезу, що “поезія є вродженою якістю людського духу”, повторює

думку Гердера, що “слов’яни лишаються досі народом єдиним, смаки, звички і

пісні якого нагадують нам картину Греції давньої” [17, 112]. Адаптуючи

гердерівську ідею Volksgeist (“дух народу”), українські романтики приймають і

просвітницьку ідеологію німецького філософа, побудовану на ієрархії освічених

і неосвічених станів, просвічених і не просвічених народів та рас, на відторгненні
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“іншого”, якого можна оглядати, розглядати, аналізувати, окультурювати.

Критик І.Кулжинський не приховує у своїй рецепції української народної

творчості орієнтації на салонний Захід та його смаки й моду. У статті “Некоторые

замечания касательно истории и характера малороссийской поэзии” (1825) він

використовує європейські смаки як аргумент для поцінування чуттєвості

малоросійських пісень. На доказ ніжності й чуттєвості українських пісень він

покликається на те, що пісня, приписувана козакові Климовському, перекладена

німецькою мовою i “подобається німецьким красуням”. “Петрусь”, “личко”,

“низенько”, “близенько”, “серденько” – яка мила дитяча ніжність! – інфантилізує

І.Кулжинський екзотичну красу народної поезії. – Треба чути, як вимовляє ці

слова прекрасна малоросіянка, тоді ми не захочемо їхати в Париж, щоб,

загубившись у колі милих вертух, милуватися чарівною музикою людського

слова” [15, 50]. Отже, попри безсумнівне захоплення красою й багатством

українських народних пісень, критик не вільний від патронування “простодушної”

української поезії.

Загалом  романтична рецепція у слов’янських культурах адаптувала й

гердерівську концепцію “народної поезії”. “Висунуте Гердером протиставлення

“народної” і “книжної” поезії  <…> вперше вказало на значення народних мас

і поставило проблему його історичного вивчення у світлі загальних питань

походження поезії” [12, XL]. Слід, однак, наголосити, що народні пісні сам

Гердер уважає всього лише “матеріалом для освічених творів, тобто рудою,

добутою з надр матері-землі” [4, 80]. Такі наївні народні пісні з їхньою

“неправильністю” він протиставляє, з одного боку, “правильній” поезії, себто

салонному виду пісень, який зводиться до “віршиків для кабінету або будуара,

сонетів, мадригалів тощо”. З другого боку, “народні пісні” відокремлено від

пісень “черні”. “Бути народним співцем зовсім не означає походити з черні або

співати для черні; точно так само найшляхетнішу поезію зовсім не принизить те,

що її чутно з уст народу. Народ – не вулична чернь. Чернь ніколи не співає і не

творить поезію, вона лише горланить і перекручує” [4, 76].

Отже, у межах романтичної концепції, запозиченої, зокрема, від Гердера,

з’являється розмежування “духу культури” і “народної культури”, з одного

боку, і “народних пісень” та “пісень черні” з другого. Саме ці протиставлення

використано культурною елітою у процесі конструювання національних літератур.

Для романтиків народна поезія асоціюється з глибиною народного духу й

народного характеру, і, як зауважує Д.Чижевський, “зразки романтичної поезії

інших, передусім слов’янських народів приводять їх до творчості в дусі
народному, але для освіченого суспільства” [26, 372-373]. Ідеалізований

романтиками фольклор – народна творчість, вмістилище “духу” народу – стає

одним із проектів просвітницької самосвідомості, яку так виразно демонстрував

Гердер, або ж набуває містичного забарвлення, зокрема у М.Костомарова,

Ю.Словацького, М.Гоголя.

Завважимо, що вже на початку XVIII ст. руйнується монополія вищих класів на

культуру, а бізнес зростає завдяки розширенню культурних вимог новопосталих

класів та освіченості ширших народних кіл. До того ж розвиток технології

здешевлює виробництво книг, преси, музики, предметів побуту й у достатній

кількості постачає їх на ринок. Усе це створює умови для розгортання іншого,

аніж фольклор, типу масової культури, а саме – популярної, міщанської,

буржуазної.

Форми масової культури знаходимо ще у XVIII ст., коли особливої популярності

набули жанри пригодницької літератури, подорожі, мандри. Прототипом масової

літератури кінця XVIII ст. можна вважати й лубки, які з’явилися у XVII ст. в Росії

і спочатку мали релігійний характер, а згодом секуляризувалися і стали популярним

комерційним товаром. “Швидше за все потрапить йому до рук “Жизнь Ваньки

Каина, Совестдрала с товарищей”, – говорить про такого письменного з простого

люду на початку XIX ст. Г.Квітка-Основ’яненко і згадує про одну з лубочних

книжечок, яку той читає “з насолодою, тому що читає і скільки-небудь розуміє”
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[19, 530]. Мова самого Квітки не може “придатися для малюнків з життя міського

та освіченого суспільства, а ще менше для “високих” ґатунків” [26, 347], зауважив

Д.Чижевський. Однак  вона цілком придатна для літератури з життя заможних

селян і міщан.

Квітка не лише автор популярної літератури, а й її критик. Євстрахій М’якушкін,

прообраз літератора, творця популярних романів, зізнається: “Що не напиши,

папір усе стерпить, типографічний верстат, не входячи в борг і не розбираючи

достоїнств твору, тисне безмовно, а до друкованого знайдуться читачі і покупці”

[13, 393]. Виникає навіть рецептура популярного роману від М’якушкіна: “в моєму

романі буде числом одних мало важливих злочинів, достойних батога, – 92,

вбивств з підрозділами: батьковбивство, дітовбивство, самогубство – 13,

спокушань, насильств, кровозмішань та ін. – 42, пожеж, грабунків, зрад, – 84,

інших різних славних справ до ста” [13, 385].

Травестована наприкінці XVIII ст. І.Котляревським на українську простонародну

мову “Енеїда” Вергілія вже легітимізує права популярної народної культури.

Гібридною виглядає така масова (популярна) культура в оселі царя Латина – на

його “мальованнях” зібрані герої народних казок, билин, перекладних рицарських

романів, переказів. Тут бачимо “патрети всіх багатирів” – від Александра, Іллі

Муромця, Бови-Королевича, Солов’я-Розбійника, Желєзняка, Гаркуші до Ваньки

Каїна. Натомість на щиті Енея втілено список інших казкових героїв-богатирів і

героїв лубочних картин – малий Телешик, змія Жеретія, Котигорох, Іван-царевич,

Кухарчич, Сучич і Налетич, Козьма-Дем’ян і лицар Марципан.

Отже, в українському літературному контексті початку XIX ст. зафіксована

поява того типу культурної практики, який пізніше буде названий популярною

літературою і який має різні іпостасі – і простонародні, і міщанські, і дворянсько-

поміщицькі, але в цілому це культура з власним ринком, і вона  покликана

передусім розважати. Приміром, епігони Котляревського, або так звана

“котляревщина”, як зауважив іще І. Айзеншток, продукували “масову літературу,

що відбила й перетворила по-своєму творчі досягнення Котляревського на тлі

сучасних літературних впливів та традицій, переважно руської літератури” [14,

33–34], а також зразків перекладної популярної літератури. У відкритій

романтиками концепції “народ” стає високою ідеальною категорією, переважно

зверненою до минулого, на відміну від сучасності з її профанним людом.

Фольклор  – усний різновид народної творчості – був для еліти вмістилищем

народного духу й асоціювався з переважно селянською культурою. Отож уже

на початку XIX ст. фольклорна й популярна культури виявляються різними

соціальними й комунікативними моделями.

Можна говорити, що винайдення фольклору – елемент просвітницького

модернізаційного проекту, який виявився особливо плідним, зокрема у

слов’янських літературах. Популярна культура натомість існує паралельно з

фольклором і входить у літературний ужиток (у формі фейлетонів, соціологічних

ескізів, міщанських любовних романів), у різних пропорціях поєднуючись із

літературою народною і високою. Важливо також прислухатися до думки Пітера

Берка: “Не існувало чистої, незмінної “народної“ культурної традиції в

ранньомодерній Європі, а можливо, що й ніде, ніколи. Отже, немає серйозних

підстав виключати городян (чи то статечних ремісників, чи то гердерівську

“вуличну юрбу”) з дослідження популярної культури” [1, 22–23].

Прикметно, що популярна культура перебуває водночас у “великій традиції”

еліти й “малій традиції” неписьменних мас, тобто це явище “амфібієподібне”.

Таке становище між двома культурами прояснює П.Берк, говорячи про місце

популярної культури в часи ранньомодерної Європи. Культурна відмінність

“існувала між більшістю, для якої популярна культура була єдино можливою, та

меншістю, яка мала доступ до “великої” традиції, але так само брала участь у

“малій“ традиції – другій своїй культурі. Ці люди були “амфібієподібними” –

двокультурними та двомовними” [1, 30].

Навпаки, похідна від романтизму тенденція народності та її імітацій, яка
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породжує явище літературного народництва, за суттю своєю монокультурна.

Естетичною основою народницького спрямування на “народність у формі і змісті

творів” ставала ілюзія літературної еліти, “ніби сам простий народ робочий

говорить їх устами, бо та національна форма, якої вони досягли, була в той же

час і мужицькою, простолюдною формою” [7, 152].

Саме такий літературний напрям І.Нечуй-Левицький називав “народницьким

письменством” [18, 168]. Складники подібної народницької моделі творчості, за

цим автором, – пріоритет народності культури, звуження поліфункціональної

книжної літератури до літератури морально-просвітницького плану, національно-

етнографічні характери, уявлення про письменство, що має бути писане живою

розмовною мовою, коли “взірцем книжного язика повинен бути іменно язик

сільської баби з його синтаксисом” [24, 26]. Українське народництво перевертає

традиційне західне уявлення про норми правильної мови, ототожнюючи останню

з мовою “сільської баби”. Цей вибір досить прикметний, коли ми порівняємо

його, скажімо, з іншими культурними ситуаціями. Зокрема, ще Цицерон віддав

перевагу у виборі правильної мови міському римському говору, протиставляючи

його “селянській грубості”. Квінтіліан також уважав зразком правильної мови

римську говірку (urbanitas), а неправильної – сільську (rusticas). Підставою

вибору служить те, що міська мова передає “смак міста” (Рима) й осягається

вона “безмовним навчанням”, почерпнутим із розмов освічених людей. У цьому

сенсі говірка міських, освічених людей становить протилежність до rusticas.

За доби модернізму, коли інституційно й аксіологічно виявляє себе концепція

“високої” культури, відбувається переформулювання і романтичної “народної”

культури, й “амфібієподібної” популярної культури. Демістифікується образ

наївної “простонародної” літератури, яка нібито відображає голос самого народу.

Аналізуючи читацьке сприйняття творів романтика П.Куліша,  Б.Грінченко доходить

висновку про різну природу народної творчості та свідомої, ідеологічно

забарвленої індивідуальної творчості письменників, наголошуючи на

конструктивному, “інтелігентському” характері нового українського письменства,

зорієнтованого на “народність”.

Суб’єкт подібної літератури – національно свідомий інтелігент. Його смаки,

бажання й ідеали подаються як універсально народні, зауважує Грінченко,

оскільки “раз у раз певнено, що українські автори говорять за народ – так

само і те саме, що й він би сказав” [6, 6–7]. Критик, однак, указує, що,

“говорячи про життя інтелігенції чи народних мас, вони говорили не від когось,

а від самих себе; говорили настільки добре, наскільки знали й розуміли те, про

що писали, а писали – щодо літературного смаку, літературної манери – так, як

їм самим здавалося краще відповідно до їхнього власного естетичного й

літературного розвитку, більше або менше однакового з розвитком того

інтелігентного громадянства, серед якого і з яким укупі вони жили й розвивалися

і з поглядами якого не могли не рахуватися і свідомо й несвідомо” [6, 6–7].

Розмежування “народної” та “інтелігентної” літератур насправді апелює до

понять високої і низької культури, а їх синтез породжує новий культурний

проект популярного, або “загальнонародного”, письменства. Фактично, ідеться

про особливий різновид масової української літератури.  Концепція ця типологічно

співвідноситься з іншими позитивістськими формаціями у слов’янських літературах

другої половини XIX ст., основаними на теоріях “хлопоманства”, “органічної

праці”, “популізму”, “демократичної літератури” тощо.

“Українські народовці-націонали, – зауважував український письменник Іван

Нечуй-Левицький, –  <…> не знижували себе до народу, а потягувались

підв[ищ]ити народ до свого становища в просвітніх, правових і економічних

умовинах” [18,  167]. “Щоб інтелігенція зблизилася з народом, – писав польський

письменник Болеслав Прус, – вона повинна його пізнати принаймні в письмі”

[33, 221].

Отже, із середини ХІХ ст. в українській та інших слов’янських літературах

активізується тенденція, близька до просвітницької щодо свідомого творення
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демократичної літератури. Вона виливається у своєрідну народницьку (органічну)

модель популярної культури, яка тяжіє до ідеалу універсального, точніше,

“усередненого” письменства й не зводиться ані до “літератури для народу”, ані

до “літератури для інтелігенції”, а передбачає симбіоз “високої” і “низької”

культури.

Така популярна література побудована на особливій логіці зближення двох

типів культур. У дискусії 1892–1893 рр. між Б.Грінченком та М.Драгомановим

щодо структури національної літератури питання синтезу “простонародної” і

“високої” культур стає основним. Драгоманов більшою мірою схиляється до

моделі “знизу вверх”, стверджуючи, що “тепер ще виступи українських

белетристів і поетів із кола сільського життя скоріше підпирають ту теорію, що

вони не мусять з нього виходити, з цих рамок, ніж противну” [10, 67]. Критикуючи

звернення “теперішніх українських літераторів” до тематики з життя інтелігенції

– остання вважалася прерогативою “високої” літератури, публіцист обстоював

необхідність залишатися українській літературі в колі “простонародності”.

Б.Грінченко, навпаки, згоджуючись із М.Драгомановим щодо загального

прямування обох літератур до злиття (“укупі виробляти літературу і для народу,

і для інтелігенції (дбаючи, звісно, про те, щоб вони намагались злитися докупи)”),

закликає творити “якомога швидше, поруч з літературою для народу, теж і

наукову та поетичну літературу для інтелігенції” [2, 173]. Отже, народницький

проект популярної літератури виразно тяжів до культурно-просвітницької утопії

єдиного письменства – “загальнонародної” літератури й водночас зберігав

дворівневу ієрархію високої та популярної культур. Хоч як  близько  твори

Шевченка чи Марка Вовчка наближалися до творів народних, “все ж їми самими
вони не були”, – зауважував П.Куліш і наголошував на тому, що ця література

“вернула масам їх інтелігенцію і показала, чого треба вкраїнському народові, як

нації, щоб виявити свої багаті духовні сили” [7, 190].

Ще одним проектом культурного розвитку стає модерністський проект виcокої

культури. Культурна динаміка модерну приводить до “етичної” (М.Сріблянський)

і “естетичної” (М.Євшан) візій високої культури в українській літературі. Під

впливом Ф.Ніцше складається концепція “нової свідомої культури” – високої

культури, співвідносної з “багатострунністю”, грою, танцем.

Щоб бути повноцінною модерною культурою, українська культура мала

задовольняти не лише потреби народної публіки та свідомої інтелігенції, а й

різнобічні смаки та запити культурної еліти й середнього класу. Поняття високої

культури в найзагальнішому сенсі починає сприйматися як автономна артистична

практика, котра виключає будь-які зовнішні, екстралітературні чинники, приміром,

політичні ідеї чи ринкові відносини, і яка не має жодного стосунку до реальності.

Адже згідно з модерністською концепцією реальність – поле масової свідомості

й масових смаків – становить об’єкт масового мистецтва. Власне різка опозиція

високої / масової культури створена передусім у процесі виокремлення високого

модернізму, з тим щоб наголосити на максимальній  чистоті  артистичного

смаку.

Особливості творення модерної культури стосовно української ситуації в 1910 р.

спостеріг М.Данько. Він, зокрема, зауважував,  що складання  “культурної

єдності нації” відмінне в так званих “історичних” і “неісторичних” народів. “У

націй історичних” цей процес “означає  приєднання  робочих класів народу до

національної культури,  що заховалася у вищих класах нації. Для неісторичних

націй, що складаються лише з нижчих визискуваних верств, сей рух означає не

перенесення вже існуючих елементів національної культури з вищих класів до

нижчих,  але утворення нової поступової культури” [9, 145]. Отже, естетичний

модернізм в українській літературі набуває культурного й національного підтексту.

Тому концепцію “вищої” культури в українській літературі навряд чи можна

звести до “чистоти артистичного жесту” [30, 77]. Через культуру  й естетику

“вищої” культури програмуються нові (індивідуальні, суспільні, національні) форми

життя, нові способи ідентифікації, зрештою – українські модерністи з високою
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культурою ототожнюють майбутню модерну націю.

Саме тепер, у перші десятиліття ХХ ст. вирішується, чи буде чеська література

у вищому сенсі слова, твердить і Франтішек Ксавер Шальда. Оскільки найновіша

чеська література, на думку критика, створювалася немовби ззовні, вольовим

чином, через привнесення цінностей і форм літератури західноєвропейської,

вона не має достатньо формувальних чинників і не пов’язана з традиціями

народної поезії. Отже, нова модерністська література визнається річчю

сконструйованою, штучною, оскільки становить процес свідомого продукування

нових форм і нових почуттів. Між народною та штучною літературою, на думку

Шальди, має “встановитися і постійно оновлюватися таємний любовний союз”

[27, 253].

Модерністи прагнуть відновити міфологічний смисл народної культури,

трактуючи її діалогічно, як комунікативну й аксіологічну цілісність “верхньої” і

“низової” сфери; бачимо це у випадку “молодопольського” та інших варіантів

слов’янського модерну. Можна загалом згодитися зі словами Леслава Татаровскі,

сказаними щодо польської літератури, і перенести їх на інші слов’янські літератури:

романтики були зорієнтовані на діалог між народною і книжною культурою з

допомогою зміфологізованого слова про народ, позитивісти зверталися

передусім до слова науки до народу й до інтелігенції, а модерністи, зачаровані

автентичністю голосу, вдалися до розмови з народом [35, 237].

Тоді як в ідеальній утопії модернізму домінантною стає “висока” культура,

народницький ідеал “загальнонародної” літератури дедалі виразніше еволюціонує

в напрямку популярної культури, котра ототожнюється з літературою масовою.

За словами М.Сріблянського, “українство, утворене народницькими ідеологіями”,

іде під прапором “популярної культури, точніше кажучи, примітивної, простої,

доступної в кожну хвилину найбільше примітивній людині”. Так складаються

передумови для масової культури, коли митці  “беруть в основу національної

культури найпростіший елемент народу і крізь його духовну призму дивляться

на світ і на задачі українства. Творять культуру не для нації, а для народу і по�
народному” [21, 354].

Літературний модернізм виявив штучність “загальнонародної” літератури, яка

була редукцією соціально  й  національно диференційованих культурних практик

різних суспільних груп читачів. М.Сріблянський наголошує на функціональності

такої народницької літератури, яка пишеться “обов’язково для когось, а не для
себе” [22, 684]. Це фактично підтверджував С.Єфремов, критик-ідеолог

“українофільського” напряму, зауважуючи, що “насамперед це мав бути читач

з народу, якого кладено за підвалину всього читальницького гурту; далі йшли

так звані свідомі українці усяких кольорів і типу” [11, 149].

Зрештою, цілком інакшу концепцію модернізації, розгорненої не через

конструювання “народної”, “масової”, “високої” культур, а через формування

культури усередненої, популярної, спроможної задовольнити потреби середнього

класу, запропонував А.Тойнбі. Він загалом ставить знак рівності між

модернізацією та вестернізацією, імпліцитно визнаючи модерністський проект

суто європейським. Історик апелює насамперед не до еліти, а до середнього

класу і не до високої, а до популярної культури. Адже “західні спільноти стали

“новітніми”, як тільки витворили буржуазію, спроможну стати головним елементом

суспільства” [25, 175].

А.Тойнбі розрізняє два шляхи творення модерного західного суспільства –

“знизу вверх”, тобто шляхом витворення середнього класу, і “зверху вниз”,

коли сила, тотожна середньому класу, утворюється програмово, зверху. Другий

шлях він зауважує в Росії, де функції середнього класу перебирає на себе

інтелігенція. Конфлікт, який тут накреслюється, стосується “ненависті чужої

інтелігенції до західного середнього класу” [25, 177]. Можна припустити, що

такий трагічний за своєю суттю конфлікт виливається у протистояння “народної”

культури, витвореної ідеальними культуротворчими потенціями інтелігенції, та

“популярної” культури, яка відображає потреби, інтереси та смаки середнього
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класу (буржуазії).

Навіть коли прийняти концепцію двовекторності культурного процесу у

слов’янських літературах – і з боку високої культури інтелігенції, і з боку

“популярної” культури середнього класу, все-таки доводиться визнати, що у

процесах модернізації в українській літературі особлива роль належить

національній еліті, а відтак і конструйованим нею проектам народної,

загальнонародної, високої культури. Безсумнівне й те, що масова культура –

той “інший”, без якого таке конструювання було би просто неможливим. Однак

найоригінальнішою формою розвитку класичної української літератури стала

концепція популярної літератури – особливий народницький варіант культури

масової.
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“КОНЦЕРТ” Б.�I. АНТОНИЧА: ВИМІРИ МУЗИЧНОЇ СТРУКТУРИ
ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

Автор виокремлює три виміри поетичного тексту вірша Б.-І. Антонича “Концерт” – поетикальний,

метафізичний та психологічний, в єдності яких процес творчості постає як аналог космічної світобудови.

Ключові слова: синтез мистецтв, міф, символізм, космізм, метафізика.

Mykola Ilnytsky. “Concert” by B.�I. Antonych: The dimensions of poetic text’s musical structure

The author of the article points out the poetical, metaphysical and psychological dimensions of

B.-I. Antonych’s “Concert” as a poetic text, arguing that in their unity they transform the creative process

into a sort of cosmic creation.

Key words: synthesis of arts, myth, symbolism, cosmism, metaphysics.

Вірш “Концерт” Богдана-Iгоря Антонича, якщо розглядати його на поетикальному

рівні, міг би служити чудовою ілюстрацією того загальновизнаного погляду, що

музи, які поступово виокремлювалися з первісного стану нерозлучності, знову

зближуються між собою на різних рівнях і навіть взаємозамінюються. Зокрема,

література вчиться в живопису  та музики, перекладаючи, за словами Д.Наливайка,

“коди їхньої художньої мови і трансформуючи їх відповідно до своєї іманентності,

і тим самим збагачує й удосконалює свої власні виражальні можливості” [5, 21].

Отже, маємо справу з ознаками літературно-мистецького розвитку початку
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ХХ ст., який отримав назву сецесії – тенденції відступу від традиційних норм

жанрів та композиційних структур у різних видах мистецтва з метою їх інтеграції

для вираження щільнішого зв’язку людини зі світом, із природою.

У вірші, обраному за об’єкт аналізу, прагнення автора вийти за межі своєї

мови, момент синтезу починається з назви твору, яка апелює до сусіднього

виду мистецтва – музики, до того ж не у статичному, зафіксованому “на смугах

п’яти ліній кільця нот” стані, а у сфері, розімкнутій “за межі простору”, –

концертній залі природи. Далі виникає проблема жанру. Поет не пропонує

жанрового визначення свого твору, хоча в інших випадках давав поезіям жанрові

окреслення: гімн, молитва, елегія, ідилія, сурма, пісня, навіть проповідь. Він не

пішов слідами своїх попередників – молодомузівців, які часто давали музичні

жанрові визначення: “Місячна соната”, “Псалом” (П.Карманський), “Соната”,

“Горішні акорди” (В.Пачовський”), “Осіння симфонія”, “Amoroso” (Б.Лепкий),

“Баркарола”, “Ноктюрн-emol” (С.Чарнецький). “Adagio consolante” (М.Яцків).

За генологічною структурою “Концерт” можна було б зарахувати до сонати

чи симфонії – за принципом розвитку мотивів, які розвиваються, перехрещуються,

доки не доходять фіналу. Чи не найближчі до музичної структури вірша Антонича

малярські полотна литовського композитора й художника Микалоюса Чурльоніса,

зокрема його цикли “Соната весни”, “Соната моря”, “Соната зір” та ін., в яких

музична тема розвивається через зіткнення мотивів, настроїв, той, кажучи

словами I.Франка, “конфлікт чуття”, що “при кінці сплива в гармонію любови”.

У “Концерті” Антонича спершу вступають у гру солов’їні соло:

Горлянки соловейків плещуть, мов гобої,

у димі пахощів, в чаду лілейних куряв,

аж спів змінився в запах, мов за ворожбою,

                 розлився в квітний пил. Це тільки увертюра.

Далі звучать нові голоси, їх можна ще розрізнити, відділити одні від інших:

На солов’їне гасло дружні перемови

усіх музичнодзьобих ста племен пташиних,

і ллється звук на звук, лиш у зозуль прамові

прадавній корінь “ку” у горде соло лине.

Але поступово й це “ку” зливається з іншими голосами. Концерт ширшає,

доки не перетворюється на справжній шал натхнення. Тепер уже окремих голосів

не розрізнити, тепер

…спів росте, мов повінь. Від землі по зорі

переливається від краю аж до краю.

Та чуйте: ще зростає вшир і вгору,

Коріння ста дубів – підземні ліри грають.

Тут б’є, із надр прорвавшись, джерело похмілля,

і змії, мов смички, сичать на струнах зілля,

їм труби пнів із уст землі дають глибокий відзив.

Нарешті несамовите сплетіння тонів, нестримний рух мелодій доходить до

кульмінації і настає розв’язка:

                 А я вже віддиху вловити більш не можу

і падаю, мов пень, у ями й вири гімнів.

Тоді найвищий тон бере в оркестрі ранок,

коли в таріль землі тарелем сонце гримне.
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Коли порівнювати  “Концерт” із “Сонячними кларнетами” Павла Тичини, можна

ствердити, що “зелений гімн”  тополиних арф і коливання флейт променів

призахідного сонця свого попередника Антонич розгорнув у багатоголосу

симфонію.

Але нам у цій ситуації важливішим видається інше: музичний код,  доповнений

образотворчим та ще й “науковим” компонентами, веде тут до синтезу звуку,

тону й барви на рівні не тільки образної палітри, а й полівалентності сенсу,

таємничого й загадкового, за визначенням Д.Чижевського, акту “стягнення у

єдності смислу, багатства, строкатості та багатогранності хаотичної

багатоманітності світу” [8, 265].

 У цій “строкатості” й “багатоманітності” світу Антоничевого “Концерту”

виокремимо три виміри тексту, які охоплюють градацію рівнів від поетикального

через символічний до аналогії між художньою творчістю і світотворенням.

Перший ґрунтується на розширенні меж семантичних зміщень, асоціативних

зрощень й утворення складних метафоричних сполук, тропів-гібридів,

метонімізації, що стало прикметою поетичної образності ХХ ст. Філософське

підґрунтя цього процесу – поява нелогічного бачення світу, що приходило на

зміну позитивістській свідомості, суб’єктивізація художнього мислення,

вивільнення психологічної енергії, не контрольованої цензором раціо. Явище

полідисциплінарності, зафіксоване в усіх сферах наукового мислення, у поезії

виявило себе особливо, позаяк в її творенні важлива роль оніричного чинника.

Б.-I.Антонич, за власним визнанням, поет “сновійного” типу. А широка ерудиція

та розвинений інтелект давали багатий матеріал для складних конструкцій його

метафорики. У “Концерті” образ побудований на заміні одного відчуття іншим,

на переходах одного в інше – і так виникають “празелень звуків”, “пейзаж

мелодії”, “краєвиди співу”, “хміль акордів”… Це перетікання, асоціативний

паралелізм має природну відповідність: сім нот у музиці, сім кольорів сонячного

спектру. Не випадково, мабуть,  російський композитор Олександр Скрябін,

володіючи “кольоровим слухом”, шукав способу супроводити свої мелодії

кольористичною гамою, тобто зміні тональностей мала відповідати зміна

кольорової гами, а один із творців абстрактного живопису Василь Кандинський

уважав, що саме малярству треба підноситися до рівня музики, яка, не

відображаючи явищ природи, осягає багатство духовного життя людини, і

можливо, із такого співвіднесення бере початок ідея абстрактного живопису.

Утім в автора “Концерту” домінує не абстрагування зорового, а радше навпаки

– опластичнення звукового начала: “празелень звуків”, “пейзаж мелодії” передані

через слово. Тому Антоничева метафорика вбирає не лише звуково-

кольористичну гібридність, а й інтелектуалізується за рахунок абсорбації понять

науки: у його концертному залі природи “електрика натхнення ллється змінним

струмом, билини тонів вигинаючи угору”. Шляхом такої метафоризації згодом

пішов Iван Драч – згадаймо хоч би його “ридання” синхрофазотронів та

“протуберанці серця”. Ю.Шерех у статті “Поезія ясновишневого вечора”,

присвяченій аналізу вірша Василя Барки “Батько й син”, пише, що у творі “міни

сіють не літаки, а  літуча  помста […] В суті справи це вільний переклад німецького

Vergeltungswaffe. Vergeltung – відплата, помста; Waffe перекладено за властивістю

цієї зброї епітетом “літуча”. Те, що було абстрактним поняттям штабово-газетної

мови, стало тут майже мітичною істотою, своєрідною новочасною еринією! Поет

зумів перевести нас у ключ мітологічного мислення” [9, 289].

Отже, обмін був обопільний, бо й наука охоче “позичала” в поезії її

інструментарій – метафору для суто наукової термінології: “демон” Байрона та

Лермонтова став “демоном” Максвелла”, а “реле” з перепрягання коней на

поштових станціях перетворилося на електронну лампу, яка посилює електричний

сигнал (зб. “Формулы и образы”. – М., 1961). Навіть слово “вакансія”, що

означає незайняту посаду, обернулося у фізиці на вузол кристалічних ґрат

твердого тіла, не зайнятий атомом або іоном.

Однак рівень зображальних можливостей зовсім не достатній для осягнення
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глибинної суті Антоничевого “Концерту”. Бо далі поет веде нас у сферу, де вже

замало звуку, барви, тону як репрезентаторів різних мистецтв у цьому творі:

I зорі – діри в флейті ночі, що проваллям

розкрилась над землею, наче срібний розпач,

почули дотик майстра, і пальці флейту палять,

і флейта палиться, мов квіт, струнка і проста.

Який ключ підібрати для дешифрування цих образів-символів? Таке завдання

на початку ХХ ст. ставив перед собою російський поет і літературознавець

В’ячеслав Iванов, роздумуючи над феноменом полотен Чурльоніса, побудованих

за принципом структури музичних творів: “Ми визнали естетично невідповідним

вихід із того становища, при якому намагаються привести до єдності різні

мистецтва, оскільки тоді порушуються священні права кожного з мистецтв і при

подвійному поєднанні здійснюється подвійна, при потрійному – потрійна підміна:

із кожного мистецтва береться лише дещо і жодне не постає цілісністю” [4,

334].

Вихід із ситуації вчений бачить в інтуїтивному (міфотворчому) декодуванні

образів, у символізмі, який приймає будь-яку техніку й будь-яку манеру, якщо

між ними будуть знайдені відповідні співвідношення. Тоді через елементи різних

мистецтв або всередині кожного з них відкриваються космічні передумови

сутнього: “Тоді звук для музиканта постає як тон усесвітньої напруги, що несе

явище вольових хвиль […] Тоді перед малярем розкривається “астральна”

підоснова кожного зорового явища і вираз невідчутної зоровості

(“зрительности”)” [4, 344].

Тільки поєднання мистецтв, на думку В.Iванова, дає можливість проникнути у

сфери буття, в які жодне з мистецтв осібно проникнути неспроможне. “Нелюдські

справи це, нелюдські квітів льоти, / празелень звуків, флейт прамова, дно

натхнення,” – сказав про це ж Антонич.

Чурльоніс творив свій всесвіт збиранням цілого з часточок ще не ограненого

кришталю, ще не згармонійованих звуків. Так, про цикл “Нехай буде” з 16

картин він писав у листі до брата: “Це – сотворення світу, але не нашого, за

Біблією, а якогось іншого світу – фантастичного” [3, ІХ]. В Антонича – подібний

вихідний принцип сотворення світу: він постає з “празелені”, “первнів дня і

ночі”, “первнів речей і дій”.

Стосовно М.Чурльоніса В.Iванов уважав процес такого творення сакральним,

близьким до літургії, виводячи його ґенезу з античності: троє дверей в іконостасі

беруть свій початок із триступінної сцени елінів, яка є віссю священнодійства,

згодом кожним мистецтвом захитану. Тому місія синтезу мистецтв – відновити

це дійство, створити нову велику Містерію [4, 347].

У “Концерті” Антонича теж вловлюємо нотки сакральності уже з перших

рядків: “в саду лілейних куряв…спів змінився в запах, мов за ворожбою”.

Але тут – не християнська містерійність і не трагедійність античного театру.

Тут зануреність у стихію біосу, починаючи з його “увертюри”, тобто з самого

формування стихії: “у зозуль прамові прадавній / корінь “ку” у горде соло

лине”.

М.Бахтін у лекції про В’ячеслава Iванова виокремив у його поглядах три форми

буття в мистецтві: піднесення вгору (“восхождение”), спускання донизу

(“нисхождение”) і хаос – діонісійське начало, яке і є основою мистецтва;  це

“розрив особистості, роздвоєння, розтроєння, розчвертування і т.д.” (згадаймо

Антоничеве “подвоєння”, “потроєння” і  “стокротне” помноження очей, які

хочуть “суть речей схопити”), бо “для того, щоб творити, потрібно народитися,

потрібне тіло, а тіло народжується з хаосу […] Всі три начала переконливо

поєдналися в образі пінонародженої Афродіти… [2, 376].

Із такого ж хаосу (прадавнього кореня “ку”) постає й Антоничеве слово, те

слово, що, за потебнянською теорією, є мікрообразом, мікротвором,
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“ембріональною формою поезії” [6, 584]. Отже, маємо третій рівень Антоничевого

“Концерту”.

Слово постає не відразу, спершу виникає звук, як ономато-поетичний ступінь

образу. Звук отримує значення у процесі того, коли набуває ознак осмислення,

тобто здобуває внутрішню форму; при такому перетворенні звуку на слово

виникає образ, позаяк слово стає багатозначним, хоча назва предмета чи явища

фіксує лише якусь одну його ознаку. Цю думку вчений розвиває на такому

прикладі: “Під словом “вікно” ми переважно маємо на думці раму зі склом, але

з огляду на його подібність до слова “око” воно означає те, куди дивляться

або куди проникає світло, й не містить у собі жодного натяку не тільки на раму,

а й навіть на отвір. Таким чином, у слові два змісти: один, який ми […] назвали

об’єктивним, другий – суб’єктивний зміст, в якому ознак  може бути багато” [6,

584]. Цей суб’єктивний зміст учений назвав “символізмом мови”, “поетичністю”

[6, 584]. Потебнянська теорія народження поезії й Антоничів “Концерт”

сприймаються як певна паралель. Перед нами творення звуку і слова як

світотворення з моменту пра-світу, пра-слова, пра-мови, тобто з тих

першоелементів, котрі ще не  склалися в цілість, у систему. Це мовби етапи тієї

весняної пори, коли соки нуртують під корою дерев, коли шалені перегуки

здіймає квіття хор у барв грайливій піні,

і ніч – блакитний фільтр, зміняє барви в звуки,

музики кип’яток наливши в лійку сині.

Жага посилюється аж до любовного екстазу:

Аж горла миті сріблом пухнуть од напруги,

солодке і п’янке знесилля морщить жили

і скручуються звуки в світла смуги,

в птах очі сплющені від розкоші знетями,

плавно переходячи в аналогію між творчістю та еротикою:

Самці й самички у зальотах і докорах,

в цівках пташиних горл, мов шорох срібних зерен.

У відповідь сп’янілим до безтями хором

спалахує червоним співом квіття терен.

Мов бриски піни з гір, ряба оркестра квітів,

немов на лезо лезом, піснею на пісню

на поклик відповіла, аж збудився вітер

і вимотався з тиші, де йому затісно.

Прикметно, що О.Потебня, простежуючи процес розмежування образу і

значення як основну ознаку переходу від міфу до символу, а відтак до метафори,

теж спирався на фольклорні зразки з еротичним компонентом у системі поетичної

символіки: “Коли земля жінка, мати, то орання, сіяння тощо означають любов

чоловіка […]

Ой у лузі, в лузі стоять воли в плузі,

Та нема кому воли поганяти,

Та нема кому за плугом ходити.

Плугатарі старії, погоничі малії,

Та нема кому воли погонити,

Та нема кому за плугом ходити” [7, 42].

Еротика як творче джерело, як енергія всесвіту бере своє начало в первісній
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свідомості людини. Міф і найдавніші системи філософії, стверджує С.Аверинцев,

в еросі вбачають “космічну силу, подібну до сили тяжіння. Бога Ероса згадано

в міфологічному епосі Гесіода як одного з породжувачів та упорядників

світобудови, який народився одразу після Хаосу та Матері-Землі…” [1, 131].

Окреслені мотиви ведуть до ще одної загадки в Антоничевому “Концерті”, а

саме до єдності первнів основ світобудови й первнів творчості, ядро якої поет

убачає в музиці:

Для розуму замкнені, невидні двері

відчинить звук, мов ключ, мов ключ чуття несхибний.

Не птах, не квіт. Це грає зміст, це грають первні

Речей і дій, музика суті, дно незглибне.

Отже, стихія  емоційної напруги, “змінний струм” “електрики натхнення”,

“музика суті” лежать в основі творчості, в осягненні “незглибного” дна буття.

Звук як “ключ чуття несхибний” до осягнення сутності творчості поети

декларували й до Антонича, і після нього. Згадаймо Верленове “музика

передусім”, Тичинине “не Зевс, не Пан, не Голуб-Дух – лиш Сонячні Кларнети”,

Драчеве “а Мати слова – скрипка”…

 Як же тоді Слово як Логос, як сенс, як світова субстанція (в Євангелії від

Йоана: “Споконвіку було Слово,  і з Богом було Слово, і Слово було – Бог”).

Поет не залишив його за зачиненими дверима концертної зали природи. У

“Концерті” код звуку – як емоції, як еросу – поєднаний з іншим кодом – раціо,

логосу, сенсу:

А те, що звуть мистецтвом,

                                                  творять

                                                          шал і розум.

Отже, маємо полюси, полярні категорії. Зрозуміти цю антитезу, видається

мені, можуть допомогти діалоги Платона “Іон” та “Гіппій більший”. У першому з

них натхнення митця потрактоване як “божественне натхнення” (theia moira).

Однак цей процес натхненної творчості підпорядкований певним законам,

правилам (віршові розміри, ритм). У “Гіппії більшому” з’являється центральне

поняття платонівської філософії – ідея (eidos). Саме ідея допомагає осмислити

в реальних предметах і явищах сенс прекрасного.

Отже, натхнення – це й “посланництво”, і ремесло, що в сукупності можемо

назвати франківським терміном “творче ремесло”. Не хочемо накладати

платонівську матрицю на текст Антонича, але не можемо не наголосити на

філософському підґрунті його твору. Антонич якоюсь мірою “переклав” чи

“переніс” ідею єдності ірраціонального й осмисленого зі сфери понять у сферу

природи, завдаючи читачеві важку працю й водночас насолоду відчитувати

партитуру його “Концерту”.
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У статті розглядається тема Сходу у творчості лідера українського футуризму Михайля Семенка.
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Mykola Sulyma. “...What asia means to me”. Oriental motifs in Mykhayl Semenko’s oeuvre

This article focuses upon the metaphors of the East in the works of Mykhayl Semenko, the leader of

Ukrainian futurists.

Key words: Vladivostok, Japan, China.

Азіатське походження Михайля Семенка – факт загальновідомий. Анатоль
Петрицький залишив нам словесний і акварельний портрети лідера українського
футуризму: “І ось Семенко. Це людина малого зросту, і під час зустрічі з ним
перше, що кидається в очі, це величезна шевелюра волосся, покрученого, як в
негра. Коли ви довго приглядаєтеся до нього, помічаєте пару косих очей китайця,
– я думаю, що пояснюється це тим, що його мати довгий час жила як не в
Японії, так у Владивостоці. Одягався Семенко завжди зі смаком, костюм, що
він його найбільше поважав, був світло-сірий і мав на собі плями, – такий, який
часто носять бувші греки і турки в екзотичних кафе Одеси. Я і зараз уявляю, як
живого, Семенка в багатолюдному кафе, в сірому костюмі, без комірця, що
їсть рахат-лукум і п’є чорне кофе по-турецькому.

На стінці проти мене висить портрет улюбленого мого поета Пушкіна, роботи
маляра Кіпренського (не АРМУ). Я кинув поглядом і помітив, – так, він мені
нагадує Пушкіна, – такий зріст, ніс, мої, чуб – тільки у Пушкіна очі круглі, а в
Семенка косі-прекосі...” [2, 31].

А ось і автопортрет М.Семенка: “... обличчя його вміщало в собі риси всіх
націй і рас, що його волосся було чорне, як вугілля шахт, а очі блищали вогнем
татарських ватр, скитських вогнищ та юпітерами європейських ательє...” [1, 37].

Таким бачимо М.Семенка й на інших портретах та шаржах, а також на світлинах...
Звичайно ж, окремі факти зі словесного портрета поета потребують уточнення:

мати поета, письменниця Марія Проскурівна, не була ні в Японії, ні у Владивостоці
(у Владивостоці був сам М. Семенко, про що згодом). Доречні в портреті
згадки турків, кави по-турецькому, бо прапрабабусею М.Семенка по батьковій
лінії була турчанка, привезена прапрадідом із Криму – звідси, очевидно, оті
“косі-прекосі очі...”

У Владивостоці Михайль Семенко опинився в кінці 1914 р. під час Першої
Світової війни, тут він служив армійським телеграфістом.

Чи не вперше тема Азії у М.Семенка з’являється в 1914 р. у вірші “Запрошення”:
“Ви  знаєте? – прекрасний краєвид з гори Батиєвої...” [3, 78]. У цьому ж році
він пише вірші “Газеліна” [3, 106] (“Газела”з’явиться й у Владивостоці [3, 180–
181]; у 1918 р. газелем М.Семенко назве помираючого брата Олександра [3,
298, 306]; у вірші “Я – червоний з блакитним” називано газеллю й себе [3, 336]);
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“Полінезія” [3, 110] (“Полінезію” поет згадує й у Владивостоці 1916 р. – [3,
151]).

Перші враження від Владивостока М.Семенко описує у вірші “Море чуже”
(1915):

Чужого моря хвилі сині

І струмкість падаючих скель

Застигли в серці моїм нині

Край мармурових стель

Невже чужий цей рідний вітер

І сопок сірих смілий ряд?

Мені не сниться й досі Дніпр

І не приваблює назад

Владивосток для М.Семенка якийсь час зберігатиме оцю екзотичність, він час
від часу береться описувати у віршах бухти, береги, просто гори; “хинські
гори” [3, 139, 153, 155], “простір дикий” [3, 135], скелі, прислухається до “далеких
гудків” [3, 136], йому мариться якась Дамаянті [3, 149], він бачить “хинські
човнвітрила” [3, 141], описує, як зливається “східність квітів і п’янкість рути” [3,
143] чи “осінь між гір” [3, 144], звертає увагу на “2 хинських голодранців по
парі корзин у них з фісташками” [3, 152], його увагу привертає то “зігнута
постать хинця” [3, 212], то “синій хинець корзиною” [3, 240], в іншому вірші
фіксує хинця, що човном перевозив його на Пташиний Острів [3, 244], корейську
хатину, в якій “зухвально розбувсь” [3, 277], безліч разів поет говорить про
Сучан, відчуває повів “вітру з Японії” [3, 160]. Сприйняття далекого краю, далекого
міста змінюється тоді, коли в поета з’являється кохана (її звати Лідія Горенко,
вона згодом стане дружиною М.Семенка й народить йому двох дітей). Свідченням
цієї зміни стає хоча б вірш “Місто над бухтою” (1916):

Співаю про захвати щастя безстумного

Щастя безмежного в місті над бухтою

Чекаю я вечора хмарно-роздумного

Зустрінутись з нею квапливо-безрухою  [3, 188].

У вірші “Мрія” (1916) М.Семенко виповідає, очевидно, одну з найзаповітніших
думок: “Я буду великим скрипником і поїду в Японію” [3, 200] (зрозуміло, коли
б така думка в нього з’явилася, скажімо, у Києві, він би навряд чи бачив себе в
Японії...).

У вірші “Море кинемо дике”, що має підзаголовок “Прощання” (1917), поет
уже як про щось рідне і близьке пише про “Озеро Першої Зустрічі – Озеро
Жовтих Лілій” [3, 270] (не випадково всі літери подаються з великої літери).
Владивосток став настільки близьким М.Семенкові, що у вірші “Момент”,
написаному в грудні 1917 р. після повернення додому, у Кибинці, він, розповідаючи
про “гайдамак на платформі”, одягнутих у “жупаносвитки” [3, 283], фіксує:

в зустрічнім потязі зустрів давнього знайомого

він має шлях через азію до гір і заток

                                          мною нещодавно кинутих

мені хочеться

сісти у вагон

в протилежний

бік полинути

до чужих далеких рідних милих берегів [3, 283].

Я не згорів в кущі біблійнім

Хоч день і ніч горів горів

І в пелюстку душі лілейнім

Я свою душу схоронив

Край мармурових білих стель

Не положив свій світ і нині

Що ж вам сказати хвилі сині

Що край застиглих скель? [3, 134].
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Подібний намір зафіксовано й у вірші “Що тобі каже на мапі море?” з циклу

“Біла студія” (1918):

...Вирисуються у пітьмі твори –

Тоді поїдем у гості

До рідних скель через степи і гори,

Через Азію по веселій лінії.

А тепер... Затули серця штори,

Не буди туги осінньої [3, 334].

Ірина Семенко у статті “Михайль Семенко – основоположник українського

футуризму” (російськомовний варіант під псевдонімом Лео Крігер – 1979 р.)

про владивостоцький період творчості свого батька пише: саме  перебування в

далекосхідному місті збагатило його палітру пейзажною лірикою (вона, на думку

І.Семенко, дуже схожа на специфічний китайський чи японський живопис), його

поезії стали ще лаконічнішими (очевидно, не без впливу хокку або танка) [4,

30].

І.Семенко цілком слушно вважає, що Владивосток у житті М.Семенка був

раєм, ідилією [4, 34]. Далекий Схід увижається поетові у вигляді вогника (“Вогник

(Амурська затока)”, 1918); у вірші “Ц.К.” (1920) поет пише: “Треба забуть

Владивосток” [3, 539]; у вірші “Женщина” (1920) він звертає увагу на японку:

Гарно дивитись на

японку

і пригадувати рідний край [3, 544].

У вірші “В кафе” (1920) згадується Юкон [3, 545]; “Океанією” називається

“загублена поезофільма” (1919). Азія присутня в поезомалярських творах

М.Семенка, зокрема в каблепоемі “За океан” (1920–1921), у “Тузі за звіром”

(1922) [3, 608] та у “Супрепоезії” (1922) [3, 616].

Особливе місце Азія посідає в циклі М. Семенка “Зок” (1921): у вірші “Весною

розіллється ріка...” згадано гори й “рідний Алтай” [3, 588], у вірші “У неї номер

чоловік...” описано романтичну зустріч із жінкою, в якої перса, мов “пісок

дюн”, і погляд, “як Індія” [3, 591]; а у вірші “Ласкою зробила огнем...” поет,

звертаючись до жінки, каже:

І коли знайду тебе в горах

Не оборонить залізний щит

Ти відчуєш – далеко – за морем

Що для мене азія значить [3, 592].

1923 р. М.Семенко друкує в часописі  “Глобус” (№ 1) оповідання “Мірза

Аббас-хан”, в якому, очевидно, описано поїздку поета до Риги у складі делегації

від України для участі в підписанні Ризького мирного договору 1921 р. Між

героєм оповідання й дипломатом Мірзою Аббасом-ханом відбувається розмова,

звична для пасажирів купе. Проте герой не може звільнитися від підозри, що

його сусід – міжнародний шпигун: не випадково він швидко й непомітно зникає,

лишень потяг прибув до Риги (цікаво, що М.Семенко дуже точно запримітив

зловісні ознаки нового часу, звернувши увагу, скажімо, на дипкур’єрів – “веселих,

бадьорих молодих хлопців колишнього прикащицького типу” [3, 1].

У 1927 р. М.Семенко видав ліричну драму “Маруся Богуславка”, в якій

звернувся до відомої історії про українку, бранку турецького султана, що стала

його коханкою.

На жаль, маловартісною була збірка віршів М.Семенка “Китай в огні” (1932),

що містила вірші, адресовані юним читачам, присвячені боротьбі китайського
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народу за своє визволення: очевидно, далася взнаки теорія т. зв. “великого

азіатського ренесансу”, популярна в 1920-ті рр.

Як бачимо, східні мотиви у творчості Михайля Семенка не були домінантними.

Проте не можна їх назвати й випадковими. Вони поряд з іншими мотивами

надавали творчості цього поета додаткових відтінків, висвітлювали ще одну

грань його доробку, який не лише зводиться до епатажу та нехтування

національними традиціями, а й прикметний увагою до чужих екзотичних культур,

зокрема культур народів Азії.
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До третього тому збірника “Спадщина” ввійшли текстологічні

та джерелознавчі дослідження з історії української і білоруської

літератур. Тут уміщено статті Віктора Дудка, Миколи Гончарука,
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громадського діяча кінця ХІХ - початку ХХ ст. Михайла Комарова
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Олександра Олеся (1919-1929 рр.). Завершують збірник “Покажчик імен” та “Список

скорочень”.

Філологічні науки в Україні, 1996: Наук.*допом. бібліогр. покажч. / Ін*т літ*ри

ім. Т.Г.Шевченка НАН України; авт.*уклад. Козак О.О. – К.: ВД “Стилос”, 2007. –

528 с.

Збірник презентує всі відомості про публікації в Україні в

1996 р. Цей щорічник охоплює книжки, брошури, статті в

періодиці, видання з продовженням, тематичні збірники, матеріали

наукових конференцій, передмови та післямови до видань творів

окремих письменників, автореферати дисертацій. Складається

він із трьох розділів: мовознавство, фольклористика,

літературознавство. Усі розділи містять також підрозділи,

рубрики, підрубрики згідно з біо-бібліографічною класифікацією

та специфікою розвитку філології й суспільно-політичних змін у

державі. Збірник містить суцільну нумерацію матеріалів з

посиланнями та іменний покажчик. Деякі записи супроводжуються

короткими анотаціями.

С.С.
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АКАДЕМІК О.І. БІЛЕЦЬКИЙ

90-річчя Національної Академії наук України

асоціюється в галузі філологічної науки насамперед

із масштабною постаттю Олександра Івановича

Білецького (1884–1961). Без захисту дисертації

вченому присвоюється науковий ступінь доктора

філологічних наук (1937), почесне звання заслуженого

діяча науки (1945). Уже класикою стали його праці

“Легенда о Фаусте в связи с историей демонологии”

(1912), “Стихотворение Симеона Полоцкого на темы

всеобщей истории” (1914), “Старинный театр в

России” (1923), “В мастерской художника слова”

(1923), “Из истории шекспиризма. Теофил Готье о

комедиях Шекспира” (1916), “Сучасне красне

письменство Заходу” (1923–1924), “Двадцять років

нової української лірики” (1924), “Очередные вопросы изучения русского

романтизма” (1925–1927), “Проблема синтезу в літературознавстві” (1940).

Природно, що вчений належав до керівних академічних структур: дійсний член АН

УРСР (1939), член-кореспондент (1946) та академік АН СРСР (1958 р.), у 1946 віце-

президент УРСР (1946), відповідно член Президії і бюро Відділення суспільних наук

АН УРСР, відповідальний редактор журналу “Радянське літературознавство”,

голова Координаційної комісії з літературознавства в Україні, член головної

редакційної колегії Української Радянської Енциклопедії, Українського комітету

славістів, член Спілки письменників України. З 1940 р. до останніх днів життя (окрім

1941–1942 рр., часу евакуації до Томська) очолював Інститут літератури імені Т.Г.

Шевченка і практично, як слушно писав ще 1961 р. І.Кошелівець, був керівником

усієї літературознавчої науки в Україні.

Поняття “академічний” у сенсі “зразковий” притаманне творчій діяльності

вченого, усій його натурі й зовнішності. Особливо переконують у цьому спогади

його сучасника: “Як тип ученого О.І.Білецький був постаттю єдиною в своєму роді в

українській науці. Навіть зовнішнім виглядом він вирізнявся серед інших. Завжди з

бездоганним смаком одягнений і уважний до кожної дрібниці в своїй зовнішності,

до елегантно зав’язаної краватки включно, він відрізнявся від звичайно байдужого

до свого зовнішнього вигляду українського вченого… Зовнішність цілковито

відповідала внутрішній істоті вченого: бездоганне почуття такту в поводженні з

людьми, що його оточували (це були переважно учні – початкуючі або вже й з

солідними науковими працями вчені, яким він умів показати свої знання, ніколи ними

не хизуючись), уміння ясно формулювати думку, майстерність дефініції, вишуканий

літературний стиль”1.

В особовому листку з обліку кадрів (1954) у графі “Основна професія (заняття)”

Олександр Іванович записав “Науково-педагогічна робота; стаж роботи за цією

1 Кошелівець І. Олександер Білецький (1884–1961) // Сучасність. – 1961. – № 9. – С. 63.



Слово і Час. 2008 • №9 75

професією 47 років”2. Упродовж творчого життя він працював професором

Харківського, Томського, Московського університетів, Київського – з 1944 по

1961 рр. Мав місце й дещо гумористичний факт: у “Личной книжке

военнообязанного”, виданій, певне, військоматом (1923), у графі “Профессия”

проставлено “Профессор”3. У 30-ті роки О.Білецький був одним із

найпопулярніших глибоко шанованих професорів Інституту Тараса Шевченка в

Харкові. Яскраві свідчення про науково-педагогічну роботу вченого тих часів

містять спогади Г. Костюка: “Особа професора О.І.Білецького в історії новітньої

української літератури й літературознавства надзвичайно ваговита і світла. Їй

приділяли, приділяють і приділятимуть увагу багато мемуаристів і дослідників…

Ще в студентські роки я знав, що є в Харкові такий талановитий професор. Я

читав його деякі речі. Вони мені дуже імпонували… Але вперше зустрів і слухав

його як професора, як лектора й керівника семінару тут, в Інституті ім. Шевченка.

Його вступні лекції до студійних тем були незрівнянні. Він вражав колосальним

знанням предмета і глибоким, дуже своєрідним і новим висвітленням поставленої

теми. Він умів подавати слухачам матеріал солідно, глибоко й, одночасно, в

дивно ясній, доступній у деталях формі. Після кожної його лекції залишалося

почуття, я б сказав, поетичного піднесення… Серед багатьох, завжди досконало

прочитаних лекцій, я ніколи не забуду його лекції про творчість Йоганна Гете.

Це була не лекція, а якесь священнодійство інтелекту. Вдумливе окреслення

складного творчого шляху Гете було органічно пов’язано з добою “Бурі й

натиску”. На цьому тлі Гете здавався особливо величним. І при цьому критично

згадано було сотні дослідників і критиків Гете різних часів і різними мовами

світу. Це нас дивувало, захоплювало, приголомшувало й одночасно примушувало

думати… Минули роки й десятиріччя… Зустрітись з професором Білецьким уже

ніколи не було можливості… З преси я довідався, що він не тільки живий,

здоровий і науково активний, але й заслужено став патріархом української

історико-літературної науки; що по війні він нібито не тільки вже говорив, але й

писав українською мовою. Коли це так, то це просто чудо Боже. Це так, ніби

вища сила зглянулася над трагедією українського народу і на спустошене терором

літературознавче поле послала справжнього вченого. Він з роками органічно

вріс в українську літературну науку і зробив дуже багато для її подальшого

зростання й утвердження в світі. Він виховав кілька поколінь популяризаторів і

творців української літератури… За все це український народ адоптував

Олександра Івановича навіки як свого рідного сина”4.

Педагогічна й лекторська діяльність були пристрастю вченого й усвідомленням

свого обов’язку перед наукою і громадськістю. За спогадами його сучасників,

він завжди був відкритим для людей, і в Інститут літератури, і додому приходили

колеги-вчені, вузівські педагоги, письменники, шкільні вчителі, аспірантська

молодь, студенти. “Але найістотніше починалося, коли Олександр Іванович

захоплено розповідав про те, що його самого цікавило в даний момент. Це

завжди був блискучий каскад думок. Йшлося про проблеми теорії та історії

літератури й про візантійське мистецтво, язичницькі елементи в давньоруській

духовній культурі і про найактуальніші моменти сучасного літературного життя”5.

Утім в оточенні О.І.Білецького траплялися і критики. Скажімо, “Комсомольская

правда” (від 4.ХІ.1952) звинувачувала його в лібералізмі щодо аспірантів, тому

“некоторые из них с первых же дней учебы халатно относятся к обязанностям

и считают пребывание в аспирантуре своим личным делом”. Аспірантка N.,

мовляв, спромоглася скласти лише один екзамен, а її доля “волнует комсомольцев

академии”. А 1955 р. Олександр Іванович писав Є.Таратуті: “Обо мне в разное

2 Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Ф. 162.
– Од. зб. 1492. Далі зазначаємо номер фонду та одиниці збереження.
3 Ф. 162. – Од. зб. 1521.
4 Костюк Г. Зустрічі і прощання // Спогади: У 2 кн. – Кн. 1. – К., 2008. – С. 399, 402.
5 Крутікова Н. Крізь пелену часу //  Про Олександра  Білецького: спогади, статті. – К., 1954. – С. 170.
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время писывали, что я лидер кадетской партии в Харькове (никогда не был даже

“тайно сочувствующим”), что я не то родственник, не то племянник министра

полиции при Николае II С.П.Белецкого, что я церковный староста Харьковского

кафедрального собора, что я – великодержавный шовинист, что я украинский

буржуазный националист и т.п. Один раз (в 20-х годах) было напечатано мое

опровержение, но редакция сопроводила его своим полуопровержением

издевательского характера. Потом “опровержения” вышли из моды… И право,

не вспомнить ли Вам басню Крылова “Прохожие и собаки”, особенно

заключительные ее стихи”6.

Кількома роками раніше, редагуючи “Короткий курс української літератури”,

Олександр Іванович запропонував не називати прізвищ упорядників, обмежившись

вказівкою “За редакцією О.І.Білецького”: “Поскольку всякое литературоведческое

выступление у нас влечет за собой поругание в местных газетах – составители

курса очень возрадовались… Так и будет – и подлежащие повешению собаки

будут повешены на мою шею, но я их стряхну” (з листа до Є.Таратути від

17.VI.1948)7.

Безумовно, за такими напівжартівливими визнаннями стояла переконаність

ученого-академіка в силі свого авторитету, у правоті наукової і життєвої позиції.

Могутній авторитет і винятковий такт, кажучи словами І.Кошелівця, дозволив

О.І.Білецькому чесно супроти своїх колег вийти й із доби доносів 1930-х рр.

Про масштабність науково-педагогічної та громадської діяльності вченого

свідчить і його архівний фонд, що складається з 5187 одиниць зберігання.

Основою цього зібрання став домашній архів О.І.Білецького, переданий 1986 р.

до Інституту літератури Платоном Олександровичем Білецьким; його інститутський

архів (знаходився у службовому кабінеті), а також документи, які свого часу

віддавав до Відділу рукописів сам Олександр Іванович. Чимало матеріалів,

особливо листів, зібрано упорядниками посмертних видань наукових праць

ученого, як уже здійснених, так і проектованих. Подарунком до ювілею Академії

наук можна вважати опис фонду О.Білецького, підготований до друку Відділом

рукописних фондів і текстології Інституту літератури (виконавець Л.М.Гурєєва).

Промовисті вже заголовки розділів і підрозділів “Опису…”, назви окремих праць:

науково-критичні матеріали – монографічні дослідження; збірки праць; вибране;

давня література; українська література (узагальнюючі дослідження, за

персоналіями, рецензії); російська література (узагальнюючі дослідження, за

персоналіями, рецензії), зарубіжні літератури – антична, американська, англійська,

єврейська, індійська, іспанська, італійська, китайська, німецька, норвезька,

перська, польська, французька, чеська; літератури народів СРСР;

слов’янознавство; теорія літератури; літературознавчі нотатки; бібліографії;

мовознавство; театрознавство за національними театрами – “Англійський театр”;

“Театральне мистецтво в Германії”; “Гете і театр”, “Греческий театр и наш

театр”; “Нотатки про давньогрецький та римський театр”, “Театр средневековой

Европы”, “Китайский театр”, “Старинный театр в России”, “Старинный театр на

Украине”, “Театр и драма петровской эпохи”, “Японский театр”, “Театр и дети”;

“Театр без літератури і література для театру”. Наступні розділи – публіцистика,

науково-педагогічна, науково-організаційна діяльність, щоденники, автобіографія,

особисті документи, листування (близько 2500 од. зб.), ювілейні матеріали,

ушанування пам’яті О.І.Білецького, газетні вирізки, історія архіву, іконографія,

понад 1300 одиниць матеріалів інших авторів, кожен з яких пов’язаний із діяльністю

О.І.Білецького. Насичений величезним матеріалом архів ніби відчиняє двері в

лабораторію, де творились значущі принципові праці О.І.Білецького 40–50-х рр.

– “Історія української літератури в 2-х томах” (1947, 1953), “Судьбы большой

эпической формы в русской литературе ХІХ–ХХ веков” (1948), “Прометей”

Есхіла і його потомки в світовій літературі” (1949), “Поетика драми” (1950),

6 ІЛ. – Ф. 162. – Од. зб. 1658, арк. 65.
7 ІЛ. – Ф. 162. – Од. зб. 1658, арк. 23 зв.
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“Проблеми періодизації літературного процесу” (1953), “Из наблюдений над

стихотворными текстами А.С.Пушкина. Стихотворение “Я помню чудное

мгновение” (1953), “Анчар” (1959), “Древнегреческая трагедия” (1956), “Художня

проза Івана Франка” (1956), “Українська література серед інших слов’янських

літератур” (1958), “Матеріали до вивчення історії української літератури”, т. 1,

(1959), “Наука о литературе в истории Харьковського университета” (1959),

“Русалка Дністровая” (1961) та ін. За цими працями простежуються основні

методологічні принципи вченого: увага до вивчення поетики літературного твору,

що поєднувалось із вивченням його творчої історії, у контексті літературного

процесу з його проблематикою і стилістичною своєрідністю.

Сучасне українське літературознавство, за Білецьким, мусило вписатись в

історію світового мистецького процесу, історію літературних стилів, а не

обмежуватись висновками, наскільки література корисна “в народній справі”.

За переконанням ученого, для розуміння і правильного тлумачення історії

літератури в його діалектичному розвитку вкрай необхідна увага не лише до

спадщини  класиків, а й до літераторів другорядних, забутих і призабутих, адже

вони були колись частиною літературного руху, відтворювали історичні й мистецькі

тенденції свого часу. Особливо часто Олександр Іванович наголошував на цьому

у своїх листах.

Звертаючись до Є.Таратути (14. ІІ. 1955 р.), він скаржився, зокрема, на погане

самопочуття, називаючи його “убыль души”: “Ужасное состояние, хорошо

названное, но плохо описанное в повести Ивана Щеглова, беллетриста 80–

90-х годов, большого приятеля Чехова. Щеглова сейчас нелегко читать, но Антон

Павлович считал (одно время) его крупным талантом и своим соратником.

Повесть его так и называется “Убыль души” (1892)8.

Уже чимало сказано й написано про заслуги О.І.Білецького перед наукою й

суспільством у вивченні історії давньої української літератури і про реабілітацію

від інсинуацій та номенклатурницьких наклепів класичних постатей М.Драгоманова,

О.Кониського, І.Нечуя-Левицького й низки менш відомих особистостей9. Та

безсмертним лишається відверте свідчення Олександра Івановича про свою

багаторічну працю: “Сталося так, що багато моїх творів – цих дітей захоплюючих

бесід і живих розмов – поновити зараз неможливо, оскільки вони лишились як

усна творчість, – нагадує про них хіба десь якась побіжна замітка або суха

стенограма. Було немало й ненаписаного. Це сотні рецензій на кандидатські і

докторські дисертації, на художні твори початківців, ювілейні та інші газетні

статті. Частина їх збереглась, частина загублена. Все це входило в коло моєї

громадської діяльності. І хай за рахунок її значно скоротився обсяг моєї власне

наукової продукції – за цим я не шкодую. Признаюсь, ніколи не думав я про те,

що метою життя є підготовка зібрання своїх творів, і завжди цікавився творами

інших авторів, що виростали на моїх очах. І найбільшою радістю для мене було

усвідомлення того, що моя мисль знаходить відгук, є стимулом до роботи

самостійної думки моїх молодших товаришів–учнів, які вже створили або

створюють серйозні дослідження”10.

Опис архіву вченого наводить на думку, що величезна теоретична спадщина

його осмислена частково. Белетристика ж не досліджувалась ніколи. Утім в

одній з автобіографій Олександр Іванович писав: “Был сотрудником театрального

комитета Главполитпросвета УССР, много времени отдавал работе в театрах в

качестве художественных советов и т. под. Написал и издал под псевдонимом

Р. Победимский несколько пьес для первого украинского театра для детей. Для

“Героического театра” (в Харькове) перевел и передал пьесу французского

10 Білецький О.І. Від давнини до сучасності // Вибрані праці: У 2 т. – К.,1960. – Т. 1. – С. 67.

8 ІЛ. – Ф. 162. – Од. зб 1658, арк. 65..
9 Крім згаданих уже спогадів, велику роль у популяризації спадщини вченого відіграє  збірник “Про
Олександра Білецького: Спогади, статті” / Упоряд. В.Г.Дончика. – К., 1984.
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унанимиста Жюля Ромена “Армия в городе”11. А звертаючись до свого давнього й

уважного адресата Євгенії Таратути, він зауважував: “Сколько времени мы уже с

Вами знакомы, а я ведь никогда не знакомил Вас со второй стороной своей жизни

(жизни стихотворца и прозаика), проявлявшейся и в печати, но законспирированной

под разными псевдонимами и потому лишенной единства. Странно. Но если

останемся живы, попрошу познакомиться со мной и с этой стороны (3. І. 1957)”12.

Сьогодні наважуємось опублікувати вступ до книжки-автографа з поезіями

вченого (обсягом 335 сторінок).

ANTHOLOGIA AD SE IPSUM MCMLII

Антология – для себя самого значит, не то, что и с моей точки зрения
является хотя бы относительной художественной ценностью – а то,
что может мне напомнить в большей или меньшей степени чувства, порывы,
мысли моего “я” в разных, давно ушедших возрастах.

Созерцание, которое нельзя признать утешительным – но что поделать?

Все-таки вольно-невольно, прямо-непрямо оно вызывает и образы тех, которые

своим сопутствием мне жизнь благотворили – образы, к сожалению, не

отпечатлевшиеся должным образом в стихах писанных всегда о себе, для себя,

про себя – как это ни грустно мне сознавать в настоящее время.

Может быть, кроме меня, читателем этой тетради будет кто-нибудь из родных

и любимых?

Надеюсь, что, читая, он не унизится до роли литературного критика.

Литературные несовершенства большей части вписанного в эту тетрадь вполне

очевидны для меня самого: но ведь я никогда и не претендовал на звание

профессионального литератора.

Надеюсь, что эта тетрадь будет для того, близкого, только средством общения

с отошедшей душой, которую он почувствует, несмотря на косноязычие, на

убийственную банальность выражения – сквозь слова увидев того, кого, по

существу нужно уже не столько понять, сколько простить13.

Ибо именно в этом – и заключается высокий долг живых по отношению к

отошедшим. Они, умершие, оправданы смертью.

Если чудом эта тетрадь уцелеет, не взирая на превратности времени и
на упорное стремление Истории очистить свой путь от мусора веков,
густо покрывшего нашу планету и если она попадет в чьи�либо милые руки,
пусть они ее сохранят – не для “Истории литературы” – а только на
память о том, кто их любил, знал, что сам он в жизни не заслуживал чести
быть кем�либо кроме Матери, любимым.

В тетради две части. Первая – извлечение из писаний разных лет,
отобранных по признаку их “литературности” (со всей снисходительностью,
которую автор питает к собственным детищам). Вторая то, что в какой�
либо мере просто напоминает мне пережитое в разные годы.

27 августа 195214

Важко наважитись публікувати для ширшого загалу вірші, не для нас написані.

Утім з погляду вічності все життя й діяльність ученого були втіленням морально-

етичного досвіду людства… А незабаром минає 125 літ із першого дня

О.Білецького на білому світі й 50 від останнього дня життя людини-легенди

української науки. Його ж спадкоємцями стала когорта вчених, які творили

нетлінне українське літературознавство ХХ ст.

13 Про художню спадщину О.І. Білецького залишили спогади його сини Андрій Олександрович (“Що
збереглося в пам’яті”) та  Платон Олександрович (“Витоки”). – Див.: Про Олександра Білецького:
спогади, статті. – К., 1954.
14 ІЛ. – Ф. 162. – Од. зб. 1235.

11 ІЛ. – Ф. 162. – Од. зб. 1492.
12 ІЛ. – Ф. 162.– Од. зб. 1659, арк. 3 зв.
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Помітною постаттю серед них був Олексій Федосійович Ставицький (20.02.1929–

19.07.2001). Закінчивши з відзнакою філологічний факультет Київського

держуніверситету (1954) й аспірантуру на кафедрі історії української літератури

написанням дисертації “Драматична поема Лесі Українки “У пущі”, яка, за словами

зав. кафедри А.Іщука, після обговорення “одержала високу оцінку”, О.Ставицький

проходить за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника Відділу

рукописів Інституту літератури (1957). В Інституті він старанно готує дисертаційне

дослідження до захисту й передає свою роботу на суд директора О.І.Білецького

(науковим керівником дисертанта був М.П.Комишанченко). Захист відбувся

29 грудня 1959 р., а 5 березня 1960 р. Олексій Федосійович одержав диплом

кандидата філологічних наук і з того часу успішно працював у галузі лесезнавства,

драматургії й текстології: нарис “Українська драматургія початку ХХ ст.” (1964),

“Леся Українка (Етапи творчого шляху)” (1970), “Історія української літератури”

у 8 томах (том 4 “Драматургія 70–80-х років XIX ст.”; том 5 “Леся Українка”

(1968), І.Франко. Твори в 50 томах: упорядкування тому 23 “Драматургія” (1969),

проспект наукового видання творів Лесі Українки в 16 томах і доповідь

“Текстологічні проблеми підготовки повного зібрання творів Лесі Українки”,

статті про творчість А.Свидницького, Є.Гребінки, М.Кропивницького, Василя Мови,

Олени Пчілки, І.Франка, С.Васильченка, І.Карпенка-Карого, Л.Старицької-

Черняхівської, абсолютно оригінальний коментар до “Енеїди” І.Котляревського

(8 арк., 1989).

О.І.Білецький написав відгук на кандидатську дисертацію О.Ставицького, який

уповні характеризує й автора дисертації, і його рецензента.

ПО ПОВОДУ ДИССЕРТАЦИИ А.Ф. СТАВИЦКОГО
“ДРАМАТИЧНА ПОЕМА  ЛЕСІ УКРАЇНКИ “У ПУЩІ”

Познакомившись с авторефератом диссертации А.Ф.Ставицкого, я, признаться,

склонен был скептически отнестись к его работе, показавшейся мне и скудной

по фактическому материалу, и бедной по мыслям, и вообще не вносящей никакого

нового слова в нашу науку. Но затем я прочитал самое работу целиком – и

отказался от первого своего впечатления. К сожалению, лишний раз

подтверждается тот факт, что диссертанты не умеют в своих авторефератах

показать свой “товар лицом”, выдвинуть на первое место то, что их действительно

волновало и вдохновляло при исследовании, ограничиваются чем-то в роде

распространенного и изложенного в связной форме оглавления – и не более.

Жаль, что руководители часто относятся к авторефератам без должной критики,

считая их формальным, не заставляя по несколько раз переделывать документ,

по которому общественность будет судить о работе.

Диссертация А.Ф.Ставицкого значительно шире по содержанию и автореферата,

и своего заглавия. Изучение одного произведения Леси Украинки, его творческой

истории, источников, художественных приемов, критических интерпретаций

проводится в работе не имманетно, а в связи со всем творчеством гениальной

писательницы, в его обусловленности общественными движениями, классовой

борьбой, фактами украинской, русской и зарубежной литератур. Это, правда,

приводит иногда к отступлениям в сторону от основной проблемы, но это

свидетельствует и о стремлении к глубине исследования, о широкой эрудиции

автора, часто сообщающего попутно свои наблюдения над отдельными фактами

– полезными для понимания всего литературного процесса конца XIX –

начала ХХ веков.

Не со всеми решительно выводами диссертанта я могу согласиться. “Причини

творчого занепаду Ричарда1, – пишет он на странице 164, – в суспільних умовах,

в убогій дійсності, яка вбиває віру художника в ідеал, позбавляє творчої сили”.
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На стр. 205 автор вновь обращается к той же мысли: “суспільні умови, убога

дійсність перших американських колоній убили мрію Ричарда, не дали можливості

зробити мистецтво здобутком народу”.

Подобные ссылки на об’ективные условия, на “убогу дійсність”, как мы знаем,

делаются не раз и самими художниками и их критиками. Убедительны ли они?

Вспомним ту убогую действительность Германии последних десятилетий XVIII века,

о которой так красноречиво писал Ф.Энгельс: “Эта позорная политическая и

социальная эпоха была в то же самое время великой эпохой немецкой

литературы”2. Да нужно ли ходить далеко за примерами, когда перед нами

стоит образ Шевченка, в ссылке продолжающего творить и создавать

произведения, ставшие драгоценным достоянием народа: а уж кажется худших

условий для творчества нельзя себе и представить – и сравнивать их с условиями,

в которых находился Ричард Айрон, совершенно невозможно.

Там же, на странице 205, утверждается, что “В пуще”, поруч з драматичними

поемами “У катакомбах”, драмою “Руфін і Прісцілла” – найвизначніший

антирелігійний твір Лесі Українки”. С этим также трудно согласиться. У нас

часто принимают высказывания против попов, ханжей – а в данном случае

“проти лицемірної і людоненависницької пуританської моралі” – за выступления

против религии. Это далеко не одно и то же. Не возражая против тезиса об

антирелигиозной и в частности противохристианской направленности творчества

Леси Украинки в целом – не могу заметить этого в данном произведении.

Основной его герой Ричард – и это легко показать, вчитываясь в его

высказывания – человек верующий, чтущий “святе письмо”, хоть и не так, как

ханжа Годвиндсон, считающий искусство божьим даром, но ценящий в религии

не букву и внешность, а “дух”, сущность. Правда, А.Ф. Ставицкий – не

единственный в данном случае. В такой солидной работе, как труд

О.К. Бабышкина и В.С. Курашовой (Леся Украинка, 1955, с. 401) известные

слова Ричарда: “земля не пекло, люди не прокляті, і радощі не гріх, а божий

дар” также квалифицируются, к удивлению читателя, как “глибоко атеїстичний

висновок”. Но только какой нибудь аскет, дошедший до крайней степени

изуверства и жизнеотрицания, отыскал бы в этих словах атеизм. Впрочем, кстати

сказать, несколькими строками далее Ричарду приписывается мнение, будто

“біблія не може бути джерелом натхнення для митців, відданих великій мрії про

волю людей” – как будто Ричард не видел картин и скульптур великих мастеров

Возрождения, постоянно обращавшихся к библии, правда, не за тем, чтобы,

подобно Джонатану, выискивать там описание древне-еврейского богослужебного

светильника.

Справедливо указывая, что все попытки подтянуть драматическую поэму Леси

Украинки к какому либо одному иностранному источнику в общем кончались

неудачей, А.Ф. Ставицкий в заключительных выводах все же усматривает черты

общности между этой поэмой и “Строителем Сольнесом” Ибсена, “Потонувшим

колоколом” Гауптмана, усматривает не убедительную для нас близость поэмы

к стихотворению Франка “Було се три дні перед моїм шлюбом”3 и новеллой

Коцюбинского “Интермеццо”. Чем более исследователь начитан в художественной

литературе, тем легче ему поддаваться соблазну иллюзорного сходства и

близости между отдельными фактами.

Я не согласился бы с А.Ф.Ставицким и в том, что “драматична поема “У

пущі” має особливо важливе значення для розуміння всієї творчості Лесі Українки

в цілому, її проблематики і ідейного змісту”. Начатая в 1897 году, законченная в

1909 году эта драматическая поэма – надеюсь, что мне простят это утверждение

почитатели Леси Українки, к которым принадлежу и я сам, – не представляется

мне, несмотря на наличие частных достоинств, творческой удачей поэтессы.

Очень много сказано об исторической достоверности данной вещи, о большой

подготовительной работе по изучению библии, книги Штерна о Мильтоне,

биографических материалов о Кромвеле и т.п.4 Образ Ричарда Айрона, конечно,

весьма далек от образа гениального поэта английского пуританства, автора
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“Потерянного Рая”. Леся Украинка старалась изучить эпоху и среду, но если

бы она не заглядывала даже в книги Карлейля и монографию Штерна, ей, при

ее большой начитанности и исторической интуиции, достаточно было бы

воспоминаний о несомненно читаных ею романах Вальтера Скотта (“Вудсток”,

“Пуритане” и др.), чтобы воспроизвести среду и эпоху. Что именно толкнуло ее

на создание данной вещи? То ли мысли о положении И.Франка в косной

галицийской среде, то ли мысли о себе самой, на которые указывали ее биографы,

для нас, в конце концов, не так уж существенно. А.Ф.Ставицкий на стр. 79-й

считает нужным отметить тот факт, что “початок роботи Лесі Українки

безпосередньо над написанням “Скульптора” співпадає з утворенням київського

“Союзу боротьби за визволення робітничого класу”, сближением поэтессы с

членами этой организации, изучением “Капитала” К. Маркса, чтением журнала

“Новое слово”. Остается неясним, отразились ли эти факты в драматической

поэме. Трудно отыскать эти отражения.

А.Ф.Ставицкий излагает, сопровождая критическими замечаниями,

интерпретации поэмы “У пущі”, принадлежащие А.Музычке, М.Зерову,

А.Дорошкевичу, М.Деркач, П.Филипповичу, А.Ищуку, О.Бабышкину и

В.Курашовой, Д.Мищенко и другим5. Ему удается, по большей части, показать

неубедительность большинства этих интерпретаций.

“Українські революційно-демократичні письменники завжди послідовно

боролися за мистецтво, підпорядковане інтересам визвольної боротьби трудового

народу…”. “В драматичній поемі “У пущі” ця тема ставиться в морально-

філософському аспекті, в плані протиставлення ідеалів митця і духовно-убогого,

ворожого ідеалам правди і нерозлучної з нею краси оточення”.

“Піднесений, мрійний порив (Ричарда) до прекрасного, до заповітного ідеалу,

дуже далекого, а в силу цього не досить чіткого і ясного, його палкий протест

проти всього темного і несправедливого дуже характерний для всіх героїв

прогресивного романтизму” (стр. 206 и 207).

Думаю, что о романтизме здесь сказано весьма кстати, и что именно в одной

из излюбленнейших романтиками первой половины XIX века идейной антитезе

поэта и толпы, бесполезной поэзии и практически-полезной науки, мечты и

“существенности” нужно искать корень всего художественного замысла. Нет

нужды при этом вспоминать доктора Штокмана, строителя Сольнеса, Михаила

Крамера, мастера Генриха6. В русской литературе перед Лесей Украинкой стояли

такие вещи Пушкина, как знаменитый диалог Поэта и Черни7, как стихотворение

“Поэт, не дорожи любовию народной”, не говоря о других. Среда не ценит

созданий Ричарда. Для его матери это “іграшки” для “громади”, находящейся

под гипнозом Годвинсона, ловко извлекающего цитаты из ветхого завета,

“игрушки греховные”, категорически запрещенные Иеговой народу Израиля.

Для колонистов Род-Айленда “печной горшок” был бы дороже всех скульптурных

фантазий Ричарда, с которыми им делать нечего8. Да и действительно нечего.

Они не нужны не только благочестивцам из Масачузетской деревни: они не

нужны и той бедной женщине, жене Риверса, которая гибнет вместе с детьми в

неотопляемой хижине. На недолгое время и сам Ричард понимает, что

недопустимо жить “серед краси і мрій”, когда рядом корчатся от голода и

холода, когда “замісць мрій, тут потребують хліба”, а он предлагает им камень,

хотя бы и превращенный в созидание высокого искусства. Стыдно “в годину

горя красу долин, небес и моря и ласку милой воспевать”9. Для самой Леси

Украинки это было непререкаемой истиной. Она не становится на сторону

“черни”, разбивающей создания Ричарда, но и не солидаризируется с ним. Его

эстетический кодекс для нее неприемлем. Да и что это за кодекс? Больше

всего Ричард любит свою работу, “кохану роботу, єдину, що красить життя”,

вдохновенное творчество, религию “чистой красоты”. А кому нужна эта красота?”

– “мені і тим, що в слід мені підуть”, отвечает он Джонатану. Пока что неясно,

кто именно пойдет за ним вслед: может быть Деви? Но Деви с самого начала

привлекает другой путь – путь сатирического искусства и, конечно, тут он
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более прав, чем его наставник-дядя (он не хочет “видумувати” – его карикатура

в большей степени смогла бы способствовать делу освобождения общины из

под власти Годвинсонов, чем изображение прекрасной дикарки или мещаночки

Дженни, хотя бы и приукрашенной в уборы принцессы.

В эпоху европейского романтизма этот разлад между художником –

служителем вечной красоты и толпой, которая прежде всего ищет пользы,

которая ценит Бельведерский кумир на вес, был весьма актуален. Что заставило

Лесю Украинку обратиться к этой давней антитезе уже после того, как она не

раз и в стихах, и в прозе отчетливо декларировала долг поэта служить не

отвлеченному идеалу красоты, а делу общественного служения: “Не поет, хто

покидає боронить народну справу, / Щоб своїм словам блискучим / золотую

дать оправу; / не поет, хто забуває про страшні народні рани…”?10

Мы хорошо знаем, какую чернь имел в виду Пушкин в своем стихотворении и

почему именно он настаивал на том, чтобы поэт жил один, дорогою свободной

шел, куда влечет его свободный ум. Тема морального одиночества художника в

окружающем его обществе множество раз, в других аспектах обыгрывалась

поэтами начальных десятилетий XIX века. Можно напомнить образы обреченных

на гибель поэтов Жильбера11, Андре Шенье и в особенности Чаттертона у

Альфреда де Виньи, “Последнего поэта” Баратынского и многих других – вплоть

до живописца Артемия в забытой ныне повести Н.Полевого (1834)12. Читала ли

Леся Украинка А. де Виньи и тем более Н.Полевого – это для нас неважно.

Стихотворения Пушкина она, конечно, читала. Но все это слишком уж далеко

было от ее времени. Но от ее времени были весьма недалеки те декларации в

защиту “свободного”, самодовлеющего искусства, против которых она

восставала и в стихах, и в таких статьях, как “Два направления в новейшей

итальянской литературе”, “Заметки о новейшей польской литературе”.

Модернизм, как и во многих иных случаях, обратился к арсеналу романтических

тем – но в противоположность романтикам отбросил момент трагичности разлада

между художником и толпой, категорически утверждая право художника на

независимое ни от каких эстетических и общественных требований свободное

творчество. Художник, каким он представляется Габриеле д’Аннунцио13,

Пшибышевскому14 или автору “Дориана Грея”, конечно, известного Лесе

Украинке, хоть она его и не цитирует, не нуждается в каком либо оправдании

своего творчества. Он уже не спорит с толпой. Он с гордостью заявляет, что

всякое искусство совершенно бесполезно (Оскар Уайльд)15. Вопросы морали

также совершенно чужды искусству. Тургенев на половине своего литературного

пути писал: “У искусства нет цели, кроме самого искусства”16. Это почти перевод

слов Бодлера, с радостью неофита подхваченных украинским модернистом:

“La poйsie n’as pas la veritй pour objet, elle n’as qu’elle mкme”. Правда не

является предметом поэзии, у поэзии нет другого предмета, кроме себя самой.

Ричард Айрон то и дело твердит о “красоте”, но содержание этого слова,

очевидно, трудно уловимо. Упомянутый украинский модернист Мыкола Вороный

тоже то и дело говорит про красу, которой молится в некоем мавзолее, – и

тоже затрудняется сказать о ней что-либо вразумительное. “Краса” Вороного

это “сяйво мрій”, в момент творчества поэту “відкриваються небеса, життьові

таємниці, перед ним проноситься ряд легких образів, тіней, у прозорі імлі

розколисаних мрій” и создается стих “химерний, кучерявий”. Задача искусства

“життя брудне, життя нікчемне забути; пізнать надземне, все неосяжне охопити,

незрозуміле зрозуміти”. Правда, у украинского модерниста не хватает смелости:

дилемму быть поэтом или гражданином он решает упрощенно и очень наивно:

он не отрекается от участия в общественной борьбе, но если “повсякчас битись,

то серце може озлобитись, зав’януть, як без сонця квіти”. Поэтому необходима

отдушина, ею то и является искусство. Курьезней всего, что, разделив таким

образом себя на две части, поэт заканчивал свое обращение к Франку

провозглашением девиза: “йти за віком і бути цілим чоловіком”17. Хороша

цельность – нечего сказать!
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Цельности этой нет и у Ричарда Айрона. Мы не можем не сочувствовать

этому чересчур пылкому человеку, когда он вызывает на бой гнусного ханжу и

покорное ему стадо – но это сочувствие кончается после кульминации действия

во второй части. Перерыв в работе над поэмой дурно отразился на ее динамике.

В Род-Айленде нет Годвинсона, но нет и прежнего Ричарда: он трагически

чувствует усыхание своего таланта, ненужность своего существования. Когда

его юный ученик просит подарить ему фигурку, чтобы маленькая сестренка

могла с нею играть – это его огорчает; когда ему предлагают войти в компанию

по изготовлению посуды – и не простых печных горшков, а по лучшим

итальянским образцам, он приходит в совершенное иступление: как ему,

служителю идеальной красоты, заняться “прикладным искусством”? А, между

тем, что, собственно, тут обидного? Разве детская игрушка или какая-нибудь

принадлежность домашнего обихода не могут быть созданием искусства, не

могут явиться переходной ступенью к пониманию самой высокой художественной

красоты? Люди в Рой-Айленде вовсе не так уж тупы и ограничены, что в их

среде нет места истинному артисту. Вот они слушают талантливого органиста, и

на их суровых очах дрожат слезы, они потрясены, а вот его скульптуры не

потрясают. Кто виноват? И что при таких условиях делать художнику? Один из

второстепенных французских поэтов, цитировавшийся в 90-900-ых годах и в

русских журналах, Эдмонд Арокур (сборник “Одинокий”, 1891), предлагает

поэту выстроить для себя высокую неприступную башню, начертать на пороге

магическое слово: “Я” – и там творить. “Пой! никто не услышит твоего гимна,

но что тебе до того? Пой для себя: пусть сердце твое будет эхом твоего

сердца; широкие пустыни сделают твой голос сильнее, пустыни запоют, отвечая

тебе, хором18. Пой священную любовь, звучащую в твоем уме, пой ради счастья

слышать свою песню; пой для бесконечности, пой для звезд и не требуй от

людей, чтобы они тебя слушали:

Chante! Nul n’entendre ton hymne et que t’emporte?

Chante pour toi: ton Coeur est l’echo de ton cocur!

Les dйserts йlargis rendront ta voix plus forte,

Les deserts chanteront pour tй rйpondre en choeur etc.

Почему бы так не сделать и Ричарду Айрону? Да потому что в его “железный

век”, как и в век Эдмонда Арокура, господь уже не посылает с небес манны и

не нагоняет в пустыню дичи, как это было в Моисеевы времена. Но отчего бы,

например, Ричарду не уйти к индейцам, которым он будто бы сочувствует?

Отчего не вернуться в Италию? Говорят потому, что там возрождение искусств

уже кончилось, водворился стиль барокко, отражение феодально-католической

реакции. У нас есть несколько суеверный страх перед барокко, страх, едва ли

серьезно обоснованный. Ведь в той же Италии эпоха барокко выдвинула такого

замечательного скульптора, как Лоренцо Бернини, таких художников, как

Караваджи, Караччи, Гвидо Ренни, Сальватор Роза, Доменикино и других. А

кроме Италии остается еще Голландия.

Потому, что отрозненный от общества, живущий смутными мечтами о некоем

надземном искусстве, художник постепенно разрушает в самом себе художника,

теряет способность творить. В начале драматической поэмы мы сочувствуем

Ричарду, в последней части мы испытываем только сожаление к нему. Последняя

часть как будто противоречит первой. Но противоречие это вызвано идейным

ростом самой создательницы образа, ее общественным развитием на протяжении

от 1897 до 1909 годов. Но в целом ее позиция ясна. Леся Украинка не на

стороне Ричарда, она не считает его невинной жертвой.

И поэтому не так уж не правы Музычка, Ищук, а в особенности Бабышкин и

Курашова в своих попытках определить смысл поэмы. Для оправдания этого

смысла и художественного качества данной вещи,

А.Ф.Ставицкий собрал значительный, почти исчерпывающий материал, и,
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думается, все дальнейшие исследователи и драматургии Леси Украинки, и ее

творчества, и ее эстетических взглядов будут обращаться с пользой для себя к

его исследованию. Одно из несомненных достоинств работы – научные искания

автора, хороший залог его дальнейших успехов. Работа стимулирует мысль, с

ней хочется спорить, как со всякой работой, которая проникнута подлинно

исследовательским духом. Вот почему я, с своей стороны, полагаю, что у

ученого Совета есть все основания присудить автору искомую им ученую степень.

Директор Института литературы АН УССР  А.И.Белецкий

КОМЕНТАР

Друкується за автографом: Відділ рукописів Інституту літератури імені Т.Г.Шевченко,

ф. 162, № 480. Під цим номером зберігаються три тексти відгуку О.І.Білецького на

дисертацію О.Ставицького

Текст чистового автографа О.І.Білецький віддав дисертантові, який і мусив подбати

про підготовку документів до захисту дисертації. У подальшому О.Ставицький дбайливо

зберігав дорогоцінні сторінки – автограф був обгорнутий аркушем білого паперу і

прошитий нитками. Після смерті О.І.Білецького він передає автограф у дар до Відділу

рукописів, про що свідчить акт від 3 жовтня 1962 року; копія його підписана тодішнім

ученим хранителем фонду А.М.Полотай і докладена до автографа. Тривалий час він

зберігався серед документів, які накопичувалися у Відділі рукописів для майбутнього

фонду ученого й упродовж десятиліть нікому не видавався. Архівний фонд О.І.Білецького

був відкритий для користування дослідників 2003 року. На титульній сторінці обкладинки

автографа надрукована назва документу – “Рецензия академика Белецкого Александра

Ивановича на кандидатскую диссертацию Алексея Феодосиевича Ставицкого 29-го

декабря 1959 года, Киев”; а на першій сторінці автографа вгорі аркуша над заголовком

запис О.І.Білецького синім чорнилом, пізніше заштрихований: “и произв[едение] “чистого

искусства”, и произв[едение] утилитарное”.

Текст машинопису на дванадцяти сторінках (один із других примірників) зберігся в

домашньому архіві О.І.Білецького. На нашу думку, це неавторизована копія машинописного

варіанта відгуку, виготовлена з автографа для захисту дисертації. На першій сторінці її

та ж назва, що й на обкладинці автографа. Текст машинопису в цілому адекватний

тексту автографа, окрім різночитань: – відсутній заголовок “По поводу диссертации

А.Ф.Ставицкого “Драматична поема Лесі Українки “У пущі”; у кінці тексту виписані всі

титули рецензента для візування: “Директор Института литературы им. Т.Г.Шевченко

Академии наук Украинской ССР академик А.И.Белецкий”, утім підпис також відсутній.

Проти тексту автографа – такі пропуски (виділяємо їх у реченнях): “В такой солидной

работе, как труд О.К.Бабышкина и В.С.Курашовой…; “Больше всего Ричард любит

свою работу, “кохану роботу, що красить життя”, вдохновенное творчество, религию

“чистой красоты”.

Є також різночитання в написанні окремих слів –

у машинописі:

– “образ Шевченко”,

– “запрещенные Иеговой

народа Израиля”,

– “из Мосачузетской деревни”,

– “словом блискучим”,

– “не посылает с неба манны”,

– “со своей стороны”,

– “у Ученого Совета”;
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Третій текст також зберігся в архіві вченого, це десять сторінок пожовклого другого

примірника машинопису із заголовком “Про драматичну поему Лесі Українки “У пущі”

та власноручною приміткою О.І.Білецького “Відзив (з незначними скороченнями) на

кандидатську дисертацію О.Ставицького “Драматична поема Лесі Українки” “У пущі”, із

правками окремих нечітко надрукованих літер, з крапками перед словами “Изучение

одного произведения Леси Украинки…” і в кінці тексту після слів “которая проникнута

подлинно исследовательским духом” і з проставленою під текстом датою “1959”. За

цим авторизованим машинописом відзив був надрукований у виданні: Білецький О.І.

Письменник і епоха: Збірник статей, досліджень, рецензій з питань української літератури.

– К., Державне видавництво “Художньої літератури”, 1963. Видання було посмертним,

упорядкування текстів, редакція, примітки й передмова належали М.Д.Бернштейну. На

початку й у кінці друкованого відгуку – знак скорочення авторського тексту […].

Попри той факт, що основні положення рецензії О.І.Білецького вже стали публічним

надбанням, уважаємо доцільним, науково виправданим і можливим на сьогодні передрук

відгуку “По поводу диссертации А.Ф.Ставицкого “Драматична поема Лесі Українки “У

пущі” за чистовим автографом як таким, що найповніше передає творчу волю автора

щодо тексту рецензії чи відгуку.

Це перша публікація ще одного з повних без скорочень текстів з�під пера О.І.Білецького.

1. Річард Айрон, Годвінсон, Джонатан, Ріверс, Деві, Дженні – персонажі драми Лесі

Українки “У пущі”.

2. Цитується праця Ф.Енгельса Становище в Німеччині (1848).

3. Вірш І.Франка “Було се три дні перед моїм шлюбом…” входить до циклу “На старі

теми” з епіграфом “Глас вопіющаго во пустині”.

4. В архіві Лесі Українки зберігаються підготовчі матеріали до драми “У пущі”: виписки

англійською мовою з книги “Thomas Carlule. Oliver Cromwell’s letters, vol I–V” (Ф. 2. –

Од. зб. 809); список творів Джона Мільтона й літератури про нього (Ф. 2. – Од. зб.

810); незакінчена стаття Лесі Українки про Джона Мільтона, автора роману “Втрачений

рай” (Ф. 2. – Од. зб. 868); конспект невідомою рукою російською мовою твору

Роджера Вільямса “The blody Tenent of Persecution for cause of consciense” (Ф. 2. –

Од. зб. 811); незакінчена стаття М.Драгоманова про Роджера Вільямса (Ф. 2. – Од. зб.

812); бібліографія й виписки М.Драгоманова для цієї статті; уривок друкованої книжки

“Footrpints of Roger Williams” (Ф. 2. – Од. зб. 814), книжка “Alfred Stern, Milton und

seine Seit”, Leipzig, 1877, т. І у двох частинах із численними помітками Лесі Українки.

5. Ідеться про дослідження: Музичка А. Леся Українка, її життя, громадська діяльність

і поетична творчість. – Одеса, 1925; Зеров М. Леся Українка. – У кн.: Українка Леся.

Твори. У 7 т. – Т. 1. Лірика. – Харків–Київ, 1923–1924; Дорошкевич О. Підручник

історії української літератури. – Харків–Київ: “Книгоспілка”, 1924; Деркач М. Д.

Передмова до вид.: Леся Українка. Неопубліковані твори. – Львів, 1947; Филипович

П. Генеза драматичної поеми Лесі Українки “У пущі”. – Леся Українка. Твори. Т. 1–12.

– Т. 9. Драми. – 1930; Іщук А. Леся Українка. – К., ДЛВ, 1950; Міщенко Д. Ідейно-

художній зміст драматичної поеми Лесі Українки “У пущі”. – У кн.: Українка Леся. У

пущі. Драматична поема. – Держлітвидав, 1957.

6. Називаються герої драматичних творів Генріка Ібсена (1828–1906) “Ворог народу”,

“Будівничий Сольнес” та Генріха Гауптмана (1862–1946) “Міхаель Крамер”, “Затоплений

дзвін”. Висока оцінка творчості обох драматургів дається Лесею Українкою у статті

“Новейшая общественная драма” (1901); особливо близькими їй були ідейно-естетичні

принципи Г.Гауптмана (див. також статтю “[Винниченко]”, листи письменниці; 1901

року вона перекладає драму “Ткачі” російською та українською мовами.

7. Згадується вірш О.Пушкіна (1799-1837) “Поэт и толпа”.

8. Обіграно цитату з вірша М.Некрасова (1821–1878) “Железная дорога” – “Или для

Вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка”.
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9. Цитується поезія М.Некрасова “Поэт и гражданин”.

10. Цитується поема Лесі Українки “Давня казка” (1899).

11. Жільбер Нікола�Йозеф�Лоран (1750–1780) – французький поет, автор

сентиментальних і сатиричних віршів.

12. Згадується повість “Живописец” М.Полевого (1796–1846).

13. Д’Аннунціо Габріеле (1863–1938) – італійський письменник, поет і прозаїк; його

творчість Леся Українка розглядає в статті “Два направления в новейшей итальянской

литературе”; в архіві О.І.Білецького зберігаються переклади українською мовою віршів

“Сон весняного ранку”, “Весняним ранком”, здійснені українською поетесою Мар’яною

Хмаркою (Ф. 162. – Од. зб. 4144).

14. Художню своєрідність Пшибишевського Станіслава (1868–1927) Леся Українка

аналізує у статті “Заметки о новейшей польской литературе” (1900).

15. В архіві О.І.Білецького зберігається автограф його статті “О.Уайльд”, в якій

аналізується роман “Портрет Доріана Грея” з таким висновком: “Итак, мораль в ее

широкой обществ[енной] постановке одержала принцип[иальную] победу над религией

красоты и отрицан[ием] норм нравств[енного] поведения” (Ф. 162. – Од. зб. 916, 6

арк.).

16. Цитується лист І.Тургенева до Л.Толстого.

17. Цитується епіграф із поезії Шарля Бодлера (1821–1867) до вірша М.Вороного

“Іванові Франкові відповідь на його “Посланіє” (1902), а також аналізується цей вірш.

В архіві О.І.Білецького див. переклади українською мовою: “Альбатрос”, “Вечірня

гармонія”, “Відповідальність” (автографи Н.Забіли), “Авель і Каїн” (автограф

П.Филиповича), “Собака і флакон”, “Впивайся” (дослівні, невідомого перекладача),

“Чужинець”, “Півсвіту в волоссі” (переклади М.Вороного та І.Ставничого, друковані в

“Українській хаті”, 1911, список).

18. Арокур Едмонд (1856-1941) – французький поет.

Підготовка тексту, передмова і примітки Тетяни Третяченко

             Ïåðåäïëà÷óéòå

— ºäèíèé àêàäåì³÷íèé
                     ë³òåðàòóðîçíàâ÷èé æóðíàë
ïðî óêðà¿íñüêó òà ñâ³òîâó ë³òåðàòóðó.
Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ — 74423.
Åëåêòðîííèé âàð³àíò
íà Web-ñòîð³íö³ çà àäðåñîþ:
www.word-and-time.iatp.org.uawww.word-and-time.iatp.org.uawww.word-and-time.iatp.org.uawww.word-and-time.iatp.org.uawww.word-and-time.iatp.org.ua
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ІЄРЕМІЯ ЯКОВИЧ АЙЗЕНШТОК

(4.03.1900-07.06.1980) – відомий російський і

український філолог, знавець українського

письменства, один із тих, хто піднімав нову хвилю

українського літературного відродження на ниві

літературознавства.

Основні праці вченого – з історії літератур ХІХ

століття, текстології. Він був автором досліджень про

творчість Г.Квітки-Основ’яненка, П.Гулака-

Артемовського, І.Котляревського, Є.Гребінки, статей

про І.Франка, М.Коцюбинського, І.Манжури та ін.

Підготував перше повне  коментоване видання

щоденника Т.Г.Шевченка (1925).

Стояв біля витоків Інституту, брав участь у підготовці

проспекту статуту  Інституту Тараса Шевченка, був

його вченим секретарем (1926–1931).

У 1920-х роках точилися дискусії про потребу створення центру

шевченкознавчих досліджень і про реальні перспективи його роботи. Уже

1922 року у журналі “Шляхи мистецтва” (№ 2), а потім і окремим виданням

з’явилася праця І.Айзенштока “Шевченкознавство – сучасна проблема”, в якій

говорилося, що … “коли на Заході існує шекспіро- і дантологія, коли в Росії

почали говорити про пушкінознавство, чи не час і нам на Україні підняти питання

про “шевченкознавство” та закласти ґрунт для систематичних робіт над великим

українським поетом?”

Він був серед тих, хто започаткував величезну роботу зі збирання та зберігання

духовних цінностей українського народу, які стали науковою базою для

академічного видання творів Т.Шевченка, Г.Сковороди, Г.Квітки-Основ’яненка,

І.Франка та ін. Брав участь у роботі академічної Комісії з видання пам’яток

новітньої української літератури.

Завдяки своїй активній збирацькій діяльності І.Я.Айзеншток зробив великий

внесок у комплектування фондів відділу рукописів Інституту Тараса Шевченка.

Йому належить першорядна роль у закладанні основ джерельної бази Інституту.

Ще в студентські роки він виявив неабиякий інтерес до вивчення й збирання

рукописної спадщини письменників і видатних учених, зокрема О.О.Потебні.

Він активно шукав джерела поповнення фондів від приватних осіб і державних

установ (архівів, бібліотек, музеїв) і в Україні, і за її межами.

Завдяки ініціативі Айзенштока зі сховища Москви і Ленінграда до Харкова

були передані унікальні матеріали Т.Шевченка, зокрема автограф листа

Т.Шевченка до Г.Квітки-Основ’яненко (від 8.12.1841 р.), 5 художніх полотен

Т.Г.Шевченка, 2 листи до О.Маркевича (1857, 1860), автограф поеми “Мар’яна-

черниця”, автографи інших творів Шевченка, листи, 80 малюнків, зокрема серію

“Блудний син”,  46 шкіців, 9 автопортретів, 12 акварелей періоду заслання

1849–1957 рр., портрети Айри Олдріджа, М.Щепкіна тощо.

Лиховісного 1933 р. прокочується хвиля масових погромів української творчої

інтелігенції... В осени 1934 року І.Я.Айзеншток переїздить до Леніграда, де
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ВЕРВЕС ГРИГОРІЙ ДАВИДОВИЧ

(15.04.1920–9.01.2001)  –  академік НАН України

(1995), літературознавець, знаний славіст. З 1945 р.

працював в Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН

України.

Автор праць, присвячених історії української і

польської літератур, проблемам міжслов’янських

літературних зв’язків, розвитку взаємодії і

взаємозбагачення літератур тодішніх європейських

соціалістичних країн, теоретичним  питанням

порівняльного літературознавства. Деякі його праці

надруковані за кордоном (У Польщі, Болгарії,

Угорщині, Росії).

Наукові праці: “Адам Міцкевич в українській

літературі” (1952), “Іван Франко і питання українсько-

польських літературно-громадських відносин 70-90-х

років ХІХ століття” (1959), “Юліуш Словацький і Україна” (1959), “Владислав

Оркан і українська література” (1962), “Максим Рильський в колі слов’янських

поетів” (1978), “Польська література і Україна” (1985) та ін.

Досліджує зв’язки Т.Г.Шевченка з польською та іншими слов’янськими

літературами. Третій том ювілейного тритомного збірника  шевченкознавчих

матеріалів “Світова велич Шевченка” (1964), які містили найвизначніші на той

час матеріали дожовтневих, радянських та зарубіжних авторів, укладено за

участю співробітників Інституту літератури зі вступною статтею Г.Вервеса.

Шевченківська тема посідала значне місце в компаративістичних слов’янознавчих

студіях. 1964 р. Г.Вервес виступив із доповіддю “Т.Г.Шевченко і Польща”, у

1984 р. – на науковій шевченківській конференції до 175-річчя Шевченка.

З 1958 р. очолював в Інституті літератури відділ славістики і балканістики.

Починаючи з цього року, готуються періодичні щорічники (видрукувано 19

випусків), де Григорій Давидович виступає відповідальним редактором і активним

автором разом із працівниками свого відділу.

Діяльною була участь відділу в роботі з’їздів славістів – починаючи з 1958 року,

щоп’ять років. Найактивнішим доповідачем виступає завідувач відділу Г.Вервес.

Важливою роботою відділу стало п’ятитомне видання “Українська література

в загальнослов’янському і світовому літературному контексті” у 5-ти томах (1987-

1994). за редакцію та зі вступною статтею Г.Вервеса. Нагороджений бойовими

орденами та медалями як учасник ВВВ, медаллю Польської Народної Республіки

“За заслуги” ІІІ ст. Лауреат премії ім. Івана Франка НАН України (1997).

Світлана Селіверстова

працював у Пушкінському домі.
Великий його архів і багату бібліотеку 1983 р. перевезено в Україну.

Світлана Селіверстова
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ГУДЗІЙ МИКОЛА КАЛЕНИКОВИЧ

Микола Каленикович Гудзій – видатний

український і російський літературознавець,

академік АН УРСР. Його наукова спадщина складає

понад 400 праць.

М.К.Гудзій народився 4 (3) травня 1887 р. у

м. Могилеві-Подільському в родині службовця.

Після закінчення гімназії 1907 р. він вступає на

слов’яно-російський відділ історико-філологічного

факультету Київського університету. Під час

навчання М.К.Гудзій бере активну участь у

Семінарії руської філології, фундатором якого був

В.М.Перетц.

Після здобуття вищої освіти молодого вченого

було залишено при університеті для підготовки до

професорського звання. Згодом була евакуація до Саратова, праця в щойно

відкритому Таврійському університеті в Сімферополі (1918-1921 pp.).

З 1922 р. М.К.Гудзій постійно мешкає в Москві, викладає в різних вузах. З

1938 до 1947 р. вчений очолював відділ давньої російської та літератури XVIII

ст. в Інституті світової літератури ім. О.Горького. А в 1957-1963 pp. М.К.Гудзій

– завідувач відділу давньої української літератури Інститут літератури

ім. Т.Г.Шевченка в Києві.

Помер учений 29 жовтня 1965 р. у Москві.

Учень акад. В.М.Перетца, тісно пов’язаний з Київською українською школою

історичного і порівняльно-історичного методу в літературознавстві, текстології і

наукового видання письмових джерел, М.К.Гудзій основну увагу приділяв студіям

з давньої української та російської літератур. Водночас досліджував “Енеїду”

І.Котляревського, звертався до творчості Т.Шевченка, І.Франка, вивчав російську

класичну літературу XIX ст., зокрема творчість О.Пушкіна, Л.Толстого, Ф.Тютчева.

Великою заслугою М.К.Гудзія була підготовка й видання оригінального курсу

“Історії давньоруської літератури” (“История древнерусской литературы”) (1938).

Цей курс разом з ґрунтовно і продумано впорядкованою хрестоматією з

давньоруської (давньоросійської) літератури XI-XVIII ст. (1935) і досі не втратив

своєї наукової і навчальної функції.

М.К.Гудзій брав активну участь у створенні нарисів з історії української

літератури, чимало уваги присвятив дослідженню “Слова о полку Ігоревім”,

українським інтермедіям XVII-XVIII ст., а також творчості Феофана Прокоповича.

Праці М.К.Гудзія з історії давніх російської та української літератур пройшли

випробування часом і залишаються зразком комплексного філологічного аналізу

важливих фактів історії літератури.

Юрій Пелешенко
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ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(1876-1939) – знаний український політик, критик,

літературознавець, публіцист, член НТШ і голова

правління і ВУАН, секретар історико-філологічного

Відділу, член та керівник багатьох комісій, зокрема

шевченкознавства та комісії з видання пам’яток

новітньої української літератури, академік (1919).

Закінчив юридичний факультет Київського

університету (1901) і за покликанням душі присвятив

себе повністю літературознавству.
Ще студентом С.Єфремов цікавився політикою і

був активістом багатьох політичних організацій,
зокрема Загальноукраїнської безпартійної
демократичної організації української демократичної

ДЗЕВЕРІН ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(5.Х/ 1929, с. Дробів, тепер смт Черкаської обл.
– 12.І/2001, Київ). Літературознавець і критик,

академік АН УРСР з  1988 р. Закінчив 1952 р.

Львівський університет. З 1966  зав. відділом, у 1978-

91 pp.  директор Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка

НАН України. У 1962-73 і 1980-89 pp.  головний

редактор журн. “Радянське літературознавство” (з

1990 p. “Слово і Час”). Основні праці присвячено

вивченню естетичної спадщини В.І.Леніна і творчості

російських революційних демократів, питанням історії

української та російської літератури. Автор першої

узагальненої праці про творчість Остапа Вишні (“Остап

Вишня”, 1957). У монографії “Проблема сатири в

революційно-демократичній естетиці” (1962) докладно

охарактеризовано погляди В.Бєлінського, М.Чернишевського і М.Добролюбова на

сатиру. Значне місце у творчості Дзеверіна посідають методологічні проблеми

літературознавства, витлумачення таких категорій, як народність, історизм тощо,

питання теорії літератури-художньої критики. Його праці характеризує поєднання

літературознавчого та філософсько-естетичного аспектів дослідження. Керівник і

один із авторів багатьох колективних літературознавчих праць, зокрема “Історії

української літератури” у 2-х томах (1987-88), очолював редколегії Української

Літературної Енциклопедії, інших видань української дожовтневої і сучасної

літературної класики, виступав зі статтями про сучасний літературний процес.

Лауреат Республіканської премії в галузі літературно-художньої критики (1982).

Значний його внесок у підготовку Зібрання творів І.Франка в 50-ти томах, здійснення

загального керівництва роботою по підготовці цього видання, вирішення питань,

пов’язаних із його складом та об’ємом, внутрішньою структурою, апробуванням

томів у видавництві та ін. Як член редколегії брав активну участь в обговоренні

більшості підготовлених томів, рецензуванні праць І.Франка; відповідальний редактор

37 т. (літературно-критичні праці письменника), автор низки статей, присвячених

підготовці багатотомного видання.

Нагороджений Державною премією ім. Т.Г.Шевченка 1988 р. разом із

М.Д.Бернштейном. Н.О.Вишневською, Б.А.Деркачем, О.Є.Засенком,
О.В.Мишаничем, Ф.П.Погребенником, М.Т.Яценком за наукову редакцію, підготовку

текстів та упорядкування Зібрання творів І.Я.Франка у 50-ти томах.

Валентина Лисенко
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1 Дорошенко Д. Історія України 1917$1923, І$ІІ. – Ужгород, 1930$1932.

партії, яка за його ініціативи стала Партією українських поступовців, а він – її
лідером (1908).

Талановитий публіцист, автор чи співавтор багатьох видань, де друкувалися
його запальні публіцистичні та історико-літературні статті (“Зоря”, “Правда”,
“ЗНТШ”, “Киевская старина”, “Література” та багато інших), він був одним із
керівників видавництва “Вік” (1895-1918), в якому серед інших видань вийшла й
тритомна “Антологія української літератури”.

За громадсько-політичну діяльність та гострі публіцистичні статті зазнав
переслідувань і арештів з боку царського уряду.

У 1917-1918 рр. С.Єфремов був заступником голови Центральної Ради, членом
Малої Ради, генеральним секретарем міжнаціональних справ Генерального
Секретаріату (1917 р.), членом української делегації на переговорах із Тимчасовим
урядом.

Після революції залишився в Радянській Україні та повністю присвятив себе
науковій діяльності на ниві літературознавства.

Особливо плідним у його творчому житті було перше десятиліття існування
ВУАН, коли він був  її віце-президентом (1921-1929). Цікаво, що адміністративні
посади вчений використовує, щоб заявити про результати літературознавчої
науки. Це і власні праці, і все краще на той час в українській філології, що він
прагнув опублікувати в академічних виданнях. У ті ж роки зростає і його рейтинг
шевченкознавця.

Заарештований 1929 р. за сфабрикованою справою, він став основним
обвинуваченим у створенні буржуазно-націоналістичної організації “Спілка
визволення України” (СВУ) як її лідер. У 1930 р. його засудили до смертної
кари, замінивши її згодом на 10-річне ув’язнення. Помер він у тюрмі 1939 р., а
лише 1989 р. був реабілітований посмертно. Основні наукові праці Єфремова з
історії нової української літератури та шевченкознавства, в основу яких
покладено ідею служіння народу, та низка монографій про письменників
переважно ХІХ – поч. ХХ ст.: “Марко Вовчок” (1907), “Співець боротьби і
контрастність (про І.Франка)” (1913), “Шевченко” (1914), “М.Коцюбинський”
(1922), “Нечуй-Левицький”, “Карпенко Карий” (1924), “Панас Мирний” (1928).
Виступив редактором багатьох видань класиків української літератури вступних
статтей і приміток, зокрема й академічного видання “Щоденника” та “Листування”
Т.Г.Шевченка (1927-1928 рр.)

Його праці завжди вирізнялися багатством матеріалу та тривалістю часового
проміжку: від питання про можливість письменності в дохристиянській Русі й до
творчості М.Хвильового чи Г.Косинки, хоч йому більше імпонували письменники
ХІХ – поч. ХХ ст. “... Сьогодні можна дискутувати з окремими його положеннями
чи поглядами та не викликає жодних сумнівів грандіозність його “Історії
українського письменства” (1911, 4-е доповнене видання – 1924). Вона стала
ніби підсумком “многолітньої критичної та історико-літературної роботи і досі
залишається одним із основних підручників з історії літератури”1 .

Творча спадщина С.Єфремова налічує кілька тисяч праць, більшість яких цікаві
як наукові дослідження. Деякі його сучасники та й багато хто з наступників
також неоднозначно сприйняли його дослідницький стиль, підхід, манеру, погляди,
і тому ще довго в літературознавчій науці лунав відгомін полеміки з видатним
ученим.

Світлана Селіверстова
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ЕПОХА ДМИТРА ЗАТОНСЬКОГО

З ім’ям академіка Дмитра Затонського

пов’язана ціла епоха у вітчизняному

літературознавстві – епоха, котра, незважаючи

на історико-культурні злами й революції, триває

й досі, забезпечуючи надзвичайно важливий

зв’язок і взаємне розуміння між поколіннями тих,

хто ще в часи сталінських репресій, короткої

хрущовської відлиги або незмірно довгого

брежнєвського застою по міліметру

відвойовував шедеври світового красного

письменства, повертаючи чи відкриваючи їх

читачам, і тими, хто виріс у цілковито відмінних

умовах, що вимагали радше виставляти фільтри

проти надлишку інформації, аніж ехолоти задля

її вловлювання. З огляду  на дистанцію, що

пролягає між цими двома поколіннями, здатність

Дмитра Володимировича будувати між ними мости видається майже

феноменальною: на відміну від багатьох своїх колег-ровесників, котрі, зіткнувшись

із радикально новими суспільними та культурними реаліями й виявившись

нездатними запропонувати продуктивну альтернативу звичним для них моделям,

зійшли з літературознавчого олімпу, він спромігся не тільки залишитися серед

тих, хто визначає шляхи розвитку наукової думки (свідченням тому – дві його

монографії “Реализм – это сомнение?” (1992) и “Модернизм и постмодернизм.

Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств” (2000), як

знакові з-поміж створеного ним протягом усього творчого життя), а й виплекати

цілу когорту учнів-германістів. Причина такого нетипового – не протокольного, а

справжнього – дослідницького довголіття полягає не так у  парадоксальній і теж

по-своєму феноменальній “європейськості” Дмитра Затонського, як у властивій

йому внутрішній опозиційності, яка рідко виявлялася у прямому й радикальному

“дисидентському” протесті, однак забезпечувала й забезпечує йому критичну

дистанцію від будь-якої системи, що в неї він із примхи долі виявлявся вписаним.

(Про роль цих “примх” у його житті Дмитро Володимирович докладно й із

властивим йому блиском розповідає в автобіографічній повісті “История одной

судьбы” (1988). Саме ця опозиційність – або, за словами відомого швейцарського

літературознавця Ганса Бенціґера, адресованими Максові Фрішу, гамлетівська

натура, котрій затісне будь-яке королівство, – здається мені, і становить

передумову тієї дивовижної ясності розуму, проникливості як у питаннях

літературознавчих, так і в міжлюдських стосунках, котра вражає при кожному

спілкуванні з Учителем чи то в нього вдома за чашкою чаю, чи то  на засіданнях

відділу світової літератури.

Дмитро Затонський народився 2 липня 1922 року в Одесі в родині радянського

державного діяча В.П.Затонського, репресованого 1937 року за часів “великої

чистки”. Попри тавро “сина ворога народу”, 1939 року Дмитро Затонський,

однак, спромігся вступити до Київського університету на факультет

західноєвропейських мов і літератур. Перерване війною навчання – спочатку він

разом із рештою студентів і викладачів університету евакуювався до Кзил-Орди

(Казахстан), згодом опинився в діючій армії, а після війни кілька років працював

перекладачем у Цвіккау – Дмитро Володимирович завершив лише 1950 року.

Відтоді він цілком присвятив себе дослідженню зарубіжних літератур. Упродовж

1956–1959 років він працював викладачем, а згодом, у 1960–1961 роках, –

деканом філологічного факультету Київського університету. У 1959–1960 рр.

Дмитро Затонський також обіймав посаду завідувача відділу критики журналу

“Всесвіт”. Починаючи з 1961 р. його наукова доля тісно пов’язана з Інститутом

літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, де він уже багато літ очолює відділ
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світової літератури (1962–1974 та з 1986 року до сьогодні). У 1974–1975 роках

Дмитро Затонський працював завідувачем відділу літератури ХХ ст. Інституту

літератури ім. О.М.Горького АН СРСР (Москва). З 1967 року він член Міжнародної

асоціації літературних критиків, у 1976–1978 рр. був віце-президентом

Міжнародної асоціації порівняльного літературознавства, з 1974 р. – член

правління Товариства Ґете у Ваймарі. Визнанням воістину світового

літературознавчого рангу Дмитра Затонського стало обрання його дійсним членом

Європейської академії наук і мистецтв у Зальцбурзі 1994 р., а своєрідним

підтвердженням цього визнання – присудження йому найвищої нагороди

Німеччини в гуманітарній царині – Медалі Ґете 2005-го.

А втім, краще за будь-які нагороди й титули рівень Затонського-науковця

демонструють його монографії, видані в Україні, Росії, Німеччині, Угорщині,

Чехії, Китаї та інших країнах. З-поміж них слід назвати такі книжки, як “Век ХХ.

Заметки о литературной форме на Западе” (1961), “Франц Кафка и проблемы

модернизма” (1965/1972), “У пошуках сенсу буття” (1967), “Про модернізм і

модерністів” (1972), “Искусство романа и ХХ век” (1973), “Зеркала искусства.

Статьи о современной зарубежной литературе” (1975), “Путь через ХХ век.

Статьи о немецкоязычных литературах” (1978), “В наше время. Книга о

зарубежных литературах ХХ века” (1979), “Минуле, сучасне, майбутнє” (1982),

“Европейский реализм XIX века: линии и лики” (1984), “Австрийская литература

в ХХ веке” (1985), “Художественные ориентиры ХХ века” (1988), “Реализм –

это сомнение?” (1992), “Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном

коловращении изящных и неизящных искусств” (2000). Переважна більшість цих

книжок, а також статей, що їх налічується понад чотири сотні, залишилися в

активному науковому вжитку – для літературознавства ситуація майже виняткова;

за частотою посилань у працях вітчизняних зарубіжників вони й досі займають

перші місця. Говорячи про доробок Дмитра Затонського, слід згадати і про

інший, донедавна мало кому відомий його талант белетриста. Логічним підсумком

діяльності Затонського-белетриста – хочеться вірити, що підсумком проміжним,

– стало видання 2007 року збірки його художньої прози “История одной судьбы”,

під обкладинкою якої разом зі згадуваною щойно повістю вміщено чотири суто

літературних твори: повість “В дни войны” та оповідання “Процесс”, “Личное

дело сотрудника личной охраны” і “Поездка в “СВ”.

Ще одна грань діяльності Дмитра Затонського – редакторська – змогла по-

справжньому розгорнутися лише за часів незалежності України, коли вчений

очолив ним же створений журнал “Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові

дослідження, історія, методика викладання”. У 1998–2007 за його редакцією

вийшли друком випуски часопису, присвячені насамперед літературам Австрії,

Німеччини, Швейцарії, а також США, Великобританії, Ірландії, Франції та Іспанії.

Готуючи ці числа до друку, Дмитро Володимирович принципово не робив

відмінності між статтями вже відомих дослідників і матеріалами літературознавців-

початківців: від моменту заснування “Вікна в світ” його головною настановою

став науковий рівень публікованих матеріалів незалежно від статусу їхніх авторів;

і це теж складова частина тієї атмосфери, яку академік Затонський витворює

довкола себе.

Тому не дивно, що ідеї, пропоновані керівником відділу світової літератури

Інституту літератури НАН України і нині відповідають духові часу. Свідчення

цьому – запропонована вченим нова науково-дослідна тема відділу “Зарубіжні

літератури ХІХ–ХХІ ст.: діалог культур і пошук ідентичності; міф і деміфологізація;

феномен забуття і форми культурної пам’яті”, яка засвідчує знаковий перехід

від тактики “заповнення прогалин” до безпосередньої участі в найбільш

актуальних дискусіях сучасної світової гуманітаристики – перехід, котрий на

практиці демонструє те, що в устах українських політиків давно перетворилося

на демагогію…

Орієнтація на Європу, світовий контекст узагалі для Д.Затонського – не

надбання останніх часів, не мода; вона завжди була невід’ємним складником
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його мислення. Її, либонь, слід виводити навіть не так із непересічних умов його

родинного виховання, як із раннього досвіду перебування за кордоном (я вже

згадував про кількарічну повоєнну службу Дмитра Володимировича, якому тоді

було трохи більше 20 років, культур-офіцером у Німеччині), що його саме в

повоєнний час швейцарець Макс Фріш настійливо рекомендував молодим німцям

як протиотруту проти різного штибу ідеологій. З неї ж, вочевидь, випливає й

коло наукових інтересів Затонського-літературознавця, котре охоплює провідні

західні літератури від доби Відродження до сьогодення. Його праці присвячені

духовним пошукам найбільших майстрів красного письменства, особливостям

розвитку романного жанру, напрямам і течіям у літературі ХХ століття.

А втім, в епіцентрі дослідницького інтересу науковця від самого початку

перебували німецькомовні літератури ХХ століття; аби вповні зрозуміти

проблематичність такої спеціалізації, достатньо згадати про те, що за радянських

часів три з чотирьох країн тодішнього німецькомовного ареалу – ФРН, Австрія

та Швейцарія – належали до ворожого СРСР “капіталістичного табору”, а

література доби Модерну вважалася принципово несумісною зі “зразковою”

літературою соцреалізму. Саме Дмитро Затонський одним із перших на теренах

колишнього СРСР присвятив свої праці творчості Франца Кафки й Роберта

Музіля, Гайнріха Бьолля й Ґюнтера Ґрасса, Макса Фріша й Фрідріха Дюрренматта,

Зіґфріда Ленца й Інґеборґ Бахман… Літературознавець неодноразово бував у

німецькомовних країнах й інтенсивно спілкувався з багатьма видатними тамтешніми

діячами культури (ці зустрічі докладно описані ним у низці статей, а також у

книжці “Зеркала искусства”). Він багато років товаришував із засновником і

президентом Австрійського товариства літератури д-ром В.Краусом. З 1967

року вчений брав участь у численних конференціях, що їх організовував Краус,

зокрема в тих, що проводилися під егідою Товариства Франца Кафки, також

очолюваного цим видатним діячем австрійської культури. Спільними зусиллями

В.Крауса та Д.Затонського 1994 року побачила світ книжка “Українська

література в Австрії, австрійська – в Україні”, видана двома мовами – німецькою

та англійською, а після смерті В.Крауса на базі Центральної наукової бібліотеки

НАН України Д.Затонський організував міжнародну конференцію “Фройд.

Вітґенштайн. Кафка. Внесок Австрії у світову культуру ХХ ст.”, присвячену

пам’яті цього австрійського культуролога та літературознавця. Разом із Йозефом

Стрелкою, австрійським професором, що нині працює в США, учений на початку

1990-х років керував роботою літературного семінару в рамках “Європейського

форуму Альпбах”. Його перу також належать ґрунтовна праця “Австрийская

література в ХХ столетии” (1985, українська редакція – 1998) – єдине дослідження

такого штибу на теренах колишнього СРСР.

1968 року московська “Литературная газета” відрядила Д.Затонського до

Швейцарії. Незважаючи на несприятливий політичний контекст (радянські війська

щойно було введено до Чехословаччини), вона виявилася вельми успішною:

дослідник узяв у Епалінже (околиця Базеля) інтерв’ю в Жоржа Сіменона, провів

низку зустрічей із Петером Бікселем, Йорґом Штайнером, Фрідріхом

Дюрренматтом і Максом Фрішем (з останнім він підтримував дружні стосунки

впродовж багатьох років).

У 1970-і рр. науковець провів три місяці у ФРН. Під час цієї поїздки він

спілкувався практично з усіма видатними письменниками цієї країни (за винятком

хіба Ґюнтера Ґрасса, який мешкав тоді в Західному Берліні, де віза Дмитра

Затонського не мала чинності). Особливо важливою подією стали для нього

зустрічі й бесіди з Гайнріхом Бьоллем та Вольфґанґом Кьоппеном. Однак через

те, що впродовж цього візиту вчений поводився не зовсім “по-радянському”,

його більше до країн “капіталістичного табору” не пускали аж до часів

“перебудови”.

Після розпаду СРСР і проголошення незалежності України розпочався новий

етап діяльності Д.Затонського. Він одним із перших ініціював масштабну переоцінку

набутків та інструментарію радянського літературознавства, що знайшла вияв
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як у його працях, зокрема в монографії “Реализм – это сомнение?”, котра

ставила під питання й по-новому переосмислювала стереотипні уявлення про

“реалізм без берегів”, засадничі для ідеології радянського літературознавства),

так і в надзвичайно інтенсивній організаторській діяльності, спрямованої

насамперед на розімкнення донедавна герметичних кордонів та сприяння

розвиткові міжнародного наукового обміну. 1995 року з його ініціативи та за

участі Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Київського

національного лінгвістичного університету, Клаґенфуртського університету,

Дрезденського технічного університету, Німецького культурного центру “Ґете-

Інститут у Києві”, Посольства Австрії в Україні та фонду Ганса Зайделя в Києві

пройшла масштабна конференція “Наука і культура між слов’янським і

німецькомовним світами як чинник оновлення Східної та Південно-Східної Європи

(пам’яті Дмитра Чижевського)”.

1997 року робота академіка Дмитра Затонського з наведення мостів між

культурами й поколіннями вийшла на новий, інституційний рівень: саме цього

року він очолив Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури,

який спільно з Міністерством освіти і науки України, Інститутом літератури

ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Національним педагогічним університетом ім.

М.П.Драгоманова та іншими вітчизняними й зарубіжними інституціями виступив

організатором цілої низки міжнародних конференцій і семінарів із проблем

германістики. Ці заходи були підтримані посольствами ФРН, Австрії, Швейцарії

та “Ґете-Інститутом”. Серед них слід назвати міжнародні конференції “Фройд.

Вітґенштайн. Кафка” (1999), “Швейцарська література у ХХ ст.” (2000), а також

семінари, присвячені творчості Ф.Кафки (1998), Р.М.Рільке (1999), Пауля Целана

(2000), Ґ.Ґрасса (2000), Т.Манна (2001) та ін. За сприяння Посольства Австрії в

Україні Д.Затонський організував і провів першу літню школу для молодих

германістів (2000; співкерівник – видатний австрійський літературознавець і критик

проф. Венделін Шмідт-Денґлер), а також серію семінарів за участю австрійських

науковців; друга літня школа пройшла 2004 р. за підтримки Посольства ФРН в

Україні. Ще одним кроком на цьому шляху стало створення вченим 2005 р.

Центру германістики, котрий об’єднав у своїй структурі переважно молодих

фахівців – викладачів провідних університетів України, та запуск програми

партнерства з Вільним університетом у Берліні в рамках програми німецької

служби академічного обміну DAAD “Партнерство між інститутами германістики”,

що дало змогу поставити україно-німецький обмін студентами, аспірантами й

фахівцями з науковим ступенем на стабільну основу. З 2006 року за участі

провідних співробітників Вільного університету в Україні регулярно проводяться

семінари, конференції та щорічні літні школи, мета  яких – підвищення кваліфікації

молодих українських германістів та надання їм нових імпульсів для написання

дослідницьких робіт. У цій багатоманітній діяльності, котра була би неможливою

без авторитету та особистої енергії Дмитра Затонського, виповнюється сенс

його звання академіка: подібно до Платона – першого уславленого мешканця

місцевості Akademeia, що побіля Афін, котрий ненав’язливо й тактовно допомагав

своїм учням “сповивати” новонароджену істину, він поволі, без зайвого галасу

створює умови для саморозвитку інших. Це – рідкісний дар, і в цьому сенсі

Дмитро Володимирович – теж епоха.

Олександр Чертенко
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МАСЛОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (1880–1957)

Іоанн Златоуст якось сказав, що доброчесність  не

дістає честі звідки-небудь, а сама її в собі носить, не

бере її десь, а сама її дарує іншим. Ці слова

якнайкраще характеризують філологічний дар Сергія

Івановича Маслова . Філологом він став через волю

обставин: юнаком вступив до Київського

політехнічного  інституту, звідки був відрахований

разом із 183-ма студентами за “учинение скопом

беспорядков”. У Києві юнак  насолоджувався

вечорами в родинах Лисенків та Косачів, отож,

опинившись на Волині, він починає записувати пісні,

народні слова й вирази, що деякі з них згодом  навіть

потрапили до знаменитого “Словаря украинского

языка” Бориса Грінченка. Закономірною була й поява

в 1902 р. статті С.І.Маслова “Лирники Полтавской и

Черниговской губерний”. Закономірним був і його перехід на історико-

філологічний факультет Київського університету, де він стає одним із кращих

студентів, а згодом – і стипендіатом (по-сьогоднішньому – аспірантом).

С.І.Маслову судилося продовжувати діяльність М.І.Петрова і В.М.Перетца, тобто

займатися пошуками, бібліографуванням та інтерпретацією рукописних скарбів

XVI–XVIII ст. Завдяки зусиллям С.І.Маслова українська давня література

збагатилася творами таких цікавих і оригінальних письменників, як  Климентій

Зіновіїв, Мелетій Смотрицький, Леонтій Карпович, Іван Величковський, Кирило

Транквіліон-Ставровецький, Георгій Кониський, Манасія Максимович. Він одним

із перших заговорив про барокову природу творчої спадщини цих та інших

письменників. Окрім того, С.І.Маслов займався “Словом о полку Ігоревім”,

варіантами та фальсифікатами книжок Іоаникія Галятовського, Лазаря Барановича,

Димитрія Туптала, Інокентія Гізеля та ін., він залишив низку праць про українські

стародруки XVI–XVIII ст. Учений однаково впевнено почував себе і тоді, коли

писав про давню поезію, і тоді, коли брався за давню драматургію, полемічну та

проповідницьку прозу. Тобто в особі С.І.Маслова маємо дослідника найвищої

проби, взірцевого філолога-медієвіста, а ще лектора й педагога, що виховав

плеяду знавців давньої української літератури.

На жаль, незважаючи на високі наукові звання й посади (у 1935 р. С.І.Маслов

став професором, у 1939-му – членом-кореспондентом АН УРСР, з 1939-го по

1950 р. він очолював відділ української давньої літератури Інституту літератури

ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР), ученому не пощастило уникнути звинувачень в

українському буржуазному націоналізмі. 24 серпня 1946 р. вийшла постанова

ЦК КП(б)У “Про перекручення і помилки у висвітленні історії української

літератури в “Нарисі історії української літератури”, в якій нещадній критиці

було піддано “Нариси історії української літератури” за редакцією С.І.Маслова

та Є.П.Кирилюка. А в 1947 р. С.І.Маслов був позбавлений авторства підручника

з української літератури для філологічних факультетів і факультетів мови та

літератури педагогічних інститутів, створеним у співавторстві з О.І.Білецьким,

Л.А.Булаховським та І.П.Єрьоміним (авторства був позбавлений і І.П.Єрьомін);

перша частина підручника вийшла в кількості 100 прим., а рукопис другої підлягав

знищенню, та дивом був урятований…

Останні десять років С.І.Маслов продовжував працювати. Проте вони вже не

були такими результативними, як раніше: у 1950 році побачило світ фототипічне

видання першодруку “Слова о полку Ігороевім” зі вступною статтею та

коментарем ученого. С.І.Маслов устиг передати свою бібліотеку, що налічувала

одинадцять тисяч книг, Центральній науковій бібліотеці ім. В.І.Вернадського.

Микола Сулима
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Новиченко Леонід Миколайович (31. Ill /1914, с. Русанівка,

тепер Липоводолинського р�ну Сум. обл.  – 22.XI/1996,

Київ).

Критик, літературознавець, дійсний член АН УРСР з

1985 р., академік�секретар Відділення літератури, мови

і мистецтвознавства АН УРСР,  доктор філол. наук,

професор. Закінчив 1939 р. Київський університет. У роки

ВіЙНИ був військовим кореспондентом; 1943�46 –

відповідальний редактор газети “Література і

мистецтво”, 1950�52 рр. – головний редактор журналу

“Вітчизна”. З 1949 – в  Інституті літератури

ім. Т.Г.Шевченка НАН України. Автор праць із теорії

соціалістичного реалізму, історії української літератури,

взаємозв’язків літератур народів СРСР і слов’ян,

літературних портретів письменників. Автор книжок

“Поет і народ. До характеристики художнього методу

в ліриці Шевченка” (1938), “Павло Тичина” (1941), “Повість

про поета. Лірика М.Рильського” (1942), “Їх ненавидів

Тарас” (1943), “Любов і гнів Тараса” (1944), “Історичний” маскарад українсько�німецького

націоналізму. Про реакційну романтику минулого” (1946), “Творчість Павла Тичини” (1949),

“Литературно�критические очерки” (1951), “Поезія і революція” (1956), “Мирослав Ірчан”

(1958), “Про різноманітність художніх форм і стилів у літературі соціалістичного

реалізму”, “Про багатство літератури” (1959), “Шевченко і вони” (1961). “Шевченко і

сучасність” (1964), “Життя як діяння” (1974), “Український радянський роман” (1976),

“Поезія і революція” (1979, премія АН СРСР ім. В.Г.Бєлінського), “Поетичний світ Максима

Рильського” (1980, премія АН УРСР ім. І.Франка). Брав участь у створенні “Нарису історії

української радянської літератури”, “Історії української літератури” (1965); автор

книжок “Не ілюстрація – відкриття!” (“Літературно�критичні нариси і портрети”, 1967);

“Вічно новий реалізм” (1982), “Тарас Шевченко – поет, борець, людина” (1982) та ін.

ЛЕОНІД НОВИЧЕНКО: SEMPER TIRO  І ЙОГО
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ШКОЛА

Наукове життя академіка Л.Новиченка від 1939 р. щільно пов’язане з Інститутом

літератури імені Тараса Шевченка АН УРСР (нині – НАН України), в якому він,

тоді ще аспірант О.Білецького, почав торувати власний  шлях літературознавця.

То були не просто стосунки керівника та  учня, а радше школа духовних контактів,

“непедантичного” дослідницького розуму, зануреного в широту знань, постійного

пошуку істини, нових підходів до розв’язання порушених проблем в аналітичній

діяльності, про що згадував Л.Новиченко з неабиякою душевною теплотою  в

інтерв’ю з В.Мельником у журналі “Україна” (1989). Комунікативне поле

продуктивної спадкоємності обернулося тим, що Л.Новиченко поглиблював ідеї

О.Білецького, зокрема про стильові тенденції (стаття “Стиль – метод – життя”,

промова “Проблеми стильової диференціації у східнослов’янських літературах”,

виголошена на VII Міжнародному з’їзді славістів тощо), визначив їхні сутнісні

характеристики, обґрунтував критерії їх розмежування. Та основний урок полягав

у ненастанному русі аналітичної думки, яка ніколи не зупиняється на досягнутому,

не вдовольняється осмисленими рівнями літературного дискурсу в безмежній

перспективі його пізнання, що не минуло поза увагою колег непогамовного й

водночас цілеспрямованого Леоніда Миколайовича. Вони вбачали в ньому, за

словами І.Дзеверіна, зразок незакомплексованого semper tiro. Очевидно, то

були пошуки достеменної самоідентифікації. Її не легко, іноді навіть не можливо

було виявити за умов панівного “соцреалізму”, який не лише поглинав такі

потужні інтелектуальні сили, як Л.Новиченко, а й примушував їх виконувати ролі

заповіданого В.Леніним сумнозвісного “гвинтика і коліщатка”. Справді,

неординарний науковець поділяв погляди  тогочасного соціуму, що наразі

виявилися ілюзорними, урешті-решт, антинаціональними й антихудожніми, справді,
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він і досі за інерцією ототожнюється з теоретичною концептуалізацією

“соцреалізму”, бо потужна сила його аналітичного мислення спрямовувалася на

утвердження й гуманізацію цього квазітворчого методу, що зійшов із кону історії

разом із розпадом комуністичної системи; справді, він, відкидаючи національний

нігілізм, не розрізняв інтернаціоналізму й російського шовінізму, вважаючи, що

“художня різноманітність радянської літератури розпочинається з багатства її

національних форм”, робив реверанси в бік “історичних” постанов компартії,

як у виданні “Не ілюстрація – відкриття!” (1967), у 60-і роки новаторському

багатьма своїми думками і спостереженнями.

Сміливою науковою роботою була його монографія “Поезія і революція” (1956),

яка пізніше зазнала переробок й уточнень. Крізь густий “соцреалістичний” сленґ

проступає глибокий фаховий аналіз художніх структур поетичного тексту.

Принаймні, аналізуючи програмовий вірш збірки “Сонячні кларнети” П.Тичини,

дослідник зауважив, що її символічний образ мав би стати “світлим і радісним

правонаступником Бога”, спостеріг у ліриці поета “змагання двох стилістичних

принципів” – “вже усвідомлений нахил до артистичного лаконізму, сильного

своєю образною сугестією”, і тяжіння до наративного, упорядкованого

“риторично-декламаційного вірша”, у поемі “Золотий гомін” відчув “хміль

національної романтики”. Ідеться не так про вимушену амбівалентність свідомості

вченого, як про його вміння знаходити сутнісні характеристики літературного

феномену, що зберігають свою іманентність поза нашаруванням обов’язкової

для радянського літературознавства квазітермінології на кшталт “партійності”,

“класовості”, “пролетарського інтернаціоналізму” тощо. Слід пам’ятати, що

Л.Новиченко лишався типовим представником своєї доби з виробленим

комплексом відповідних переконань і дій,  вірив у її ідеологеми, зовні принадні,

внутрішньо деструктивні для людини, нації чи літератури. По-іншому діяти й

мислити він не міг, хоча (за спогадами П.Федченка) не був “пестунчиком долі”:

у 30-і роки його, студента Київського університету імені Тараса Шевченка,

запідозрювали у зв’язках із “ворогами народу”; завідування відділом літератури

ЦК КПУ (серпень 1946 – жовтень 1947) завершилося оргвисновком “за

буржуазний націоналізм” тощо.

Лише всупереч соціальній заангажованості Л.Новиченку, наділеному

непомильною інтуїцією естетичного чуття, вдавалося розкривати сутнісну

специфіку письменства. То окрема, вельми важлива проблема осмислення

драматичної ролі яскравої особистості в історії, що потребує від сучасного

аналітика неабиякого такту, розуміння своєрідності доби, дотримання етичного

кодексу оцінювання минувшини, аби збагнути долю провідного літературознавця,

наукові студії якого, попри вимушену комуністичну риторику, були новаторськими

у свій час, деякі з них не втратили й не втратять свого значення в українській

філології, правитимуть за зразок високої культури критичної рецепції, засвідченої

двотомником творів М.Ірчана, збірками поезій В.Еллана (Блакитного), О.Влизька,

Є.Плужника, які він упорядкував, статтями до академічних курсів “Історії

української літератури”, ґрунтовними розвідками творчості М.Коцюбинського,

Лесі Українки, І.Франка, М.Ірчана, О.Довженка, М.Бажана, Ю.Яновського,

О.Гончара, А.Головка, М.Стельмаха, А.Малишка, Л.Первомайського та багатьох

інших письменників старшого покоління, глибоким розумінням лірики І.Драча,

Б.Олійника, Л.Талалая, В.Затуливітра, В.Стуса, І.Калинця, Т.Мельничука,

В.Базилевського, А.Кичинського, В.Неборака та ін. Його постійна відкритість

динаміці артистичного життя – промовиста, як і вміння інтерпретувати специфіку

ідіостилю кожного автора, завбачати перспективні шляхи філологічних студій.

Тому до суджень науковця завжди прислухалися. Звичайно, були в нього й

непорозуміння з деякими авторами, навіть конфліктні ситуації, але в переважній

більшості спрацьовувало громадянське сумління, як у випадку підтримки роману

“Собор” О.Гончара. Л.Новиченко 50-60-х років одним із перших ініціював

перевидання творів репресованого письменства у видавництві “Дніпро” і їх

обов’язкове фахове вивчення. Водночас  він демонстрував неослабну
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дослідницьку вірність таким творчим постатям, як Т.Шевченко, П.Тичина,

М.Рильський, аналізувати поезію яких почав ще перед війною та на початку

війни (“Поет і народ. До характеристики художнього методу в ліриці Шевченка”.

– “Радянська література”, 1938), “Павло Тичина” (1941), “Повість про поета.

Лірика М.Рильського” (1942). Ці публікації невдовзі набули науково-

публіцистичного або монографічного обґрунтування: “Шевченко й сучасність”

(1964), Тарас Шевченко – поет, борець, людина” (1982; 1984), “Поезія і революція”

(1956; 1959; 1968; 1979), “Поетичний світ Максима Рильського” у двох книгах

(1980; 1993). Маючи солідний доробок, учений ніколи не хизувався ним, зазначав

у згаданому інтерв’ю з В.Мельником, що йому “не зовсім зручно посилатися“

на свої праці. У виданні “Найголовніше – момент істини…” Пам’яті академіка

Леоніда Новиченка” (К., 2004) Олександра Бартко зафіксувала 36 книг і 281

статтю дослідника літератури, що складає неповний перелік його праць.

Л.Новиченко виявляв рідкісне вміння вловлювати історичну динаміку

літературного життя, знаходив адекватну відповідь на його непрості запити,

навіть якщо доводилося переглядати власні світоглядні настанови. Таку

небезболісну, але послідовну переорієнтацію Л.Новиченко переживав останніми

роками свого життя, коли наприкінці 80-х дослідники української літератури

нарешті змогли незалежно від ідеологічних догм  аналізувати її з позицій

об’єктивного історизму. До речі, це поняття запропонував сам

літературознавець, перейнятий пошуками нової, справедливішої “системи мір і

ваги”, убачаючи в ньому принцип неупередженості, яким має користуватися

аналітична свідомість при осмисленні й поцінуванні художнього твору. Ідеться

про збіжність горизонтів розуміння між фаховим реципієнтом й автором, що

внеможливлює накладання чужорідних матриць на певний текст чи будь-які

вердикти, застосування “фігур умовчування” або апелювання до корпоративних

інтересів. Звичайно, суб’єктивне бачення не знімається, воно радше виявляє

емоційне тло аналітичної думки, інтелектуальну пристрасть дослідника. Принцип

об’єктивного історизму був неможливим за радянської системи, тому його

обстоювання у працях пізнього Л.Новиченка засвідчує посутній перегляд як

практики попереднього літературознавства, так і власної. Цей принцип стає

надзвичайно актуальним у постсучасному літературознавстві, що опинилося в

ситуації епістемологічних розривів, тому часто замість розкриття іманентної

сутності художнього твору або літературного процесу спостерігається їх підміна

довільними, “концептуалізованими” міфами, що під ризомними масками

плюралізму спотворюють достеменні реалії письменства.

На жаль, повністю розкрити можливості об’єктивного історизму Л.Новиченко

не встиг. Обстоюючи його, літературознавцеві було непросто зважитися на чесну,

безкомпромісну самокритику власних поглядів на феномен художньої дійсності,

на творчу спадщини П.Тичини, М.Рильського, М.Бажана та ін. Дослідник у статті

з промовистою назвою “Тичина і його час: незайві доповнення”, відкинувши

“весь набір засвоєних догм 30-х – 50-х років”, знайшов у собі сили відшукати

адекватний ключ прочитання збірки “Замість сонетів і октав” поета, дійшов

висновку: вона “не тільки не вмерла для сучасного читача”, а й “воскресає в

своїй наповненості завжди живими, а для нашого часу особливо гарячими

питаннями про гуманність і революцію”, втілює “тріумф високоартистичного,

інтелектуально насиченого лаконізму”. Цікавим, адекватним розумінню специфіки

панмузичного кларнетизму було його трактування поеми “Золотий гомін” як

“оригінального зразка ліричної ораторії, збудованої, по суті, за законами

музичної архітектоніки”,  ускладненої “внутрішньої конфліктністю поеми”, тому

відмінної від “гучно-монотонного “пеану” чи “оди”. Не важко помітити також

значну відстань і між двома виданнями книг “Поетичний світ Максима Рильського”

з разючою зміною в еволюції поглядів на лірику поета, який і в пору свого

“третього цвітіння” лишався “неокласиком”, що доводив Л.Новиченко,

спираючись на принцип об’єктивного історизму. Дослідник із запізненням

осуджував свої “несправедливі звинувачення” щодо М.Хвильового, М.Куліша,
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М.Зерова, шкодував, що не встигне переосмислити їхню творчість, мав намір

упорядкувати й видати експериментальну прозу В.Домонтовича, якою

захоплювався. На такий шлях ступали одиниці, наприклад Ю.Барабаш, який у

статті “Розмова по щирості із самим собою” (“Літературна Україна”, 1987)

визнав упередженою свою критику лірики Ліни Костенко.

Переорієнтація Л.Новиченка на об’єктивний реалізм засвідчила осмислену

послідовність науковця, який прагнув наближення до істини, не боявся  статусу

semper tiro,  хоч дійшов від посади наукового співробітника (з 1945) до академіка

НАН України, виконував обов’язки члена президії СПУ і секретаря союзної

спілки, очолював комісію критики й теорії літератури, свого часу працював

головним редактором журналу “Література і мистецтво”, відповідальним

секретарем “Літературної газети”, головним редактором журналу “Вітчизна”

тощо. Усі звання й посади не мали того визначального значення перед, як

говорив сам Л.Новиченко, жагою пізнання. Власне, він створив свою

літературознавчу школу із жорсткою дисципліною аналітичного мислення й

високою культурою дослідницької свідомості, спрямованих на концептуальне,

адекватне тлумачення феноменів письменства в широкому культурно-історичному

аспекті, на точність і місткість рецепційних формулювань, термінологічно не

переобтяжених, незрідка пожвавлених влучним, містким тропом. Мені випала

нагода бути причетним до неї, пройти ініціаційні, достоту суворі випробування,

що поставали перед кожним, хто зважився ступити на її поріг. Я опинився тут,

здавалось би, випадково. На початку 80-х років, після десяти літ учителювання

немовби потрапив у смугу невизначеності й ні на що путнє не розраховував.

Кілька моїх “гострих” полемічних публікацій на сторінках “Літературної України”

привернули увагу Л.Новиченка, який запропонував мені вступати до аспірантури

Інституту літератури імені Тараса Шевченка АН УРСР та своє керівництво моєю

майбутньою кандидатською дисертацією.

Якщо окреслити портрет Л.Новиченка як наукового керівника, передусім слід

назвати його рідкісне вміння формувати в кожній конкретній особі молодого

науковця творчий потенціал літературознавства, увиразнюючи вірогідну

перспективу досліджень. Принаймні я можу завдячувати Л.Новиченкові за тему

кандидатської дисертації, спрямованої на висвітлення специфіки романтизму

української поезії 20-х років. На початку 80-х до цієї теми майже ніхто не

звертався. Пам’ятається, мене більше вабила лірика шістдесятників, що

позначилася на моїй поезії. Однак Л.Новиченко із притаманною йому чоловічою

твердістю переконав, що час заповнювати “білі плями” історії українського

письменства. Невдовзі ця важлива справа стала визначальною для нашого

літературознавства, зосередженого на осмисленні літератури “розстріляного

відродження”. Не відразу я збагнув рацію свого керівника. Лише пізніше, коли

мені відкрилася неординарна творча спадщина О.Влизька, М.Йогансена,

“неокласиків”, М.Хвильового, М.Куліша та ін., твори яких можна було тоді

прочитати в так званих “спецхранах”, коли я пережив невимовну насолоду від

роботи в рукописних відділах, я з великою вдячністю усвідомив слушність твердої

волі Л.Новиченка, яку, можливо, не завжди адекватно сприймали аспіранти,

адже вона позбавляла їх розслаблювально-емотивних балансувань,

дисциплінувала, спрямовувала аналітичну думку на першорядну проблематику,

на вироблення навичок сумлінного аналізу того чи того тексту.

Звичайно, постать Л.Новиченка не була витесана з грубого каменю, навпаки –

їй були притаманні м’які риси характеру, що розкривалися в неофіційних ситуаціях,

вказували на глибину людяності, тонку чуйну натуру. Висока планка

літературознавства, яку він ставив перед собою, а перед молодими науковцями

– то й поготів, цілком виправдана, як і настанова semper tiro. Це стосувалося і

стилістичної культури критичної рецепції, і професійного вміння оперувати

понятійним апаратом, володіти технікою місткого, лаконічного сенсовислову. У

такому разі словесна описовість й оцінна неадекватність унеможливлювалися.

Л.Новиченко владною рукою спрямовував своїх вихованців на шлях
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ЖИТИ, ЩОБ ПРАЦЮВАТИ
(ДО ТВОРЧОЇ БІОГРАФІЇ ОЛЕКСИ
МИШАНИЧА)

Олекса Васильович Мишанич (1.V.1933, с. Ляхівець на

Міжгірщині, Закарпаття – 1.01.2004, Київ) – член�

кореспондент Національної Академії наук України (1997),

член Спілки письменників України (1994), учений секретар

Міжнародної асоціації україністів (1989–1993), заступник

голови Вищої атестаційної комісії України (1993–1996),

перший віце�президент Міжнародної асоціації україністів

(1993–1999), президент Національної асоціації

україністів (1999), професор (1993), доктор наук (1982),

лауреат Державної премії імені Т.Г.Шевченка (1988).

Закінчив Ужгородський державний університет (1956),

аспірант Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН

України (1958–1961), молодший науковий співробітник

(1961–1965), старший науковий співробітник (1966–

1978), учений секретар (1978–1984),  завідувач відділу  давньої української літератури

Інституту літератури (1985–1999). Автор  праць  “Література Закарпаття ХV–ХVІІІ

ст.” (1964), “Григорій Сковорода і усна народна творчість” (1976), “Українська література

другої половини ХVІІІ ст. і усна народна творчість” (1980), “Від підкарпатських русинів

до закарпатських українців”(1991), “Крізь віки” (1996), “Повернення” (1997), “На переломі:

Літературознавчі статті й дослідження”(2002), один із авторів “Історії української

літератури” у 8 т., “Історії  української літератури ХХ ст.” у 2 т. та  ін.

продуктивного літературознавчого аналізу як художнього тексту, так і стильових

тенденцій, розуміння специфіки літературної доби в широкому культурологічному

континуумі, із залученням методологічних засад соціології (“соціологізм як

Аріаднина нить естетичного аналізу”), психології, філософії, структуралізму тощо,

одним із перших у тогочасному літературознавстві, не оглядаючись, посилався

на добре знані праці К.-Ґ.Юнґа, Е.Фромма, М.Вебера, Ю.Лотмана, М.Бердяєва,

Т.С.Еліота, Р.Якобсона та ін. Думка Л.Новиченка завжди була живою та

емоційною, авторитетною не лише для наукових співробітників Інституту літератури

(наприклад, М.Наєнко зізнався, що його монографія “Романтичний епос” завдячує

концепції Леоніда Миколайовича), а й філологів як на теренах України, так і за її

межами. Це все підтверджує існування його літературознавчої школи, дарма

що не заманіфестованої теоретично-естетичною програмою, прикметної тим,

що в ній є провідник важливої ідеї і його послідовники. Можна провести паралелі

(хоча й ризиковані) з аналогічними формуваннями на кшталт відомої в

компаративістиці школи академіка О.Веселовського, психологічної школи

О.Потебні або філологічної школи академіка В.Перетца, кожна з яких має свою

специфіку. Водночас школу Л.Новиченка слід розглядати в контексті тогочасного

Інституту літератури імені Тараса Шевченка, в якому завдяки його директору

І.Дзеверіну запанувала рідкісна для науковців творча атмосфера, що справила

великий вплив на гуманітарну думку України. Тут формувалося перспективне

покоління дослідників письменства. Його представники сьогодні стали активними

науковцями, складаючи основу сучасного українського літературознавства,

розробляючи провідні його ідеї в контексті світовому.

Юрій Ковалів
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Творчий доробок О.В.Мишанича складно охопити одним поглядом – перу

цього відомого українського вченого належать понад 360 праць.  Для поверхової

оцінки зацікавлень науковця можна скористатися виданням “Біобібліографія

вчених України. О.В.Мишанич” (К., 2003. – 76 с.), але наклад цього видання

мізерний і воно вже стало бібліографічною рідкістю. Набагато повнішу

інформацію можуть дати архівні джерела. Серед паперів О.Мишанича збереглася

навдивовиж скромна підбірка програм і запрошень на наукові конференції, що

їх учений збирав  з 1962 року. Зараз важко сказати, для чого він це робив –

можливо, для самого себе, щоб зберегти пам’ять про певні віхи своєї наукової

діяльності. У паперах ученого знайдено 25 програм наукових конференцій, в

яких він безпосередньо брав участь. Хоча, безсумнівно,  справжня кількість

відвіданих ним наукових конференцій, симпозіумів та семінарів була незрівнянно

більшою. Та навіть означеної кількості документів достатньо для того, щоб

окреслити широчезне поле діяльності дослідника й визначити кілька основних

напрямків наукової роботи, яким О.Мишанич віддав усе своє життя.

Початком конференційної діяльності вченого можна вважати 1962 рік, коли в

Ужгороді під егідою Українського комітету славістів і Ужгородського державного

університету проходила V республіканська славістична конференція. О.Мишанич

виступив на ній із доповіддю “Літературні зв’язки закарпатських українців із

словаками і чехами до XVIII ст.”, продовживши тим самим розпочате в

кандидатській дисертації вивчення давньої літератури Закарпаття. Конференція

працювала у кількох секціях: загальнослов’янського мовознавства і зарубіжних

слов’янських мов, східнослов’янських мов, літературознавства, фольклору,

історії.

Наступним кроком стала міжвузівська наукова конференція в Ужгороді

1966 року, присвячена вивченню української радянської новели, що проходила

під грифом Ужгородського державного університету. Працюючи вже тоді в

Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України й зацікавившись сучасною

літературою югославських русинів, О.Мишанич запропонував доповідь “Малий

жанр прози в творчості сучасних українських письменників Югославії”. На місяць

раніше дослідник опублікував у квітневому номері журналу “Вітчизна” велику

статтю про літературу українців Воєводини й Нового Саду, яка стала відправним

пунктом у його більш ніж тридцятирічних зв’язках із югославськими діячами

літератури, науки й релігії. Ужгородська конференція складалася з кількох секцій:

історії української радянської новели, теорії літератури, мовознавства.

1967 року в Ужгороді під егідою Ужгородського й Львівського державних

університетів проходила дванадцята щорічна республіканська наукова

конференція, присвячена вивченню творчості  Івана Франка. Безпосередньої

участі в ній О.Мишанич не брав, але, очевидно, був присутній як слухач. У

програмі конференції були заявлені доповіді, які могли неабияк зацікавити вченого.

Ідеться про виступи колишнього наукового керівника кандидатської дисертації

О.Мишанича П.Пономарьова (доповідь “Франко і загальноросійський визвольний

рух”) та В.Микитася (доповідь “Франко про літературу Київської Русі”). З

П.Пономарьовим, який жив і працював в Ужгороді, О.Мишанич підтримував

теплі стосунки до кінця його життя. В архіві дослідника збереглося чимало

матеріалів, що свідчать про приязні стосунки між учнем і учителем. З В.Микитасем

О.Мишаничу  впродовж життя довелося тісно співпрацювати у стінах однієї

наукової установи, де інтереси обох дослідників часто перетиналися.

Франкознавча конференція 1967 року працювала у секціях теорії літератури та

естетики, історії літератури, суспільних та історичних наук, мовознавства,

педагогіки і психології.

Того ж року в Ужгороді відбулася наукова сесія “Великий Жовтень і розквіт

возз’єднаного Закарпаття”, яка проходила у форматі конференції – у кількох

секціях, де О.Мишанич виступив з доповіддю “Перша спроба хрестоматії

закарпатоукраїнського фольклору”. Зацікавлення усною народною творчістю

стало в майбутньому підґрунтям для захиту докторської дисертації “Українська
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література другої половини XVIII ст. і усна народна творчість” (видана окремою

книжкою 1980 року). Сесія всебічно охоплювала розвиток краю,  працювали

секції економіки, літературознавства, мовознавства, історії, природничих наук,

медицини.

О.Мишанич любив музику, тож не дивно, що серед його документів знайшлася

програма наукової конференції та циклу концертів старовинної музики “Музична

культура України XVI–XVIII ст.”, що проходила з 5 по 9 квітня 1969 року в

Києві.

Не оминуло О.Мишанича і зацікавлення славістикою, про що свідчить програма

наукової конференції “Про зв’язки словацької літератури з літературами

російською й українською”, що відбувалася в жовтні 1970 р. у Смоленичах

(Словаччина) під егідою словацької Академії наук. О.Мишанич виступив із

доповіддю “Українсько-словацькі літературні зв’язки в XVI–XVIII ст.”.

Конференція працювала у двох секціях: словацько-українській і словацько-

російській. У ній брали участь також такі відомі вчені-славісти, як Микола Неврлий

та Михайло Роман.

1971 року на  ювілейній науковій конференції, присвяченій 100-річчю від дня

народження В.Гнатюка, О.Мишанич  виступив із доповіддю “В.Гнатюк – дослідник

давньої української літератури”. У 1972 р. в Харкові відбувалася ювілейна наукова

конференція, присвячена 250-річчю від дня народження Г.С.Сковороди. Формат

конференції був звичним – секції філософії, філологічних наук і мистецтв,

педагогіки. О.Мишанич виголосив доповідь “Народність Г.Сковороди”.

Карпатознавча тематика продовжувала цікавити дослідника. 1973 року в

Ужгороді на ювілейній науковій конференції, присвяченій 150-річчю від дня

народження відомого угорського письменника Шандора Петефі, він запропонував

доповідь “Ш.Петефі у творчості Василя Гренджі-Донського”. Інтерес до творів

В.Гренджі-Донського переріс згодом у серйозну роботу над його художньою

спадщиною, наслідком чого стало однотомне видання творів письменника, що

побачило світ  у видавництві “Карпати” наприкінці  1980-х.

На першу половину 1970-х років припадає робота над двотомним виданням

творів Марка Черемшини, де О.Мишанич був задіяний як упорядник і автор

приміток. Видання вийшло друком у 1974 р. До 100-річчя від дня народження

письменника в 1974 р. була організована республіканська наукова конференція

в Івано-Франківську, де О.Мишанич, маючи великий досвід роботи з оригінальними

текстами, виступив із доповіддю “Текстологічні проблеми видання творів Марка

Черемшини”. Конференція працювала в секціях історії літератури, теорії

літератури, мовознавства.

Широкі зв’язки О.Мишанича як відомого вченого-славіста були  з його колегами

з Югославії, Чехословаччині, Македонії, Болгарії. Про це свідчить також його

участь у міжнародній науковій конференції “Сучасні слов’янські культури:

розвиток, взаємодія, міжнародний контекст”, що проходила в Києві 1979 року

за участю українських, російських, білоруських, югославських, чехословацьких,

німецьких, польських, американських учених. Доповіді О.Мишанича у програмі

конференції немає, але його ім’я фігурує у списках осіб, що взяли участь в

обговоренні доповідей.

Інтерес до славістичних досліджень привів дослідника в Хорватію, де він брав

участь у науковій конференції “Данте і слов’янський світ”, що проходила в

Дубровнику в жовтні 1981 р. Про визнання О.Мишанича науковою спільнотою

свідчить той факт, що вчений на пленарному засіданні був обраний до президії

конференції. Ним була запропонована доповідь на тему “Данте в исследованиях

и переводах Ивана Франко” (російською мовою).

Поступові зміни в міжнародних стосунках зробили можливою тіснішу співпрацю

між американськими й радянськими (українськими) вченими. У червні 1988 р. у

Києві і Львові працював другий радянсько-американський симпозіум “Давня

українська література і становлення нової української літератури”, де О.Мишанич

виступив із доповіддю “Прийняття християнства на Русі і розвиток давньої
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української літератури”, чим започаткував свій інтерес до релігійної тематики в

загальноукраїнському контексті. Трохи згодом, у першій половині 1990-х, студії

в цьому напрямку дадуть свої плоди під час вивчення  дослідником  життєвого

шляху і творчості патріарха й кардинала Йосифа Сліпого.

Карпатознавча тематика назавжди залишиться головним напрямком у

дослідженнях О.Мишанича, учений регулярно повертатиметься до проблеми

українських Карпат упродовж усього свого життя. Він став одним із організаторів

міжнародної наукової конференції “Культура українських Карпат: традиції і

сучасність”, що проходила в Ужгороді на початку вересня  1993 року під егідою

Ужгородського та Кошицького університетів, Міжнародної Асоціації україністів,

Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, Всеукраїнського товариства

“Україна”, Товариства “Просвіта”. На цій конференції  він  виступив з доповіддю

“Український контекст давньої літератури Закарпаття”.

У подальшому вчений досить часто брав участь в організації конференцій,

зокрема конгресу Міжнародної Асоціації україністів, але його ім’я бачимо у

списках організаторів й інших наукових конференцій, часто міжнародних. Таким

став українсько-італійський симпозіум “Україна XVII ст. між Заходом та Сходом

Європи”, що пройшов у Києві восени 1994 р. Співголовами організаційного

комітету симпозіуму стали відомі вчені зі світовим ім’ям – Санто Грачотті (Італія)

та Омелян Пріцак (США). О.Мишанич і тут залишився вірним своїм уподобанням

і запропонував до уваги наукового товариства доповідь “Письменство Закарпаття

XVII ст. між Сходом і Заходом”.

Як уже зазначалося, О.Мишанича цікавила історія церкви на українських теренах,

зокрема вплив Берестейської та Ужгородської уній на літературний процес.

Унійна проблематика була запропонована до розгляду на міжнародному

слов’яномовному науковому конгресі, присвяченому 400-літтю Берестейської та

350-літтю Ужгородської унії, що проходив у Львові навесні 1995 р. О.Мишанич

виконував в організаційному комітеті конгресу обов’язки секретаря, а також

запропонував науковому загалу власне бачення проблеми “Берестейська

Церковна Унія у наукових дослідженнях патріарха і кардинала Йосифа Сліпого”.

Того ж року дослідник узяв участь в організації та проведенні міжнародної

наукової конференції, присвяченої 50-річчю возз’єднання Закарпаття з Україною,

що проходила в Ужгороді влітку. Конференція мала назву “Закарпаття в

загальноукраїнському контексті ХХ ст.” і працювала у двох секціях – історичній

та філологічній – під егідою майже десяти державних керівних та навчальних

установ України, Словаччини та Югославії. Доповідь О.Мишанича називалася

“Література Закарпаття ХХ ст. в загальноукраїнському контексті”.

Продовженням карпатознавчої діяльності О.Мишанича стала міжнародна наукова

конференція “Міжетнічні й міжконфесійні відносини в Карпатах”, що працювала

в Ужгороді в 1996 р. На ній учений окреслив таку проблему цього регіону

України, як політичне русинство. Його доповідь мала назву “Політичне русинство

– українська проблема”. Полеміка з апологетами виокремлення Закарпаття в

окрему державу тривала від кінця 1980-х років аж до самої смерті О.Мишанича.

Учений посів принципову позицію в тому, що Закарпаття – це етнічна українська

територія і всілякі спроби відірвати її від України  провокаційні й деструктивні.

Навесні 1997 р. в Ужгороді проходила масштабна міжнародна наукова

конференція “Василь Гренджа-Донський – письменник і громадський діяч”.

Засідання відбувалися в шести секціях: літератури, історії й політології, мови і

перекладу, етнології і культурології, журналістики й фольклору, педагогіки.

О.Мишанич увійшов до складу оргкомітету конференції, був одним з її

організаторів, керівником секції літератури.

Та поза всім О.Мишанич залишався фахівцем з давньої української літератури,

був “медієвістом”. Восени 1997 р. в Одесі проходила наукова конференція

“Актуальні проблеми дослідження середньовічної української літератури”, де

вчений запропонував увазі колег доповідь “Українська література XVII – XVIII

ст. в системі слов’янських літератур”.



Слово і Час. 2008 • №9 105

Того ж року в Києві відбулася наукова конференція, присвячена 125-річчю від

дня народження Богдана Лепкого. О.Мишанич у своїй доповіді “Богдан Лепкий і

давня українська література” провів паралелі між творами письменника й давнім

українським письменством.

До питань закарпатської літератури вчений повернувся через рік, у 1998 р. у

Пряшеві (Словаччина), виступивши на конференції “Закарпатська Україна в складі

Чехословаччини. (1919 – 1939)” із доповіддю “Оновлення закарпатоукраїнської

літератури в 20-30-х рр.”. Конференція працювала у двох секціях: історично-

релігійній та мовно-літературній.

Проблема політичного русинства знову розглядається  в дослідженнях вченого

в 1999 р. У Києві навесні проходить наукова конференція “Україна на межі

тисячоліть: держава, нація, культура”, де О.Мишанич бере участь у круглому

столі “Українська держава: історія, сучасність, тенденції розвитку” з доповіддю

“Етногенетична єдність українства і політичне русинство”.

Ученого цікавила також кирило-мефодіївська тематика, про що свідчить виступ

на п’ятій міжнародній науковій Кирило-Мефодіївській конференції, що проходила

навесні 1999 р. в Одесі. Його доповідь мала назву “Кирило й Мефодій в

українській літературі”. Конференція працювала у двох секціях: проблеми вивчення

Кирило-Мефодіївської спадщини і проблеми палеославістики; розвиток і взаємодія

слов’янських мов, літератур і культур.

Того ж року вчений узяв участь в українсько-італійській науковій конференції

“Міфи античні і сучасні між Італією і Україною”, що проходила у Венеції восени.

Науковець виступив з доповіддю “Італія очима українського мандрівника першої

половини XVIII  ст.”

Безперечно, наведені приклади дають далеко не повну картину наукових

зацікавлень і творчого пошуку Олекси Мишанича (зокрема, випущені такі моменти

творчої біографії, як участь у Сковородинівських читаннях у Переяславі-

Хмельницькому, участь в організації, а згодом і керівництво Міжнародною

Асоціацією україністів та проведення конгресів МАУ, участь у Словознавчих

конференціях у Сумах тощо), але дозволяють дійти висновку, що наукові інтереси

вченого були надзвичайно широкими й багатогранними.

Ярослав Мишанич

Журнал “Слово і Час” висвітлює питання історії, теорії та сучасної практики літературного

руху, загальнокультурного життя. Виходячи з принципів об’єктивності та плюралізму,

редакція не вважає за обов’язкове поділяти всі погляди і положення авторів, завдяки

чому зберігає і природний ґрунт для конструктивної полеміки.

Неодмінними вимогами до матеріалів, що подаються на розгляд редколегії, є

достеменність наведених фактів, посилань на всі використані джерела, точність у цитуванні.

Статті та інші матеріали (крім листів) подаються до редакції українською мовою, обсягом

не більше друкованого аркуша; коментарі розміщуються внизу сторінки.

Статті подавати на електронному носії як текстовий файл без переносів у словах у редакторі

Microsoft Word; можна надсилати електронною поштою: jour_sich@iatp.org.ua. Обов’язково

мусить бути подана виразна роздруковка статті у 2-х примірниках, виконана шрифтом не

менше 14 кегля через 1,5 інтервали 28 рядків на сторінці.

Список використаної літератури в алфавітному порядку подається в кінці статті;

посилання розміщуються в тексті в квадратних дужках: [номер видання у списку, стор.].

До статті (крім рецензій) обов’язково додається анотація з ключовими словами (на

600*800 знаків), ім’я та прізвище автора українською, російською та англійською мовами.
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Григорій Сивокінь

МОЇ ПОСТУНІВЕРСИТЕТИ

Маю на увазі час, коли як аспірант-заочник Харківського університету цілком

випадково зазнайомився зі світилами академічної науки (увага!) О.І.Білецьким

та М.К.Гудзієм, котрі, уже не знаю з якого приводу, завітали до Харкова. Моя

незабутня керівниця Анастасія Максимівна Ніженець винайшла тоді привід показати

їм, неперевершеним авторитетам, молодого “камікадзе”, що взявся до теми з

давньої української літератури та ще й латиномовних поетик, колись читаних у

Києво-Могилянській академії. Мені вони, академіки, дозволили надійти в готель,

де займали великий  двокімнатний номер. Прийшов. Питають: то вирішили писати

про поетики? Що? Володієте латиною? Ні, кажу, але мав “п’ятірки” на перших

курсах, бо так уже ловко викладав нам її кадр старої закваски пан

Рождественський. Тоді, щоправда, “пан” іще не вживали.

Переглянулись. Усміхнулися.

І почалося. Разів зо два писав до Києва, питав в Олександра Івановича поради

щодо плану дисертації, і він одного разу  написав у добродушному тоні: скільки

можна вагатися, як наче лицареві на роздоріжжі. Писати треба!

А потім був захист. Це – 1961 рік. Я – вже киянин. Автор книжечки “Давні

українські поетики” (Харків, 1960). І хто ж перший опонент? Микола Каленикович

Гудзій! “У меня, – закінчив свій виступ академік АН УРСР, – не возникает

никаких сомнений, что диссертация Г.М.Сивоконя, посвященная изучению

школьных украинских поэтик ХVII в., удовлетворяет требованиям для получения

ученой степени кандидата филологических наук и что автор диссертации вполне

заслужил присвоения ему этой степени”.

Головував на захисті академік О.І.Білецький і в заключному слові, узявши

двома пальцями мою книжечку (а тоді ще рідкістю було, що такі публікації

лежали під кандидатською роботою) і демонструючи її аудиторії, казав приблизно

так: “Отут зауважували, що маємо ґрунтовне дослідження давніх українських

поетик, однак ця тема, цей матеріал такий, що однією працею їх не вичерпаєш.

Ох, не вичерпаєш...” Моя маленька книжечка в зелененьких паперових палітурках

тріпотіла в руці академіка, як спіймана пташка.

Що ж до М.К.Гудзія, то свій відгук на мою роботу він, щоправда, не без

посередництва  тодішнього вченого секретаря Інституту Б.А.Деркача,  надрукував

як рецензію на книжку “Давні  українські поетики” в журналі “Советская Украина”

(1961, № 7), а менш ніж за місяць  як голова експертної комісії ВАК СРСР

надіслав мені ґречну листівку про те, що робота схвалена.

Так укладалися мої постуніверситети, аж до того, що на захисті кандидатської

був присутній заступник О.І.Білецького, голови ради із захисту  дисертацій і
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ШАМОТА МИКОЛА ЗАХАРОВИЧ

(17.12.1916–4.01.1984) – літературознавець,

чл.-кор. АН УРСР (1958), академік (1967). У 1966-

1971 роках – академік-секретар Відділення

літератури, мови та мистецтвознавства АН України.

Народився в Полтаві, 1939 р. закінчив Ніжинський

педінститут і працював учителем, воював, партійний

працівник. У 1953 р. закінчив Академію суспільних

наук  при ЦК КПРС. 1948-1950 рр. працював головним

редактором “Літературної газети”, у 1955-1956 рр.

– заст. гол. ред. “Литературной газеты”.

У 1957-1978 рр. – завідувач відділу теорії

літератури Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка АН

України, заступник директора, у 1961-1978 рр. –

директор Інституту. Видавав книжки українською та

російською мовами в Києві й Москві, присвячені

проблемам соціалістичного реалізму, партійності літератури, марксистко-

ленініській естетиці: “Ідейність і майстерність” (1953), “О художественности”

(1954) (перевидана 1957 р. українською мовою “Про художність“), “Випадки з

практики” (1957), “Проблемы народности в литературе социалистического

реализма” (1961), “Література і життя народу“ (1963), “За велінням історії (про

свободу і партійність художньої творчості)” (1965), “О свободе творчества”

(1973), “Гуманізм і соціалістичний реалізм” (1976). На початку 1970-х рр. входив

до редколегії Шевченківської енциклопедії.

Був обраний членом ЦК КПУ та депутатом ВР СРСР. Очолював Комітет по

Державних преміях ім. Т.Г.Шевченка і в 1978 р. нагороджений цією премією за

монографію “Гуманізм і соціалістичний реалізм”, 1974 р. відкриває список

лауреатів Республіканської премії ім. О.І.Білецького. Мав нагороди.

У літературознавстві тих далеких років дозволялося писати лише про певну

групу українських письменників, безперечно, багатьох визначних, але говорити

про наукову об’єктивність не можна, тому що на імена багатьох інших, не менш

видатних письменників існувала заборона на довгі роки.

М.З.Шамота був людиною свого часу і обставин. Яким же він був як людина,

керівник, учений, громадянин, колега? Які його роль і значення в історії Інституту

літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, українського літературознавства, у

долях окремих людей? Звернімося до спогадів його сучасників*:

Віталій Дончик
[...] Відлига, як відомо, була дуже нетривалою, і керівництво Інституту (1961 р.

помер О.Білецький, директором став М.Шамота, колишній партійний працівник,

обдарований, із власним стилем, літературознавець, визначальною рисою якого,

однак, було не це, а його ортодоксальне комуністичне світобачення, що заступало

* Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 1926$2001: Сторінки історії, 75/Відп. ред. та
упоряд. О.В.Мишанич. – К.: Наук. думка, 2003. – С. 315, 319, 320, 321, 323, 343, 498, 505, 506, 507, 514,
545, 546.

директора Інституту літератури  імені Т.Г.Шевченка, тоді ще  член-коресподент АН

УРСР М.З.Шамота і, мабуть, запам’ятав мене. Бо 2 січня 1962 р. рано-вранці я, на

подив колег із відділу теорії літератури,  сидів уже в чині молодшого наукового

співробітника. На подив, бо так рано наукою тоді, утім, як і тепер, займатися не

випадало, не личило чи що б то.
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все інше) ревно пильнувало, аби індивідуально-“стихійні” поривання не

вихлюпувались за береги і “основним змістом діяльності Інституту“,

“надзавданням”, якому підпорядковувалися б усі інші – було вивчення питань

“теорії і практики соціалістичного реалізму” на “багатому досвіді

багатонаціональної літератури”, актуальних проблем “марксистсько-ленінської

естетики”, викриття, звичайно ж, “буржуазної та буржуазно-націоналістичної

ідеології” і т. ін. Методологічним орієнтиром виступали знову ж таки “історичні

рішення“ чергового з’їзду КПРС, за втіленням їх у життя, за виконанням планових

завдань здійснювався суворий контроль, про що керівництво не забувало дбати

[...]

[...] Восьмитомна історія не була пересічним явищем, свідчить [...] офіційна

реакція на неї, невдоволення тогочасного спілчанського керівництва [...], а затим

– критичний рядок у доповіді першого секретаря ЦК КПУ (щоправда, тільки

про восьмий том). З цього поштовху, однак, незабаром почалася “переоцінка”

праці з боку пильних стражів марксистсько-ленінської ідеології, серед яких – і

сам директор Інституту М.Шамота (“Актуальні питання сучасного радянського

літературознавства”, РЛ. – 1974. – № 3). [...] З’явилися й покаянні виступи,

саморевізія; [...] Саме відродження жанру самобичування тоді вже нікого не

дивувало, бо то були початок і середина 70-х років – пора глухого застою, як

це було названо потім, а для України, її культури, – то й навпаки, смуга бурхливої

активізації погромницьких тенденцій, пошуку відьом українського буржуазного

націоналізму. 1972 р. М.Шамота опублікував у директивному органі “Комуніст

України” статтю “За конкретно-історичне відображення в літературі” з довгим

рядом імен [...] і творів, яким інкримінувалися відступи від принципів

соціалістичного реалізму. Подейкують, що це і був той сумнозвісний таємний,

тепер оприлюднений, “чорний список”, який після такого “авторитетного“

наукового обґрунтування мали взяти як керівництво до дії видавництва, засоби

масової інформації. Але те, що список М.Шамоти дає, знову ж таки від

супротивного, сьогодні уявлення про тогочасний літературний процес, талановиті

особистості, кращі твори, започатковані плідні тенденції, – це безсумнівно. [...]

Брежнєвська й щербицько-маланчуківська “доба” відзначалася особливою

єзуїстичністю. Коєне неодмінно чи й обов’язково мало супроводжуватися

“науковим” обґрунтуванням і доведенням “правильності“ того, що коїлося, –

що в СРСР розквіт [...] націй, що тут успішно розвиваються національні мови,

[...] найлюдяніший [...] спосіб життя, [...] найповніша свобода творчості... З

ініціативи директора Інституту акад. М.Шамоти була організована й проведена

разом із Спілкою письменників республіканська “науково-теоретична”

конференція під промовистою назвою “Конституційні гарантії свободи творчості

в СРСР і сучасна радянська література”, її матеріали опубліковано в черговому

шостому випуску “Питання соціалістичного реалізму” (1979) – відповідно і в

конференції, і в збірнику взяли участь співробітники відділу (Л.Новиченко,

С.Крижанівський, В.Дончик, Г.Штонь), інші дослідники з Інституту (Г.Вервес,

М.Жулинський, Г.Сивокінь та ін.). [...]

Григорій Сивокінь
[...] В кінці 1957 р. в Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка утворюється належний

відділ, на чолі якого стає М.Шамота , людина з по-своєму винятковою біографією

і творчим “іміджем”.

Новостворений відділ теоретико-літературних досліджень дістав статус

пріоритетного і почав працювати в режимі всілякого сприяння, аж до того, що

заввідділом, тоді кандидат наук, був обраний членом-кореспондентом АН УРСР.

Природно, що напрям досліджень з самого початку визначався актуальними

завданнями, прямо кажучи, ідеологічними. М.Шамота – треба віддати йому

належне – умів формувати кадровий склад відділу за критеріями не тільки

ідеологічно-партійними (хоч вони стояли на першому місці), а й професійно

високими. Поступово утворився той “колектив” співробітників-теоретиків, якому

з часом випало творити образ своєї наукової дисципліни і ... образ науковця,
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котрий прийшов до Інституту літератури не просто заробляти на хліб насущний,

а таки творити науку, шукати її новизни й правдивості.

Робота у відділі давала змогу швидко нарощувати знання, плідно працювати в

теорії і суміжних дисциплінах. [...]

[...]  У 1962 р. М.Шамота “відступає“ відділ теорії, що десь тоді став називатися

відділом теорії соціалістичного реалізму і проблем сучасного літературного

процесу, вже відомому за рядом книжок та літературно-критичних виступів

Віктору Іванисенку. [...]

[...]  У 60-ті відділ теорії літератури, помітно патронований М.Шамотою, збирає

в своєму складі цілу когорту молодих науковців або ще й аспірантів, яким

судилося ввійти в історію не так науки і відділу, як суспільно-політичної боротьби

того часу з пророчою характеристикою, вжитою до того ж В.Іванисенка:

“антипартійна поведінка” [...]

Михайлина Коцюбинська
[...] У перші роки перебування в Інституті я якось не відчувала надто сильно

Шамотиного гніту. У внутрішньоінститутські справи не втручалася, стояла осторонь

ідеологічної кухні, тема, над якою працювала, – образне слово, – була все ж

на периферії прямих ідеологічних втручань. Шамота був людиною далеко не

дурною, навіть з певним естетичним смаком, на горло якому, не вагаючись,

наступав в ім’я ідеологічних догм, витравивши з себе всі можливі іскорки

“непартійного” підходу до літератури. З нами, молодими, йому попервах навіть

цікаво було поговорити, особливо зі Світличним. Беру на себе сміливість твердити,

що він поважав і цінував Світличного на перших порах їхнього знайомства,

навіть по-свойому прислухався до нього. Пам’ятаю, що вони досить часто подовгу

ходили по коридору, розмовляючи. Це, звісно, не завадило йому згодом з

усією пристрастю цвьохати ідеологічним батогом проти Світличного. Та заради

об’єктивності хотіла б зауважити, що поширене твердження, буцімто Шамота

вигнав Світличного з Інституту, не відповідає дійсності. Насправді це сам Іван,

прагнучи свободи для творчості, 1963 р. пішов з Інституту. [...]

[...] Коли директором став Шамота, атмосфера в Інституті ставала дедалі

напруженішою. [...] Та в нашому відділі теорії літератури склався якийсь на

диво добрий мікроклімат. [...] Ми жили в атмосфері творчого спілкування,

паралельно розвивалися, разом відкривали нові імена, явища, сфери духу (коли

1965 р. при розгляді моєї персональної справи у парткомі Академії з’ясувалося,

що і я, і Світличний, і Стус, і Бадзьо вийшли з відділу, очолюваного Шамотою,

присутні не могли стримати усмішки [...] Теми обирали відповідно до смаків [...]

обговорення на відділі було творчим, і загалом всіх об’єднувала спільність

інтересів, дружні стосунки, ми спілкувалися й поза межами відділу, така собі,

хай і вельми сумнівна з сьогоднішнього погляду, але все ж таки “вольниця”,

якої не міг паралізувати навіть мертвотний подих шефа. Він терпів нас до пори

до часу [...]

Юрій Бадзьо
[...] Мої відповіді комісія оцінила на “відмінно”, але, гадаю, не це спонукало

Миколу Захаровича домагатися від Президії Академії наук додаткового

аспірантського місця для мене. М.Шамота відчув мою ідеологічну налаштованість

(маю на увазі ідеологічну домінанту в моєму світовідчуванні), яка, безперечно,

лежала в основі і його громадянської натури.

Мій керівник іще не знав, що ідеологічні орієнтири в нас різні. Він міряв

життєву і художню правду (стосовно теми дисертації ми легко дійшли згоди:

“Критерій правди в оцінці літературно-художнього твору”) ідеєю більшовизму,

я ж звіряв суспільну дійсність та її трансформацію в художній образ з ідеалом

комунізму.

[...] А постать М.Шамоти, хоча він і був адептом вульгарного соціологізму в

літературознавстві, залишилася в моїй пам’яті не вульгарною. За винятком хіба

що його репліку на мою адресу: “У вас немає свого імені”, – у відповідь на моє

пояснення йому, що на вечорі пама’яті Т.Шевченка я збирався виступати від
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свого імені [...] Вона, ця постать, цікава в контексті української історії радянського

періоду як жертва тоталітарної ідеології і приклад сили ідеологічного впливу на

людину, цікава навіть ширше: з погляду складної історичної колізії в долі нашого

народу – колізії між суспільною ідеологією та визвольною ідеєю, що не

усвідомлюється як пріоритет (трагічний приклад – ситуація в українській революції

1917–1920 pp., політично локальніше – після відновлення української незалежності

в 1991 р.) [...]

Іван Світличний
[...] Він почувається самотнім у своєму оточенні і радий поговорити на

серйозніші теми [...]

Світлана Кириченко
[...] Феномен і трагедія Миколи Шамоти полягали в тому, що він, поклавши на

вівтар “великої, найсправедливішої ідеї” все своє людське єство до останньої

клітини, очевидно, не був циніком. Один із рідкісних екземплярів досконалого

“ускомчела”. Мав своє суворе, непоступливе поняття порядності, честі –

відповідно до переконань. [...]

Дмитро Затонський
[...] Микола Захарович Шамота [...] утворив-таки відділ зарубіжних літератур

і навіть запросив мене його очолити.

Найпростішою відповіддю на питання “чому?” була б, очевидно, та, що був

він невиправним догматиком. Але не всі найпростіші відповіді є вірними, принаймні

вірними цілком. Бо у свій власний відділ теорії літератури той самий Шамота,

ставши директором, набрав молодих людей, які певний (хоч, на жаль, дуже

короткий) час те лише й робили, що ламали соцреалістичні догмати, прагнучи

визволення національної та соціальної думки. Тепер їхні імена – Михайлина

Коцюбинська, Стус, Світличний, Іванисенко та ще з десяток інших – по праву

увійшли в історію українського духовного відродження...

Припустити, що [...] Шамота у вищезгаданий спосіб поповнював наш Інститут

з відверто провокаційною метою, було б прикрим спрощенням. Та й взагалі як

обставини, так і люди, що обставинам тим наче були підпорядковані, згодом

виявилися набагато складнішими, суперечливішими, навіть багатоаспектнішими,

багатограннішими, ніж ми це собі здатні були уявити...

Безсумнівно, все те, що творив директор Шамота, переслідуючи Стуса чи

позбавляючись Іванисенка, яких нещодавно сам “приголубив“, – це форма

зради. Але було б фатальною помилкою уявляти собі, ніби зраджував він тут

лише інших, а сам залишався незмінним. Ні, у певному сенсі Шамота зраджував

і себе, може, навіть з болем та відчаєм. І це зламало його, на жаль, остаточно...

[...] Миколу Захаровича відправили на пенсію...

Сталося це 1978-го року. І був це, можна б сказати, рубіж, з якого в Інституті

нашому почалось якесь нове – дещо спокійніше й, сказав би я, упорядкованіше

– життя. Що ж до мене особисто, то воно дивним чином поділилося на два

(щоправда, дещо нерівних) двадцятиріччя: трохи менше двадцяти років з

директором Шамотою і трохи більше двадцяти років без нього. Це були якісно

абсолютно нерівні половини. І перш за все тому, що на другу прийшлася так

звана “перебудова” і – як її доленосний наслідок – українська незалежність.

Але, прагнучи об’єктивності, мушу визнати, що й той трагічно-непослідовний

виплеск 60-х років, до якого спричинився новий тоді директор Шамота, так чи

так вписується у поступ нашої новітньої історії [...]

** “Усовершенствованный коммунистический человек”, поширена абревіатура 1920$х років: виведення
нової людської породи.
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АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ

Николай Жулинский. Был “одновременно

и ученым, и общественным деятелем на

поле культуры”

В статье освещается научно-педагогическая

и общественная деятельность первого

директора Института Тараса Шевченко (ныне

Институт литературы им. Т.Г.Шевченко)

Дмитрия Багалия.

Ключевые слова: украинская культура,

национальное возрождение, Институт Тараса

Шевченко.

Иван Дзюба. Глобализация и будущее

культуры

В статье прослеживаются исторические

истоки нынешних глобализационных

процессов. Освещается культурное

измерение интеграционных тенденций в

прошлом и настоящем: опыт античности,

средневековья,  Нового времени,

коммунистический проект

интернационализации культуры. В

современном мире свобода человека

подвергается действию мощных

манипуляторов, угрожающих разнообразию

языков и культур. Автор критически

анализирует новейшие интеллектуальные

обоснования культурно-глобализационных

явлений, защищает сохранение широкого

диапазона национально самобытных форм

духовного самовыражения.

Ключевые слова: глобализация, гуманизм,

экспансия, история, культура, мировая

литература.

Виталий Дончик. Если с позиций

национальных и конструктивных (заметки

по поводу)

В этих записках автор высказывает свои

мысли относительно отдельных актуальных

вопросов литературного процесса, науки о

литературе во время агрессивных вызовов

глобалистско-космополитической и

новоимперской идеологий, которые он

рассматривает как две стороны одной

медали. Предметом полемики ученого

служат вопросы отношения к традициям,

классическому наследию, художественному

опыту подневольных десятилетий, специфика

историко-литературного и теоретического

подходов к исследовательскому изучению и

размежеванию достижений прошлых и

современных, в том числе зарубежных,

создание новой академической истории

украинской литературы и т.д.

Ключевые слова: историзм, историко-

литературный подход, методологическая

интегрированность, размежевание, адресат

“Истории”, национальная идентичность.

Дмитрий Наливайко. Заметки

относительно генезиса и типологии

социалистического реализма

 В статье исследуются связи соцреализма

с пролетарской литературой и ее

художественными истоками. Освещается

роль натурализма в формировании категории

“творческого метода”  в соцреалистической

эстетике. Основополагающие принципы

реализма противопоставляются категориям

классовости, народности  и партийности.

Ключевые слова: авангард, классицизм,

натурализм, романтизм, творческий метод.

Тамара Гундорова. Высокая культура и

популярная культура: славянский контекст

В статье рассмотрены такие аспекты

функционирования теории массовой

культуры, как идеализация народности,

европейский контекст национальных

(славянских) литератур, место гердеровской

концепции народности в генезисе

славянского романтизма. Освещается

зарождение форм массовой культуры в  ХVІІІ

в. и ее отмежевание от фольклора, трактовка

“народнической литературы” в украинской

литературе и подобных ей явлений в

славянских странах. Освещено  понимание

“высокой” культуры критиками эпохи раннего

украинского модернизма. Автор

подчеркуивает, что в процессах

модернизации украинской литературы

проектам общенародной и высокой культуры

принадлежит особая роль. В то же время в

статье указывается, что самой оригинальной

формой развития украинской классической

словесности была   модель популярной

литературы.

Ключевые слова: елитарность, эстетизм,

народность, популярная литература,

фольклор.

Николай Ильницкий. “Концерт” Б.�И.

Антонича: измерения музыкальной

структуры поэтического текста

Автор выделяет три измерения

поэтического текста стихотворения Б.-И.

Антонича “Концерт”: поэтический,

метафезический и психологический, единстве

которых процесс творчества постаёт как

аналог космического мироустройства.

Ключевые слова: синтез искусств, миф,

символизм, космизм, метафизика.

Николай Сулима. “... Что для меня aзия

значит” (восточные мотивы в творчестве

Михайля Семенко)

В статье рассматривается тема Востока в

творчестве лидера украинского футуризма

Михайля Семенко.

Ключевые слова: Владивосток, Япония,

Китай.
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