
Лесь Герасимчук

Американський бард в Україні

До роковин із дня народження Болта Віщмена
СШМВЩ

2009



Лесь Герасимчук

А І............ K . r i :  І ' С І........ і:

До роковин із дня народження Болта Вітмена (1819-1892)

КИЇВ
ІВНВК1І «Укргеліотех» 

2009



У Д К  82 
Б Б К  83 

Г  37

Лесь Герасимчук
Г  3 7  А м ер и кан ськи й  бар д  в У к р а їн і. -  ІВ Н В К П  « У к р гел іо тех » , 2009 . -  20с.

ISB N  9 7 8 -9 6 6 -2 2 1 6 -0 2 -8

В ідм ітн ою  озн акою  о стан н ь о го  часу  в галузі в ітч и зн ян о ї 
гу м ан ітар н о ї освіти  стало ви вч ен н я  за р у б іж н о ї л ітер ату р и  я к  о к р ем о го  
п редм ету  у к р а їн ськ о ю  м овою , а  то м у  й п о стал а  п о тр еб а  о глян у ти  всю  
п оп ередню  в ітч и зн ян у  в ітм ен іан у , ї ї  зд о б у тки  й п ро р ах у н ки , н аск ільки  
це д озволяє зр о б и ти  п о то ч н а  р у їн а  б іб л іо теч н о ї справи . Д о есе  вклю чен о  
опи с п ереклад ів  В ітм ена, п у б л ік ац ій  про  нього, як  так о ж  р о згл ян у то  
вплив твор ів  ам ери к ан ськ о го  п о е та  н а  у к р а їн ськ и х  авторів .

Ц я бр о ш у р а  м ож е стати  до б р и м  п ом ічн и ком  ш колярам , студен там , 
н ауковцям  т а  б іб л іо текар ям , котр і звер таю ться  до д о р о б к у  В о л та  
В ітм ен а  й долі й ого  тво р ч о ст і н а  у к р а їн ськ ій  зем лі.

У Д К  82 
Б Б К  83

©  Л есь  Г ер аси м ч у к , 2009

ISB N  9 7 8 -9 6 6 -2 2 1 6 -0 2 -8



Амс ■- r "  /країні
(рецепція доробку Волта Вітмена)

В Україні досі нема повного перекладу доробку В олта Вітмена, одного з 
найваж ливіш их реф орматорів в історії світової поезії. Схоже, що й 
станеться це щ е не скоро. Але відмітною  ознакою  останнього часу в 
галузі в ітчизняної гуманітарної освіти стало вивчення зарубіж ної 
літератури як окремого предмету українською  мовою, а тому й потреба 
постала оглянути всю попередню вітчизняну вітменінану, її  здобутки й 
прорахунки, наскільки це дозволяє зробити поточна руїна бібліотечної 
справи.
Виступаю чи 3 вересня 1973 року на відкритті пам ’ятника Лесі Українці в 
Києві, Ю . Косач (один із небагатьох представників діяспори, котрого 
відносно толерувала комуністична влада за його відданість 
більш овицьким ідеалам) сказав, зокрема, від імені українців діяспори: 
«Серце і розум  автора “Досвітніх огнів” були завжди з бойовими і 
перемож ними прапорами трудящ их лю дей вітчизни і всього світу. У 
своїй драмі “У пущ і” Леся мріяла також  і про нову Америку, Америку 
нащ адків борця Ричарда Айрона, які всупереч бездушним і хижим 
ґодвінсонам оновлять країну Ваш інґтона та Лінкольна, здійснять світлі 
м рії про рівність м іж  лю дьми і расами, свободу і братерство народів. 
Саме про це з такою  ж  полум’яною наснагою мріяв і великий поет 
Сполучених Ш татів Америки Волт В ітмен»1. Цілком очевидно, що Ю рій
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Косач мав тут на оці не якусь ф орм альну близькість м іж  цими велетами 
духу, а принципову одностайність породж еного ром антикам и 
демократичного ідеалізму, щ о поривав колись багатьох видатних поетів 
планети. Й деться не про якусь позачасову чи тим часову 
співвідповідність переконань, -  це породж ені щ е за старож итності ідеї 
вічного звільнення й переходу в світи , де панує справедливість і 
достаток. Такі казки завжди м аю ть «ш ироке внутріш нє дихання» і 
невідпорну привабливість, особливо для молоді та  взагалі лю дей, 
налаш тованих поетично.
З цього самого погляду хочу звернути  увагу і на один уступ у 
симптоматичній статті І. П опова "К амерадо, я даю  тобі руку»11: 
« ...ставлен н я до вітменівської тради ц ії мож е правити за  своєрідний 
барометр стану поезії СШ А. П оказовим  щ одо цього було весняно-літнє 
число часопису «Америкен даялоґ» за  1969 рік, цілком  присвячене 150- 
річчю  від дня народження поета. Н а палітурці часопису, під портретом 
В ітм ена і фразою  «Він промовляє до нас сьогодні», як головний Вітменів 
заповіт наведено слова: «Під кож ною  моєю  сторінкою , скрізь і завж ди є 
видна й невидна фраза-основа — взаєморозуміння м іж  звичайними 
лю дьми всіх н ац ій ...» . І в статті «Н ем инущ е значення», яку написав для 
цього номеру Волтер Л овенфелс, увага загострю ється на вселюдськості 
поезії В ітмена, його стремлінні втілити у своїй творчості найсвітліш і 
старож итні ідеали можливої свободи й повняви. «П овернути В ітмена 
знову на центральне місце в американській  свідомості, — писав критик 
С ідні Ф інкелстайн у тому ж  ю вілейном у числі часопису, — це боротьба 
не лиш е за поетичну традицію , це боротьба за світогляд». З деякими 
відм інами цю думку подибуємо вж е у таких ранніх  працях, як  «Волт 
Вітмен. М ислитель і митець» А ртура Бріґса111 або «Історія англійської 
літератури» А ртура К омптона Р ікета1У. Загалом  і тоді існувала вже 
думка, щ о «жоден поет наш ої добі не має більш ого права називатися 
П оетом  Д ем ократії»1".
Саме ці мотиви В ітменової творчості, зумовлені поетичним 
новоанглійським  трансценденталізм ом  Емерсона, заманливі перспективи 
економ іки американізму, а також  новаторство його поетики ось уже 
понад сто років активно входять до української поезії, привертаю ть 
увагу л ітературних критиків і естетиківу1. О статочні підсумки у цій 
галузі робити щ е зарано насам перед тому, що навдивовиж у низький 
рівень наш ої бібліографії, розкиданість матеріалів по обласній, районній 
та, навіть, багатотираж ній періодиці не дозволяє поглянути на факти в 
усій їхн ій  сукупності. Н іколи не проводилося анкетування через поетів,
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що дозволило б із більш им ступенем імовірності визначити шляхи 
запозичення тих чи інш их мотивів тощ о.
Тому наразі мож на окреслити лиш е загальне коло вітменознавчих 
проблем, які цікавили й цікавлять українських літераторів, вказати на 
хиби й кривотлумачення, що неодмінно виникаю ть при недостатньому 
вивченні питання.

О собливістю  української вітменіани є те, що вона почалася не з 
перекладу, не з критики, а з безпосереднього чи опосередкованого 
запозичення естетичних ідей В олта Вітмена™. Цей період хронологічно 
співпадає з початком П ерш ої світової війни і формуванням у нас нової 
поезії, народженням різних форм модернізму. Щ оправда, такий вододіл 
мож на вважати лиш е чисто теоретичним, бо «насамперед треба зважити, 
що у роки П ерш ої світової війни українське друковане слово було 
офіційно заборонене. Значна кількість друкованої продукції 
передж овтневого п ’ятиріччя була опублікована уже після Л ю тневої 
революції»™ 1.

Саме тоді про В олта В ітмена починаю ть писати у нас як про провісника 
нової, дем ократичної літератури. Н а жаль, найчастіш е то були 
прибічники й згодом  речники більш овицької концепції літературного 
розвитку. Ось, приміром, як починалася стаття спочатку просто 
вульгарного соціолога, а  згодом і погромника українства В. Коряка 
«Нове мистецтво», де використано алюзію до третього рядка сьомої 
частини «Пісні про себе»:

« -  Людина не міститься між брилем і черевиками. -  
3 цього виходе мистецтво.
І що менше людина муситиме дбати власне про бриль і черевики, то більше дбатиме про те, 
що не вкладається в них -  про одвічні властивості людського духу -  про мистецтво.
Людина не міститься між брилем і черевиками.
Це сказано в країні доларів, в країні американізму. Сказав поет, що за його труною йшли 
юрби бідноти, вулишних жінок і всіляких «,покидьків громадянст ва».
Одно слово -

Вот Вітман!»ІХ

Серед поетів чи не першим на Вітмена звернув увагу М ихайль Семенко у збірці 
«П ’єро кохає» (1918 рік). У вірші «Русокосою оточила» він писав:
В моїй душі -

Уїтмен і Стріндберг4.

Дослідниця Галина Вокальчук зареєструвала два слова у Семенка, пов’язані з 
Вітменом: прислівник «уітманно» і дієслово «оіюстелити». Ось приклад, котрий вона 
подає: «Впаде сукня і пристрасть пробуджену / опостелю вогнем уітманно»41.
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Найбільший вплив, звичайно, доробок Вітмена справив на Павла Тичину411. Коли 
стають на мову про Вітмена й Тичину, перш за все спадає на думку початок восьмого 
віршу з никлу «В космічному оркестрі»:

Людськість промовляє 
трьома розтрубами фанфар:
Шевченко -  Уїтмен -  Верхарн.
Мов кабелі од нації до нації,
Потужно революції диктують на землі:
Шевченко -  Уїтмен -  Верхарн.

Як і майже скрізь у П авла Тичини, такий  набір прізвищ  не випадковий, а 
відбиває літературну ментальність часу, котра скерована була на зм іну 
світобачення і української естетикихш.
Звичайно, у випадку цього, одного з найбільш  оригінальних українських 
поетів минулого віку, не м ож на казати, буцім  Вітмен вплинув лиш е на 
цей вірш  із циклу «В космічному оркестрі»  або взагалі тільки на цей 
цикл. Бо вся вітменівська концепція поетичного відтвореннях,у стала 
якимось складником естетичного світогляду Тичини™, -  Вітмен посів 
таке саме місце в естетиці Т ичини, як  Ш евченко і Вергарн, Х лєбников і 
Аполлінер™1. О тож, щиро вітменівькі косм ічні, «планетарні» інтонації 
мож на розчути у вірші «П еред п ам ’ятником  П уш кіну в О десі...» :

Здоров будь, Пушкін мій, землі орган могучий!

Тут і властивий Вітмену і частий в американського поета спосіб 
звертання, і трансформовані вітменівські «урочисто-наспівні труби 
органа» як символ проростання, єднання з землею , з природою , з 
всесвітом (у В ітм ена ще м ож на зустріти  такі аналогічного характеру 
символи -  стебла трави куза, стовбур каламусу або кальми тощ о; у 
Тичини подібні символи перенесено на ґрунт вітчизняної поезії й, 
сказати б, омузичнено, як от -  «тополі арф и гнуть». М узика і тонкий 
знавець музики Тичина цілком міг м ати тут на оці т.зв. готичну гарпу з її 
виразними конструктивними алю зіями, як і у випадку кальми). А настрої 
«Вулиці Кузнечної» (частина перш а) відверто перегукую ться із 
вітменівським  циклом «Санітар» (“T he W ound-D resser”). Н а жаль, рівень 
компаративних дослідж ень доробку Тичини ще досить низький, а том у 
для глибш их висновків зарано.
Вельми сугестивним для українських поетів 20-30 років виявився дещ о 
традиційний і далеко не найкращ ий вірш  у вітменівському доробку 
«Капітане! М ій капітане!», хоча В ітмен у щ оденниках писав про велике і 
символічне значення цього образу для нього самого. Отож, цей вірш  дав
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у нас цілу низку псевдоромантичних наслідувань, передусім  у А нтонича 
і Ш курупія.
В иявляти В ітменові мотиви в доробку Богдана-Ігоря А нтонича важко™ 1, 
бо вже на час появи його перш ої поетичної збірки («П ривітання життя» -  
1931 рік) українська вітменіана встигла пустити вельми розгалуж ені 
корені. А також  і тому, що А нтонич з американістикою  міг бути 
набагато кращ е обізнаний за польськими, чеськими, німецькими та  
вітчизняними перекладами. Зокрема, відчувається обізнаність із такими 
епігонами В олта В ітмена, як Горес Травбел, та  тими, хто надав 
вітменівській традиц ії дальш ого розвитку, як от Карл Сендберґ. До речі, 
в наш ому літературознавстві спостерігалася деяка переоцінка ролі 
С ендберґа в історії американської поезії. Так, скажімо, Віталій Коротич у 
вступі до публікації «Карл С ендберґ -  співець американського 
народу»™ 11 писав: «Карл Сендберг -  то цілий материк в американській, а 
може, і всій сучасній поезії світу» або «Після У їтмена Сендберґ, може, 
найбільш ий поет С получених Ш татів».
Тим-то впливи Вітмена (хоча й не тільки його) найперш е видко в циклі 
«Бронзові м ’язи» та  «Баладі про тінь капітана». О стання перегукується із 
згаданим вірш ем американського поета «Капітане! М ій Капітане!». Ось 
одна паралель:
У Антонича:

Причалив, прилив корабель до далекої пристані.
Під шум морських грив проминали вмить дні дикі, пристрасні.

У Вітмена:

Корабель на кітві по шаленій, безчасній путі -  
Переміг: він з доріг те узяв, що мав на меті**

Цю баладу Д м итро П авличко, щ оправда, відносив до британської 
традиції, пиш учи: «Цікаво можуть окреслити новаторство поета і 
мандрівничі мотиви («Балада про тінь капітана»), які, хоч і були 
запозичені в англійських романтиків, стали дивом для наш ої поезії у 
вибагливій канві антоничевого слова».хх Проте, на мою гадку, цю баладу 
не мож на вваж ати самостійним твором у доробку А нтонича, бо надто 
вже вона нагадує своєрідну варіацію  на тему екстравагантної й 
романтичної «П існі зарізаного капітана» Ґео Ш курупія™ , котру можна 
вважати раніш ою  переробкою  віршу Вітмена. Н атомість схож е, що в часі 
написання балади Антонич користувався трьома дж ерелами: оригіналом, 
українським перекладом  і твором Гео Ш курупія... Через це не зовсім
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зрозуміло, чому можливість впливу В ітм ена на А нтонича відкидав Іван 
Лозинський у статті «Бард дем ократії і всесвіту»™ 1. Загалом , слід щиро 
визнати, наслідування ці поетично слабкі й не заслуговую ть на пильніш у 
увагу. Важливо тільки підкреслити, що саме наслідування Вітмена, а не 
відлуння К іплінґа (радше могло б ітися щ е про К олрідж а і Рембо), як це 
інколи гадаю ть, дали пош товх капітанській тем атиці в українській 
тогочасній поезії.
Є про А нтонича ще дуже цікаві спостереж ення ви кладача Бердянського 
держ авного педагогічного університету О. Д уброви  в його розвідці 
"Творчість В олта В ітмена та  Богдана-Ігоря А нтонича через 
кольористично-символічну призму"™ 11.
Відомо, що «С тебла трави» надзвичайно сильно вплинули на творчість 
В алер’яна П оліщ ука, і це згодом, наприкінці двадцятих  років минулого 
віку, ф ігурувало, навіть, у літературно-ідеологічних суперечках. Щ е 
1923 року двадцятиш естирічний поет написав у відповідь критикові 
П етру Є ф ремову вірш  «Я »™ \ Ц ей твір є своєрідним  п ов’язанням 
лерм онтовської відповіді критикам 1832 року з емерсонівсько- 
вітменівською  теорією  репрезентативного вислову, коли поет є 
речником  усіх лю дей, ототожню ю чися з ними й пром овляю чи за  них:

Лєрмонтов™"
Ні, я не Байрон, інший я,
Іще невизнаний обранець, 
Але душа -  хоч я вигнанець -  
Росії віддана моя.
Почав раніш, скінчу порані, 
Мій розум мало повершить; 
Мені в душі, як в океані, 
Тягар розбитих мрій лежить. 
А хто розкриє серед стуми 
Всі таємниці океану? Хто 
Юрбі мої розкаже думи?
Я -  або Бог -  або ніхто!

П ол іщ ук
Ні, я не Уїтмен, новий я, ще незнаний,
Що бунтом полоснув між хвилями знамен.
Я духом розійшовсь і втілився між вами,
Щоб людський дух, ширяючи пророчими вітрами, 
До сонця всіх доніс, коли настане день.

В українській  критиці була ще спроба окрем их дослідників , як от 
Л еоніда П ервом айського та  С тепана Криж анівського, відзначити певну 
співзвучність творчості В ітмена або його епігонів оригінальному 
доробкові Івана Кулика™ 4. Але переконливого доведення цієї тези  в 
л ітературі досі нема. Тим часом мені не пощ астило знайти жодних 
паралелей, і том у проблему наразі слід полиш ити до подальш ого 
з ’ясування.



Геній  В ітмена полонив також  передчасно померлого українського поета 
О лексія Булигу: у посмертній збірці «Скресіння» є вірш «Легенда 
У їтмена»ХХУИ. Цей твір на свій ш тиб унікальний, як у доробку О лексія 
Булиги, так  і загалом у наш ій поезії ш істдесятих: його внутріш нім 
зм істом  є уявний діалог між Л єрмонтовим і Вітменом. «Легенда 
У їтмена» алю зивно пов’язується з вірш ем російського поета «Х мара» 
(1840 р.):

Хмарки небесні, одвіку мандровані!
Синню вогнистою, ниттю перлистою 
Ви, як і я, на вигнання роковані,
Линете з любої півночі млистої.ХХУШ

Цей самий настрій, тільки вже не вогнистий і не перлистий, а набагато 
холодніш ий створю є у перш ій строфі Булига:

Сосни шумлять і колишуть вершинами, 
Холодно, сумно, а там, угорі, -  
Хмари пливуть безконечно лавинами 
З півдня на північ.

Н атомість зверш ується вірш українського поета парафразою  Вітмена, де 
звучить відомій мотив вічного проростання й безсмертя:

Що мені з того, що мало я житиму, -  
Твердив Уїтмен, -  я вічно живий,
Навіть з могили весні я радітиму 
В листі зеленім, листі трави!

Н есамохіть забарвлена трагізмом, дум ка про вічне проростання, про 
почуття довічної своєї єдності зі світом, який нас породжує, була однією 
з найглибш их у поезії шістдесятих.
Цей мотив проростання, єдності з природою  і зі світом дуже давній. 
Н аскільки мені відомо, першим на це звернув увагу Ф редерік І. 
Карпентер у класичній статті «Безсмертя в Індії»ХХІХ, досліджую чи 
згаданий мотив проростання у Емерсона, Вітмена, Сендберґа і Бенета. 
А мериканський дослідник досить влучно формулю є сутність мотиву: 
«Загалом це ідея безсмертя, але не стародавнього особистого безсмертя, 
а  ш ироко витлумаченого безсмертя самого життєвого процесу». 
Карпентер простежує, як ідея поступово очищується від містицизму 
індуїстських писань і поступово набуває символічного 
матеріалістичного змісту. Саме цей мотив укорінився в доробку багатьох

У



поетів, як от у Коротича, Д рача, Засен ка та  ін. (у поетів-класиків, як от у 
Ф ранка, Лесі Українки, К римського, він з ’являється безпосередньо після 
сходознавчих студій).
Дуже далеким відгомоном капітанського мотиву м ож на вваж ати вірш 
Булиги «Навігація мого серця»ххх

Кораблі мої,
Нині здрастуйте,
Різнотемброві трубачі!
Гей,
Заштилені,
Віщо хвастайте,
Зорепалубні шукачі!

Гей,
Гукніть в береги закручені 
Сиво-русинських володінь,
Сновидіннями землю спутчену 
Розберложуйте 
І будіть /.../

А найвіддаленіш им відлуном капітанських ф антазій  поетів «Н ової 
генерації» був вірш  львівського поета Ростислава Братуня «Пісня 
капітана»хххі. Тут ми більш е чуєм  Ш курупія, П оліщ ука, а також  
А нтонича, Семенка володивостокського періоду та  ін., ніж  перш отвір 
американського поета:

Сейнер спить перед виходом в море.
Спить зачарований рейд.
Спить радість і горе -  невже?
Капітан розливає -  не вино -  
Пісні хмільної мед.

Співай, капітане, співай,
Зітхай, капітане, зітхай!
Кожна затока -  це смуток.
Кожна затока -  це жаль.
В пристані кожній забуто 
Якогось кохання печаль І.. .І

Традиція переробок і варіацій на тем и В ітм ена дала своєрідні пагінці у 
творчості Івана
Д рача, який обрав собі для наслідування окремі розділи з поеми В ітмена 
«П існя про себе», як от ш осту частину її -  для віршу «Щ о таке
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трава?»хххп (інтонації ц ієї ж  таки  частини, мабуть, навіяли цілком 
самостійний вірш  «Ради чого, ви д у м аєте ...» хххш), одинадцяту -  для 
віршу «Д вадцять вісім»ххх,\  Є також  в Івана Д рача оригінальний 
передювілейний тв ір  про самого В олта В ітмена, надрукований у часописі 
«Вітчизна»ххх\
Гарні згадки про В ітмена є також  у М иколи Т арновського і в Ю рія 
К осача у збірці «М ангаттанські ночі»ХХХУ1. Вірш  «П охвала Уолту 
У їтменові»хххуп написано в одичному стилі, притаманному й самому 
американському барду:

Драстуй, людство! Будь, труде, привітані 
Похвали це братерство невгнуте, натхненний Уолте, 
ти майбутнє прозорив -  у пісні і в квітах.
Ти з народами поспіль, 
і з тобою -  народи.

П ерш им досі відомим перекладачем і популяризатором В ітмена був 
український радянський поет і більш овицький партійний та  державний 
діяч, історик партії Іван К уликхххуш, -  до виданої 1928-го року (після 
попередньої апробації в пролетарській періодиці) «А нтології 
ам ериканської поезії. 1855-1925» він залучив слово про автора «Стебел 
трави» і 25 віршів. Іш лося про перше систематичне ознайомлення 
українського читача з американським  генієм, але добірка вклю чала 
переважно вірші з нерепрезентативного циклу «Н аписи», лиш аю чи 
осторонь визначальні твориххх1х.
Ці переклади набули величезного розголосу, хоч і вельми гріш или 
буквалізмами, відхиленнями від літературної норми та  виявляли кепське 
знання специфіки В ітменової поетики. Так чи інак, але Куликове 
трактування В ітмена років на сорок визначило погляд українського 
радянського л ітературознавства й поезії на доробок американського 
барда.
Але вже тепер, з певної часової перспективи, ми можемо тверезіш е 
подивитися на це видання й піддати його беззастереж ній переоцінці. 
Попри все не слід говорити про Кулика як перш овідкривача В ітмена в 
Україні, бо, як це ми вже бачили, доробок американського поета був у 
нас відомий набагато раніш е, а, крім того, не можна применш увати роль 
польських, німецьких, чеських (Врхліцький), російських та інших 
видатних перекладів. Часто-густо й досі імена Бальмонта й Чуковського 
великою мірою  пов’язані в нашій свідомості з популяризацією  творчості 
американського поета, хоча і в їхньому трактуванні є багато вад. Так,



символізм  Бальм онта вплинув на стилістику і поетику перекладу, 
підкресливш и т.зв. ієрогліфічні моменти в поетиці Вітмена, а 
М аяковський неодноразово переповідав, як він редагував переклади 
Чуковського, розширюючи рядки, що йому припали до душ і, та  
викидаю чи зайвини. У тодіш ній ідеологічній ситуації Чуковський не міг 
ставити чоло редакторові й асенізаторові більш овицької револю ції; до 
того ж, Чуковський недарма збірку перекладів назвав «М ій Вітмен», -  
він перекладав не з того оригіналу, тобто не з відредагованого В ітменом, 
а з раніш ого двотомника, що мав одмінну текстологію . Колись я 
спеціально обговорю вав цю тему з найвідоміш им в СРСР американістом 
і вітменознавцем  М. М ендельсоном  у М оскві... Втім, американські 
колеги, наприклад Кенет П райсх1, нині знов поруш или це питання, 
вважаю чи «видання смертного ліж ка» не найкращ ою  редакцією  
поетових творів. І хоча теперіш ні пропагатори В ітмена в Україні не 
роблять собі клопоту з проблем текстології, повернутися до цього 
доведеться осібно.
Після ц ієї антології протягом довш ого часу в періодиці друкувалися 
лиш е вибіркові вірші Волта Вітмена. П ерекладали його Василь М исик, 
Наталя Кащ ук, Віталій Коротич, М ихайло М алаш , М. Ярдуш  та інші, 
їхні спорадичні публікації, розкидані по багатьох найрізноманітніш их за 
типом  виданнях (часто йш лося про другорядні вірші, як от у М исикаХІ1, 
або аматорські відтворення, як от у Кащ ук), -  том у нового щ абля у 
вітменіані вони не створили. Вони не сформували якусь нову тенденцію , 
не витворили нове розуміння поетики Волта Вітмена.
Н а відзнаку 150-річчя від дня народження В олта В ітмена видавництво 
«Дніпро» 1969 року випустило друком колективну збірку перекладів під 
заголовком «Листя трави» (редактор-упорядник Віктор Коптілов, автор 
передмови «Листя безсмертних трав» Віталій К оротичх1п). Н атомість 
прозу великого американця у перекладі на українську дотепер не 
видавали окремою  книжкою . А ш кода, бо і ранні оповідання сьогодні 
читаю ться інакш е, і публіцистика, і вельми цінні історичні м атеріали ... 
М ені тим часом належить єдина публікація раннього оповідання 
«Смерть у класі», що окремими своїми мотивами перегукується з 
оповіданнями Васильченка, Круш ельницького, М артовичах1п1. Ідеться 
про запровадж ення поступових педагогічних методів, зокрема про 
скасування тілесних покарань. Легковаження прозою  В ітмена має певні 
прикрі традиц ії й у закордонній літературі. Такий звичай варто нареш ті 
змінити.
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Дніпровське видання достатньо розглядалося в друці, але слід усе-таки 
згадати про очевидну різностилевість при груповому перекладі, 
надмірну українізацію  деяких відтворень, перекручення національних 
реалій, специф іки вірш ування, В ітм енової термінології, коректорське 

недбальствоХІІ\
В одночас позитивною  рисою  видання 1969 року стало те, що це вже 
була не доб ірка в антології, а окрем а книжка, котра привернула до себе 
якнайш ирш у увагу. Її значення на том у щаблі розвитку вітчизняної 
л ітератури й справді важко переоцінити. Образи й поетика В ітмена саме 
завдяки цьому виданню , а не неприступній  для читача антології Кулика, 
почали частіш е відлунити в доробку українських поетів.

1977 року вийш ла у часописі «Всесвіт» повністю  наріж на поем а В ітмена 
«П існя про себе» у моєму перекладі та  з моєю післямовкою х v. М ала ще 
вийти тоді ж  повна біографія Вітмена, проте ж урнальна цензура не 
дозволила це зробити. 1984 року у видавництві «Дніпро» вийш ла зб ірка 
поезій В ітм ена в моєму перекладі з передмовою  й прим іткам иХІУ1. Через 
кілька років М аксим  С тріха виклав у статті «Добрий сивий поет” з 
берегів П оменока» власне бачення біограф ії В ітмена й долучив добірку 
своїх перекладіbx1vu. І в цій статті, і на кількох сайтах в Інтернеті, і в 
останній своїй книжці С тріха розповідає, що у видавництві «Дніпро» 
м али вийти його переклади з американського поета, але на заваді стало 
банкрутство установиХІУП1.
2002-го року вийш ла «А нтологія зарубіж ної поезії другої половини XIX 
—  X X  сторіччя»х1‘х. У ній Д. Н аливайко коротко окреслив значення 
В ітмена та  його місце в світовій літературі (с. 30-31), а на с. 90-99 
надруковано переклади з Вітмена: 1. Із «Пісні про самого себе» (С. 
Х міль); 2. Я співаю  про тіло електричне (Н. Кащук); 3. Для тебе, о 
Д ем ократіє (В. Коптілов); 4. На березі морському уночі (М . М алаш ); 5. 
Л ю бовна гра орлів (В. Коротич); 6. Глянь униз, ясен м ісяцю  (М . М алаш ); 
7. О Капітане! (В. М исик).
За два роки з ’явилася книжка улю блених перекладів М аксима С тріхи1. 
С еред інш их авторів є в книжці й поезія Вітмена. На с. 16-19 пан С тріха 
подав критику моїх перекладів В ітмена у редакції М окровольського, що 
вийш ли у видавництві «Дніпро». У цьому ж томі передруковане давніш е 
есе Стріхи «Добрий сивий поет» з берегів П оменока» (с. 69-73) та  17 
авторових перекладів. Поруч з талановито відтвореними уступами в них 
є чимало неточностей і помилок, як от на с. 165 (Salut au M onde!) йдеться
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про дивацькі "нитки з вістями про війни, смерті...", чи неоковирностей, 
як от на с. 150 (I Sing the Body E lectric):

Погляньте на руки й ноги, червоні, чорні чи білі у них такі спритні жили та нерви, 
їх оголять, щоб роздивитись могли ви.
Examine these limbs, red, black, or white, they are cunning in tendon and nerve,
They shall be stript that you may see them.

Крім перекладів творів самого В ітмена, вийш ло кілька перекладів поезій 
про американського поета. Н априклад, М аксим Рильський переклав 
чудовий сонет Я рослава Врхліцького «У олт Уїтмен» (до речі, 
В рхліцький був одним із перш их перекладачів американського поета на 
чеську). З зарубіж ної вітменіани українською  перекладено-переінакш ено 
ще уривок А. Ґінзберґа «С упермаркет у Каліфорнії» (у перекладі Д рача -  
А. Гінзберг «Супермагазин у К аліф орнії»)'1, який, проте не є 
найвдаліш им ні у доробку самого проводаря битників, ні в поезіях, 
присвячених В ітмену'11. Вибір Д рачем  саме цього твору для віддання 
українською , вочевидь, обумовлю вався тогочасним и ідеологічними 
уподобаннями.

Н абагато бідніш і були в нас традиц ії вітменіани в галузі критики, хоч 
ім ’я В ітмена багато разів згадувалося щ е в літературно-мистецьких 
дискусіях кінця 1920-х, коли вітменівські мотиви надто часто почали 
подибуватись у творчості українських поетів, особливо це стосувалось 
поетів літературного «авангарду». Звичайно, не останньою  спонукою  до 
цього була згадана публікація Івана К ули ка... Занепокоєний таким  
станом речей, критик Ю. П алійчук писав у статті «Н отатки до 
виробничого плану лівої поезії» '111: «Н а жаль, багато лівих поетів і досі 
під впливом імажиністів, У їтмена, а в нас навіть -  графоманського 
уїтменіанства Поліщ ука. Вони, мовляв, -  ці «істи» -  відріж няю ться від 
Ліфу тільки деякими художніми засобам и і тенденцією  до змалю вання 
переважно села, а не міста. З цим пора п ок ін чи ти ...» 'lv.
А по Д ругій світовій війні сила-силенна заміток про В ітмена з ’являлась 
по розмаїтих газетах і часописах з приводу ю вілеїв американського 
поета чи просто в енциклопедичних довідниках '^  Траплялися цікаві й 
глибокі уваги про загальний вплив В ітмена на поетику двадцятого 
сторіччя й взаємодію  її з національними традиціями, як от у книжці 
А брама К ацнельсона^1. Н ещ одавно почали з ’являтися й методичні 
матеріали для потреб ш коли (за радянської доби зарубіжні автори 
розглядалися лиш е в курсі російської літератури)'™ .
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О тже, думки В олта Вітмена, його образи, візії майбутнього досить довго 
з ’являлися в українському письменстві, й нареш ті виникла потреба 
зробити попередні підсумки. Ц е зробили у популярній брош урі 
О лександр К рицевий та  А натолій С тельмах1 II III IV™1. П опри численні 
прорахунки фактичного і м етодологічного характеру, ця праця мала 
етапне значення для вітчизняної вітменіани, бо заверш ила період ш укань 
і прицілювань до ам ериканського барда, сф окусувала багато позитивних і 
негативних тенденцій  на цьому полі й стала причинкою  для поважних 
подальш их студій. Ш кода, що помилки Крицевого і С тельм аха почали 
некритично пош ирю ватись у різних українських виданнях, як от у 
м онументальному двотом нику «Зарубіж ні письменники»1154. У перш ому 
томі написала багато недоладностей про В олта Вітмена, зокрема, слідом 
за Крицевим  і Стельм ахом , зарахувала до вітменістів Івана Ф ранка, 
переплутала Івана Кулика з І. К уш ком та  подала застарілу дивацьку 
бібліографію .
Н а конф еренції в Д ніпропетровську дослідниця П етрова обстою вала 
1978 року тезу, буцім  В ітмен створю вав національний епос у вигляді 
«Н ової Б іблії»154.
В ідтак випадає лиш е сподіватися, що коли в Україні нормалізується 
ситуація з культурою , м ож на буде говорити й про академічне видання 
В олта Вітмена, бо його доробок справив поважний вплив на наш у поезію  
та  естетичні теорії.

П ри м ітк и

I «Геніальній поетесі, полум’яному борцеві», репортаж, газ. «Молодь України», 04.09.1973, 
с.2.
II Час. «Иностранная литература», №5, 1973, с.202.
III Arthur Е. Briggs. Walt Whitman. Thinker and Artist. N.Y., 1968, p. 14, 15, 222-228 et al.
IV Arthur Compton-Rickett. A History of English Literature. London, London, 1926, p. 617-620. 
v Там же, c. 617.

Точну дату перших згадок про Вітмена в українській літературі або початку знайомства з 
ним досі мені не вдалося встановити. У брошурі О. Крицевого та А. Стельмаха «Співець 
трудового люду», що про неї докладніше ітиметься далі, на с. 36 читаємо: «До Жовтневої 
революції на Україні про Уїтмена були лише поодинокі згадки, зокрема в журналі 1. Франка 
«Життє і слово» (sic). При цьому автори не подали докладнішого посилання, а мені це місце 
відшукати не пощастило. І згодом, коли доктор філології Н Матузова організовувала 
нагінку на мене за критику брошури, автори під час розгляду моєї справи  в тодішній СПУ за 
безпосередньої участі В. Мельника також ніякої дані подати не змогли. Підозрюю, що вони
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переплутали той часопис із більшовицькою газеткою із схожою назвою, що видавалася на 
кілька десятиріч пізніше.
Натомість у листі до мене від 1 грудня 1972 року Михайло Рудницький писав: «Я знаю 
твори Уїтмена ще зі студентських часів, себто з 1908 року». Я, безперечно, припускаю, що в 
німецьких, польських, чеських і російських перекладах Вітмена могли знати у нас і раніше, 
проте 1908 рік має тим часом залишатись найпевнішою документованою датою.
™ Дещо про це див. у кн.: М. Д. Родько. Українська поезія перших пожовтневих років, вид. 
«Наукова думка», К. -  1971.

«Історія української літератури», т. VI, К. -  1970, с.91.
1Х час. «Мистецтво», 1919, ч. І, с. 29. Згадує Вітмена.Коряк і в ч.2 за той самий рік (с. 28) у 
памфлеті „Тарарам”. У цьому ж числі американського поета поруч з Рене Ґілем, Меньє та 
Вергарном згадав П. Мертвопетлюйко (Михайль Семенко) в статті „Мистецтво переходової 
доби” (с. 33). Не виключено, що у цей самий час Про Вітмена вже знав видатний режисер і 
естетик театру Лесь Курбас. Ірина Стешенко, яка працювала в Курбаса, розповідала мені 
про те, що вперше почула про Вітмена саме від Курбаса.
4 Михайль Семенко. Поезії. К., Радянський письменник, 1985, с. 92.
41 Галина Вокальчук. «Я -  беззразковості поет». Монографія. Рівне, «Перспектива», 2006, с. 
163 та 173.
М1 Павло Тичина. З минулого -  в майбутнє. Вид. «Дніпро», К. -  1973, с.205.
хш Лесь Герасимчук. Сутність Уїтмена. -  У вид.: газ. «Літературна Україна», 3 червня 1969
року, с. 4.
X1V зб. «Етика і естетика», вип. 11, 1972, с. 78-81.
™ Можливий шлях запозичення Тичиною естетичних ідей Вітмена дуже легко уявити собі за 
моделлю естетичного сприйняття, -  див.: А. М. Синицький. Мистецтво та моделювання. 
Вид. «Мистецтво», К. -  1973, с. 175 й далі.
™ Запозичення, алюзії та впливи в поезії були якось темою моєї розмови із самим Тичиною. 
Він мені закинув надмірне наслідування Володимира Кобилянського, а я з властивим 
молодості нахабством відповів, що і в нього чимало спільного з Кобилянським, Вітменом і 
т.д. Він це визнав.
хл“ В Інтернеті опублікована розвідка Світлани Бреславської з Прикарпатського університету 
імені Василя Стефаника "Вплив творчості Уолта Уїтмена на поезію Богдана-Ігора 
Антонича".
xvm Час. «Всесвіт», 1966, №8, с.58.
Х1Х Лесь Герасимчук «Торжество традиції», -  у газ.: «Молода гвардія», 31 травня 1969 року.

Б.-І. Антонич. Пісня про незнищенність матерії. Вид. «Мистецтво», К. -  1967, цикл 
«Привітання життя». Див. також: Світлана Бреславська, о.с., -
www. mesogaia. narod. ru/breslau01. htm 
XX1 час. «Нова генерація», №7, 1928, c. 28. 
xxu «Наша культура», Варшава, №5, 1969.

Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика і літературознавство. -  2007 -  
Випуск І, с. 187.
xxiv День поезії. Вид. «РП», К. -  1967, с.283.
xxv Переклад віршу належить авторові цієї статті.
XXV1 Іван Кулик. Поезії. Вид. «РП», К. -  1967, с. 13. Ця ж стаття у кн.: Леонід Первомайський. 
Творчий будень. Вид. «РП», К. -  1967, с. 66. У такий самий спосіб лишається нез’ясованою 
міра впливу доробку Вітмена на Грицька Коляду, про що згадував ще Олександр Білецький: 
Зібрання праць у п’яти томах. Т. З, К. -  1966, с. 85. Передмова С. Крижанівського до вид.: 
Іван Кулик. Вірші та поеми. Вибране. РП, Київ, 1962, с. 32. У цій збірці Крижанівський 
подав 20 перекладів Кулика з Вітмена на с. 260-271.
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xxvii Олексій Булига. Скресіння. Вид. «Молодь», К. -  1967, с. 59-60.
xxviii Пер. М. Рильського. Див.: М. Ю. Лєрмонтов. Лірика. Вид. «Дніпро», К. -  1966, с. 130.
^  Frederic І. Carpenter “Immortality from India”; у час.: «American Literature”, Nov., 1929,1, p. 
233-242.
^  Олексій Булига, там же, с. 26-27.
^  Ростислав Братунь. Ватра. Вид. «Дніпро», К. -  1966, с. 253-254. Хоча й не можна не 
зважати на те, що в цьому і деяких інших випадках «капітанська» тематика могла 
розвиватися під впливом Кіплінга, — див.: Л. Новиченко. Не ілюстрація — відкриття. Вид. 
«РП», К. -  1967, с. 239.
vvcii Іван Драч. Балади буднів. Вид. «РП», К. -  1967, с. 79-81. Незначно змінений варіант див. 
у кн.: Іван Драч. До джерел. Вид. «Дніпро», К. -  1972, с. 139-140. 
хххш Іван Драч. Балади буднів, там же, с. 81-82.
XX5dv Там же, с. 133-135.
^  Іван Драч «Початок Уїтмена», фрагмент у час «Вітчизна», 1969, №5, с. 16-17 (цей факт 
мені повідомив івано-франківський бібліограф Володимир Полєк). Див. також: Іван Драч. 
До джерел, о.с., с.85. Слід відзначити поверховість деяких суджень Драча, як от ці 
побратимські рядки про Вітмена і несправедливі щодо Емерсона (с. 85):
О невдахо редакторе, о лінюху, п’янице, бідо,
Голоднюча душе на пісних емерсонових жебрах...»
Пригадується, теж популярний колись Павло Антокольський писав навіть про Війона з 
більшою повагою. Була з цього приводу й інша думка. Так, про «Початок Уїтмена» 
харківець Володимир Брюгген у рецензії «Сім поезій і один фрагмент» писав: «Нема тут 
нічого від химерної вигадливої гри, є лиш нестримне й плідне прагнення збагнути, віддати 
життєву й творчу оригінальність американського поета», — див.: газ. «Літературна Україна» 
від 25 липня 1969 року, с.З. Такі крит ичні халепи в українському літературознавстві -  річ 
пожиточна.
Тим часом Вітменіана Драча, зокрема «Двадцять вісім» і «Що таке трава?», започаткувала 
власне життя іноземними мовами. -  Пор.: Леонід Василенко «Іван Драч. «Дивоквіт» у час.. 
«Всесвіт», №9, 1972, с. 195. У своїй есеїстиці Драч також надавав великого значення 
Вітменові. Цікаві, наприклад, його міркування про вплив американського поета на Пабло 
Неруду, -  див.: Іван Драч «Пабло Неруда -  корінь і крона» у кн.: Із зарубіжної поезії. 
Хрестоматійний збірник. Вид. «Дніпро», К. -  1972, с. 55. 
ш  Юрій Косач. Мангаттанські ночі. Вид. «РП», К. -  1966. 
xxxvu Там же, с. 33-34.
xxxvlli Жулинський Микола. Комсомолець із зеленим серцем // Літ. Україна. — 1987. — 5 
листопада. — С. 7.
ХХХ1Х Інша оцінка є в статті А. Стельмаха «І. Ю. Кулик — перекладач (час. «Радянське 
літературознавство», №?7, 1973, с. 83): «Глибоке знання американської літератури, тривале 
перебування в Америці дало І. Куликові можливість глибоко сприйняти і правильно оцінити 
творчість багатьох письменників США, -  адже за відомим висловлюванням Гете, щоб 
зрозуміти поета, — треба побувати в його країні. Це також було однією з передумов того, що 
зроблені І. Куликом переклади поезій У. Уїтмена і сьогодні є кращими в українській 
радянській літературі — вони витримали нелегкий іспит часу». Оцінку антології див. у цій же 
статті с. 77, 79-81, а також -  О. Крицевий, А. Стельмах. Співець трудового люду. Вид. 
«Знання», К. -  1972, с. 37-39; стаття Л. Иовичснка у вид : Історія української радянської 
літератури. Вид. «Наукова думка», К. 1964, с. 94; Петро Кравчук. Українська література в 
Канаді. Вид. «Дніпро», К. -  1964, с. 85-86 тощо
41 http://www.whitmanarchive.org/biography/walt whilman/index.html
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х1‘ А саме : «О Капітане!», «Ефіопія вітає прапор», «Геть розмови про війну», -  у  вид.: В. 
Мисик. Захід і Схід. К., «Дніпро», 1990, с. 521-522.
х1" Ґрунтовно перероблений варіянт цієї передмови увійшов до кн.: Віталій Коротим. Людина 
на повен зріст. Вид.: „Молодь”, К. -  1972 рік, с. 71-84. 
х1ш газ. «Молода гвардія» (Київ), 21 жовтня 1970 року.
ХІ1' Зокрема: Петро Пулінець «Побачення з Уїтменом» у газ. «Літературна Україна» від 16 
січня 1970 року; Борис Савченко «Уолт Уїтмен українською» у час. «Прапор», 1970 р., №10, 
с. 87-89. Теза Бориса Савченка про близькість значної частини поезій Вітмена до 
індіянських пісень-дум (?!), а, отже, про можливість співвіднесення їх у перекладі з 
українськими думами, якщо я правильно зрозумів автора, -  здається мені курйозом. Тим 
більше, що Савченко не обгрунтував таке припущення.
хК час. «Всесвіт», 1977, ч. 2, с. 136-183. Готуючи цю добірку до друку, мені випало 
витримати серйозний опір головного редактора, але неоціненну допомогу надав тоді 
Михайло Москаленко, з яким доводилося узгоджувати ком пром існі варіянти. Одним із таких 
компроомісів стала моя невеличка післямова на с. 183.
xhl Уолт Уїтмен. Поезії. Вид. «Дніпро», 1984 р., 126 с. Надруковані у книжці переклади -  
результат жорсткого втручання у текст редактора Олександра Мокровольського. Заради 
виходу книжки довелося погодитися з багатьма правками, які не слід було б робити. На 
жаль, на допомогу нового редактора у «Дніпрі» Михайла Москаленка мені з етичних 
міркувань не можна було розраховувати. Мої переклади вийшли ще у кількох книжках, як от 
«Посібник-хрестоматія». 10 клас — Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2003, довідниках та 
часописах, як от «ї», число 25, 2002 рік. Але тепер є поведенція друкувати і передруковувати 
твори без згоди автора, а бібліографія всього не відбиває через руїну українського друку й 
бібліотечної справи. Тим-то все відстежити змоги нема. 
х1'“ час. «Література плюс», № 8 (43), 2002 р.
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