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АНОТАЦІЯ 

Касіян Л.С. Лірика Мелетія Кічури: специфіка індивідуального 

стилю. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.01 – українська література. ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» Міністерства освіти і 

науки України. Івано-Франківськ, 2017. 

Робота присвячена дослідженню стильової специфіки літературної 

творчості Мелетія Кічури. Комплексно вивчено лірику поета (рукописний 

доробок, збірки «Без керми», «Tempi passati», «На старті», «Передодні», 

«Відблиски криці», «Останні могікани»), її ключові стильові принципи, 

концепти і форми в контексті розвитку стильових різновидів модернізму, 

зокрема поетичної творчості «Молодої Музи».  

У теоретичному розділі систематизовано наявні у критичному дискурсі 

теорії індивідуального стилю, які засвідчили, що науковцями напрацьовано 

чимало різноманітних підходів до вивчення цього пласту художньої 

системи. З-поміж запропонованих характеристик ідіостилю важливою є та, 

яка репрезентує індивідуальний стиль як щось одиничне,  особливе, 

неповторне, особисте, властиве певному суб’єктові (письменнику). Відтак 

поняття «стиль» має й інше визначення, а саме: стиль епохи, стиль як напрям 

та ін., тобто виступає загальною характеристикою, системою властивостей, 

ознак, особливостей, притаманних багатьом митцям, що об'єднують їх у 

певну, якісно визначену цілісність. Усвідомлення такої єдності наштовхнуло 

нас на розуміння, що дослідження ідіостилю має відбуватися за чітко 

окресленими векторами, а саме: 1) системним підходом з урахуванням 

діалектичної концепції (системі чинників, які спричинилися до появи 

індивідуального стилю, та носіїв, що допомагають читачеві зрозуміти задум 

митця, міру авторської стильової своєрідності), місце такої художньо-

естетичної цілісності, яка оприявлює ідіостиль у творчому методі, напрямку 
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і стилі епохи зокрема; 2) системним підходом через тріаду «автор – текст – 

читач» як динамічної співдії, модифікація такої взаємодії в концепті 

самоорганізації художньо-естетичної цілісності.  

Практичні розділи дисертації  присвячено розгляду важливих аспектів, 

які мали безпосередній вплив на формування індивідуального стилю Мелетія 

 Кічури.  

Літературний процес кінця XIX – початку ХХ століття (саме тоді 

з’являються перші проби пера Мелетія Кічури) перебував під впливом зміни 

суспільних формацій та світоглядних парадигм. Час бурхливого пошуку 

кожною національною літературою власної траєкторії розвитку породжував 

творчий неспокій поета, спонукав Мелетія Кічуру осягнути і 

трансформувати ті домінанти  стильових різновидів модернізму, які 

найбільше відповідали його художньому баченню світу. Відтак нами було 

застосовано діалектико-естетичні і синергетичні підходи для аналізу 

ідіостилю Мелетія Кічури. Досить умовно можна виділити два етапи 

творчості Мелетія Кічури: галицький і київський. У кожному з них 

переважають різні стильові ознаки, однак єднає їх не лише бажання поета 

модернізувати українську літературу, а й притаманне йому іронічне 

світовідчуття. З-поміж провідних векторів проблематики і тематики двох 

перших збірок Мелетія Кічури виділено: пізнання істини, понурі пейзажі, 

розкриття внутрішнього світу, меланхолійно-тужливі інтонації, культ 

страждання, настрій розпачу й відчаю, намагання українського інтелігента в 

непростій ситуації вирішити одвічні питання буття, а також – осмислення 

смерті як ключового концепта, довкола якого структурується думка автора. 

Відтак у збірках київського періоду висвітлювалися події перебудови 

суспільства, висувалися революційні гасла, був відчутний відвертий присмак 

ідеологічної нав’язливості, поет художньо осмислює такі проблеми, як  

злидні і бідність українського народу, позбавлення права на свободу. Також  

у творах пізніх збірок «Передодні», «Відблиски криці» чітко простежуються 

дві тенденції: з одного боку, наявні новаторські урбаністичні мотиви 
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(«Сучасний Львів», «В Станіславові рух і рейвах» та ін.), оспівування, 

романтизація образу січового стрільця (як правило, формально такі твори 

вписуються у тематику київського періоду творчості Мелетія  Кічури), а з 

другого, – реалістичний погляд на дійсність і критика вчинків українських 

лідерів та їхніх союзників. У поезіях збірки «Останні могікани» з властивою 

йому викривальною сміливістю Мелетій Кічура зосереджує увагу не лише на 

моральних та духовних вадах героїв, а перш за все торкається гострих 

політичних, національних проблем, які визначали і формували соціальні 

орієнтири сучасників. Повне розуміння таких текстів – справа непроста. 

Інформативність її не обмежується фактами, що лягли в основу твору. 

Зрозуміло, що окремі твори Мелетія Кічури політично заангажовані, 

написані на злобу дня, але є й інша частина, яка свідчить про самобутній 

творчий розвиток поета, художню довершеність і неповторність. Усі ці 

проявники формують авторську концепцію, а відтак індивідуальний стиль 

який, з одного боку, є виявом власної траєкторії розвитку, позначеної 

чинниками, носіями та домінантами, а з іншого, – наслідком цілком 

усвідомленого прагнення митця до самоорганізації творчого процесу: від 

наслідування до вияскравлення самобутнього авторського проекту буття. 

Доведено, що індивідуальний стиль Мелетія Кічури слід оцінювати не з 

позицій еклектики чи неповноти розвитку, а в ракурсі динамічного, 

неповторного й самодостатнього процесу, який свідчить про талант митця, 

його освіченість, високий культурний рівень, тонке відчуття естетичної міри. 

 Ключові слова: індивідуальний стиль, сецесія, декаданс, символізм, 

неокласицизм, футуризм, громадянська лірика, сатиричне світовідчуття, 

домінанта, самоорганізація. 

 Kasiian L.S. Meletii Kichura’s Lyric Poetry: Specifics of Individual 

Style.  

The qualifying scientific work by right of the manuscript. 

The thesis for obtaining a scholarly degree of Candidate of Philological 

Sciences in speciality 10.01.01 − Ukrainian Literature. State higher educational 
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institution «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» of Ministry of 

Science and Education of Ukraine.Ivano-Frankivsk, 2017. 

The work is dedicated to the research of style specifics of Meletii Kichura’s 

literary creativity. It comprehensively studies the poet’s lyric poetry (handwritten 

output, collections «Without a Steering Wheel», «Tempi passati», «At the Start», 

«Eves», «Reflections of Steel», «The Last Mohicans»), its key style principles, 

concepts and forms in the context of development of style sub-varieties of 

modernism, in particular poetic creativity of «Young Muse». 

The theoretical chapter systemizes theories of individual style available in 

the critical discourse that testified that scholars had elaborated a lot of different 

approaches to studying this stratum of the fictional system. Among suggested 

characteristics of the idiostyle the important feature is the one representing the 

individual style as something unitary, special, unique, personal, inherent in a 

certain subject (writer). Therefore, the notion «style» has one more definition, 

namely: the style of an epoch, the style as a trend and others, that is it acts as a 

general characteristic, the system of properties, features, peculiarities innate to 

many artists that unite them into a particular, qualitatively defined wholeness. The 

awareness of such a unity led us to understanding that idiostyle researches must be 

performed according clear- cut vectors, namely: 1) a systematic approach with 

consideration of a dialectic conception (the system of factors, having caused the 

appearance of the individual style, as well as carriers helping the reader  to 

understand the artist’s plan, the degree of the author’s style originality), the place 

of such a fictional-aesthetical wholeness that presents the idiostyle in a creative 

method, trend and style of the epoch in particular; 2) a systematic approach 

through the triad «author – text − reader» as a dynamic coaction, modification of 

such an interaction in the concept of self-organizing a fictional-aesthetical 

wholeness. 

The practical chapters of the dissertation are devoted to the examination of 

important aspects which had a direct influence upon forming Meletii Kichura’s 

individual style. 
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The literary process of the end of the XIXth – the beginning of the XXth 

century (Meletii Kichura’s first attempts of his quill pen appear right then) was 

under the influence of the change of social formations and worldview paradigms. 

The time of every national literature’s stormy search of its own trajectory of 

development generated the poet’s creative disquiet, prompted Meletii Kichura to 

comprehend and transform those dominants of style sub-varieties of modernism 

that answered his fictional vision of the world above all. Therefore, we employed 

dialectical-aesthetical and synergetic approaches to the analysis of 

Meletii Kichura’s idiostyle. 

Meletii Kichura’s poetic creativity represents multifacetedness of the 

author’s style searches in full measure. Firstly, he made his debut as a poet at that 

rather controversial in the aesthetical aspect time, when Ukrainian literature was 

gradually taking ways of early modernism. Secondly, for some time he lived in 

Vienna where he came under a strong influence of the Vienna Secession. Thirdly, 

the fate mercilessly threw him to different corners of the Austro-Hungarian 

Empire of that time, and later of the USSR, due to this his output is far from being 

homogenous. If in the early period of the creative work Meletii Kichura was 

inclined to the decadence, symbolism, secession, in the Soviet times he became a 

satirist and polemicist. The primary source for the reception of the artist’s fictional 

world is his writings, they are of scientific interest and encourage in research work 

of the poet’s biography. With this approach we will be able to assess, as far as 

possible, those results of his imageable-verbal activities, thanks to the aesthetical 

value of which the author’s lyric poetry formed a whole fictional world. 

Quite conditionally one can single out two stages in Meletii Kichura’s 

creative work: Halych and Kyiv ones. In each of them there predominate different 

style features, however they are united not only by the poet’s desire to modernize 

Ukrainian literature, but also by the ironic world perception innate to him. 

The first period of Meletii Kichura’s creativity is partly marked by 

imitation, constant searches for his creative «I». The verification of such searches 

is the fact that the writer frequently used different pseudonyms: Hrynko Hrudka, 



7 
 

Villi Shvorka, Zenovii; pen names K. M. O., M. K. The artist’s active translation 

activities are also observed. 

Besides, in the poet’s lyrics there are symbolistic poetics of landscape, 

personal and social contrasts. In poems of the debut collection the artist managed 

not only to combine decadent and symbolistic images, but to create the specific 

concept that became a characteristic feature of the secessional style and united the 

lyrics of the first and second collections according to their content coverage, 

having indicated a creative individuality’s pursuit through mastering the dominant 

creative method of borderlands. An important peculiarity of secessional images in 

Meletii Kichura’s poetry is their exoticism with inherent aestheticism in it. In 

addition, important senses actualize semantic levels of poetics with national 

«musical» colouring: lullabies, songs about «brown eyes and black eyebrows», «a 

steppe without edges», «foamy waters, eternally loud pine forests». Such 

explicated manifestations of Meletii Kichura’s individual style offer us a 

possibility to characterize the significance of national values in the stream of pan-

European tendencies of the secession. 

From leading vectors of problems and thematics of Meletii Kichura’s first 

collections there are singled out: cognition of truth, gloomy sceneries, disclosure 

of inner world, melancholic and bewailing intonations, cult of suffering, mood of 

despair and desperation, attempts of a Ukrainian representative of intelligentsia in 

not a simple situation at solving eternal questions of being, as well as – 

comprehension of death as a key concept, around which the author’s thought is 

structured. 

There fore, the collections of the Kyiv period highlighted events of the 

society’s restructure, put forward revolutionary slogans, gave a frank flavour of 

ideological intrusiveness, the poet fictionally comprehends such issues as 

destitution and poverty of the Ukrainian people, deprivation of the right to 

freedom. In addition, in the writings of the late collections «Eves», «Reflections of 

Steel» two tendencies are clearly traced: on the one hand, there are innovative 

urban motifs («Contemporary Lviv», «Hustle and Bustle in Stanislaviv» and 
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others), singing, romanticizing an image of the sich rifleman (as a rule, formally 

such writings fit in with the thematics of Kyiv period of Meletii Kichura’s 

creativity), on the other hand, − a realistic view on reality and criticism of deeds of 

Ukrainian leaders and their allies. In the verses of the collection «The Last 

Mohicans» with the innate exposing bravery to him Meletii Kichura focuses his 

attention not only on moral and spiritual faults of the heroes and heroines, but first 

and foremost raises acute political, national problems, that were defining and 

forming his contemporaries’ social guidelines. Total understanding of such texts is 

not an easy matter. Its informativeness is not limited to facts, establishing the basis 

of the writing. Clearly, some creations by Meletii Kichura are politically engaged, 

written on the key topic of the day, however there exists a different part, testifying 

to the poet’s inimitable creative development, fictional excellence and uniqueness. 

All of these manifestations form the author’s conception, hence – the individual 

style, that, on the one hand, is a display of his own trajectory of development, 

marked by factors, carriers and dominants, but, on the other hand, − a consequence 

of the artist’s quite conscious aspiration towards self-organization of creative 

process: from imitating to highlighting the author’s original project of being. It is 

proved that Meletii Kichura’s individual style ought to be estimated not from the 

position of eclecticism or incompleteness of evolution, but from the perspective of 

a dynamic, inimitable and self-sufficient process, that witnesses to the artist’s 

talent, his education, a high cultural level, a subtle sense of aesthetical measure. 

Keywords: individual style, secession, decadence, symbolism, 

neoclassicism, futurism, patriotic lyric poetry, satirical world perception, 

dominant, self-organization. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах національного культурно-

державного відродження, яке переживає Україна на сучасному етапі, 

теоретичного та практичного вирішення потребує проблема відновлення та 

повернення народові його багатовікової культурної спадщини. У цьому 

контексті невипадковим є великий інтерес до т.зв. «білих плям», зокрема у 

доробку тих авторів, творчість яких досліджувалися або частково, або з 

ідеологічним викривленням на догоду офіційній владі. Власне, у подібній 

(до щойно окресленої) ситуації опинилася спадщина багатьох українських 

письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття, які, проживаючи на 

західноукраїнських теренах, у культурних умовах Австро-Угорщини, а 

згодом у радянській Україні, творили свій самобутній доробок. Серед них і 

творчість Мелетія Кічури – галичанина, письменника, громадсько-

культурного діяча, багатогранної особистості. 

Про своєрідність творчого таланту Мелетія Кічури говорили свого 

часу Микола Євшан, Богдан Лепкий, Осип Маковей, Сидір Твердохліб, 

Дмитро Рудик, Микола Зеров, Дмитро Загул та ін. Водночас комплексного 

дослідження творчості поета й досі немає. Зазначимо й те, що поза увагою 

дослідників, на жаль, залишається чимало творів митця. Зокрема тих, які 

зберігаються в архівних фондах Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 

НАН України.  

Усе це вказує на актуальність комплексного перепрочитання доробку 

Мелетія Кічури, яке б означило художню своєрідність індивідуального 

стилю поета, викристалізувало ті специфічні авторські стильові чинники і 

носії стилю, які вирізняють його творчу індивідуальність на тлі епохи. 

Водночас багатовимірність авторської присутності у творчому доробку 

наштовхує на думку про необхідність детального вивчення і цього вектора.   
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Поетична творчість Мелетія Кічури – явище настільки динамічне, що 

повною мірою репрезентує багатогранність стильових пошуків автора. 

Дебютував він як поет у той доволі суперечливий в естетичному ракурсі час, 

коли українська література поступово ставала на шляхи раннього 

модернізму. Деякий час жив у Відні, де й потрапив під сильний вплив 

віденського сецесіону. Однак доля нещадно кидала його в різні закутки 

тодішньої Австро-Угорської імперії, а згодом і СРСР, через що його доробок 

далеко не однорідний. Якщо у ранній період творчості Мелетій Кічура 

схилявся до декадансу, символізму, сецесії, то в радянську пору став 

сатириком і полемістом. 

Постійне хитання митця між естетичними установками реалізму і 

модернізму виявляються в індивідуально-авторських маркерах його стилю, 

які наскрізно проходять через увесь доробок, забезпечуючи цілісність 

сприйняття цього митця як унікальної творчої індивідуальності. Чітке 

розуміння стильових домінант письменника дає можливість визначити його 

роль і місце в літературному процесі, а головне – створити його світоглядний 

портрет як певну структуровану естетичну систему, яка увиразнювалася, 

удосконалювалася та самоорганізовувалася.  

Процес пошуку Мелетієм Кічурою важливого для себе сенсу в світі, 

який постійно змінюється, – одна з найважливіших проблем нашого 

дослідження. Така динаміка виражається у множині означених проявників – 

у «потоці слів», образів, оцінках, емоційному ставленні до подій, 

індивідуальному світовідчутті митця та ін.  

Першоджерелом для рецепції художнього світу митця є його твори, 

вони становлять науковий інтерес і спонукають до дослідження біографії 

поета. При такому підході ми зможемо якнайповніше оцінити ті результати 

його образно-словесної діяльності (системи, що саморозвивалася від 

часткового наслідування до самобутньої творчої манери), завдяки естетичній 

вартості яких лірика автора сформувала цілісний художній світ. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалось у контексті науково-

дослідної роботи кафедри української літератури ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Дисертаційна тема 

пов’язана з науковими планами кафедри, на якій робота виконувалась 

протягом 2011 – 2017 років. 

Мета дослідження – охарактеризувати специфіку індивідуального 

стилю лірики Мелетія Кічури як цілісну художню систему, що динамічно 

саморозвивалася від часткового наслідування до самобутньої творчої 

манери. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

 виробити на основі наявного теоретичного дискурсу та художнього 

матеріалу літературознавчі підходи до аналізу ідіостилю Мелетія Кічури; 

 визначити етапи формування індивідуального стилю поета; 

 увиразнити суть еволюції індивідуального стилю Мелетія Кічури 

методом встановлення спільних і відмінних стильових ознак у різних 

тематичних групах поезій; 

 проаналізувати специфіку стильової манери митця, у якій яскраво 

проявилися ознаки декадансу, символізму, сецесії, неокласицизму, 

футуризму; 

 простежити на матеріалі ранніх збірок «Без керми», «Tempi passati» 

іронічну та сатиричну домінанту ідіостилю Мелетія Кічури; 

 з’ясувати систему поетичних образів та мотивів як тих ключових 

топосів, до яких вдається автор при сатиричному зображенні суспільно-

національних і життєво-особистісних контрастів (збірки «Відблиски криці», 

«Передодні», «Останні могікани»); узагальнити процес формування 

сатиричного струменя в поезії Мелетія Кічури. 

Предмет дослідження – специфіка індивідуального стилю Мелетія 

Кічури-поета. 
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Об’єктом дослідження  є лірика Мелетія Кічури (збірки «Tempi 

passati», «Без керми», «На старті», «Відблиски криці», «Передодні», 

«Останні могікани»), архівні документи, рукописи, літературно-критичні 

матеріали. 

Теоретико-методологічною базою дослідження є історико-

літературні й теоретичні праці Юрія Борєва, Віктора Виноградова, Михайла 

Гіршмана, Ніни Головченко, Романа Голода, Романа Гром’яка, Тамари 

Гундорової, Миколи Зерова, Якова Ельсберга, Миколи Євшана, Віктора 

Жирмунського, Миколи Ільницького, Ігоря Козлика, Юрія Коваліва, 

Олександра Кухаря-Онишко, Cвітлани Луцак, Наталії Мафтин, Тетяни 

Мейзерської, Дмитра Наливайка, Соломії Павличко, Петра Палієвського, 

Романа Піхманця, Ярослава Поліщука, Марка Полякова, Олександра 

Потебні, Галини Райбедюк, Олени Семенець, Лукаша Скупейка, Валерії 

Смілянської, Олександра Соколова, Богдана Тихолоза, Степана Хороба, 

Михайла Храпченка, Дмитра Чижевського, Олександра Чичеріна, Наталії 

Швець-Савицької та інших. 

Характеристика методів дослідження. У роботі застосовано 

системно-синергетичний підхід, який передбачає органічний синтез 

загальнонаукових методів аналізу, узагальнення та систематизації (для 

характеристики здобутків попередників, визначення ключових для 

дисертації напрямів дослідження та проектування цілісної концепції), 

структурно-функціонального (при виокремленні ознак різних стильових 

напрямів у літературній спадщині письменника), типологічного (для 

увиразнення співвідношень рис різних стильових напрямів у творчій манері 

автора й конкретизації місця доробку Мелетія Кічури в розвитку 

українського модернізму), культурно-історичного (при вивченні передумов 

зацікавлення Мелетія Кічури концептами сецесіону, футуризму, 

неокласицизму, сатири), біографічного (для розкриття зв’язку тем і мотивів 

художніх творів письменника з його біографією та світоглядом), 

поетикального (для аналізу єдиної системи стильових і ритміко-мовленнєвих 
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засобів вираження), бібліографічного й текстологічного (при систематизації 

усього доробку автора) методів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

вперше комплексно вивчено лірику Мелетія Кічури, її ключові стильові 

концепти й форми в контексті розвитку стильових різновидів модернізму. У 

роботі проаналізовано динамічну самоорганізацію індивідуального стилю 

автора від наслідування до власної творчої манери; доведено, що сатиричне 

світовідчуття є домінантою авторських стильових пошуків. 

Теоретичне та практичне значення дисертації. Теоретичне і 

практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони можуть 

бути підставою для історико-типологічних узагальнень літературних течій і 

стилів в українській літературі початку ХХ століття, використовуватися для 

реалізації навчальних завдань при підготовці лекційних курсів, практичних 

занять, спецкурсів, спецсемінарів з історії української літератури ХХ 

століття, теорії літератури для студентів філологічних факультетів, при 

написанні наукових робіт, підручників і посібників з української літератури. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи були 

викладені у доповідях на міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференціях:  Міжнародна наукова конференція «Польські, білоруські, 

російські та українські літературні зв’язки» у Східноєвропейському 

національному університеті імені Лесі Українки (26-27 березня 2013 року), 

VIII Міжнародні Чичерінські читання у Львівському національному 

університеті імені І. Франка (17-19 жовтня 2013 року); ХІІІ Міжнародна 

наукова конференція молодих учених (Київ, 16-18 вересня 2015 р.)., на 

щорічних звітних науково-практичних конференціях професорсько-

викладацького й аспірантського складу ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (Івано-Франківськ –

 2012-2015 рр.). 

Структура дисертаційного дослідження передбачає вступ, три 

розділи, висновки та список використаної літератури. 
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Публікації. За темою дослідження опубліковано 7 наукових статей, із 

яких 6 – у фахових виданнях України, 1 – у Польщі (Люблін, 2015). 

Структура та зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел (139 позицій). Загальний 

обсяг роботи – 182 сторінки, із них 160 – основного тексту. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ МЕЛЕТІЯ КІЧУРИ 

 

1.1. Система теоретичних підходів до вивчення індивідуального 

стилю письменника 

У сучасних літературознавчих дослідженнях чільне місце посідає 

проблема індивідуального стилю (ідіостилю). Актуальність означеного 

питання зумовлюється тим, що науковці й досі не напрацювали спільних 

підходів до вивчення цього пласту художньої системи. 

Безумовно, індивідуальний стиль – це характеристика чогось 

одиничного, особливого, неповторного, особистого, яке властиве певному 

суб’єктові (письменнику). Однак поняття «стиль» часто вживається і в 

іншому контексті, а саме: стиль епохи, стиль як напрям та ін., тобто виступає 

загальною характеристикою, системою властивостей, ознак, особливостей, 

притаманних багатьом митцям, що об'єднують їх у певну, якісно визначену 

цілісність. Водночас зрозуміло, що ідіостиль і стиль загалом взаємопов'язані 

та певною мірою визначають один одного. Часто стиль розглядають і як 

прояв сутності багатьох індивідуальних стилів, об’єднаних спільними 

ознаками. 

З’ясовуючи особливості стилю, Віктор Виноградов писав, що «важко 

знайти термін багатозначніший і суперечливіший та відповідне йому 

поняття – більш мінливе й суб'єктивно невизначене, ніж термін і поняття 

стилю» [19, с. 7]. 

Зазначена вище аксіома єдності та взаємозумовленості стилю як 

одиничного явища й стилю як напряму загалом наштовхує на думку, що 

дослідження ідіостилю має відбуватися за чітко окресленими векторами, а 

саме: 1) через системний підхід з урахуванням діалектичної концепції, місця 

такої художньо-естетичної цілісності, яка оприявлює ідіостиль у творчому 
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методі, напрямку і стилі епохи; 2) за допомогою системного підходу через 

тріаду «автор – текст – читач» як динамічну співдію, позаяк оцінити 

стильову своєрідність може лише реципієнт.  

З огляду на сказане, ми спочатку зосередимо увагу на характеристиці 

системних підходів до вивчення індивідуального стилю, які вагомо 

представлені в численних літературознавчих розвідках ідіостилю, дещо 

різних за методологічною спрямованістю.  

Студіюючи проблему індивідуального стилю, ми поділяємо 

міркування Юрія Борєва, який розглядає категорію «стиль» як органічну 

частину культури. Він уважав, що стиль у мистецтві – це не форма, не зміст і 

навіть не їхня єдність у творі. На думку дослідника, стиль – набір «генів» 

культури (духовних принципів побудови твору, відбору і сполучення мовних 

одиниць), що обумовлює тип культурної цілісності. «Стиль як єдина система 

породжує, живе в кожній клітині художнього організму і визначає структуру 

в кожній клітині і закон їх сполучення в ціле. Стиль – імперативний наказ 

цілого, який скеровує кожен елемент твору» [12, с. 136], – пише Юрій Борєв. 

Літературознавець наголошує на визначальній ролі ідейного задуму, 

авторської позиції у формуванні стилю твору і пропонує детальнішу 

класифікацію стилю. 

Згідно з його твердженням, у ході історичного розвитку людства 

збільшувалася не лише кількість стилістичних спільнот, а й культурно-

стилістичних пластів у структурі твору, міра стильової індивідуалізації та 

спільності з іншими феноменами культури. «Одночасно зростає ступінь 

стильової спільноти: 1) здатна до породження стильова спільність, 

2) національний стиль, 3) національно-стадіальна стилістична спільнота, 

4) стиль напряму (а також школи, течії), 5) індивідуальний стиль митця, 

6) індивідуальний стиль творчого періоду митця, 7) стиль твору, 8) стиль 

частини твору (у художньому колажі), 9) стиль епохи, який кладе свій 

відбиток на всі перераховані пласти стилю» [12, с. 342]. 
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Помітно, що дослідник виходить не лише з формальних показників, 

але й зі змістовності стилю, що знаходить втілення у відповідних 

виражальних засобах.  

Суголосні думки знаходимо й у працях інших учених. Проблема 

структури стилю стала предметом дослідження в роботі Павла Сакуліна 

«Теорія літературних стилів» (1928). Для прикладу, поняття стилю 

науковець трактує як «морфологію стилю» і виділяє низку  ознак: тематику, 

ейдологію (систему образів і особливості їх побудови), композицію 

домінуючих жанрів, а також своєрідність поетичної мови. Павло Сакулін 

писав: «У стилі виражається світовідчуття, світосприйняття і світогляд 

літературної школи, а від цього залежить і характерна для неї тематика» 

[114, с. 143]. Свої міркування дослідник розгортав довкола тематики і 

проблематики твору, які знаходять втілення у відповідних художніх образах 

(воїнів, полководців, діячів та ін). На його думку, «є свої улюблені герої у 

сентименталіста й у романтика», «романтичний герой» або, зокрема, 

«байронічний герой» не дарма стали загальними назвами. Характеризуючи 

спільне і відмінне, Павло Сакулін вказував, що особливості ейдології твору 

або творчості письменника визначають типові для кожного стилю прийоми 

психологічного аналізу. Водночас Павло Сакулін підкреслював важливість 

особливостей поетичної мови і називав їх «диференціалами стилю», його 

маркерами, ознаками або прикметами.  

Концептуально суголосну концепцію індивідуального стилю 

запропонував Марк Поляков. Дослідник визначив три автономні рівні 

ідіостилю: власне лінгвістичний, логіко-семантичний і предметно-образний 

(семіотичний). Структура стилю, співдія його рівнів, на думку вченого, 

обумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми (соціально-культурними) 

факторами. Таким чином, Марк Поляков виділив такі складові в структурі 

стилю: носії значення, виразники експресії, засоби комунікації, виразники 

типу культури, засоби рецепції. Літературознавець зауважив, що «твір 

потребує особливої художньої інтерпретації, яка містить приховані норми 
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літературної свідомості, правила кодування тощо, що відокремлює 

літературну комунікацію від загальної мовної комунікації» [13, с. 118]. 

Схожі думки знаходимо в наукових працях Віктора  Жирмунського. 

Дослідник наполягав: «Стиль пов'язаний з категорією художньої форми, з 

використанням певних художніх прийомів і засобів, також варто врахувати 

зв'язок зі змістом твору, з його ідеєю, проблематикою, письменницьким 

світоглядом» [42]. Вивчаючи закономірності розвитку художньої літератури, 

Віктор Жирмунський уважав, що поняття «стиль» включає в себе не тільки 

мовні, а й позамовні елементи – тематику, побудову образів, авторське 

ставлення до дійсності. Літературознавець підкреслював, що в стилі 

знаходить відображення світогляд письменника.  

Крім того, важливою і актуальною для наших подальших досліджень є 

думка Віктора Жирмунського про те, що стиль – це не просто набір якихось 

художніх компонентів, а й особливі динамічні процеси між ними. Учений 

вважав, що «поняття стилю означає не тільки фактичне співіснування різних 

прийомів, а й внутрішню їх обумовленість, органічний або системний 

зв'язок, який існує між окремими прийомами» [42, с.167]. 

Цікавою є «чичерінська методологія органічного вивчення 

літературного стилю» [64, с. 37]. Ігор Козлик констатує, що дослідження 

Олексія Чичеріна «виходили з єдиної методологічної установки: будь-яке 

наукове студіювання словесного мистецтва має опиратися на реальність 

художнього тексту/твору як на інтегральне підґрунтя його наукового 

студіювання й загальної рецепції» [64, с. 37]. За влучним висловом Юрія 

Борєва, «стиль – скерованість усіх елементів твору до його єдиного 

художнього центру, сила, яка спрямовує їх до ядра та забезпечує 

монолітність твору» [12, с. 339]. Оскільки ж головним «будівельним 

матеріалом» художнього зразка та першоелементом літератури є слово, то 

саме в мові необхідно вбачати основні джерела цілісності поетичного 

образу, а також архітектоніки (тобто органічного й закономірного зчеплення 

частинок) і композиції твору. Олексій Чичерін наголосив свого часу на 
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вирішальному значенні стилістичної функції художньої мови, що дало 

підстави Ігорю Козлику стверджувати: його «визначення категорії «стиль» 

синкретично поєднує в собі уявлення про літературний стиль із загальними 

уявленнями про мистецтво слова» [64, c. 11]. 

Чичерінська концепція художнього стилю формувалася, з одного боку, 

через зіставлення з досвідом формальної школи 1920-х років, що заклала 

підвалини лінгвостилістики Віктора Виноградова, а з іншого, – під 

вирішальним впливом філософії мови Вільгельма Гумбольдта в її 

застосуванні Олександром Потебнею [64, c. 16–17].  Полемізуючи з 

Віктором Виноградовим, Олексій Чичерін не сприймав виключно 

лінгвістичного тлумачення ним категорії художнього стилю, яке не 

враховувало філософсько-естетичного й історичного ресурсів аналізованого 

явища [135, c. 20], а також передбачало виключно структурно-

функціональний ракурс дослідження, без урахування «ієрархічної 

значущості» кожного елемента [136, c. 229]. Не надто імпонувало йому й 

структуралістське поняття художнього знака: «Так зване «кодове» розуміння 

стилю – це смерть для нашої науки. У справжній любові до слова, філології – 

її життя» [136, c. 434]. Очевидно, саме з цієї причини Олексій Чичерін 

захоплено вітав появу книг Михайлини Коцюбинської «Образне слово в 

літературному творі» та «Література як мистецтво слова. Проблеми 

літературознавчого аналізу художньої мови», які, на його переконання, 

ставили перед собою дуже важливе завдання – «викорінити найменші 

прояви формалізму й обґрунтувати права конкретного мистецтвознавчого 

підходу до поетичної мови» [135, c. 5]. Згідно з твердженням Ігоря Козлика, 

Олексієві Чичеріну методологічно ближчими були Михайло Бахтін, котрий 

розумів слово як феномен «поетичної діяльності», та гегелівські принципи 

діалектики, завдяки далекозорості яких «видимими стають епохи, 

літературні течії, жанри» [65, c. 16–17]. 

Сам же Олексій Чичерін зазначав, що, у розумінні Олександра 

Потебні, «слово – це не умовний знак, не етикетка, а сукупність мислення (у 
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дії) та вже здобутих завдяки йому знань»; тому істинною є його теза, що 

«слово має всі властивості художнього твору», тобто в мові й навіть в 

окремому слові міститься «зародок твору мистецтва» [135, c. 38–39]. «Праця 

духу» письменника виразно помітна «у розкритті й застосуванні внутрішніх 

форм слова», бо «сила поезії – у ступені, характері, несподіваності й 

сміливості їх прояву» [135, c. 45]. 

Указаною специфікою художньої мови зумовлені принципи і методи 

вивчення художнього стилю: «Дати спочатку повний хід захопленому 

читанню, – це право, яке законно належить літературознавцеві, як і будь-

якому громадянину. І горе тому, хто втратив безпосередність пересічного 

читача» [136, c. 433]; «Вирощувати читача, здатного проникати в глибини 

слова, брати його з кореня, чути музику мовлення» 137, c. 234]; «Опиратися 

на дослідження слова, його звукової, морфологічної і синтаксичної форми, 

просуватися далі по одній нерозривній лінії до образності мовлення, до 

образу людини, до ідеї літературного твору, до творчості автора загалом» 

[137, c. 7–8]; «Ключ до осягнення стилю – у повільному читанні, у 

сприйнятті слів і речень»; «Справжнє філологічне ставлення до стилю не 

заморожує, а оживляє сприйняття тексту» [137, c. 433]. При студіюванні 

проблеми стилю, на думку Олексія Чичеріна, істотними є ті підходи, які 

враховують «творчу природу стилю, що інтенсивно формує думки і почуття. 

І тоді відмінності у визначеннях відхиляються або в аспект ідеалу 

абстрактного, досконалого й гармонійного стилю, або в ракурс пізнання 

змістовності стилю, неминучості не тільки гармонії, а й вибоїн, провалів, 

ритмічних збоїв, дисонансів» [136, c. 5]. 

Цілісне розуміння стилю згаданий учений називає органічним (або 

смисловим) осягненням «самої єдності змісту і форми» (змістовності форми) 

[135, c. 5]. Бо «у літературному творі не буває відокремленого слова, усі 

слова взяті разом. […] Взаємодія слів виявляється в тому, що яке слово, така 

і синтаксична побудова, які вони обоє, така і побудова образу, і композиція 

виростає зі слова» [136, c. 235]. «На перетині таких глибинних ритмів твору, 
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– пише Ігор Козлик, аналізуючи праці Олексія Чичеріна, – з його власної 

внутрішньої необхідності й виникає стиль, який завжди засвідчує існування 

певної цілісності та є чинником, що все собі підпорядковує, присутній там, 

де окреме слово «розчиняється» в певній спільній якості у процесі 

сприйняття» [64, c. 14]. 

Якщо залучити до характеристики всіх перелічених вище складників 

стильової єдності відому в літературознавстві класифікацію т.зв. 

«стилетвірних чинників» і «носіїв стилю», то до розряду перших віднесемо 

«ідею, тему (тематику), проблему (проблематику), тенденцію, пафос / 

тональність, фабулу, конфлікт / колізію тощо», а других – «сюжет […], 

композицію (включно з предметною деталізацією […]), художню мову (у 

всіх її сферах – від фонетичної до синтаксичної)» [126, с. 25]. Водночас слід 

обов’язково зауважити, що у змістовній формі художнього твору стиль є тим 

динамічним стержнем, який поглинає в собі без залишку зміст і форму 

мистецтва, об’єднує і керує у творі всім, починаючи від слова і закінчуючи 

центральною думкою. 

Таку діалектичну властивість стилю забезпечувати художню єдність 

твору Петро Палієвський свого часу охарактеризував поняттями 

«центральна стильова думка» і «загострення стилю»: «Стиль загалом не в 

змозі бути завжди самим собою і безперервно, наполегливо заявляти про 

себе спостерігачеві. Зазвичай він розсіяний у «нейтральному» матеріалі і 

лише організовує форму, даючи їй у вирішальний момент напрям, поштовх, 

але згодом пропадає і пливе десь усередині; вартує їй через якийсь час 

відхилитися надто сильно – і він проявляється якоюсь різкою рисою знову. 

[…] Це  явище можна було б назвати «загостренням стилю»; воно відоме 

всім, хто сприймав підряд декілька текстів однієї художньої школи. Після 

довгого знайомства –  проникнення в цілісну стильову масу вимагає часу – 

багато дрібних ознак чи фраз почнуть подавати нам особливі сигнали, 

повідомляючи, де замкнувся єдиний формальний ланцюг, звідки почався 

перехід до формування і організації» [95, с. 18]; «Стиль шукає для своєї 
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єдності певну матеріальну сутність, може, великий художній напрям чи 

підкреслено незалежного поета. Потрібно відкрити ту чи іншу загальну 

форму, здогадатися одного разу про її існування, щоб знаходити її пізніше в 

багатьох сторонніх і випадкових предметах, підкоряючи їх та продовжуючи 

ними центральну стильову думку» [95, с. 21]. Зрозуміло, що термін «стиль» 

ми вживаємо як для позначення своєрідного літературного таланту, та і в 

ширшому сенсі, коли мова йде про художній напрям, однак завжди 

міркуємо, що кожний талановитий митець обов’язково є представником 

окремої течії або національної літератури. З огляду на це вчені завжди 

диференціюють поняття індивідуального стилю і стильової тенденції як 

явища більш широкого й менш індивідуального характеру. 

Щойно охарактеризоване явище осягнення індивідуального феномену 

стилю, зумовленого спостереженням діалектики стильової єдності, Олексій 

Чичерін пояснює ще й із лінгвістичних позицій. Адже читач не лише 

відкриває для себе та засвоює суть певної художньої форми, щоб потім 

порівнювати з нею інші твори якогось автора, певної епохи чи напряму, але 

й володіє інтуїтивним відчуттям доречності кожного компонента твору – і 

стилістично маркованого, і нейтрального. Будь-яка синтаксична форма (типи 

речень, розділові знаки, абзаци й под.), за спостереженням ученого, має 

стилістичне призначення в тому сенсі, що «органічно пов’язана зі способом 

художнього мислення, пізнання світу й прояснення думки» [135, c. 368]. 

«Навіть звичайні слова в тих чи інших словосполученнях можуть набути 

великої сили» [135, c. 361–362]. Саме тому найтонші явища стилю зовсім «не 

впадають в очі», їх потрібно розпізнати, вловити малопомітну, але міцну 

нитку, яка поєднує феномен стилю та думку, що нею живе авторська 

свідомість, утілюючи в художніх формах дух своєї епохи та індивідуальну 

програму творчої діяльності письменника. 

У такий спосіб, як бачимо, Олексій Чичерін поєднав у власній 

концепції стилю діалектико-естетичні принципи з лінгвістичними, що дало 

йому змогу вичерпно і всебічно пояснити літературознавчий феномен 
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художнього стилю. Отож, зовсім не випадково він задекларував у монографії 

«Ритм образу. Стилістичні проблеми» єдність історичного та стилістичного 

чинників у власній теорії індивідуальних стилів: «Я мав перед собою інше 

завдання, тобто не лише характеризувати класицизм, романтизм чи інші 

стильові напрямки, а розглянути найбільш значні індивідуальні стилі, їхні 

зв’язки між собою, плідне їх взаємопоглинання в історії, зростання нових 

стилів зі стилів минулих», бо саме «вивчення стилю збагачує історизм науки, 

показує стилістичні типологічні відповідності, а також історію стилю 

всередині історії словесності» [137, c. 5], допомагаючи дослідникові 

встановити й правильно оцінити значення кожного індивідуально-

неповторного стильового явища (у тому числі – художніх відкриттів на 

різних рівнях твору) в загальній картині розвитку світової чи національної 

літератури. 

Увиразнюючи суть зазначених вище наукових понять, процитуємо й 

думки Михайла Храпченка: «Кожен письменник створює свій стиль, шукає 

оригінальні шляхи і засоби втілення своїх ідей та образів. Індивідуальний 

стиль є показником вищого ступеня розвитку творчої особистості» [132, 

с. 238].  Тобто, стиль виступає показником того, наскільки митець 

використовує власний життєвий досвід.  Відтак, ідіостиль реалізується як 

суто доцільний вибір траєкторії розвитку творчості. Варто наголосити, що 

індивідуальний стиль є найвищим ступенем розвитку творчої особистості. 

Письменницьке володіння життєвим досвідом є важливою характеристикою 

формування індивідуального стилю. 

Логіка представлених досліджень індивідуального стилю згаданих 

науковців формує методологічні засади нашого аналізу репрезентативних 

характеристик ідіостилю Мелетія Кічури. 

Задля увиразнення деяких інших суттєвих для нас підходів аналізу 

індивідуального стилю, розглянемо думки Дмитра Чижевського, 

запропоновані в праці «Історія української літератури». На думку 

Чижевського, «синтетичне» осмислення мистецької дії відбувається аналіз 
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форми та змісту у їхній єдності. Така «вища інтерпретація» може вказати 

можна указати місце його творам в  історії літератури, що і передбачено  

синтетичним методом [134, с. 26–28]. Окрім того, Дмитро Чижевський 

виділяє основні вектори аналізу творчості письменника, а саме: 1) 

унормована «чиста» мова, поетика творів зорієнтована на естетичні канони; 

2) уживання діалектизмів, ориґінальна мова  та ін. [134, с. 28–29]. Далі 

науковець зосереджує свою увагу на художній динаміці, описуючи 

чергування основних стилів.  

Суголосні думки знаходимо у Дмитра Наливайка:  «У дослідженнях 

класичної й сучасної літератури з'являються сторінки або й розділи про 

індивідуальний стиль письменників; починають виходити праці, присвячені 

теоретичним проблемам стилю. У них пропонуються різні його концепції, 

звичайно, у параметрах, наперед визначених загальною парадигмою 

пріоритетності змісту щодо форми: стиль як єдність «змістовної форми» в 

літературі певної епохи чи напряму; стиль як синтез елементів художньої 

форми творів («стиль – це форма форм»), що зумовлюється їхнім змістом; 

стиль як формотворче начало, внутрішній закон художньої творчості, що 

диктується певним змістом, але є якістю форми, законом її будови» [92, 

с. 28], – розмірковує літературознавець. Отже, такий підхід передбачає 

розгляд стилю як єдності змісту та форми. 

Ґрунтовно про стильову поліфонію викладено у науковій розвідці 

Якова Ельсберга («Теорія літератури. Основні проблеми в історичному 

висвітленні. Стиль. Твір. Літературний розвиток» (Москва, 1965). Дослідник 

уважав, що стиль формується під впливом методу і світогляду письменника. 

Переходячи до характеристики стилю, зазначив, що означене  поняття 

перебуває у найрізноманітніших співвідношеннях і пропорціях, відображає 

такі сторони і риси життя та культури, як побут і духовність, національне і 

загальнолюдське й ін. Водночас Яків Ельсберг до елементів стилю зарахував 

такі особливості художньої форми, як художнє мовлення, жанр, композицію, 

темп, ритм, тон, інтонацію тощо [37]. Окрім того, ґрунтовно пояснює 
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істотність індивідуального чинника для всіх семантичних пластів категорії 

стилю. Завдяки такому підходові діалектико-естетична концепція стилю 

набуває ще й художнього забарвлення, що особливо важливо для її 

літературознавчого аналізу. Зокрема, учений зазначає: «Індивідуальний 

стиль письменника ми розглядаємо як центральне поняття поетики, тобто 

тієї сфери теорії літератури, яка зосереджена на питаннях змістовної форми. 

У розвитку, у взаємодії та синтезі всіх елементів художньої форми, під 

впливом об’єкта і змісту твору, світогляду письменника і його методу та в 

єдності з останніх формується стиль, який виражає цілісність змістовної 

форми. Стиль складається з усіх її елементів, виростаючи з них. Стиль – це 

домінанта художньої форми, її організовуюча сила» [37, с. 35]. 

На зв’язку між змістом і формою, що реалізується через стиль, 

наголошував Михайло Гіршман: «Єдність змісту і форми розкривається й 

конкретизується в стилі літературного твору. Саме стиль виявляє творчу, 

духовну індивідуальність у зримих і відчутних формах словесно-художньої 

виразності» [26, с. 71]. Тобто, зміст стає важливим елемент художнього 

твору. Він є продуктом творчості митця, який формується під впливом 

життєвих обставин, суспільних формацій. Він є синтезом об’єктивних і 

суб’єктивних основ у мистецькому творі. Оприявлює єдність теми, ідеї та 

авторської оцінки. Відтак виявом змісту у творі є його художня форма. 

Художня форма є «матеріалізацією змісту», адже тільки таке втілення може 

донести до реципієнта задум автора, його міркування.  

Аналогічної думки з приводу «форми і змісту» дотримувався Вадим 

Кожинов. Він називав стиль суттю твору, «яка схоплюється, впізнається у 

художній реальності, яку ми безпосередньо сприймаємо у самій формі твору. 

Форма розуміється при цьому, природно, не як горезвісна система художніх 

засобів або прийомів, а як цілковито змістовна форма» [63]. Отже, творчий 

задум митця виражається через взазв’язок змісту і форми. Тобто, зміст 

вимагає відповідної форми, такої, яка зможе представити його задум, опри 

явити естетичний розвиткок письменника.  Міра єдності змісту і форми, 
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поетика твору, досконале володіння технікою віршування та ін. стають 

важливими характеристиками професійності автора, його індивідуального 

стилю. 

Олександр Кухар-Онишко в роботі «Індивідуальний стиль 

письменника: генезис, структура, типологія» зробив спробу систематизувати 

основні питання теорії стилю і дати виклад закономірностей його 

формування, визначити структуру і типологію. Науковець розумів під 

стилем вираження авторського погляду на світ, визначеної концепції світу й 

людини. Стиль, за його словами, не тільки об'єднує твір в єдине ціле, але і 

пронизує кожен елемент твору, надаючи йому системності та художньої 

цілісності [69]. Варто додати, що такий «погляд на світ» формується під 

впливом національного соціуму. Перебуваючи, безумовно, у такому «світі», 

письменник витворює свій неповторний творчий погляд на нього. Тут можна 

говорити про індивідуальні проявники мистецького таланту, співвідношення 

загально і індивідуального, про стиль епохи й ідіостиль конкретного майстра 

слова. 

Водночас студіюючи наукові розвідки про категорію ідіостилю, 

важливо не оминути увагою питання художньої цілісності. Як зазначає 

Михайло Гіршман: «У сучасній свідомості художній твір перебуває між 

двома полюсами: духовним поетичним світом і матеріальним текстом. Його 

осмислення може вберегти від «магнітної пастки» – абсолютного розриву 

духовної та матеріальної «половинок» і метушні між ними в пошуках 

утраченого цілого. Водночас потрібно сказати й інше: мислити твором як 

цілим – означає постійно усвідомлювати в ньому напругу  протилежних 

знаків, які не піддаються спрощеному ототожненню або еклектичному 

поєднанню [75, с. 50]. Немовби доповнюючи його, Світлана Луцак пояснює: 

«Перебуваючи на межі спілкування творців та інтерпретаторів тексту, теорія 

цілісності об’єднує їх «у глибинній єдино-роздільності творчого процесу», а 

тому й долає, певною мірою, різкий бар’єр між мистецтвом і наукою» [75, 

с. 46]. Принагідно зауважимо, що науковці тлумачать художню цілісність, 
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застосовуючи здобутки дисциплін філософсько-естетичного циклу 

(онтології, антропології, естетики та ін.). 

Актуальною, з приводу означених міркувань, є наукова розвідка 

Наталії Мафтин, у якій дослідниця диференціювала антропософський, 

онтологічний і філогенетичний аспекти стилю. Перший пов’язаний «зі 

структурами авторської свідомості, її філософськими, естетичними, 

релігійними та ін. основами», другий – із «суспільно-політичними та іншими 

буттєвими чинниками», а третій – викристалізовується на «зрізі національної 

культурної традиції» [82, с. 11]. Такі характеристики, на думку науковця, 

допомагають зрозуміти «типологію особистості автора і його прагнення 

через рольові моделі персонажного світу осягнути ідентичність у всій 

множинності екзистенційних виявів – особистісну, гендерну, національну, 

геокультурну» [82, с. 14]. Окрім того,  науковець підкреслює, саме у 

«внутрішньо особистісному» змісті поняття «стиль» передбачає ту «силу», 

яка оприявлює стильову єдність, зумовлену ідейно-естетичною позицією 

письменника. У вивченні індивідуального авторського стилю, на думку 

дослідниці, важливим є його мотивованість позначена особистісними 

переживаннями, і свідомим духовним життям автора, і власною життєвою 

правдою, закоріненою в загальнолюдському онтологічному досвіді» [82, 

с.15]. Авторка, досліджуючи добу в українській словесності («міжвоєнне 

двадцятиліття, коли виникла велика загроза національному буттю»), 

наголошує, що для практичного аналізу категорії стилю особливо доцільним 

виявився онтологічний складник, який актуалізував проблему важливості 

тогочасної словесності [82, с. 17].  

Повертаючись до зазначеного вище вектору дослідження 

індивідуального стилю, а саме місця ідіостилю в системі творчого методу, 

напрямку, стилю епохи тощо, спробуємо детальніше розглянути відповідні 

літературознавчі розвідки. 

Олександр Соколов під визначенням «творчий метод» розумів  

«сукупність принципів ідейно-художнього пізнання та образного 
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відтворення світу» [120, с.62]. «Саме поняття «метод» означає спосіб 

пізнання, а поняття «творчий метод» – спосіб образного пізнання дійсності» 

[120, с. 62]. При поясненні поняттєвого статусу категорії творчого методу 

науковець чітко увиразнив, що вона є «однією з наймолодших у теорії 

літератури <…>, виникла на рубежі 20-30-х років XX століття в радянському 

літературознавстві та естетиці» [120, с. 63]. 

Насправді ж Олександр Соколов уважав «молодою» тільки назву 

категорії, бо сама вона «...в її елементарній формі народилася разом з 

мистецтвом. Немає твору мистецтва без творчого методу, як немає 

наукового дослідження без наукового методу» [120, с. 62–63].  

Дослідники до сьогодні не мають одностайної думки щодо природи 

творчого методу. Одні – визначають його як синтез художніх прийомів і 

засобів, або як основні засади естетичного мистецтва  у співвідношенні до 

дійсності, інші – як траєкторію розвитку творчості. На нашу думку, 

з’ясовувати спільне і відмінне у творчому методі було б помилковим та 

однобічним. Відтак зрозуміло, що на творчий метод впливають різні 

фактори: дійсність, досвід, світогляд, історична зумовленість та ін.  

Роман Голод у монографії «Іван Франко та літературні напрями кінця 

XIX – початку XX століття» вибудував власну систему дослідження довкола 

проблеми «творчого методу». Означений концепт дослідник ототожнив із 

динамічною цілісністю, яка є виразником ідіостилю письменника, вказуючи 

на синтезуючу здатність методу. При тому автор закономірно наголосив,  що 

«чистих течій і стилів взагалі не існує в мистецтві, бо вони перебувають під 

впливом «накладання та протистояння в національному літературному 

процесі…» [28, с. 10]. Дослідник наводить приклади міркувань до 

характеристики творчого методу Івана Франка. Він вважає, що творчість 

письменника насамперед має «синтезуючу здатність». Тобто, Франко умів 

синтезувати у своїх творах і реалістиччні, і романтичні, і натуралістичні, і 

модерністські ознаки письма, оскільки був талановитим митцем, умів часом 

«поєднувати непоєднуване». 
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Треба визнати, що одностайної думки щодо універсальності законів 

творчого методу немає. Юрій Борєв також підкреслював неоднозначність  

цих наукових міркувань: «Одні вчені визначають його як сукупність 

художніх прийомів і засобів; другі – як принципи естетичного відношення 

мистецтва до дійсності, треті – як систему світоглядних спрямовуючих 

творчості» [12, с. 156].  Окрім того, Юрій Борєв уважав: «дійсність в її 

естетичному багатстві, світогляд в його історичній та соціальній 

визначеності й художньо-розумовий матеріал, накопичений у попередні 

періоди», також впливають на формування творчого методу [12, с. 158]. 

Треба зауважити, що науковець наголошував на важливості «освоювання» 

світу письменником, бо саме відображення цього світу буде здійснено через 

творчий метод. Відтак, дослідник описує траєкторію розвитку 

індивідуального стилю митця: втілення творчого методу в художньому 

письмі окремого автора. Тим самим наголошуючи, що він (творчий метод) 

може оприявлюватися і у творчості певної спільноти, у тому чи іншому часі, 

нації, країні тощо. Зважаючи на ці наукові судження, припускаємо, що 

індивідуальний стиль письменника втілюється, як в кожному творі зокрема, 

так і в творчості загалом. Але цей процес поступовий, у різні часові 

проміжки неоднаковий, залежить від багатьох факторів – світогляду і 

світобачення митця, наслідування творчості інших письменників, таланту. 

Рівень довершеності (цінності) індивідуального стилю у різні часи 

неоднаковий. 

З огляду на цитовані вище міркування літературознавців, спробуємо 

визначитися з тим науковим інструментарієм , яким будемо послуговуватися 

в нашому дослідженні. Творчий метод – абстрактна категорія, яка виступає 

корелятором творчої діяльності письменника. Методи не є сталими 

формами, вони перебувають у динаміці: поєднуються в літературному 

напрямі й індивідуальному стилі письменника. Скажімо, якщо метод 

визначає загальний напрям творчості, то ідіостиль – виразник неповторної, 

особистої художньо-естетичної цілісності. Достатньо обґрунтованими в 
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означеному ракурсі є судження Леоніда Тимофєєва: «У методі знаходять 

насамперед те загальне, що пов’язує митців, а в стилі — те індивідуальне, 

що розділяє їх: особистий досвід, талант, манера письма й ін.» [124, с. 64]. 

Зважаючи на таку полівекторність концепту «творчий метод», ми вкотре 

переконуємося, що аналіз співдії зазначених вище концептів дозволить 

якомога детальніше увиразнити специфіку індивідуального стилю 

Мелетія Кічури. 

Треба визнати, що творчий метод взаємопов’язаний з відповідним 

літературним напрямком і навпаки – напрям послуговується методом, який 

заснований на ньому. Справді-бо, напрям чітко окреслений у часовому 

проміжку, а метод як шлях пізнання не обмежений часом чи територіально,  

хоч і є історично зумовленим; напрям – це єдність митців на основі методу. 

У літературознавстві хронологічно можемо виділити такі напрями: 

бароко, класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм, натуралізм, 

символізм, модернізм. Змінність літературних напрямів є підставою для 

осмислення стилю з історико-літературної позиції. Дмитро Чижевський у 

науковій праці «Історія української літератури» виклав свою періодизацію 

стилів: «доісторична доба», «доба монументального стилю», «доба 

орнаментального стилю», «література XIV—XV віків», «Ренесанс та 

реформація», «бароко», «класицизм», «романтики», «бідер-маєр» та 

«натуральна школа». Всю історію літературного процесу вчений розглядав 

як чергування об’єктивних – «ясних» та суб’єктивних – «глибоких» стилів, 

які він позначив числами «1» та «2»: «Представники цих двох різних типів 

літературних стилів цінять не те саме: ясність або глибину, простоту або 

пишність, спокій або рух, закінченість у собі або безмежність перспектив, 

викінченість або прагнення до мінливості, сконцентрованість або 

різноманітність, традиційну канонічність або новизну і т.д. [134, с. 28–29]». 

До простого типу («1») автор відніс раннє Середньовіччя, Ренесанс, 

класицизм, реалізм; до ускладненого («2») – пізнє середньовіччя, бароко, 

романтизм, символізм [134]. 
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Подальші міркування розгортатимемо в практичних розділах 

дисертації, беручи до уваги насамперед добу (епоху) та час, зрештою й 

суспільно-історичні умови, які, безумовно, впливають на ідіостиль 

письменника. Істотними для нас стануть і питання т.зв. «провідного стилю» 

доби та його впливу на творчість митця. Найбільш актуальною при цьому 

бачимо наукову розвідку Олександра Білецького «Літературні течії в Європі 

в першій чверті ХХ віку», де автор акцентував увагу на переході від 

натуралізму й імпресіонізму до власне модерністських течій. Такі зміни він 

пов’язував із функціонуванням різних філософських шкіл, настроєм та 

духом часу періоду, які мали неабиякий вплив на стильові напрямки загалом 

та індивідуальний стиль письменника зокрема [8]. 

Інший важливий для нас ракурс дослідження проблеми ідіостилю – 

внутрішній взаємозв'язок усіх компонентів, що утворюють стиль 

літературного твору. На це, зосібна, звернув увагу український дослідник 

Дмитро Наливайко в роботі «Стиль напряму й індивідуальні стилі в 

реалістичній літературі XIX століття» (1987). Науковець стверджував: 

«стиль – це не сама форма, це синтез форм, формотворчий початок, певний 

внутрішній закон художньої творчості, який визначає ритм і композицію, 

характер образотворчості й інтонацію, всю своєрідність художньої мови 

творів, котра, як відомо, не зводиться до мовностилістичних засобів, а 

включає й «надмовні» елементи. Проявляється він як на рівні окремого 

твору, так і на рівні творчості митця і цілих течій та напрямів, – в останніх, 

зрозуміло, не з такою чіткістю і послідовністю» [91]. 

У дослідженні «Теорія стилю» (1968) Олександр Соколов 

охарактеризував діалектичну природу стильової єдності, увівши поняття 

«носії стилю», якими, на його думку, виступають компоненти форми 

(композиція, система образів, жанрові форми, ритм, мовні засоби і т.д.) і 

поняття «стильові чинники», яке охоплює змістовний рівень твору 

(тематика, проблематика, ідеї, образи). Стильові чинники, як уважає 

Олександр Соколов, визначають вибір тієї чи іншої системи художніх 
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засобів і форм, звернення до певного стилю, чим підтверджується 

домінантна роль змісту в процесі художньої творчості [120].  

Однак кожен «елемент художньої структури, виступаючи як носій 

стилю, не стає завдяки цьому його елементом. Композиція твору, 

підпорядковуючись тому чи іншому  стилю, залишається композицією так 

само, як колорит – колоритом, ритм – ритмом. Але стаючи носієм стилю, 

елементи структури набувають стильової характерності й тим самим входять 

у певну стильову систему, прикмети якої і є її елементами» [120, с. 88]. Тому 

для розуміння структурних особливостей стилю важливим, за словами 

вченого, є виділення не тільки його чинників і носіїв, а й механізмів їх 

взаємодії, взаємозв'язку всіх компонентів художнього твору [120, с. 88].  

Отже, за визначенням Олександра Соколова: «Стиль – це художня 

закономірність, яка об'єднує в якості його носіїв усі елементи форми 

художнього цілого і визначається як система факторів з вираженим ідейно-

образним змістом, художнім методом і жанром цього цілого» [120]. 

Процитоване судження дослідника, уважаємо, достатньо точно допоможе 

нам увиразнити природу індивідуального стилю (ідіостилю) Мелетія Кічури.  

Важливою в означеному вище ракурсі є й наукова розвідка Лукаша 

Скупейка, де він зосередив увагу на трьох основних компонентах, «без яких 

система літератури немислима – дійсність, письменник, твір. Дослідити  їх 

взаємовідношення – це й означає відповісти на питання, що входить у 

поняття «система літератури». Коли ж ідеться про творчу індивідуальність 

як «тип художньої системи», завдання полягає в тому, щоб професійний 

реципієнт визначив рівень історичної (за характером зв’язку з дійсністю) і 

художньої (за характером зв’язку з твором) самосвідомості митця. «Тому 

важливим для аналізу є не тільки те, що зображує письменник, про що або 

про який компонент твору чи літературного процесу говорить критик, а 

передусім те, як і в якому напрямі розвивається їх думка і наскільки вона 

відповідає логіці розвитку суспільно-історичної дійсності і задовольняє її 

естетичні  потреби» [117, с. 4]. У щойно процитованих міркуваннях 
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науковця хочемо особливо підкреслити рецептивний аспект 

літературознавчої категорії стилю, адже неповторність художнього світу, 

змодельованого письменником, здатен найповніше оцінити лише читач. 

Відтак наголосимо: для нашого дослідження істотним уважаємо розгляд 

ідіостилю за допомогою т.зв.  тріади «автор – текст – читач». 

Безпосередня взаємодія перших двох компонентів досліджена в 

багатьох наукових розвідках. Третій, безумовно, теж відіграє неабияку роль 

для характеристики індивідуального стилю, адже, як зазначає Світлана 

Луцак, «створений  митцем художній простір «оживає» лише у свідомості 

читача, тобто завдяки співдії енергії всіх «комунікантів» [75, с.164]. У 

нашому випадку таким читачем виступає як пересічний читач, так і 

дослідник індивідуального стилю. 

Суголосні думки знаходимо і в Ніни Головченко, яка, студіюючи 

науковий доробок Олександра Соколова, констатує: науковець вибудував 

таку концепцію дослідження ідіостилю, яка дає досліднику (професійному 

реципієнту) змогу послуговуватися при характеристиці стилю не 

«смаковими оцінками на кшталт: стиль пластичний, легкий, важкий тощо» 

[27]. Саме «структурні елементи стилю, носії стилю (характер асоціацій 

письменника, домінування певного виду тропів, типів композиції, фабульно-

сюжетні особливості, конструювання часопростору художнього світу митця) 

дають ключ до стилю конкретного твору певного автора» [27]. 

Принципово новий погляд на систему поетичного тексту зокрема й 

ідіостилю письменника загалом пропонує нам синергетичний підхід. На 

відміну від традиційного системно-структурного підходу, синергетика – 

теорія самоорганізації – робить акцент на динаміці становлення, 

функціонування й саморозвитку системи індивідуального стилю. 

Світлана Луцак наголошує, що «дві стрижневі синергетичні проблеми: 

співдія і саморозвиток – є одночасно найістотнішими питаннями сучасного 

літературознавства, зокрема, тих його методологій, що зорієнтовані на 

вивчення взаємодії компонентів не у статиці, а в динаміці [75, с. 45]. 
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Треба визнати, що наразі дуже мало наукових досліджень щодо 

індивідуального стилю, які базувалися б на синергетичних підходах. Серед 

них особливо цікавою є праця Олени Семенець «Синергетика поетичного 

слова». Методика моделювання співдії та саморозвитку художньо-

естетичної цілісності в цій розвідці виражена у власне поетикальному 

аналізі, поєднаному з інтерпретацією цілісності тексту як динамічної 

системи. Крім того, Олена  Семенець говорить про «зовнішній концепт 

мовної системності», адже саме словесний рівень «детермінує форму 

вираження думок і почуттів митця, всю систему експресивних мовних 

засобів» [115, с. 17]. 

Характеризуючи наукові праці т.зв. синергетичного спрямування, 

окремо виділимо монографію Світлани Луцак «Домінанта як ментальне 

осердя художньо-естетичного процесу (на матеріалі української літератури 

межі XIX – XX cт.)». Означена наукова розвідка базується на «сучасній 

трансдисциплінарній синергетичній методології, яка вивчає поведінку 

складних динамічних систем у процесі їх саморозвитку і співдії компонентів 

(між собою та зі складниками інших систем)» [75, с. 8]. 

Вважаємо, що синергетичний підхід допоможе нам, по-перше, 

окреслити творчу динаміку письменника Мелетія Кічури (становлення, 

функціонування й саморозвиток таланту) та вияскравити його 

індивідуальний стиль, по-друге, – увиразнити взаємодію стрижневих 

складових (чинників і носіїв) авторського ідіостилю, які будуть оприявлені 

читачем, по-третє, – визначити домінанту стильових пошуків митця. Текст, 

безумовно, є художньою цілісністю, вона ж, як зазначає Світлана Луцак, 

«акумулює в собі ті грані актуального досвіду митця, які не можуть 

залишити байдужим зацікавленого реципієнта, оскільки загострюють його 

увагу на найістотнішому і змушують проектувати власний досвід у 

відповідну естетичну реакцію» [75, с. 186].  
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Для ґрунтовнішої характеристики усіх компонентів авторського 

ідіостилю зупинимося детальніше на класифікації стильових «чинників»  

Івана Вечоркіна. Учений диференціював їх на обов’язкові та можливі [17].  

ОБОВ’ЯЗКОВІ 

 соціально-історичне тло; 

 талант письменника; 

 психічний, біологічний склад; 

 світогляд письменника; 

 життєвий досвід; 

 традиції, новаторство. 

МОЖЛИВІ 

 творче оточення; 

 фах; 

 місце проживання, навчання; 

 соціальний статус; 

 мистецькі смаки; 

 свобода (несвобода) творчості; 

 творча концепція. 

Проте, слід  пам’ятати, що простого переліку сукупності стильових 

чинників для характеристики взаємодії «автор – текст» не достатньо, бо він є 

містким та ємним. З одного боку, – художній текст як виразник 

індивідуальної поетики, а з іншого, – система чинників. І тільки їх співдія 

викристалізовується у змісті та формі. Відтак у художній цілісності 

виокремлюються компоненти художнього твору, які переважають за 

семантикою, частотністю прояву та зрештою стають домінантою 

індивідуального стилю. 

В означеному ракурсі актуальною для нас стане згадана вище  наукова 

праця Світлани Луцак «Домінанта як ментальне осердя художньо-

естетичного процесу (на матеріалі української літератури межі XIX–XX 



38 
 

ст.)».  Описуючи методологічні засади застосування концепту домінанти, 

дослідниця чітко визначила, що він «наділений внутрішньою спрямованістю 

на впорядкування складної множини, що дозволяє вважати його динамічною 

моделлю процесів самоорганізації» [75, с. 11].  

У літературознавчих дослідженнях теоретико-пізнавальна проблема 

домінанти є популярною і широко обговорюваною. Наприклад, поняття 

домінанти, за Борисом Ейхенбаумом, Юрієм Тиняновим, – це синонім 

основного творчого принципу, органічного для письменника, поета, а твір – 

єдність взаємозумовлених елементів, система. За Віктором Жирмунським, 

домінанта – «це панівний прийом, який підпорядковує собі й деформує всі 

інші ознаки» [42, с. 11]. 

Справді-бо, «важливим показником індивідуального стилю є стильова 

домінанта, яка визначає характерні параметри творчої самобутності 

письменника» [62, с. 97].   

Водночас Ксенія Коваленко наполягає, що «стильова домінанта 

характеризує ту особливість індивідуального стилю, яка переважає за 

частотністю прояву, за семантикою, формальним вираженням і функцією у 

творах письменника. Стильовою домінантою може бути будь-який 

компонент художнього твору, це може бути складова змісту чи форми твору, 

стильова домінанта може бути спільною для низки творів, якщо виявляється 

більш-менш постійно» [62, с. 97]. 

Принагідно зауважимо, що дослідники неодноразово вказували на 

важливість виокремлення стильових домінант в індивідуальній творчості, які 

дозволяють простежити самобутність таланту митця, зв'язок із часом, 

стильовими тенденціями доби. Петро Палієвский зазначав, що стиль постає 

як «якась поверхня, на якій позначився неповторний слід, форма, що видає 

своєю побудовою присутність однієї керівної сили» [95]. Таку діалектичну 

властивість стилю забезпечувати художню єдність твору наукове свого часу 

охарактеризував поняттями «центральна стильова думка» і «загострення 

стилю»: «Стиль загалом не в змозі бути завжди самим собою і безперервно, 
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наполегливо заявляти про себе спостерігачеві. Зазвичай він розсіяний у 

«нейтральному» матеріалі і лише організовує форму, даючи їй у 

вирішальний момент напрям, поштовх, але згодом пропадає і пливе десь 

всередині; вартує їй через якийсь час відхилитися надто сильно – і він 

проявляється якоюсь різкою рисою знову. […] Це  явище можна було б 

назвати «загостренням стилю»; воно відоме всім, хто сприймав підряд 

декілька текстів однієї художньої школи. Після довгого знайомства – а 

проникнення в цілісну стильову масу вимагає часу – багато дрібних ознак чи 

фраз почнуть подавати нам особливі сигнали, повідомляючи, де замкнувся 

єдиний формальний ланцюг, звідки почався перехід до формування і 

організації» [95, с. 18]; «Стиль шукає для своєї єдності певну матеріальну 

сутність, може, великий художній напрям чи підкреслено незалежного поета. 

Потрібно відкрити ту чи іншу загальну форму, здогадатися одного разу про 

її існування, щоб знаходити її пізніше в багатьох сторонніх і випадкових 

предметах, підкоряючи їх та продовжуючи ними центральну стильову думку 

«[95, с. 21]. Петро Палієвський вказав на те, що в тексті твору завжди є деякі 

точки, у яких стиль «проступає назовні». Такі мітки служать своєрідним 

стильовим «камертоном», налаштовують читача на певну «естетичну 

хвилю». [95, с 33]  

У цьому випадку мова йде про стильові домінанти, які є 

визначальними для характеристики стилю літературного твору або стилю 

письменника загалом. Стильові домінанти підпорядковують собі всі інші 

компоненти (текстові і позатекстові), вони виконують, перш за все, 

конструктивну, організаційну роль у художньому творі. 

Людмила  Кисельова, з’ясовуючи особливості означеного концепту, 

писала: «Уведення в літературознавчий обіг поняття стильової домінанти 

дозволяє з’ясувати цілий ряд явищ стилю письменника і самого по собі, і у 

його зв'язках, співвідношеннях і взаємозалежності від стильових 

закономірностей часу, оскільки в ній, в особистісній, властивій саме цьому 

письменникові формі, виявляється і специфічне, і загальне» [52, с.291].  
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Літературознавець Андрій Єсін у роботі «Принципи і прийоми аналізу 

літературного твору»  виокремив поняття «стильова домінанта» як «якісну 

характеристику стилю, у якій відтворюється художня своєрідність» [41]. 

Дослідник доводить, що сюжетність, описовість, психологізм, фантастика, 

монологізм як загальні характеристики форми можуть ставати стильовими 

домінантами. 

Цікавою щодо розуміння природи домінанти є, на наш погляд, наукова 

розвідка П. Суворова «Стильова домінанта доби як стилетвірний фактор в 

поетичних системах» (1997). Дослідник наголошує на тому, що 

конститутивною ознакою стильової домінанти є повторюваність, тому 

перспективним є аналіз ключових слів-образів, мотивів, тем та інших 

компонентів художнього тексту в творчості митця [123] 

Орієнтуючись на подальший власне синергетичний перегляд концепту 

домінанти, уточнимо: стильова домінанта – стале поняття, утім, це не 

означає, що вона є незмінною, навпаки, у першу чергу, це динамічна 

категорія, хоча може мати і частковий характер, якщо буде стосуватися 

окремого твору, або ж допоможе змоделювати цілісну картину ідіостилю 

автора на основі різних форм самовираження. 

 Отже, стильова домінанта – ключове поняття для характеристики 

стилю як у широкому значенні, так і для аналізу стилю окремого 

письменника, зокрема, й ідіостилю Мелетія Кічури. Виявлення стильових 

домінант, форм їх вираження, функцій та динаміки допоможе з’ясувати 

специфіку індивідуального стилю. 

Акценти щодо динамічної характеристики домінанти дозволяють 

увиразнити й інші важливі оприявники індивідуального стилю, а саме: текст, 

який є «простором» для визначення носіїв ідіостилю. Водночас ми 

розуміємо, що «художній текст має конкретну адресацію, «шукає» 

адекватного реципієнта – читача чи слухача, який розуміє текст і відкритий 

для його впливів» [39]. Тому ми вкотре повернемося до тріади «автор – текст 

– читач» і спробуємо проаналізувати іншу динамічну пару – «текст – читач». 
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Текст у цій взаємодії будемо розглядати як простір міжособистісної 

комунікації автора і читача.  

Говорячи про стиль, Михайло Гіршман акцентував увагу саме на 

взаємодії всіх cуб’єктів у межах конкретного твору: «Стиль як 

безпосередньо виражена єдність усіх елементів внутрішньої структури 

органічного художнього цілого – це в той же час і єдність закріпленого в 

цьому цілому взаєморозуміння суб’єктів, що спілкуються» [26, с. 292]. 

Текст з усіма формальними маркерами виступає продуктом творчої 

діяльності автора, позначеної стильовими чинниками; він (текст) 

виявляється в «нерухомому потоці слів»; така художня цілісність 

розкривається через оприявлені реципієнтом носії індивідуального стилю. 

Водночас, читач у такій співдії стає частиною естетичного процесу.  

Повертаючись до описаної вище концепції носіїв індивідуального 

стилю Івана Вечоркіна, зазначимо, що в художній цілісності авторського 

тексту усі стильові маркери, безумовно, перебувають на різних рівнях 

(формальному і змістовому): 1) теми, мотиви, образи, проблеми (тлумачення 

інтуїтивного), елементи кольору, часу, простору, сюжети, жанри; 2) 

особливості строфіки, ритміки, фоніки, синтаксичні структури. 

Характеристика їхньої єдності та впливу на естетичну реакцію реципієнта 

розкриває специфіку індивідуального стилю письменника, адже такий підхід 

допомагає виявити у текстах митця якомога більше типових носіїв 

ідіостилю, визначити чинники, що зумовили такі маркери (носії), 

оприявнити домінанти.  

Не зайвим в означеному контексті буде й аналіз наукових розвідок 

Віктора Виноградова. Науковець поставив собі за мету підійти до «образу 

автора» як до «організаційного центру, який об’єднав би усі фактори (мовні, 

естетичні, ідеологічні та ін.) в індивідуальний стиль письменника. Водночас 

він наголошував, що індивідуальний стиль не є контрольованим процесом, 

бо не виступає свідомим раціональним вибором письменника. Це швидше 

характеристика «образу автора» – важливого фактору неповторності стилю, 
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який впливає на характер оцінювання зображувальних явищ через вибір 

мовного матеріалу» [19, с. 336]. Тобто Віктор Виноградов зробив спробу 

окреслити траєкторію формування індивідуального стилю довкола 

«організаційного центра», який об’єднав мовні, композиційні, ритмічні та 

інші елементи тексту, безпосередньо обрані самим автором. 

Лінгвостилістична позиція Віктора Виноградова щодо «образу автора», 

безумовно, має й літературознавчий аспект. Важливою для нас є така думка 

вченого: «На відміну від літературознавця, який може йти від задумів чи від 

ідеології до стилю, мовознавець може знайти чи побачити задум через 

прискіпливий аналіз мовної тканини літературного твору» [19, с. 32]. 

Безумовно, наукові ідеї Віктора Виноградова мали своїх прибічників та 

опонентів. Скажімо, ширше тлумачення «образу автора» має багато й 

«позатекстових» джерел, що дають інформацію про особистість митця: 

психофізіологічні особливості, його естетичні та ідеологічні  погляди, 

біографічні матеріали і т.д. «Відбулася взаємоузгодженість, 

взаємороз’яснення, взаємоперевірка даних, отриманих з різних джерел. 

Створений і вивірений з допомогою такого взаємоузгодження «образ 

автора» наділений досить високою мірою точності» [61]. 

На наш погляд, концептуальна спрямованість суджень Віктора 

Виноградова дозволяє сконцентрувати означені складові ідіостилю, зокрема 

носії, довкола образу автора як «організаційного центру». Таким чином, 

важливою методологічною складовою дослідження індивідуального стилю 

(ідіостилю) має бути й концепт «образу автора».  

Щойно висловлені припущення підтверджують тези Івана Вечоркіна. 

Досліджуючи ідіостильові проявники, науковець наголошував, що 

«ідіостиль бере початок у глибинах внутрішнього буття письменника, постає 

з особистості митця, він – художнє обличчя автора, а головна його ознака – 

це своєрідність» [17, с. 128].  

Подібні висновки знаходимо і в іншій праці. «Про автора все можна 

дізнатися з його творів», – стверджував французький дослідник 
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Еміль Геннекен. «У самому творі і тільки у ньому необхідно шукати вказівки 

тому, хто хоче вивчити особистість художника…» [24, с. 36].   

Принагідно зауважимо, що науковець безпосередньо пов’язував 

поетику твору з психологічними особливостями автора.  

Доцільно згадати й наукову розвідку Олександра Потебні «Естетика й 

поетика», де дослідник констатував: «Мистецтво є процесом  об’єктивного 

душевного життя» [104, с. 195]. Процитоване твердження – закономірний 

підсумок дослідження: стан автора, його душевні переживання, пізнавальні 

процеси, світосприйняття, психофізичні особливості – все це знаходить 

відображення у мистецтві слова. І тут неабияку роль буде відведено 

реципієнту, який має виокремити потрібну інформацію, осягнути і 

узагальнити «образ автора». Пізніше Роман Гром’як доповнив, що «у 

співвіднесеності  творчого процесу автора і реципієнта слід бачити 

«механізм оцінки», завдяки якому відкриваться шлях до розуміння 

естетичного переживання» [75, с. 125].  

Дещо під іншим кутом зору розглядав «образ автора» 

Михайло Храпченко. Зокрема, проблему стилю він досліджував через 

призму творчої індивідуальності письменника, її найважливіших соціально-

психологічних особливостей, її бачення і художнього перетворення світу. 

Дослідник зазначав, що «якісна визначеність індивідуального стилю виразно 

проявляється у прийомах, способах компонування літературних творів, у 

їхній архітектоніці» [132, с. 118]. Не можна не погодитися з ученим, що 

«образ автора» далеко не відповідає вимогам системо / 

формо / стилетворчого  чинника, або взагалі ним не є. «Образ автора» 

сформований реципієнтом на основі носіїв (текстових і позатекстових).  

Валерія Смілянська, розробляючи теорію «автора» «як складової 

частини художньої структури, її смислового центра, репрезентованого у 

тексті системою ліричних суб’єктів, носіїв викладу – для лірики, і 

нараторів – для епосу» [119, с. 9], підсумувала: «автор» – це ієрархічна 

художня структура, яка семантично охоплює собою і «образ суб’єкта 
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викладу», і «реконструйований в уяві читача образ творця тексту, надавача 

художньої інформації, персоніфіковане втілення певної концепції, позиції 

стосовно зображуваного світу» [119, с.211]. Зрозуміло відтак, що розглядати 

мисленнєві параметри творчої діяльності письменника без урахування 

згенерованої ним художньої системи не коректно. 

Доречними тут будуть тези Лукаша Скупейка з праці «Іван Франко. 

Про творчу індивідуальність письменника». Науковець уточнив, що 

привертає «увагу так звана теорія автора (Івана Франка), однією з основних 

категорій  якої є поняття  «образ автора». Очевидно, ця теорія має смисл і 

значення, коли йдеться про один із компонентів системи літератури – про 

художній світ, зокрема про його текстуально-стильову  структуру 

(суб’єктно-мовну організацію) і форми вираження авторської 

свідомості» [117, с. 7].   

Цікаві думки з цього приводу висловлював Григорій Клочек у статті 

«Художнє мислення письменника як формотворчий чинник». Він 

наголошував, що «досліджувати образ автора чи характеризувати  ліричного 

героя, виявляти  особливості художнього бачення автора чи його 

письменницьку спрямованість і т.д. і т.п. – це займатися відтворенням 

(моделюванням) його художнього мислення. Своєрідність художнього 

мислення можна зрозуміти лише в тому випадку, якщо відомі цільові 

установки (суспільні та особисті), які обумовлюють появу художнього 

мислення як виду мислення. Такою цільовою установкою є потреба створити 

художній твір як річ, що є кінцевим результатом художньої творчої 

діяльності. У певному розумінні така мета є практичною; вона ж, безумовно, 

вносить у художнє мислення різні елементи практичного мислення» [61].  

Зі всього сказаного випливає, що художнє мислення треба розуміти як 

складну комбінацію конкретно образних (наочних), абстрактно-теоретичних 

(понятійних) і практичних елементів мислення.  

Такий висновок зараз уже не є чимось новим і неочікуваним. Навпаки, 

як справедливо зауважує В. Брюховецький, «можна простежити, як 
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абсолютизація одного з психічних елементів при визначенні природи 

художнього мислення поступово змінювалася уявленням про діалектичну 

єдність всіх трьох видів. З’являються спроби об’єднати їх як неділимий 

продукт людського інтелекту з виявленням у ньому певних домінантних 

моментів» [ Цит. за: 61]. 

Виходячи з логіки попередніх суджень, ми припускаємо, що правильно 

створена модель художнього мислення письменника, на основі «образу 

автора», увиразнить особливості ідіостилю і динамізм творчого процесу 

Мелетія Кічури. 

Про «доцільність розкриття суттєвих особливостей мистецтва слова 

шляхом моделювання стрижневого в мінливому світі художніх фактів, тобто 

єдиних у своєму різноманітті компонентів динамічно впорядкованої 

«структури матеріалу» з відповідними для його змісту рівнями чи їх 

сплетіннями» [75, с. 130], говорила Світлана Луцак, аналізуючи динаміку 

креативної дії. 

Промовисто увиразнюють такі міркування й наукові дослідження 

Романа Піхманця, котрий зазначав: «правильне і найбільш відповідне істині 

розуміння аналізованих явищ можливе при дослідженні їх у трьох 

площинах: як особливого типу взаємостосунків між об’єктом і суб’єктом у 

процесі художнього відображення, в аспекті динаміки творчої думки й 

аналізу центральної ланки народження образу, а також при всебічному й 

глибинному вивченні художніх структур» [97, с.118].  

Спробуємо зараз означити істотні для нашого дослідження кореляції 

проблеми художнього мислення та індивідуального стилю. За словами 

Романа Піхманця, «художнє мислення автора» – це «складна, багатогранна й 

полідетермінована реальність…» [97, с. 118]. Незважаючи на це, науковець 

веде свої міркування від дослідження динаміки творчого процесу до 

завершального етапу творчої праці письменника – «словесного втілення 

задуму» [97, с. 115]. І одразу наголошує, що «нас цікавить лише ключовий з 

позицій установчих ідей і завдань момент: ефективне і продуктивне 
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вирішення питання про те, що робить факт життя фактом мистецтва <…> в 

системі суб’єкт-об’єктних відношень» [97, с. 117].  

У підсумку Роман Піхманець  констатує, що «правильне і найбільш 

відповідне істині  розуміння аналізованих явищ можливе при дослідженні їх 

у трьох площинах: як особливого типу взаємостосунків між об’єктом і 

суб’єктом у процесі художнього відображення, в аспекті творчої думки й 

аналізу центральної ланки народження образу, а також при всебічному й 

глибинному вивченні художніх структур» [97, с. 118]. І додає, що 

«першорядним при вивченні художнього мислення має стати розкриття його 

суті, з’ясування природи й характерних ознак» [97, с. 118].  

Немовби розкриваючи їх взаємозв’язок і взаємовплив у творчому 

процесі (від народження неповторного у стильовому вимірі художнього 

світу – до його сприйняття), Роман Піхманець зазначав: «Кожен письменник 

створює свій художній світ за властивими лише його художній культурі 

законами й творчими принципами, з окремою внутрішньою логікою 

розгортання подій, співвідношення компонентів і механізмів художнього 

впливу. У цьому краса й сила мистецтва. […] Саме через цю індивідуально-

творчу своєрідність і неповторність розкривається, реалізує себе 

всезагальне» [97, с. 127–128]. 

Усі ці тези є важливими для нашого дослідження в комплексі з іншими 

розвідками, адже вони входять в семантичне поле аналізованого 

взаємозв’язку «автор – текст – читач». Відтак припускаємо, що намагання 

моделювати специфіку художнього мислення письменника здатне 

увиразнювати особливості його ідіостилю та динамізм творчого процесу 

загалом. 

Зупинимось детальніше на характеристиці відповідних 

літературознавчих понять. 
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ХУДОЖНЄ МИСЛЕННЯ 

 

Художнє 

бачення 

Сприйняття митцем дійсності (вроджені біологічні  

чинники) –  особливості світосприйняття слугують 

основою, яка формується  під впливом  соціальних і 

культурних умов 

Художній світ Цілісне відображення в художньому творі (двосторонній 

процес: пізнання художнього бачення відбувається через 

пізнання його художнього світу – і навпаки) 

Художня 

перспектива 

Визначається глибиною проникнення погляду 

письменника у дійсність, його здатність бачити суть 

речей і явищ 

Художня 

спрямованість 

Співвідноситься з особистістю письменника (тісно 

пов’язана з поняттями інтерес, потреба, мотивація, 

установка) 

 

Достатньо суголосними до вище цитованих ідей є судження 

Георга Гегеля [23]. Прикметно, що для впорядкування закономірностей 

мистецтва філософ застосував саме поняття «стиль». Георг Гегель доводив: 

внутрішня єдність образної системи та засобів художнього вираження, 

втілених у мистецтві, відображає стиль як категорію художньої творчості.  

Водночас філософ наголошував і на іншому аспекті: істинна об'єктивність 

мистецтва полягає не у предметності світу, а в суб'єктивності митця. 

Скажімо, посередником між реальністю і мистецтвом виступає автор. Він 

виявляє унікальну неповторність, втілену в художньому слові. Відтак 

важливо розглянути ще й поняття «манера». В естетиці Георга Гегеля 

«манера» – це суто індивідуальне, що виявляється в зовнішній формі, у 

фіксації випадкових думок, у свавільному відхиленні від істини, здорового 

глузду. «Розглядувана з цього боку манера є найдурнішою формою з усіх 
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тих, які може вибрати собі художник, бо в манері він віддається лише своїй 

обмеженій суб’єктивності як такій». Гегель розрізняє «голу манеру» та 

оригінальність (стиль): «Отже, хоч оригінальність у мистецтві поглинає 

будь-яку випадкову особливість, вона робить це для того, щоб митець міг 

цілком іти за імпульсом і злетом свого генія, свого натхнення, прийнятого 

виключно зображуваним предметом, і щоб замість примхи і пустої сваволі, 

він міг втілити свою справжню самобутність у предметі, створеному ним 

згідно з істиною. Не мати ніякої манери – ось у чому полягала в усі часи 

єдино велика манера, і лише у цьому розумінні ми можемо назвати 

оригінальними Гомера, Софокла, Рафаеля, Шекспіра» [23].  

Йоганн Вольфганг Ґете у свій час виділяв «власний метод» і «власну 

мову». Науковець розглядає стиль як вершину на  яку здатна піднятися 

художня творчість письменника. Цей шлях, за словами дослідника, 

розпочинається з  «простого наслідування». Митець, перебуваючи на 

початковому рівні, продукує, копіює уже відомі зразки мистецтва. Проте 

науковець наголошував, що у такий спосіб можна відтворити тільки «мертві 

або нерухомі об’єкти».  Наступний етапом Ґете називав «манеру» - час коли 

автор уже не копіює, він має власний почерк. Тобто, виникає художнє слово, 

в якому  відображено особисте того, «хто мовить». Йоганн Вольфганг Ґете 

зазначає, що завдяки  наслідуванню та манері митець заглиблюється в об’єкт 

мистецтва. А відтак досягає найвищого рівня – стилю. 

 Своє міркування Ґете доводить наступним чином: «Якщо просте 

наслідування ґрунтується на спокійному утвердженні сущого, на любовному 

його спогляданні, манера – на сприйнятті явищ рухомою та обдарованою 

душею, то стиль покоїться на якнайглибших твердинях пізнання, на самій 

сутності речей, наскільки нам дано її розпізнавати у зримих і відчутних 

образах» [127, с. 128]. Варто наголосити, що дослідник уважав «манеру» 

чимось середнім між стилем і звичайним наслідуванням. 

Суголосними є й міркування Івана Франка, який стверджував, що про 

манеру можна говорити при недостатній індивідуальній виразності стилю.  
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Водночас писав: «Правдиві великі поети – ніхто не подібний один до 

другого, кожний має щось свого, осібного… те, що з власної душі, з 

власного  чуття вносить у свою поезію і в суспільність» [128].  Цікаву 

думку з приводу манери і стилю висловив Мойсей Каган: «Манера 

художника це суто зовнішня своєрідність його виражальної «мови», 

позбавлена глибинного зв'язку зі змістом, що виникає звичайно якраз у тих 

випадках, коли в художника не вистачає обдарування на створення свого 

стилю – неповторної художньої структури, що виростає з коріння 

художнього змісту, який адекватно його виражає і від нього 

невідривний» [50]. Згідно з твердженням Олексія Лосєва, уперше термін 

«манера» використав Ченніно Ченніні у «Трактаті про живопис», 

зазначаючи, що наділений фантазією митець рано чи пізно створює власну 

манеру [74, с. 384]. Отже, Ченніні, коли говорить про манеру митця, вказує 

на індивідуальні особливості зокрема.  

То ж варто підсумувати: під поняттям манери розуміють 

індивідуальний, авторський стиль [9, с. 43–44]; з іншого боку манеру 

трактують як загальну особливість, притаманну творам школи, напряму, 

епохи (С. Безклубенко, Г. Гуріна, О. Соколов) [7, с. 198]; водночас, коли 

творчість має усі ознаки стилю, проте має і риси наслідування, тоді говорять 

не про стиль, а про манеру (О. Волкова, А. Єсін)  [40 с. 497].  Отже, термін 

«манера» вживається як синонім до слова «стиль», але передовсім як його 

початковий, нижчий рівень.  

Оскільки усі ці дефініції розрізнити дуже важко, відсутні точні 

критерії стилю, ми зосередемо увагу на тих міркуваннях, які 

охаракеризовують рівень формування ідіостилю письменника на різних 

стадіях. На нашу думку, дискусія з приводу цієї теми завжди буде мати 

місце, принципово неможливо однаково оцінити творчість того чи іншого 

митця. Водночас ми можемо виокремити структуру (систему, яка динамічно 

самоорганізовується)  індивідуального стилю, що  допоможе нам  впевнено 

орієнтуватися у дискусійних твердженнях феномену ідіостилю письменника. 



50 
 

З огляду на це, ми припускаємо, що «наслідування – манера – стиль» є 

системою, здатною до самоорганізації. Під останньою ми розуміємо 

еволюцію стильової своєрідності письменника, що оприявлюється  в 

результаті співдії підсистем («автор – текст – читач»). Основною 

відмінністю самоорганізації від інших процесів є якісна зміна стану: від 

наслідування до манери, а згодом – стилю.  

Комплекс досліджуваних у параграфі концепцій стилю як динамічної 

цілісності, здатної до самоорганізації, дозволяє вивчати ідіостиль у системі 

чинників, які спричинилися до його появи, та носіїв, що допомагають 

читачеві зрозуміти задум митця. Відтак індивідуальний стиль можна 

розглядати як простір когнітивної взаємодії автора і реципієнта, кожен із 

яких шукає найбільш оптимальні засоби вираження та пізнання. Закладені 

митцем носії та стильові домінанти допомагають читачеві «вибудувати» 

«образ автора». Так взаємодіють авторські та читацькі стратегії 

світомислення, завдяки яким реципієнтові стає зрозумілою міра авторської 

стильової своєрідності. 

Як митець, Мелетій Кічура перебував у стані пошуку стилю, 

рефлексивно апелюючи до суб’єктивно-об’єктивного часу та простору свого 

життя, творчо виформовуючи авторський життєпис. Його поетичний 

дискурс постає вираженням авторової душі, простором самоаналізу й 

самоузагальнення, спробою втілити себе сповна, ретроспективно відтворити 

цілісність пережитого. Водночас поезія Мелетія Кічури оприявлює читачеві 

певні носії, зосереджені  довкола «образу автора» – складної ієрархічної 

системи. Вона, своєю чергою, формується реципієнтом на основі 

виокремлених чинників, носіїв та домінант, які перебувають у безперервній 

взаємодії. Саме стильова домінанта стає виразником особливої 

індивідуальності, маркером художньої довершеності. Очевидно, такий 

процес пошуку професійним реципієнтом стильової сутності через динаміку 

співвідношень змісту і форми авторського тексту дозволить проналізувати 
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самоорганізацію ідіостилю від творчого наслідування до манери, від манери 

до індивідуального стилю.  

Матеріалом апробації зазначених теоретичних положень стануть у 

практичних розділах дисертації зібрані відомості про життєвий і творчий 

шлях Мелетія Кічури, його поетичний доробок, критичні матеріали стосовно 

творчості письменника, епістолярна спадщина, архівні джерела тощо. 

 

 

1.2. Біографічні та суспільно-політичні чинники становлення 

ідіостилю Мелетія Кічури 

Літературний процес кінця XIX – початку ХХ століття перебував під 

впливом зміни суспільних формацій та світоглядних парадигм. Саме в такий 

період з’являються перші проби пера Мелетія Кічури – студента Львівського 

університету, молодого письменника, громадського діяча. Принагідно 

зазначимо, що Мелетій Омелянович Кічура народився 21 січня 1881 року в 

селі Носові на Тернопільщині в родині сільського священика. Більшість 

біографічних відомостей про автора стали нам доступними зі спогадів дочки 

Мелетія Кічури – Тетяни. Вона почала детально описувати життя батька в 

зошиті з 23 аркушів (цілковито списаних із них – шість), однак або час, або 

якісь інші обставини не дозволили завершити роботу. Проте навіть ці рядки 

багато розповідають про невідомі сторінки з життя письменника [59]. 

Пізніше ми натрапили на друковану версію спогадів Тетяни Мелетіївни 

Кічури [122] в особистих архівах краєзнавця Петра Арсенича, який 

спілкувався з дочкою письменника, та на деякі інші документи, збережені в 

музеях міст Коломия та Бережани, що доповнюють факти біографії цього 

тернополянина за народженням і коломиянина за місцем проживання. 

Дитинство Мелетія Кічури пройшло біля річки Золота Липа в рідному селі. 

До 1970 року ще був збережений будинок, у якому народився письменник, 

пізніше у ньому розташувалася Носівська неповна середня школа (сьогодні 

цієї садиби вже немає, як і родинного обійстя Кічурів у Коломиї). Тетяна 
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Мелетіївна зазначає, що батько був п’ятою дитиною у родині священика 

Омеляна Кічури. За порадою учителів батьки вирішили віддати сина на 

навчання до другої вищої Львівської гімназії. Донька згадує, що навчався 

Мелетій у Львові з 1891 по 1899 рік. Ще в дитинстві почав писати вірші. 

Пізніше Мелетій Кічура входив до складу редакції гімназійного журналу 

«Праця і згода», в якому підписував свої поезії псевдонімом Зеновій, 

оскільки так називала його матір (хоча в свідоцтві про народження цього 

імені немає). Тетяна Мелетіївна пише, що на той час (а це був 1970 рік) 

кільканадцять номерів цього журналу за 1899 рік у неї збереглися. Пізніше 

всі друковані та рукописні матеріали, які знаходилися у дочки письменника, 

були передані в архівні фонди Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН 

України. Саме тут зберігаються сьогодні зазначені примірники рукописного 

журналу «Праця і згода». Мелетій Кічура не тільки добре вчився, писав 

вірші, а й був активним діячем громадського життя Львова та Галичини. 

«Мелетія лучать дружні стосунки з Євгеном Порфецьким, який почергово 

мандрував з ним зі Львівського до Віденського університете, теж мав 

закінчену юридичну освіту, але перевагу віддавав музиці, завершивши 

музичні студії у Віденській консерваторії. Працював професором Вищого 

музичного інституту ім.. Миколи Лисенка у Львові, одночасно був відомим 

як концертуючий соліст й ансамбліст-скрипаль» [88, с.15]. У липні 1899 року 

вони беруть участь у студентському вічі українців-русинів. 449 студентів 

вищих шкіл та 57 випускників гімназій підписали вимогу про навчання 

рідною мовою у Львівському університеті до австрійського міністра освіти. 

Проте сили були не рівні. Дозволу студенти не отримали, і на знак протесту 

в 1900 році Мелетій Кічура залишає навчання у Львові та вступає до 

Віденського університету. Саме тут молодий письменник знайомиться з 

Марком Черемшиною та стає членом товариств «Січ» та «Родина». У 1905 

році студент переводиться на навчання до Львівського університету з надією 

на зміни. Продовжує друкуватися українською мовою в журналі «Молода 

Україна»; пише німецькою, перекладає з української мови на інші. Суспільні 
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та політичні зміни в державі спонукають юнака «з новою силою 

друкуватися, зокрема в студентській «Україні молодій» – одному з перших 

загальноукраїнських часописів, у якому протягом усього часу від 1900-го по 

1903 рік виходили твори ще одного приятеля – Леся Мартовича, а також Лесі 

Українки, Антіна  Крушельницького, Михайла Яцкова <…> Дебютував 

також у «Літературно-науковому віснику» під редакцією членів НТШ 

Михайла  Грушевського та Івана Франка у Львові» [17, с. 17].  

Поет був членом прогресивного студентського товариства «Січ», тісно 

спілкувався з головою цього об’єднання – Марком Черемшиною, входив до 

філії робітничого товариства «Родина», члени якого мали чималу бібліотеку 

та великий вплив на вихідців з Галичини. Окрім того, захоплювався 

музикою, спілкувався з Євгеном Перфецьким, який закінчив музичні студії у 

Віденській консерваторії. Тобто митець був активним громадським діячем, 

дотичним до прогресивних дискусій щодо розвитку літератури, позначеної 

європейськими тенденціями. У спогадах Михайла Берлада, який працював 

секретарем адвоката Теофіла Домбіцького, знаходимо факти, що свідчать 

про популярність творчості Мелетія Кічури. Скажімо, Михайло Берлад 

зазначає, що коли він навчався у Львівському університеті, вся студентська 

молодь захоплювалася віршами Мелетія Кічури [121].  

  Глинською, студенткою філологічного факультету, приїжджають на 

канікули до її батьків. Згодом, а саме у 1910 році, Мелетій  закінчує навчання 

та 27 листопада одружується з Марією. Сім’я повертається на постійне місце 

проживання до Коломиї. Не маючи власних коштів на відкриття 

адвокатської контори, Мелетій Кічура вирішує працювати адвокатом у 

правничій конторі Василя Ганкевича. Заощаджені гроші віддає на 

будівництво «Народного дому» та підтримку «Коломийського Бояну» через 

любов до української пісні та з метою її популяризації. Мелетій Кічура був 

талановитим музикантом: грав на фортепіано, любив співати українські 

народні пісні, у тому числі коломийки, які записував у навколишніх селах. 
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Часто відвідував вечори, на яких виступав «Коломийський Боян». 

Одночасно займався літературною діяльністю. 

Уже на той час Мелетій Кічура стає відомим письменником і 

активним громадським діячем. У 1911 році на селянському вічі 

Снятинського повіту він агітував за радикальних депутатів Василя 

Стефаника до австрійського парламенту та Івана Сандуляка до галицького 

сейму. Тоді вдалося вибрати їх депутатами від селян. Мелетій Кічура був 

добре знайомий з іншими радикальними послами, а саме: Кирилом 

Трильовським, Левком Бачинським та іншими. Всі вони були народними 

обранцями, до яких населення мало велике довір’я. 

В особистій бібліотеці Мелетія Кічури зберігалося безліч книг, серед 

яких «Кобзар» Траса Шевченка (залюбки цитував строфи з нього напам’ять 

у своїх виступах), твори Михайла Драгоманова, Ольги Кобилянської, 

Михайла Коцюбинського, Осипа Маковея, Леся Мартовича, Михайла 

Павлика, Василя Стефаника, Лесі Українки, Юрія Федьковича, Івана Франка, 

Марка Черемшини. Мелетій Кічура спілкувався з передовою інтелігенцією 

міста, з викладачами української гімназії в Коломиї. Письменник брав 

активну участь в агітації за рідну школу, тобто щодо заснування української 

бурси та захоронків (дошкільних навчальних закладів) для дітей, допомагав 

не лише словом, а й матеріально. Коломия тоді була важливим осередком 

передових ідей. Сюди неодноразово приїздив Іван Франко, якого Мелетій 

Кічура слухав у 1912 році, коли той читав «Мойсея». Цього ж року 

письменник відвідав виставку художника Ярослава Пстрака. 10 березня 1911 

році поет був учасником заходів до 50-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка. У 

спогадах сучасників Мелетія Кічури є згадки про захоплення письменника 

«Гуцульським театром» Гната Хоткевича. 

Отже, окреслюючи  життєпис поета з опорою на документи, 

свідчення і соціокультурні та історичні факти того часу ми занурюємося в 

духовний світ творчої особистості. Такий підхід допомагає відтворити 

життєвий шлях митця, уможливлює для реципієнта реконструювати ключові 
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віхи творчого становлення на фоні історичного контексту. Відтак 

психологічний аналіз особистості автора, глибоке занурення в його 

внутрішній світ репрезентує індивідуальні авторські маркери. 

Воднчас як письменник, Мелетій Кічура формувався у складний 

період, можна сказати, перебуваючи між двома світами: львівсько-

віденським модерним життям та низьким суспільним рівнем буття 

галицького села, де залишилася його родина. Звичайно, такі протиріччя 

породжували несприйняття дійсності. Соломія Павличко, досліджуючи цей 

період, зазначала: «Під впливом наукових відкриттів, нових філософських 

гіпотез і, власне, життя модерна людина поступово втрачала певність у 

цінностях попередньої епохи, скепсис ставав виразником духу часу, пізнання 

бачилося як процес суб’єктивний, а його результати як відносні» [94, с. 31]. 

Тому для нашого дослідження важливим залишається врахування 

біографічних та суспільно-політичних чинників, які, безумовно, впливали на 

формування індивідуального стилю письменника.  

 Перший етап творчості Мелетія Кічури частково позначений 

наслідуванням, постійним шуканням свого творчого «Я». Підтвердженням 

таких пошуків є те, що письменник зчаста послуговувався різними 

псевдонімами: Гринько Грудка, Віллі Шворка, Зеновій; криптонімами 

К. М. О., М. К. Тут варто згадати про дружні шаржі Якова Струхманчука з 

поетичним текстом Віллі Шворки. Ці іронічні чотиривірші мали конкретних 

адресатів, колег і друзів Мелетія Кічури. Дещо забігаючи вперед, зауважимо, 

що саме використання засобів комічного у поетичній творчості є однією з 

ключових рис індивідуального стилю поета. 

Активний процес пошуку творчого «я» спостерігаємо також і в 

перекладацькій діяльності митця. Відомо, що саме він уперше переклав на 

німецьку мову вірші Лесі Українки, став автором німецької версії деяких 

поезій Тараса Шевченка. На українську переклав окремі твори Фрідріха 

Шиллера та Шарля Бодлера. Увесь цей доробок, за твердженням Івана 

Романюка, друкував у часописі «Ukrainische Rundschan» [107, 4]. Як бачимо, 
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Мелетій Кічура обстоював ідею європеїзації української культури.  Він 

вбачає її реалізацію передусім через переклади. Саме вони допомогли б 

формуванню духовних цінностей українського народу. Такий пласт 

літератури сприяв би становленню національної ідентичності, допоміг вийти 

на рівень європейської спільноти. 

Окрім того, Мелетій Кічура писав  рецензії та літературні пародії. 

Зокрема, Дмитро Рудик зазначав: «...його твори у свій час пробивали шлях 

українській поезії поза межі української території. Поет змагав заглянути в 

нутро суті життя, ловить в ньому нюанси... Та Кічура поет того порядку, що 

не тільки не тікає від життя, а навіть вглубляється в нього, боліє його болем. 

Як художник добирає ніжних красок, тонких образів» [108, с. 4].  

У щойно цитованих судженнях Дмитра Рудика хочемо акцентувати не 

на механічному перенесенні чужих здобутків, а на ретельному шліфуванні 

Мелетієм Кічурою свого стилю, на пошуку шляхів розвитку власної манери 

письма. Таким був, образно кажучи, створений митцем «сценарій 

самоорганізації»  свого індивідуального стилю. 

Як зазначає Олени  Семенець, «теорія самоорганізації збагачує 

традиційний системно-структурний підхід насамперед еволюційним 

аспектом, розумінням структури як динамічного процесуального утворення: 

структура не є щось раз і назавжди, точніше на певний час, фіксовано 

зібране з жорстких елементів, «кубиків» чи «цеглин». Згідно з еволюційним, 

синергетичним баченням світу, структура – це процес» [115, с. 21]. 

Розуміючи «феномен складності» такої динамічної системи, нам 

необхідно визначитися з дослідницьким підходами, які будуть актуальними, 

зокрема, для цієї наукової розвідки. Охарактеризована вище концепція 

«наслідування – манера – стиль», на наш погляд, дозволить осягнути 

розвиток, функціонування, еволюцію та специфіку індивідуального стилю 

письменника.  

За «Тлумачним словником української мови», еволюція – 1) процес 

зміни, розвитку кого-, чого-небудь; 2) філос. Форма розвитку, що полягає в 
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безперервній, поступовій кількісній зміні, яка підготовляє якісну зміну.  Ми 

радше будемо послуговуватися другим визначенням, яке оприявлює 

динамічні процеси в постійній взаємодії. Отже, еволюція, у нашому випадку, 

поступальний рух, розвиток художньо-естетичної цілісності, яка визначає 

специфіку індивідуального стилю. Специфіка – визначені особливості 

предмета, явища; те, що характерне для певного предмета, явища. 

Проаналізувавши еволюційний, поступальний  розвиток творчості 

Мелетія Кічури, можливо буде вияскравити особливий творчий струмінь 

ідіостилю письменника. Згідно з твердженням Іраїди Томбулатової, критику 

або літературознавцю складно ідентифікувати тип життєвого досвіду 

письменника і глибинно проаналізувати особливості його стилю. «Справа в 

тому, що емоційну базу важко визначити й обґрунтувати, якщо тільки автор 

сам вичерпно й чітко не пояснює ті враження, що спонукали його до 

творчості. Навіть якщо ми досліджуємо стиль автора з різних позицій, 

впроваджуємо цілий комплекс концепцій, фактично ми можемо так і не 

дійти до творчого першопоштовху, а тільки наблизитися до причини як 

основи  творчості письменника <…> Для того, щоб дійти  до унікальної 

першооснови, ми маємо долучитися до цікавого, але майже неосяжного 

процесу, сконструювати для себе певну філософію автора на тих матеріалах, 

які нам не належать, а належать авторові, відверто кажучи, тому авторові, 

яким ми його знаємо й яким його уявляємо, виходячи з творчого доробку» 

[127, с.135]. Олена Семенець також наголошує на важливості цього фактору, 

а саме: «Розгляд людини як центру смислового простору, врахування 

цілісної природи ментальної сфери суб’єкта та синкретичності процесів 

мислення й мовленнєвого спілкування зумовлюють актуальність 

дослідження феноменів авторської свідомості в їх складній взаємодії та 

ієрархії. Першорядної ваги набувають тут вивчення картини світу митця, 

модальностей мислення, аналіз його світоглядних концепцій (естетичної, 

історіософської), суспільно-політичних  поглядів і переконань – як 

провідних чинників формування ідіостилю» [127, с.14]. 
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Варто визнати, що такі чинники індивідуального стилю письменника, 

як  час, біографія та суспільно-історичні умови, безумовно, мають вплив на 

творчість митця. У стосунку до еволюції ідіостилю Мелетія Кічури, 

вважаємо, що вони відіграли  неабияку роль і стали визначальними у ранній 

період його творчості. Цікаві спостереження щодо ролі зазначених чинників 

знаходимо у Наталії Швець-Савицької. На думку науковця, «ранній період – 

це адаптація до професії в тенетах академічної школи, моделювання своєї 

мови, яскраві спалахи особистісної ініціативи, асиміляція перехресних 

впливів. Автор самостверджується – або скромно, непомітно, або 

епатовано – через океан пристрастей, імпульсивні зміни уподобань, 

неврівноваженість, еклектизм стильової позиції. Це поки що спонтанна 

самореалізація під впливом зовнішніх обставин життя» [139, с.18-25]. 

Власне, на нашу думку, рання поезія Мелетія Кічури промовисто ілюструє 

означені міркування. 

Філософія життя, пізнання істини, понурі пейзажі, розкриття 

внутрішнього світу, меланхолійно-тужливі інтонації, культ страждання, 

настрій розпачу й відчаю, намагання українського інтелігента в непростій 

ситуації вирішити одвічне питання буття, а також – осмислення смерті як 

ключового концепту, довкола якого структурується думка автора, – провідні 

вектори проблематики і тематики двох перших збірок Мелетія Кічури. 

Декадентська естетизація смерті оприявлена в збірці «Без керми» образами 

могильної пустки, похоронної процесії, загробного світу, передвісників 

смерті – галок, чорних круків, цвинтарної тематики. Митець у поезіях своєї 

дебютної збірки «Без керми» зумів не лише поєднати декадентські й 

символістські образи, а й витворити специфічний концепт, що став 

характерною ознакою сецесійного стилю. Всі ці теми, образи, мотиви, 

використовуючи термін Олександра Соколова, назвемо «носіями стилю» 

Мелетія Кічури, зумовлені суспільно-історичним тлом, оточенням 

письменника, свободою мистецтва. Вони, перебуваючи у постійній 
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взаємодії, формували художньо-естетичну цілісність індивідульного стилю 

поета. 

Проводячи паралелі з науковими дослідженнями стосовно цього 

періоду, доречно буде згадати думки Степана Хороба. Аналізуючи 

літературознавчий доробок Івана Франка, науковець підкреслив: «нове, 

модерне  в нашій літературі й мистецтві, котре все очевидніше ставало на 

зламі минулих століть, (Іван Франко. – Л.К.) пов’язував насамперед не з 

тематикою, а, як уже акцентувалося, із засобами відображення «високої 

культури витонченої душі» [131, с. 29]. Молодий поет Мелетій Кічура теж 

неухильно простував шляхом мистецького становлення, формував і 

вдосконалював свій власний стиль. Підтвердженням цих думок є листування 

поета. В епістолярній спадщині Мелетія Кічури варто виокремити 

спілкування з Богданом Лепким. Взаємини цих двох талановитих людей і 

листування митця з «молодомузівцем» Сидором Твердохлібом, Осипом 

Маковеєм, критичні зауваги Миколи Євшана мали неабиякий вплив на 

творчість Мелетія Кічури. Досить цікавим є факт, зазначений у статті «Нове 

життя» Василя Савчука, де він пише про спілкування поета з 

Сидорем Твердохлібом та Осипом  Маковеєм. У листі 19 травня 1910 року 

Сидір  Твердохліб запитує Мелетія Кічуру, який на той час перебував у 

Відні, про справи з друком книги. А вже 5 червня пише: «Примірник ваш 

одержав… Збірка мені сподобалася». Через п’ять днів – 10 червня 1910 

року – знову лист: «Всі три примірники одержав, один доручив Яцкову». Тут 

відразу подає адреси журналів, куди слід послати М.Кічурі свою книжку: 

«Журнал «Рідний край» Київ, Благовіщенська, №115. Там Олена Пчілка, 

напевно, напише рецензію». А також додає: «Казав мені Яцків, що напише 

замітку до «Ukrainische Rundschan» [111, с. 4]. 

Ці три листи Сидора Твердохліба підтверджують, що Мелетій Кічура 

був добре знайомий з молодомузівцями та поділяв їхні погляди. Саме тому, 

очевидно, перші дві збірки автора позначені впливом «Молодої Музи». 

Припускаємо, що поет шукав митців, які б допомогли йому розібратися у 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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власній творчості. Як тільки вийшла збірка «Без керми», Мелетій Кічура 

надіслав листа і книжку Осипу Маковеєві. 27 червня 1910 року адресат 

одержав надіслане і вже 11 липня дав відповідь поширеним листом, уривки з 

якого цитуємо: «Ваші поезії… Се одностайний шум Черемошу у слітну 

днину, сірий малюнок без сонця… Ви поет темної осені, а не блискучої 

весни, і се всякий побачить… Я радив би вам подумати над тим, чи не можна 

би й восени заграти єнакше або иншими словами… Зрештою ваші 

меланхолійні поезії під відповідну хвилину сподобаються хоч кому – се не є 

фальшивий, роблений смуток. Талант у вас певний, хоч будучини його не 

вгадаю…» [111, с. 4]. Осип Маковей дав цінні настанови молодому поетові. 

Для обґрунтованості своєї відповіді письменник навів ще й ряд прикладів з 

книжки «Без керми». Очевидно, Мелетій Кічура прийняв пораду 

досвідченого товариша близько до серця. У архівних фондах Інституту 

літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України зберігся примірник «Без керми», 

де рукою Мелетія Омеляновича зроблено ряд виправлень, поміток, а деякі 

вірші перекреслені взагалі. Пізніше у львівській пресі свою рецензію на 

творчість Мелетія Кічури вмістить Микола Євшан – український критик 

[38]. Акцентування автором важливості таких стосунків промовисто 

виявляється у листах до своєї нареченої Марії Глинської: «Саме що прочитав 

я до кінця рецензию Лепкого – вийшло так, як я писав в попереднім листі, – 

представив мене публіці, спеціально мене відрекомендував зі всякими 

належними і неналежними почестями. Мене се дуже потішило, то лише 

тому, що се тобі справить приємність… Зате побачимо, з чим виїде Євшан, – 

з того боку не сподіюся нічого доброго. Одначе в моїх руках лист Маковея – 

в якому без похвал все сказане, чого мені треба, – другу збірку видаю восени 

напевно – і маю підставу числити, що добре на ній зароблю. Твій Мельо» 

(збережено авторський стиль. – Л. К.) [88, с. 26].  

У багатьох віршах раннього періоду помітно, як молодий Мелетій 

Кічура невтомно поширював тематичні обрії своєї літературної творчості, 

максимально наближаючи їх до модерністських традицій, які не зникнуть і в 
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пізніх поезіях митця. Принагідно зазначимо, що тенденція до естетизації, а 

саме: споглядання гармонії природи,  використання образів, сюжетів, тем, 

мотивів міфології, класицизму, Ренесансу, античності, унормованої форми 

сонету – стануть характеристикою його поезії, позначеної подекуди рисами 

неокласицизму. У свій час Микола Зеров так охарактеризував творчу манеру 

Мелетія Кічури: «Поетичний хист поета найлегше себе почуває серед 

книжних ремінісценцій, літературних образів, серед поважних сонетних 

ритмів» [44, с. 179]. Така співвіднесеність традицій і новаторства теж стане 

проявником ідіостилю поета. Власне, традиційний жанр сонета в творчості 

Мелетія Кічури вказує не лише на єдність української поезії зі світовою, а й 

відтворює процес самобутнього розвитку індивідуального стилю поета. 

Підтвердженням цих міркувань, безумовно, є друга збірка поета 

«Tempi passati», видана в Коломиї у 1913 році. У той час Коломия була 

центром культури і мистецтва. Василь Нагірний дуже детально описує цей 

період життя поета. Ці факти для нас також важливі, адже вони 

розповідають про талант, світогляд митця, його громадянську позицію.  

 «1911 рік став для Мелетія багатим на різні події. Весною був 

присутній на відзначенні 50-річчя від смерті Тараса Шевченка, яке 

організувала коломийська молодь та патріотично налаштовані мешканці 

міста, незважаючи на заборону польського старости. У цьому році поховав 

батька, втратив також близького товариша по літературній ниві Леся 

Гринюка з Воскресінців. Акурат тоді у місті гастролював Гуцульський театр 

під орудою письменника і бандуриста з Харкова Гната Хоткевича, ревним 

прихильником якого був Кічура. Мелетій брав діяльну участь у 

популяризації громадського товариства «Рідна школа», агітував засновувати 

українські бурси (шкільні гуртожитки), захоронки (дошкільні виховні 

заклади), допомагав, як то кажуть, і словом, і чином. Тісно співпрацював з 

газетою «Покутське слово». Звідси, з коломийського порогу, Мелетій з 

дружиною вирушили в піші та  колійові пізнавально-етнографічні подорожі 

Карпатами» [88, с. 30]. Мелетій Кічура захоплювався усною народною 
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творчістю, етнографією (світоглядом, народними віруваннями, обрядами і 

звичаями гуцулів та покутян), любив співати коломийки, ладканки, колядки, 

щедрівки. Записував фольклор у навколишніх селах. 

Важливими для характеристики індивідуального стилю 

Мелетія Кічури є й інші факти його біографії. Коло спілкування поета 

вражає. Скажімо, він завжди був у центрі важливих подій: став діяльним 

членом радикального руху під головуванням Івана Франка, 

Михайла Павлика, підтримував дружні стосунки з Андрієм Баб’юком 

(Мирослав Ірчан), членами «Покутської Трійці» – Марком Черемшиною, 

Лесем Мартовичем, Василем Стефаником. У 1911 році на селянському вічі 

Снятинського повіту Мелетій Омелянович агітував за радикальних депутатів 

Василя Стефаника до австрійського парламенту та Івана Сандуляка до 

галицького сейму. Тоді вдалося вибрати їх депутатами від селян.  

«Водночас, Мелетію Кічурі лучили добрі стосунки з іншими 

радикальними послами: Кирилом Трильовським з Коломиї, Левком 

Бачинським з села Серафинці Городенківського повіту, доктором Іваном 

Макухом з містечка Товмача (Тлумач)» [88, с. 34]. Деякі з цих постатей 

стали героями його ліричних творів. Однак, на жаль, 1914 рік ознаменував 

кардинальні зміни (Мирослава Ірчана, Мелетія Кічуру, а також Василя 

Стефаника, Марка Черемшину мобілізують до армії, але зі Львова двох 

останніх відпускають. 14 жовтня 1914 року Мирослава Ірчана поранили в 

руку, через що його відправляють на лікування, а Мелетій Омелянович 17 

грудня цього ж року потрапляє в російський полон. Дні неволі пройшли в 

Осинових Колках Канської волості Томської губернії, з травня 1915 року у 

Канську, потім в Омську, а з 10 жовтня 1915 року і до кінця війни – у 

Семипалатинську [107, с. 4]) у житті митця і став межею, після якої – 

письменницьке мовчання (14 років). Достеменно не відомо, коли були 

написані твори, які поет опублікував у 1928 році. Однак ці збірки покажуть 

нам іншого Мелетія Кічуру, «покаліченого» війною та полоном, 

«зачарованого Сходом», але з надією на щасливе майбутнє. Життя 
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кардинально змінилося не тільки зовні, іншим стало й коло спілкування 

поета. Перебуваючи у полоні, Мелетій Омелянович цікавився подіями в 

Росії, а також літературним і політичним життям Галичини. З великою 

радістю поет повідомляв рідним 18 березня 1917 року, що одержав 

«неймовірну звістку» – про події в Петербурзі. Майже через рік, 15 січня 

1918 року, Мелетій Кічура виїжджає з Семипалатинська до Києва з великим 

сподіваннями та мріями. Кажучи його словами, позаду залишились «чад і 

тлін, жахлива темінь ночі» війни і злигоднів, а попереду – «ніким незвіданий 

простір» [58, с. 38]. У лютому 1919 року Мелетій Омелянович нелегально 

повертається до Коломиї, щоб побачитися з родиною. Зі спогадів Тетяни 

дізнаємося, що саме в цей час вона вперше побачила свого батька. Старша 

сестра Ксенія на той час навчалася в першому класі, і він пильно стежив за її 

першими кроками в читанні та письмі, спробами в малюванні. 

Але гостювання Мелетія Кічури вдома було недовгим – поет 

від’їжджає до Києва, де прилучається до активного громадського і 

культурного життя в радянській Україні. Зі спогадів Михайла Берлада 

дізнаємося: «У Києві він жив у маленькому покої на вулиці Кудрявській (у 

партері), хоч на той час був уже відомим поетом і хтозна чи не одним з 

культурних і найінтелігентніших галицьких поетів, які після революції 

перебралися в Київ» [121]. Був одним із редакторів альманаху «Руку 

братам», пізніше став завідувачем канцелярії Української Державної 

Академії мистецтв, викладав іноземні мови у Київському художньому 

інституті. Був справжнім поліглотом – вільно володів німецькою, 

російською, французькою, польською, чеською, словацькою мовами, а також 

есперанто, яку вивчав ще в Коломиї завдяки засновникові есперантського 

руху в Галичині Орестові Кузьмі [3, с. 224].   

«А тим часом у столиці Мелетій Кічура зближується з письменниками-

наддніпрянцями, які повірили в проголошену Сталіним українізацію. Серед 

його побратимів Григорій Косинка, Володимир Сосюра, Борис Антоненко-

Давидович» [88, с. 67]. У Києві поет близько товаришував з Григорієм 
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Косинкою, про це розповідала у пресі дружина Григорія – Тамара Мороз-

Стрілець. В одному з номерів «Літературної України» за 22 січня 1971 року 

вона вміщує статтю про Мелетія Омеляновича, згадує його сім’ю, 

гостювання в Коломиї, у Тетяни Кічури, принагідно розповідає про наміри 

опублікувати спогади про нього. А згодом пише: «На одному з літературних 

вечорів Григорій Косинка познайомив мене з поетом Мелетієм Кічурою, з 

яким склалися стосунки у нас пізніше, коли я вступила до Київського 

художнього інституту, де Мелетій Омелянович був викладачем» [87, с. 4]. 

У 1925 році разом з краянами Василем Атаманюком, Любомиром 

Дмитерком, Дмитром Загулом, Михайлом Козорісом, Федором Малицьким, 

Дмитром Рудиком та іншими вихідцями з Західної України Мелетій Кічура 

входить до літературної організації «Західна Україна». До неї належали 

також Мирослав Ірчан, Іван Ткачук. Посилали свої твори до друку в журналі 

«Західна Україна» і письменники Петро Козланюк, Іван Михайлюк. Поет 

зближується з письменниками-наддніпрянцями Богданом Антоненком-

Давидовичем, Миколою Зеровим, Григорієм Косинкою, Володимиром 

Сосюрою та багатьма іншими. Тут варто згадати й про членство митця в 

революційній спілці «Західна Україна». Так у нових радянських умовах 

з’явився письменник, твори якого позначені революційним пафосом (його 

ми можемо визнати істотним проявником індивідуального стилю творчості 

Мелетія Кічури цього періоду). «Тепер кожен твір, наче мітинговий 

транспарант. Складається враження, що перед читачем постає віршований 

літопис» [88, с. 64], – влучно зазначає з цього приводу Василь Нагірний. 

Життя поета в Києві було переповнене зустрічами та спілкуванням з 

творчими людьми, але думка про родину ні на мить не полишала його. Він 

ще якийсь час листувався з сім’єю, надсилав пакунки з книгами 

письменників Максима Рильського, Михайля Семенка, Павла Тичини та 

інших. Марія Глинська-Кічура робила багато старань на виїзд до Києва. 

Після року клопотань вона отримала дозвіл на тимчасове перебування. Це 

були незабутні дні для всієї сім’ї. «В липні 1928 року ми виїхали з Коломиї 
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до Львова попрощатися з старенькою матір’ю батька, яка тоді мала 87 літ. Зі 

Львова через Здолбунів-Шепетівку поїхали ми до Києва 20.07.1928 року. З 

великим нетерпінням і хвилюванням ми чекали першої зустрічі з батьком… 

Мати зразу впізнала батька, який вийшов нам назустріч», – писала Тетяна 

[122]. Мелетій Кічура знайомив дочок із містом, архітектурними пам’ятками. 

Тетяна Мелетіївна згадувала про зустрічі з Василем Атаманюком, Марією 

Заньковецькою, Миколою Зеровим, Григорієм Косинкою. Невдовзі Марія 

Глинська з дочками повернулася до Коломиї.  

Принагідно зазначимо, що не варто, на нашу думку, розмежовувати 

творчість Мелетія Кічури на окремі періоди. Ми швидше будемо наполягати 

та синергетичній характеристиці розвитку стилю поета. Для підтвердження 

наших думок процитуємо Олену Семенець: «Вона (синергетична парадигма) 

дозволяє інтегрувати принципи природничого й гуманітарного пізнання і на 

ґрунті цієї інтеграції переорієнтувати дослідження так званих 

людиновимірних систем з опису послідовної зміни культурно-історичних 

явищ на пояснення глибинних причин і механізмів їх еволюції» [115, с. 9]. 

Хоча авторська поезія пізнішого періоду суттєво відрізняється від 

ранньої, все ж індивідуальний стиль Мелетія Кічури завжди більшою чи 

меншою мірою тяжів до іронії, відвертої чи глибоко прихованої, єднаючись з 

емоційністю та експресивністю авторського письма. Ускладнена 

асоціативність та іронічність письма була помітна і в інших творах, темами 

яких було життя галицького селянства, використання конкретних фактів 

громадського життя (поезія «Гей, други!», «На шлях заляг стоглавий, лютий 

змій» та ін.); соціальний генезис типів (поезія «Граки», «Путники», «Кому 

слід» та ін.); психологічна природа вчинків людей («Лев, жаба і телятко», 

«Гордість», «Крізь п’яний стиск і крик, крізь океани гнилі» та ін.). 

Процес осмислення письменником сенсу життя в світі, який постійно 

змінюється, – одна з важливих ознак творчості письменника. Така динаміка 

виражається у множині означених проявників – у «потоці слів», образів, 

оцінках, емоційному ставленні до подій, індивідуальному світовідчутті 
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митця та ін. Доречним тут буде влучний вислів Василя Нагірного: «Ейфорія 

від нашої національної революції першої чверті двадцятого століття дуже 

швидко змінилася на розчарування» [88, с. 60]. І творчість Мелетія Кічури, 

який реагував на суспільні зміни, підтверджує цей факт, зокрема, він пише 

додому: «…тут не іде до ліпшого, а до гіршого, і кожної днини можуть 

пройти радикальні зміни. На все треба бути приготованим… Єсть Україна, 

та немає українців» [88, с. 60]. Безумовно, такі настрої підсилювалися 

відірваністю від сім’ї та рідних країв, політичною невизначеністю. У 

Коломиї залишилася дружина та дві дочки Ксенія (Оксана) та Тетяна. 

Старша Ксенія навчалася у Паризькій художній академії на декоративному 

відділенні, реставрувала деякі історичні пам’ятники на Коломийщині. 

«Найбільшою розрадою для нього (Мелетія Кічури. – Л.К.) стали 

краяни-галичани, такі ж, як він, недавні фронтовики, які творили самобутню 

західноукраїнську діаспору на берегах Дніпра» [88, с. 63]. Саме у творах 

пізніх збірок «Передодні», «Останні могікани» чітко простежуються 

зазначені візії: з одного боку, реалістичний погляд на дійсність і критика, де, 

поряд і сатиричним зображенням українського устрою, чітко простежується 

тенденція до споглядання вчинків українських лідерів та їхніх союзників, а з 

іншого, – наявні новаторські урбаністичні мотиви («Сучасний Львів», «В 

Станіславові рух і рейвах» та ін.), оспівування, романтизація образу січового 

стрільця (як правило, формально такі твори вписуються у тематику 

київського періоду творчості Мелетія  Кічури). 

Безумовно, історія розставила усі крапки над «ї», і ми сьогодні під 

іншим кутом зору сприймаємо ці події. Однак актуальним у процесі 

дослідження ідіостилю Мелетія Кічури залишається  те, що письменник, 

будучи спостерігачем бурхливих суспільних зрушень, як більшість молодих 

митців того часу, продуктивно працював на утвердження революційної 

ідеології, що тільки на словах сповідувала суспільні цінності.  

Проте згодом був репресований радянськими каральними органами. У 

січні 1933 року поета було заарештовано за сфабрикованим звинуваченням, а 



67 
 

саме за причетність до київської групи УВО («Української військової 

організації»). Спочатку Мелетій Кічура заперечував абсурдність 

звинувачень. На допиті 23 лютого 1933 року розповів, що на першому 

засіданні організації «Західна Україна» в редакції «Пролетарська правда» 

познайомився з Михайлом Козорісом, Федором Малицьким, Дмитром 

Рудиком. На цьому ж зібранні Василь Атаманюк запропонував викликати 

Мирослава Ірчана з Канади, щоб він очолив новостворену організацію. Після 

жорстоких тортур 4 березня 1933 року Мелетій Омелянович сам себе 

обмовив, сказавши, що бував на таємних зборах УВО під прикриттям 

засідань письменницької організації «Західна Україна». Розповів, що його 

завербував Василь Атаманюк і Дмитро Рудик, а він – ще 19 осіб. За 

постановою судової «трійки» при колегії ДПУ УРСР від 9 травня 1933 року 

Мелетія Кічуру було засуджено до десяти років концтаборів за причетність 

до міфічної «Української військової організації». І ще донедавна його 

подальша доля, дата і місце смерті не були відомими. Та завдяки архівній 

довідці, яку вдалося віднайти тернопільському краєзнавцеві Єфремові 

Гасаю, з’ясувалося, що Мелетій Кічура помер в ув’язненні 3 березня 1938 

року, реабілітований посмертно [4].  

У збірках Мелетія Кічури київського періоду висвітлювалися події 

перебудови суспільства, висувалися революційні гасла, був відчутний 

відвертий присмак ідеологічної нав’язливості, водночас поет художньо 

осмислював такі проблеми, як  злидні і бідність українського народу, 

позбавлення права на свободу. Незважаючи на вказане змістове наповнення, 

зазначені події у формальному аспекті чітко засвідчують формування 

оригінальної творчої манери автора, оприявлюють домінанту його 

ідіостилю – сатиру. Окрім того, пристрасний пафос галицького поета 

засвідчує гостре прагнення жити по-іншому, перейматися тими проблемами, 

над якими вболіває суспільна думка.  

Водночас можемо зауважити, що Мелетій Кічура в цей період часу 

схилявся до роботи з конкретним матеріалом – певними явищами, 
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ситуаціями, конфліктами, зображенням характерів, соціальних прошарків, до 

висвітлення певної проблематики, тематики, що спричиняється чинниками 

індивідуального стилю, зокрема, суспільно-історичними подіями, 

індивідуальними особливостями письменника, його світоглядом, досвідом. І 

така взаємодія чинників трансформується у конкретні носії індивідуального 

стилю галицького поета.  

Індивідуальний стиль Мелетія Кічури – складна багатогранна система, 

яка постійно еволюціонувала і видозмінювалася. Аналіз суспільно-

політичних та біографічних чинників, які впливали на формування 

індивідуального стилю, допоміг нам загалом окреслити і реконструювати 

процес пошуку свого творчого «я» поетом – від періоду наслідування до 

формування творчої манери. Неповторний індивідуальний стиль Мелетія 

Кічури безумовно є свідченням його таланту. Кожен із митців приділяє 

неабияку увагу формуванню виняткового художнього письма, працює над 

ним, удосконалює його. 

Особливості раннього періоду творчості поета були зумовлені 

орієнтацією на широкий простір європейської культури, а також 

історичними й соціальними подіями початку ХХ століття. Перебуваючи під 

впливом цих формацій, Мелетій Кічура у творах чільне місце відводить 

глибокими екзестанційними саморефлексіями, переплітанням національного 

з філософським. Усі зазначені чинники є тим орієнтиром, до якого автор 

прагне, або схиляється у чітко визначений період часу. 

Стильова своєрідність поезій т.зв. київського періоду теж узалежнена 

від суспільно-політичної ситуації в радянській Україні, де волею обставин 

опинився митець. Власне, революційний пафос, злучений воєдино з 

сатиричним зображенням реалій життя, став прикметною стильовою 

характеристикою його поезії 20–30-х рр. ХХ століття. Виокремлення 

зазначених стильових домінант лірики Мелетія Кічури  дає можливість 

визначити його роль і місце в літературному процесі, а головне – створити 

його світоглядний портрет як певну структуровану естетичну систему, яка 
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самоорганізовувалася від наслідування до манери, а згодом – й 

індивідуального стилю. 

За творчою працею Мелетія Кічури завжди стояло особливе авторське 

бачення світу, досвід, талант, світоглядна і естетична концепція, у якій 

визначені суть і характер особливого письменницького внеску, його 

домінанти – сатири. Вона зумовила, своєю чергою: 1) динаміку художньо-

творчого процесу в свідомості письменника і реципієнта, 2) специфіку 

художніх засобів як каналів передачі досвіду суспільства, а також природу 

самої естетичної реальності. Окреслені вектори визначають «художньо-

словесну візуалізацію» на кожному із ключових етапів формування 

індивідуального стилю Мелетія Кічури. 

Література до розділу 

2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 52,  59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 

77, 80, 82, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 104,  105, 107, 108, 

111, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 

131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139. 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

РОЗДІЛ ІІ 

 ФОРМУВАННЯ МОДЕРНІСТСЬКИХ СТИЛЬОВИХ ОЗНАК У 

ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ МЕЛЕТІЯ КІЧУРИ 

 

Тривалий час біографія і літературна спадщина письменника Мелетія 

Кічури або не вивчалися взагалі, або оцінювалися винятково з позицій його 

членства а прорадянській літературній організації «Західна Україна». Проте 

навіть загальне ознайомлення з доробком автора дає змогу стверджувати, що 

його слід осмислювати передовсім не з ідеологічного, а з художнього 

погляду. Свідченням цього може бути публікація Миколи Євшана – першого 

критика творчості поета, який у праці  «Найновіша лірика галицької 

України» назвав його «літератором віденської школи» [38, с. 493], яскравим 

представником започаткованого в Австро-Угорщині модерністського 

естетизму. 

 

2.1. Ранні поезії автора: пошуки індивідуального стилю 

2.1.1 Рукописні поезії з архівного фонду 

Перші спроби письма Мелетія Кічури сягають гімназійних та 

університетських часів. Саме тоді він знайомиться із творчістю видатних 

світових та українських письменників Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі 

Українки, Василя Стефаника, Шарля Бодлера, Волта Вітмена, 

Юліана Словацького та ін. Захоплення їхнім творчим доробком, підсилене 

талантом та світовідчуттям поета, стало відправним пунктом формування 

власної манери письма. Натхненно студіюючи і перекладаючи творчість 

світових письменників, Мелетій Кічура виробляє самобутній мистецький 

смак, визначається з літературними вподобання. 

Архівні матеріали репрезентують перші намагання віршування 

польською мовою, а також нам відомо про спроби перекладу творів 

українських письменників німецькою. Дослідження такого раннього доробку 
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Мелетія Кічури дозволяє доволі чітко простежити траєкторію розвитку 

майбутнього письменника. 

Принагідно зазначимо, з документів Мелетія Кічури та його родини 

сформований особовий фонд, якому надано номер 163. Він зберігається в 

архіві відділу рукописних фондів та текстології Інституту літератури 

ім. Тараса Шевченка і складається з біографічних (листування, фотографії та 

матеріали родини) і творчих матеріалів, зокрема лірики поета, яку зібрано в 

теки за номерами 11, 12, 13, 14. Окрім того, літературний спадок Мелетія 

Кічури представляють проза, ліро-епос, драма, спогади, статті. У справі 

«Лірика Мелетія Кічури» налічується 200 аркушів рукопису, що містять 

кілька десятків поетичних творів. Більшість цих поезій невідомі читачеві. Ці 

твори з тих чи інших причин не потрапили до збірок, які упорядкував і 

видрукував галицький поет. Водночас, саме вони в сукупності з 

документальними свідченнями, спогадами допоможуть реконструювати 

особливості творчого почерку Мелетія Кічури, дозволять повніше 

охарактеризувати процес його становлення як поета, увиразнити певну 

структуровану естетичну систему. 

Чітких документальних свідчень про час написання наявних в 

архівних теках поезій немає, окрім одного запису Мелетія Кічури на 

сторінках зошита – «Дневник на рік 1902» [60, (163, 13)] з автографом поета. 

Беручи до уваги «персональну текстологію» рукописної спадщини Мелетія 

Кічури, враховуючи генетичні, психологічні соціально-історичні чинники, в 

межах яких формувалася специфіка творчої манери галицького поета, 

можемо відзначити в ній символістські тенденції.  

Як свідчать спостереження, символічна образність посідає значне 

місце у поезії Мелетія Кічури, опираючись на фольклорні джерела. Наші 

дослідження підтверджують, що усна народна творчість стала потужним 

джерелом для витворення індивідуального стилю Мелетія Кічури. 

Біографічні факти красномовно свідчать, що письменник захоплювався 

українською народною піснею, збирав усну народну творчість.  



72 
 

Не дивно, що творча манера Мелетія Кічури сформувалась у тісному 

зв’язку з фольклорними традиціями українського народу. Адже спадщина 

Мелетія Кічури цілком вписується в контекст стильових пошуків 

європейських письменників початку XX століття. 

Цей зв’язок простежується на всіх рівнях, починаючи з відтворення 

особливостей світобачення, закінчуючи символікою. Органічно вплітаються 

в індивідуально-літературний стиль письменника фольклорні елементи, які 

відображають життя людей. Поезія «Дві дороги» – це спроба  ліричного 

оприявлення вічної проблеми невідповідності бажань і мрій реаліям життя: 

Дві дороги простелились / Перед нами / Дві дороги закликають / Нас 

світами / Що перша дорога, / То чорний шлях / Що друга дорога, / То ясний 

путь / <…> По першій дорозі / Самі ми ідем / На другій всі наші / Надії ми 

шлем [60, (163, 11)]. Остання строфа дає нам зрозуміти, що насправді «дві 

дороги»  ведуть до логічного завершення, і автор розмірковує: Зійдуться, як 

прийде той шлях до кінця [60, (163, 11)]. Твір прикметний і як свідчення 

літературних вподобань Мелетія Кічури, оскільки його змістове наповнення 

дуже схоже із тематикою сонету Івана Франка «Дві дороги». Франків 

чотирнадцятирядковий вірш, як зазначає Богдан Тихолоз, репрезентує 

«розв’язання світоглядної дилеми вибору життєвого шляху. Та насправді це 

не альтернатива взаємовиключних протилежностей, а дві сторони одного 

процесу становлення духу» [125, с. 120].  

 Письменник творчо синтезує фольклорний матеріал, підпорядковує 

його своїм творчим цілям, надаючи їм оригінальної інтерпретації: Ходжу, 

нуджу понад воду / Біль серденько крає, / Із водою в край незнаний / Втіх 

утікає. / На прощання шепче стиха / Гей, не трать надії, / Проженуться 

брудні злидні / І здійсняться мрії [60, (163, 11)]. Семантичне поле води у 

ліриці Мелетія Кічури розширюється концептами-символами: «дощу», 

«річки», «озера», «моря (океану)», «сліз». 

«У фольклорній традиції образ води є надзвичайно багатогранним. 

Вода – джерело життя, одна з основних стихій Всесвіту, символ жіночого 
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начала в природі, животворної матерії» [66, 219]. Образ «води» репрезентує  

плинність, зміну і одночасно є засобом для розкриття майбутнього. Слід 

зауважити, що елементи водної стихії проходять наскрізними образами через 

усю творчість поета. 

З-поміж рукописного доробку письменника помітно вирізняється 

лірика, зорієнтована на стилізацію усної народної творчості. Поет 

захоплювався українською народною піснею, творчо синтезував 

фольклорний матеріал, підпорядковував його своїм цілям, надаючи їм 

оригінальної інтерпретації. 

Окрім зазначених візій, ліричній творчості Мелетія Кічури  

притаманні мотиви розмірковування над власним буттям. Так у поезії 

«Розумна ваша мова» ліричний герой з вразливою душею роздумує: Розумна 

ваша мова, / Прекрасні ваші ради / І ваша добра воля / Також не без принади 

[60,  (163, 11)], він усвідомлює власні юнацьки помилки, але, на жаль, час 

втрачено: І все, за що не брався, / Робив по своїй волі / <…> Дарма, що весь 

час / Робив одні лиш блуди [60, (163, 11)]. Він постає людиною з вразливою 

вдачею, дошукується істини, замислюється над сенсом власного існування, 

прикметний суперечливим ставленням до життя. Скажімо, у поезії «За чим 

тужить мені? Не мав я гарних днів» поет зосереджується на людській 

особистості поза суспільно-історичним контекстом, прагне створити 

власний, національно ідентифікований світ: «Літа мої дитячі – ряд 

струнких беріз / Що виросли на полі скрізь пустину, / Де буйні вітри гнуть їх 

аж до загину / Й ніхто не бачить горя їх, ні сліз [60, (163, 11)]. Не 

сприймаючи світу зла, ліричний суб’єкт шукає причину в собі, власну 

провину, засуджує свою пасивність стосовно кривд, що панують у світі: 

Коли я впав? Відтак в літа, мучливий вир, / Де не зумів я аж на дно пірнути / 

Хоч не лякався ні борби, ні скрути / Лишень дивився байдуже на вир [60, 

(163, 11)].       

Паралельно до цього песимістичного  ланцюжка  в інших творах 

розгортається схожий ряд асоціативних смислообразів: «сльози», «біль», 
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«сум», «недоля», «могила», «сльози», наприклад: Хай біль важкий, 

нелюдський / Шматує твою грудь, / З холодним, гадким видом / Вертай 

тернистий путь [60, (163, 11)]. Однак, ліричний герой, незважаючи на важкі 

обставини, повинен чітко йти до мети:  Не дай діждатись рани / Чужим, 

брудним рукам  [60, (163, 11)]. Такий фінал поезії  за авторським задумом 

виражає не сумнів, надію чи припущення, а тверду впевненість у можливості 

досягнення мети. Зазначені інтенції вказують на виразні риси 

ранньомодерністської естетики, ба навіть більше декадентського 

світовідчуття. Поет усвідомлював екзестанційну кризу, втрату істин та 

цінностей, обмеженість можливостей людини. Переживання самотності, 

болю і відчаю, втрати сенсу життя, мотиви смерті, занепаду, роздвоєння 

душі, чорно-біла гама кольрів – основні характеристики ранніх спроб 

письма. 

Беручи до уваги біографічні чинники та суспільно-політичні, можемо 

стверджувати, що лірична поезія Мелетія Кічури – це роздуми над своєю 

долею, позначені особливим світовідчуттям та світобаченням. Його творчий 

процес можна осягнути через ретельний мікроаналіз поезій.  

Риторичність і символістська образність («білі хати», «країна сліз і 

муки», «на славу краю», «порвеш окови», «доробок прадідів», «колисковий 

спів») відзначають поетику ліричного твору «Між гордим жив і завзятим 

людом». Предметом міркувань в зазначеному сонеті є художня рефлексія 

про рідний край, ностальгія за ним: Між гордим жив я і завзятим людом, /  

Що своїх береже доробок прадідів, / Що братом і врагом для своїх ворогів, / 

Що світ збагачує своїм невтомним трудом [60, (163, 11)]. У цих натхненних 

рядках вчувається віра в ідеал, щасливе майбутнє. 

Варто відзначити схожі тенденції розвитку поетичної рефлексії й у 

вірші «Україно! Краю сліз і муки». Поезія здебільшого алегорична, 

позначена щирістю почуттів автора: Україно! Краю сліз і муки / Своїм синам 

вмиваєш серце, груди / На слави краю замінили їй могилу / <…> І вороги 

важкі втечуть з твоєї хати / І станеш ти сама собі хазяйнувати / 
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Розквітна, статна і до всіх привітна [60, (163, 11)]. Ця поезія – своєрідна 

поетична декларація митця. Його ліричний герой перебуває у пошуках 

світла, добра і краси, загалом справедливості. Він  мріє про майбутнє своєї 

Батьківщини. 

При дослідженні тексту зазначеного твору помітна цікава деталь –  

остання строфа поезії зазнала модифікації, тобто, в початковому варіанті 

вона звучала так: І ще в захваті всі народи Європи / Можуть дивитись на 

твої білі хати / А ти до всіх будеш привітна [60, (163, 11)]. Ці авторські 

виправлення свідчать про його бажання удосконалювати свою поетичну 

майстерність, допомагають реципієнту хоча б почасти змоделювати процес 

авторового поетичного письма. Принагідно зазначимо, що всі архівні тексти 

мають дуже велику кількість виправлень, деякі поезії перекреслені, інколи  

окремі строфи Мелетій Кічура дописував на краях аркуша або збоку. 

 У ліриці Мелетія Кічури наявна велика кількість символів 

психологічної семантики. Йдеться, зокрема, про серце («серденько крає», 

«серце защеміло», «серцем все болів», «серце рвало», «серце почує зболіле, 

вразливе»), душу («душі дорогої», «весна розбудить душу», «там душею, 

серцем рвався»), сльози («даремний плач», «плачі і нарікання», «плакали-

ридали», «і хто ж промірив тії слези», «перли-сльози», «дві великі-слези, дві 

ясні перлини»), думки («рояться рої-думи», «сонні думи»).  Ці образи-

символи поет вживає здебільшого на означення емоційного стану 

особистості і найчастіше вводить до метафоричних конструкцій, які  стають 

маркерами його поетичного письма. Суголосні мотиви знаходимо у поезії 

«Згадав я вам, мої бори». Це, в певному сенсі, сумний спогад про світ 

дитинства і юності: Згадав я вам, мої бори / Весь вік зелені, задумчиві, / 

Згадав і в серці згомоніли струни / На ваші шуми вередливі [60, (163, 11)], а з 

іншого боку, – візія планів на  майбутнє: Збирався я на переможні бої / До 

вас я клявся, що за вищу правду / Не пожалію душі дорогої <…> Згадав я 

вас, і серце защиміло / Заблискли очі перлами-сльозвами / Як дитина хвора / я 

затужив за вами [60, (163, 11)]. У цих зворушливих ліричних рядках 
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відчуваються інтимні переживання героя. Він досить часто то стриманий, то 

палкий, то сумний, то радісний, адже все, що відбувається  навкруги, 

відбиває закономірність буття. 

Символістське осмислення майбутнього оприявлене і у поезії 

«Ходжу, нуджу понад воду». Перша строфа ліричного твору песимістична: 

Ходжу, нуджу понад воду, / Біль серденько крає / Із водою в край незнаний / 

Втіха утікає [60, (163, 11)]. У наступних рядках за допомогою антитези 

автор проектує візію щасливого майбутнього: На прощання шепче стиха / 

Гей, не трать надії, / Проженуться брудні злидні / І здійсняться мрії [60, 

(163, 11)]. Варто зробити акцент на тому, що загалом  світобачення митця 

тяжіє до контрасту, схожі мотиви ми зустрінемо і в поезіях надрукованих 

збірок. 

 У митця також простежується тенденція переосмислення одного із 

найпоказовіших образів символізму – смерті. Як правило, поет асоціює її з 

могильними квітами: Всі могили зеленіють / Більше всіх ростуть, цвитуть / 

Кипариси, мірти, ружі, / Всі вони красу несуть [60, (163, 11)]. Після 

прочитань перших строф складається враження, що оживає природа, домінує 

життєдайне сприйняття автора. Однак, в наступних строфах естетично 

довершена пейзажна картина відходить на другий план і з’являється образ 

самотньої могили, яка «нерадиво на буденний світ глядить». Відтак: 

Задзвонили сумні дзвони, / Залунав жалібний спів <…> Всі там плакали, 

ридали / Лиш могилонька одна / Усміхнулась, звеселялась <…> Вже чорніть 

не буде / Вже і роза й руна / І барвінок проросте [60, (163, 11)]. Найбільше, 

що вражає в цій поезії, – це дивне поєднання трагізму з оптимізмом.  Подібні 

контрасти (життя – смерть) часто зустрічаються в поезії Мелетія Кічури. 

Скажімо, у творі «Блукав я звільно між рядами» ліричний герой спостерігає 

за дитиною на цвинтарі: Та ось почувся плач дитини, / Що до могили 

прилягла, / Побачив руки дві біленькі, / В них роза-квіточка цвила [60, (163, 

11)]. Дещо під іншим кутом зору герой сприймає смерть рідної людини цієї 

дитини. Він навіть припускає: І хто ж проміри тії слези, / Що на могилу 
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пролили / І хто ж провіри тії болі, / Що серце рвали без ваги [60, (163, 11)]. 

Суть цього твору водночас трагічна й оптимістична: смерть і сльози 

маленької дитини допомогли зрозуміти герою, що не потрібно прагнути 

вмерти, бо це завдасть «невимовну муку» рідним. 

Символістська лірика Мелетія Кічури – це не тільки поезія роздумів, 

філософських міркувань, осмислення майбутнього чи загробного світу, але й 

поезія любові. Вочевидь твір «Я не забув тебе» – це не лише лірика почуттів, 

а й поезія думок: Я не забув тебе моя розквітла квітко, / Весни моєї 

досвітку сріблистий / Моєї  душі дорогоцінна сітко / Моєї пісні струмочку 

перлистий <…> О, як же міг би я тебе забути [60, (163, 11)]. Відтак 

ліричний герой розмірковує над власними почуттями, рефлексує щодо 

внутрішнього світу. Багатозначна символіка, зосереджена в означеній поезії і 

виражена концептами «ти мої дужі крила», «моя ти неміч», «неземна сила»  

та ін., підсилює авторові інтенції. Ці образи-символи поет уживає 

здебільшого на означення емоційного стану особистості і найчастіше 

вводить до метафоричних конструкцій, які  стають маркерами його 

поетичного письма. 

Водночас в  ліриці Мелетія Кічури знаходимо чимало пейзажних 

образів. Природа допомагає ліричному суб’єктові виразити свої почуття. Ці 

компоненти поетики досить органічно введені в структуру твору, емоційно 

насичують його. Схожі особисті переживання героя спостерігаємо і в іншій 

поезії: Кого шукаєш ти чарами твоїх віч, / Кого голубиш ти, здвигаючи 

бровами, / Що звиснули, мов ясна ніч / Кого торкнулася гарячими руками [60, 

(163, 11)]. Складається враження, що попри головну тему кохання в 

означеному творі ліричний герой не стільки переживає, скільки осмислює 

свої почування: На Бога! Озовись, промов одне хоч слово / Мовчиш? Дарма, 

дарма твій образ – тінь [60, (163, 11)]. 

Зрозуміло, що зазначені авторові рефлексії здебільшого стосуються 

його внутрішнього світу, індивідуально-психологічних чинників, які 
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спричинилися до творення  такої художньої цілісності на ранніх етапах 

творчості. 

Одне з чільних місць у рукописній поезії Мелетія Кічури посідає 

пісня, про що засвідчують записи у теках рукописної спадщини та назви 

його віршів («Гей музики, скорше грайте», «В корчмі скраю то музики», 

«Ой, по полю походжаю» та ін.). Поетові пісні – тужливо-елегійні, 

меланхолійні, прощальні, сумні. Ліричний герой то возвеличує свою 

обраницю, то захоплюється її красою та чарівністю, що нерідко приводить 

до своєрідного драматизму лірики поета, оскільки ідеал коханої виявляється 

недосяжним. Відтак, чимало творів-пісень позначені безнадією, тугою та 

болем від нерозділеного почуття.  

На основі проведеного дослідження можемо зробити висновок, що 

специфікою ранньої творчої манери Мелетія Кічури є спорідненість його 

поетичного слова з усною народною творчістю, поєднання 

передсимволістських образів з індивідуально-авторськими. Окрім того, 

зважаючи на мистецькі пошуки поета, сонети  також посідають важливе 

місце в його ранній творчості. Такі вподобання Мелетія Кічури були 

зумовлені його високою освіченістю, знанням мов, розумінням специфіки 

культурної атмосфери минулого, орієнтацією на здобутки української та 

світової літератури. 

 

2.1.2 Дебютна збірка «Без керми» 

Вивченню періоду українського модерну присвячено багато 

досліджень, зокрема Тамари Гундорової, Миколи Ільницького, Соломії 

Павличко, Ярослава Поліщука, польської дослідниці Агнєшки Матусяк і, 

безумовно, знаного літературного критика початку ХХ століття Миколи 

Євшана й ін.  У стосунку до ранніх творчості Мелетія Кічури найбільш 

цікавою для нас є думка Ярослава Поліщука про те, що галицькі модерністи, 

які «об’єдналися задля утвердження на українському ґрунті нової 

європейської естетики, відчували спокрівленість із сецесійною символікою. 
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Відень був значно ближчий галичанам, ніж східноукраїнським 

письменникам – не стільки географічно, скільки духовно» [102, с. 103]. 

Окрім того, науковець наголошує, що філософсько-естетичні засади 

сецесійного руху втілюють домінанту нової естетичної моделі, де поряд  з 

есхатологічними настроями утверджується ідея оновлення – «мистецтво 

конструювання образів, вирафінування основних символів антропологічного 

світу» [102, с. 202]. 

Початок XX століття характерний пожвавленням  культурного життя 

в Галичині. Олег Баган у передмові до книги «Михайло Рудницький. Від 

Мирного до Хвильового. Між ідеєю та формою» писав: «Епоха модернізму в 

українській культурі (1890-1940-і рр.), яка ще чекає свого цілісного 

осмислення  і пізнання, формувалася дещо химерно, фрагментарно і 

специфічно у порівнянні з типологічно подібними явищами в інших 

культурах. Велетенський за європейськими мірками народ з тоненькою 

плівкою обережності і делікатної інтелігенції, зім’ятий силою двох імперій, 

повільно входив у нову епоху, переважно не зауважуючи її багатющих ідей і 

мистецьких візерунків, уперто напружуючись у зусиллі національно вижити, 

зберегтися перед могутніми витоками асиміляторства індустріальної 

цивілізації. Українська інтелігенція дещо заздрісно поглядала на культурно-

національні здобутки своїх західних сусідів, народів Середньої Європи, і 

мріяла малими кроками, розумними діями привести свою культуру до того 

рівня повноти й багатогранности, які бадьорили її погляди ось тут поряд, за 

Бугом і Карпатами» [110, с. 3]. 

  Ідейним та організаційним центром формування українського 

модерну в Західній Україні, як відомо,  літературно-художній гурток 

«Молода Муза». Спілкування Мелетія Кічури з молодомузівцями дало 

поштовх поетові для актуалізації в художньому творі концептів смутку, 

занепадництва, апокаліптичного відчуття, що загалом  характерно для 

представників цього угрупування. «Покоління, яке можна означити іменами 

Василя Щурата, Марка Черемшини, Василя Пачовського, Петра 
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Карманського, Богдана Лепкого, Михайла Яцкова, Антона 

Крушельницького, Остапа Луцького, Миколу Євшана, Володимириа Бірчака, 

Михайла Голубця, Степана Чернецького, Івана Труща, Станіслава 

Людкевича та ін., спробувало прорвати коло відсталости, овіяти мистецьку й 

інтелектуальну атмосферу українського Львова новими художніми 

устремліннями, ідеалами, стильовими формами в дусі західного модернізму. 

Цей «пробний тест» (Богдан Рубчак) українського модернізму в галицькій 

відміні не в усьому був успішний, довершений, але був цікавий, 

опромінений творчим оптимізмом і по-своєму націобудівний» [110, с. 4].  Як 

бачимо, витворювалася певна парадигма естетичних засад в українській 

культурі, яка відкривала нові простори літературних тем, урбаністичних 

візій, філософських уявлень.  

Певним стартовим майданчиком для Мелетія Кічури став модернізм. 

Поет, захоплюючись світовою модерністською літературою, частково 

наслідував її, водночас дбаючи про формування власної стильової манери. 

Збірку «Без керми» Мелетія Кічури прикметна тим, що вона була 

видана не на галицьких теренах, а в Кракові. Є свідчення, що на рідній землі 

автор контактував із молодомузівцями, зосібна з Богданом Лепким, який 

пізніше посприяв у Польщі виданню дебютної книги Мелетія Кічури. Хоча 

конкретних фактів про причетність письменника до організації «Молода 

Муза» немає, але його спілкування з молодими галицькими літераторами, 

обговорення їх модерністських експериментів, безперечно, мусили мати 

певний вплив на творчість юного студента Віденського університету, а 

згодом – правничого факультету Львівського університету.  

Образна система першої збірки галицького періоду Мелетія Кічури 

засвідчила формування декадентського дискурсу. Зокрема, мотиви туги і 

меланхолії, самотності й розчарування, життєвої утоми, песимізму є 

наскрізними у пейзажній ліриці автора.  

У Мелетія Кічури природа холодна і байдужа: Що цвило, зів’яло, 

пожовкло; / Що сіяло – згоріло, затьмилось», «І пустка настала довкола, / І 



81 
 

студінь і тиша могильна [53, с. 124]. За авторською емоційною стриманістю 

приховується складне й сильне переживання: Обвилася дума безсильна. / 

Обвилася тернєм колючим», яке вражає образною глибиною. Опис осіннього 

завмирання природи поступово запроваджує ще й тему смерті, «могильної 

пустки [53, с. 124]. Варто наголосити на схожості образів пейзажної 

символіки у поезії поетів «Молодої Музи» та Мелетія Кічури. Вони 

демонструє певне природнє декорування (яка йде від сецесійного стилю) 

внутрішнього стану людини. 

Часто автор при цьому вдається до паралелізму: Один лиш промінчик /  

блисне крізь хмари, / В мить будяться сонні / Срібні ненюфари» і «Одне 

лишень слово / Ніжне та пестливе / Хай вчує серденько / Зболіле, вражливе. 

Пейзажні картини співвідносяться з людськими настроями, відображають 

складні душевні  почуття й переживання. Відзначені вище схильність автора 

до дослідження внутрішнього світу людини, психологізації думок ліричного 

героя, передачі його стану можна вважати яскравим виявом таких чинників 

ідіостилю Мелетія Кічури, як його «психічний та біологічний світ» і 

«соціально-історичне тло». Оприявлюючись в тексті, вони допомагають 

реципієнтові осмислити порушувані проблеми, зокрема низьку активність 

лідера й народу в підтриманні стану власної національної самодостатності, 

що зумовлює появу мотивів розпачу, зневіри, нігілізму, суїциду. 

Принагідно зауважимо, що у духовній культурі ХХ ст. від колишнього 

ставлення до абсолюту не залишилося нічого. Надія Сангаєвська у своїй 

науковій розвідці «Сотеріологічні мотиви творчості Івана Франка в аспекті 

християнства» зазначає: «У відповідності з цим філософські вчення завжди 

поляризуються за їхньою домінантою на життєствердні й життєзаперечні 

системи й антисистеми. При зіткненні еталонів із різною сумісністю можуть 

виникнути антисистеми. Повсякденне життя втрачає свою неодмінну 

цілеспрямованість, і люди починають шамотатися в пошуках сенсу життя, 

котрого вони ніколи не знаходять. І ось тут-то й виникають філософські 

концепції, що заперечують благість людського життя та смерті, тобто 
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діалектичного розвитку» [113, с. 22]. Тож не дивно, що на порозі ХХ ст. 

виокремилася низка «песимістичних» художніх систем. Статистика 

самогубств серед віденської інтелігенції на межі сторіч вражаюча. Так, 

Оксана Забужко стверджує, що це «відпорність» на філософський песимізм, 

у тому числі й літературно виражений [43, с. 71]. 

Під впливом таких течій, мабуть, декадентська естетизація смерті 

стала особливо істотним мотивом поезії Мелетія Кічури: Між народом, на 

чорнім возі, / Сиділа смерть мовчазна і грізна / Та мовчанням вже світу 

голосила: / Непобідима тільки я одна. У вірші «Дзвонили дзвони – улицями» 

на перший план виходять роздуми, навіяні спогляданням похоронної 

процесії, із яких випливає образ «безсильної» людини і неминучої смерті, 

якій слід «вклонитися аж до самих ніг» [53, с. 146]. У життєвому фіналі 

ліричний герой, «аж утомившися, в безсильности, в відчаю» [53, с. 125]. 

Образ могили часто виконує роль «кінцевого удару» – місця 

нездійсненних мрій: Минув мій час, мої найкращі мрії / В могилу забуття 

давно я поховав / Так, поховав, немов зів’ялу рожу, / Мов недопитий, 

стрісканий пугар, / Мов занімілу, срібнострунну арфу, / І жду… [53, с. 65]. 

Ліричний герой Мелетія Кічури не конкретизує причину своїх депресивних 

станів, а лише говорить про розчарування, безсилля, душевну втому, 

внутрішню спустошеність, мовляв, життя завжди пов’язане із низкою втрат – 

юнацьких солодких ілюзій, примарних планів на майбутнє і под.: Даремне 

чар надій пестить тебе, дитино! / З похиленим чолом – з блідим похмурим 

видом / Верстатимеш свій шлях до чорної могили, / Аж знидіє твій дух – 

зів’януть твої сили [53, с. 39]. Дарма що «людській біль немов пожарні 

дзвони, / Та наче дзвони ті не знають смутку, жалю, / Коли повз них ідуть 

понурі похорони» [53, с. 7]. Уявне перебування в загробному світі «галок і 

чорних круків» переносить героя в тишу, «чи то могильний сон», яка нагадує 

йому власне життя. Наскрізна «цвинтарна тематика» у вірші «Утомлена 

душа…» спонукає героя до переживання, він навіть закликає: «заперестань 

тужить за світлом ясних зір» [53, с. 136].  
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Ці, майстерно виписані, картини цвинтарної тематики, частково 

зацитовані, повною мірою розкривають смислообрази смерті у творчості 

письменника Такі конотації переважно неґативні. Здається, що світ живих 

людей для героя Мелетія Кічури не існує; загробне буття не тільки манить 

персонажа до себе, воно може ще багато розповісти й про край «давно 

минулих літ». Так, у поезії «Копав гробар і викопав на світ» описано героя, 

який підняв з могильного мороку «декілька людських костей». І хоча сонце 

осушує їх, весняні квіти чарують прекрасними запахами, а жайворонок 

«роздзвонює свій спів», проте вони сплять і життя їм байдуже. Ліричний 

герой запитує в однієї з них: Чи можеш розказати про твій туземний путь? 

[53, с. 141–143], а у відповідь отримує тужливий зойк. Бо помер господар 

«костей» за «ідеї святі», але відчув, що надаремно. І тільки там, у світі 

«вічного сну», йому добре й спокійно.  

Так, Тетяна Мейзерська, аналізуючи творчість молодомузівців, у 

статті «Філософія екзистенціалізму у поетичній творчості молодомузівців» 

розглядає поняття туги як одну з центральних категорій екзистенціалізму 

поруч з категоріями «межі пізнання», «страждання» та «любові» й 

наголошує: «не можна не зазначити одну досить істотну рису 

екзистенціальної рефлексії групи: у їх розумінні життя – не абсурдне, воно 

не може бути абсурдним! Дух на роботі користується життям для 

піднесення, просвітління, «совершенства» [84,  с. 52].  

Отже, беручи до уваги зазначені міркування, з-поміж 

охарактеризованих чинників ідіостилю Мелетія Кічури найістотнішим 

можна вважати т. зв. «особливості психічного складу автора». Він зумовив 

переважання в поетичній канві  ранньої творчості автора мінорної 

тональності тексту. Означені концепти з неґативними емоційно-смисловими 

відтінками домінують у ранній поезії поета. Вони виявляються на різних 

рівнях (передусім лексичному).  
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Очевидно, поет зосереджував увагу на ключових ракурсах 

особистого, історичного, суспільного, власне художнього буття, аби 

допомогти реципієнту краще зрозуміти підтекст поетичного дискурсу.  

Декадентські мотиви в збірці «Без керми» подекуди відступають на 

другий план, і тоді з’являються такі образи, які можна вважати 

символістськими: зламані, нездатні до польоту крила; самотній мандрівник, 

який часто іде «в нікуди» по каміннях або пустелею; душна і гнітюча 

атмосфера; руїни; звернення до Музи; плинність часу; рух коня як символ 

намагання й спонуки йти вперед.  

Символістським видається звернення ліричного героя до Музи – 

«ясна пані». Він ніби прагне розповісти, чому завітав до неї, чому не просить 

у володарки розради. У діалозі митця з нею відбиті переживання, пов’язані з 

творчим процесом народження художніх образів, динамікою думки, 

душевними катастрофами ліричного героя, який шукає спокійного місця: 

«[…] перейде буря – стихне шум – я піду, Пані» [53, с. 171]. Образ музи-

порадниці паралельно розкривається з образом ліричного героя («зраненого 

звіра»), що, утікаючи від натовпу, покидає рідний край із надією на 

порятунок. Варто зауважити, в основі світогляду символізму закладена 

закодована, прихована  за видимою грою явищ вища істина буття. Така таємниця, 

не може бути осягнена раціонально, а лише підсвідомо. Вона  відтворює  

прихований зміст, стає символом та головним конструктивним засобом 

художньої системи символізму. 

Яскравим символістським образом стає в збірці й «душа». Вона то 

«хора», то рве «важкі кайдани» і по землі «ступає, як по грани», але щораз 

душа «окриляється» і мчить, «де світла океани». У поезії «Поклін» ліричний 

герой схиляє голову перед «гордими душами», які сміливо, без вагання 

залишили земне життя. І знову автор вдається до порівняння потойбічного 

світу, у якому відпочивають душі, із реальною дійсністю – «світом нудьги», 

«провалля сліз, ридання, стонів». Той інший світ, на думку поета, набагато 

кращий. Загробне життя Мелетій Кічура навіть ідеалізує, бо воно не має 
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«оков». Кайданами герой називає як любов, так і ворожнечу й біль. Драма 

земного життя душ не стільки висловлюється, скільки вимальовується з 

окремих штрихів, промовистих художніх деталей: Я не питаю, чи самі ви, /  

Чи то в гурті і де пішли ви / Останню хвилю зустрічать: / Чи на поля, що 

кров’ю сплили, / Що до півночи гомоніли / Від грому, гряхоту гармат;  / Чи 

на бурливі від безодні, / Чи на верхи стрімкі, холодні, / Чи в підземелля вічно 

темні, /  Неначе келії тюремні,  /  Чи, позабувши рідні хати, / Пішли 

безцільно ви блукати [53, с. 28]. Така розчарованість і безпорадність часто 

змінюються в автора закликами до боротьби, вони підсилюються 

символістськими порівняннями: «збудись, душе, хижим орлом», «раненим 

левом пробудись», отримай силу тваринного світу, бо саме у ньому існує 

гармонія [53, с. 49].  

Психологічний мікроклімат епохи, із симптомами декадентської 

зневіри і розчарування, умови та обставини життя, безперечно, мали 

неабиякий вплив на творчість поета. Тому ми часто зустрічаємо в поезії 

образ «путника» [53, с. 110–111], котрий подорожує, шукаючи «країну ясних 

зір».  Мандрівник, здається, знайшов цей край, «найкращий в світі край», але 

його там ніхто не чекає; тоді він веде діалог із самим собою, бере «костур 

мандрівничий» і йде, куди шляхи ведуть. Інші «путники» бредуть 

«мовчазними рядами» [53, с. 126], сподіваючись потрапити в царство мрій. 

Проте ніхто з мандрівників не помічає, що шлях зовсім не правильний, що 

блудять вони «манівцями».  

Фінал у поезії Мелетія Кічури передбачуваний: одні мандрівники 

падають у провалля, а інші «повільним, тихим хороводом» ідуть у незнаний 

світ. У поезії «Memento mori» описані ченці, які полишили  земний світ, вони 

здаються авторові неземними святими істотами. Порівнюючи їхні очі з 

«алмазом, управленим в янтар», поет показує аскета, який знає свою мету 

життя, бо натхненний вірою в Бога; і зовсім недоладне його фізичне тіло не 

псує в очах ліричного героя тієї прекрасної картини, яку автор називає «очи-

сни» [53, с. 47]. Такі  образи у поезії Мелетія Кічури підтверджує 
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переважання декадентського світовідчуття, яке притаманне 

«молодомузівцям». Вони забарвлюють поетичні тексти у темні тони, 

наголошують на трагічних моментах людського існування. 

Сецесія, за словами Юрія Легенького, була помітним явищем у 

європейській культурі початку ХХ століття – як «стиль, що  набув  своєї  

чіткої іконографії, своєї алхімії слова» [70, с. 112]. Виявилась вона і в 

літературі львівського модерну, яка творилася в багатонаціональній державі 

в період небувалого розквіту всіх виявів мистецтв, утілюючись у 

загальноєвропейських і етнічних формах. Істотною рисою українського 

модерну, на переконання Юрія Бірюльова, було звернення до глибоких 

традицій народного мистецтва. Цей дослідник акцентує увагу на тому, що 

українська сецесія стала прикладом особливо складного взаємозв’язку 

інтернаціонального та суто національних начал, через що її національно-

романтична версія диференціювалась на кілька розгалужень: українська 

(«гуцульська») сецесія, польський «закопанський» новий стиль, 

ретроспективний варіант («середньовічний», польський та український), 

європейський модерн [10,  с. 27]. 

Подібну думку висловив Ярослав Поліщук, наголошуючи, що 

«сецесійний стиль… виразив утому та розчарування міською культурою, 

прагнення до першоджерел, захоплення природою…» [102, с. 198]. 

Досліджуючи поетичну спадщину Мелетія Кічури, можемо виділити 

чимало характерних для сецесії мотивів, що виступають носіями ідіостилю. 

Скажімо, у поезії «Ізвив я китицю собі» [53, с. 148–149] ліричний герой 

плете вінок з екзотичних квітів, відкидаючи фіалки, гвоздики, «любий 

дзвінок», лілії  і «маки із рідних ланів», а беручи натомість тільки квіти 

забутих земель, завдяки чому потрапляє в країну ідилії. Чаруючий бальзам 

стає символічним утіленням ліків, які гоять душу. Складається враження, що 

герой милується екзотичними квітами, проте вони його ваблять не красою, а 

тим що ростуть у «забутих країнах», де життя завмерло «під гнітом 

холодних руїн». Він прагне самотності, «архангельської чистоти», бажає 
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знайти «скарби незгублених плес» [53, с. 149]. Здавалося б, усе в цій поезії 

гармонійне й досконале, але автор, як завжди, акцентував на місце для 

відчаю, наголошуючи, що треба пам’ятати про плинність людського життя і 

неминучість смерті: Рута, рута і безлисті рожі, / І любистки чорні, 

перецвилі, / Поміж ними нетлі чорнокрилі, / На загробних висланців погожі. / 

Посіріли зводи сафірові, / Під ногами скиби не покоси, / Позгасали ранки 

пурпурові, / В іней стялись животворні роси [53, с. 145—149]. Така 

рослинна символіка у поезії Мелетія Кічури співвідносна з творчістю 

молодомузівців і демонструє традицію рослинного декорування. Ярослав 

Поліщук, аналізуючи поезію молодомузівців, зазначав: « …ефекти 

декорування тут важливі не самі по собі, вони стають істотним складником 

сугестивно-психологічної матерії самої поезії, визначальним засобом 

художнього коду» [102,  с. 201]. Окрім того, науковець переконаний, шо 

«орнаментальність» (криві лінії, спіралі, крапки, лями, блискавки тощо) 

своєрідні «підтекстові ефекти», які вказують на психологізм і філософську 

рефлексію творчості митців [102]. У вірші «Давно, в дитинстві віщий снив я 

сон» Мелетій Кічура вдається до поетизації образу квітів, котрі порівнює з 

чарівною казкою, яку розповідала мати. У наступній строфі знаходимо 

метафору, у якій переплелися звуки музики й барви фарб: Дзвінка мелодія 

розніжених красок / І тонів світляних пестила мою душу / І світло золоте 

кидала в темну глушу, / Ті співи, що лились із барв ніжних квіток. І цілком 

логічно, що у згодом з’являється фантастична  істота, яка в результаті 

потьмарила душу героєві і «демоном лихим у простір улетіла». Такі 

контрасти простежуються і в інших поезіях: Останній промінь згас, / Знімів 

останній спів, / З лугів колишніх крас / Останній цвіт змарнів / Важкий, 

мутний півсон / Понад шляхом движить, / Голодний гайворон / В туманну 

даль летить. / Який утомний шлях! / Сідаю під хрестом -  / Як перелетний 

птах / З підстреленим крилом [53, с. 136]. 

Варто зауважити, що до «улюблених прийомів» молодмузівського 

письма Ярослав Поліщук відносить  використання рослинних мотивів.  На 
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його думку флористика допомагає авторові реалізувати свою ідею, сприяє 

створенню «художніх ефектів екзотичного, незвичайного, фантазійного,, що 

не лише захоплювало публіку, а й справляло враження зовсім іншого світу, 

абсолютно відмінного  та протиставного реальній дійсності» [102, с. 193]. 

Схожі інтенції знаходимо і в інших поезіях Мелетія Кічури. 

Метафорично увиразнює свої думки поет у поезії «Згарища», порівнюючи 

замок із «демоном руїни». Понурий пейзаж уже не може ожити, надії немає: 

І хоч несесь леготь з далекої країни, / І хоч скажено б’ють потужні крила 

бурі, / Ні іскра не займесь…Вселадна сила тліни / Навіки погасила згарища 

понурі [53, с. 174]. Ліричний герой в розпачі констатує: Вас навіть ясний 

грім збудить зі сну не в силі / Ви наче серце те, що в домовині тліє, / Що 

вчера ще леліло думи легкокрилі [54, с. 174]. Для підсилення емоційної 

тональності вірша, Мелетій Кічура змальовує образ серця в домовині. 

Гнітюче емоційне забарвлення поетичних строф, присмеркові пейзажі 

справляють враження темної ночі, приреченості, блукання, вмирання.  Така 

сецесійна поетик «апелює», за слова Ярослава Поліщука, «до людської уяви, 

ґрунтується на візійних асоціаціях. Протиставлена дійсності , вона вела 

людину в дивну й чудову країну мрій, фантазій, казки, ідилії. Умовних 

характер мистецтва туту проявлявся відверто, навіть деклараційно» [102, с. 

193]. Відтак для «пошуках взірців для наслідування майстри-сеціоністи 

звернулися до природи». Ярослав Поліщук спобував охарактеризувати 

«химерні» образи природи, які перепліталися з міським життям. «Сецесія 

репрезентувала культурні смаки та потреби міста, базувалася на тих 

широких можливостях, які відкривало місто на межі  XIX–XX ст. у галузі 

технології та декоративно-прикладного мистецтв» [102, с. 193]. Беручи до 

уваги, зазначені мірування, можемо стверджувати, що митець у поезіях своєї 

дебютної збірки «Без керми» зумів не лише поєднати декадентські й 

символістські образи, а й витворити специфічний концепт втоми та 

розчарування, прагнення до першоджерел, до природи, що став характерною 
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ознакою сецесійного стилю і показав пошук творчої індивідуальності через 

опанування панівного творчого методу окремого часового проміжку.  

Схожі контрасти загалом характерні для поезії Мелетія Кічури і часто 

визначають специфіку його індивідуального стилю. Іноді автор  підсилює 

семантичні рівні своєї поетики національним музичним колоритом: 

колисковими,  піснями «про карі очі і чорні брови», «про степ без краю», 

«про пінисті води, вічно шумні бори». 

Тут варто процитувати думки Ярослава Поліщука із згаданої вище 

праці: «У сецесійному стилі вимога естетизму означала пошук і відкриття 

нових засобів художньої досконалості, а також прагнення до гармонізування 

різнорідних образів та технік» [102, с. 195]. Зокрема, чітко простежується 

пейзажна лірика Мелетія Кічури: флористику з яскраво вираженими 

декадентськими настроями, і власне сецесійну поезію із притаманними їй 

«естетизмом», «екзотизмом», «надзвичайною фантазійністю». 

Такі  зазначені образи дають нам змогу відчути складність поєднання 

в індивідуальній художній свідомості Мелетія Кічури цінностей, які 

розвивались на багатоскладовій етнічній основі в руслі 

загальноєвропейського сецесійного феномена: У повінь сліз змінився світа 

біль і сум - / В безпристрасну, нудну симфонію спокою, / І оловом паде єї 

безвучний шум / крізь замкнене вікно до темного покою. / Сиджу я при вікні, 

змагаюся з нудьгою / І вслухаюся бездушно в безконечний шум, / Що раз-на-

раз паде до темного покою / відгомоном сумним, одноманітних дум. / 

Години линуть, б’ють – Я зіваю що хвилі, / Вколисує мене оттой безвучний 

шум, / Що, бачиться, судьбу заколисати в силі. / Вколисує мене і шепче мов 

на глум: / Спи, спи, моє дитя! – Коли проснешся рано, / Буду шуміти ще, так 

piano, piano, piano [53, с. 134]. Поет відчуває, що тільки музика рідного краю 

може «згасити передчасний сум», на зміну «зловіщому свисту судьби 

швидких коліс» герой прагне почути «всю пристрасть гордих дум і боєвих 

пісень» [53, с. 134–135]. Означені візії «стають темами символічного 

втілення плинності людського життя, в якому  належить з екстатичною 
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радістю та захватом сприймати кожну миттєвість, кожне враження чи 

відчуття, але водночас пам’ятати про ефемерність радощів світу та темну й 

понуру тінь смерті, що чигає на людину щомиті» [102, с. 195]. 

Яскравим прикладом лірики, позначеної етнічними характеристиками 

є вірш «Опришок»: З неприступних ярів він виїхав на шлях; / Під ним 

огнистий кінь, покритий черпаком, / Він сам нужденний дід в мерзенних 

лахманах, / Спокійно дремле-спить, схилившись над сідлом [53, с. 106].  

Автор змальовує героя в похилому віці. Дозволяє реципієнту замислитися 

над проблемою старості, а згодом безпорадності. Однак перебіг подій, 

описаних у вірші, змінює не тільки погляд на проблему, він представляє 

іншого героя –  для якого «ще не все втрачено», бо він опришок: Враз кінь 

засуятивсь, потряс сильним карком, / Їздець прокинувся, вмиг курки два 

підвів, / Піднісся в стременах голодним, хижим львом / І вцілив у пітьму і – 

наче скам’янів [53, с. 106].  

Окрім того, як зазначає Наталія Вівчарик: «Теоретики літератури 

вважають, що заголовок твору виступає первинним ідейно-смисловим 

сигналом, «вказівником», який спрямовує реципієнта у потрібне русло, 

налаштовує на потрібне авторові сприйняття сюжету (образу, мотиву). Вона 

назвала заголовок психосоціолінгвістичним вузлом, який поєднує усі, іноді 

навіть різнопланові, простори твору у єдиний смисловий пучок» [21, с. 158]. 

Водночас назва поезії «Опришок» активізує фольклорний аспект. Мелетій 

Кічура прагнув «заглянути» в глибини душі одного з яскравих представників 

гуцульської краю, зрозуміти його сутність. «Сецесійний стиль,заявляючи 

про свою націленість на естетичний  досвід, у пошуку властивих художніх 

засобів звернувся до культурних напрямків  та стилів минулого – 

романтизму, бароко, класицизму тощо. Для поетики української сецесії  

важливе значення мали форми фольклору та бароко» [102, с.196]. 

   Схожі ознаки сецесійного стилю розглядає Аґнешка Матусяк у 

публікації «Сецесійний дискурс письменників «Молодої Музи». Науковець 

вважає, що для молодомузівців пріоритетним  виступає «постулат стильової 



91 
 

єдності й синтезу мистецтв, що пов’язує в оригінальну цілість поетичне 

слово, символіку, настроєвість із музично-пластичними елементами, 

постулат, який відображав не тільки втечу молодомузівців від монотонності, 

схематизму й пересічності тогочасної літератури, а й пов’язане з 

ніцшеанським культом «достоїнства» їхнє прагнення до «вишуканості 

поетичного жесту», що був метою естетичних пошуків багатьох 

європейський творців кін. ХІХ й поч. ХХ ст. і сутність якого означив Стефан 

Малларме у своєму відомому визнанні: “Дитинність існуючої літератури 

змушувала вірити […], що достатньо вибрати скількись там коштовних 

каменів і написати на папері їхні назви, навіть дуже детально, то зробиться 

коштовне каміння. Аж ні. Поезія полягає у творенні; треба в «я» перенести 

людські стани, зблиски такої абсолютної чистоти, щоб добре оспівані й 

видобуті на світло, вони стали в результаті клейнодами людини” [цит. за: 81, 

36]. Авторка наукової студії наголошує, що  «процитоване висловлювання 

цілком може стосуватись і молодомузівської творчості, стиль якої 

сформувало домінантне в символізмі свідоме прагнення поезії перебрати на 

себе функції музики. Ця тенденція мала слугувати вираженню того, що 

неможливо було передати словами» [81, с. 36]. 

Тобто, шукаючи нових, оригінальних форм зображення, поети 

вдавалися до поєднання слова і музики, що увиразнювало настроєвість 

тексту. «Музика  як креативна сила і прапричина всього створеного в текстах 

молодомузівців, – зазначає Аґнешка Матусяк, – стала, як і в інших 

європейських символістів, елементом поетичної онтології і 

антропології» [81, с. 37]. Поштовхом до пошуку звучання в слові стали, за 

твердженням дослідниці, концепції Новаліса та його уявлення про 

«універсальну мову музики», а також славетний заклик Поля Верлена: 

«перш за все й понад усе – музика» [81, с. 37].  

Поряд з поетичними образами, які дослідники традиційно відносять 

до власне сецесійних, у творчості Мелетія Кічури спостерігаємо й розмаїття 

жіночих типів. Ця лірика тематично багатопланова – від опису матері, що 
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наспівувала колискові пісні, до показу жінки-зрадниці. В уяві героя Мелетія 

Кічури народжується образ спокусниці, який чарує і манить його. Але фінал, 

як завжди, несподіваний: у кутку, замість звабливої жінки, «кістяк 

пожовтілий». Характеризуючи цей вірш, Микола Євшан зазначає, що так 

родиться поезія «свідомої самоошуки, напівщирості та вдаваної  простоти» 

[38,  c. 493], а образ жінки, як бачимо, часто виконує роль згубниці.  

Дослідження Аґнешка Матусяк «Молодомузівська femme fatale» 

засвідчує, що образ «фатальної жінки» дуже істотний для стилю сецесії; 

авторка виокремлює та осмислює цілий комплекс жіночих образів 

української літератури початку ХХ ст. загалом і творчості молодомузівців 

зокрема [81, с. 35]. Дослідниця зазначає, що поряд із тенденцією до 

змалювання «ідеалізованої, недосяжної, сповненої релігійних почуттів, 

чистої та цнотливої» жінки, існувала інша «фатальна, нечиста, перверзійна 

істота, яка не тільки спокушає чоловіка, а й призводить до його згуби» [81, 

35]. 

Подібне спостерігаємо у вірші «Чарівним сном, м’яким, попадним 

кроком» Мелетія Кічури [53, с. 22]. Автор порівнює кохання героя до жінки 

з ілюзією, яка обов’язково закінчується трагічно, і  констатує в підсумку: Та 

всадовившись раз під нашим правим боком, / П’є нашу кров і кпить, що дух 

наш ниє, в’яне… [53, с. 22].   

Як бачимо,  головними атрибутами фатальної жінки  у творах поета є її 

привабливість, магнетизм, приховування справжнього внутрішнього світу, 

характеру. Здебільшого Мелетій Кічура образ такої жінки пов’язується з  

розчарування та руйнуванням жіночого ідеалу: Вже може над раном 

зів’януть на віки / Побиті вітрами, заморожені квітки, / Затужить, 

заплаче безлиста тополя, / Стерниска прислонять осріблені сіти. / Вже 

може на раном покинеш душею, / Замліє тві уміх, затопиться в жалю, / 

Зіниці охмарить зачаяний смуток, / А голос розприсне, як чара з кришталю / 

Вже може на ранок поверну додому / Блідий та похмурий, з бажанням 

забути / На віки ті хвилі чарівної злуди, / Тих слів незабутніх розніжені 
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нути, / Ті щирі обняття, той жар поцілуїв, / Тоту невимовну, солодку 

знемогу – / Вже може над раном судьба заведе нас / На дику, розстайну 

дорогу [53, с. 123].  

Щойно процитовані строфи представляють думки ліричного героя, 

який не бачить майбутнього у стосунках з коханою. Навіть більше він 

сподівається, що вже скоро доля поверне їх на дорогу розлуки.   

Схожі до проаналізовних образів знаходимо і в збірці Івана Франка 

«Зів’яле листя».  Як зазначає Надія Сангаєвська: «автор оперує категоріями 

екзистенційної філософії. Головні постулати якої: щастя – сон, ілюзія; любов 

– також сон, омана, химерна мрія; життя – страждання, біль, тривога; буття – 

період від народження до смерті, а смерть – єдина реальність та єдиний 

вихід з усіх життєвих проблем, звільнення від страждань. Загальна, яскраво 

екзистенційно-антропософська філософсько-естетична концепція й 

проблеми соціального та національного буття, пророцтва й бунту, що 

переважають у поезії, тут відходять у тінь, на задній план, натомість у центрі 

уваги – особистісне людське існування (екзистенція). Опозиція любов і 

смерть – центральна філософсько-етична антиномія «Зів’ялого листя». 

Позбавлений надії на розділену, взаємну любов, герой приречений на 

страждання, сумніви й внутрішні питання, а відтак – на смерть. Любов – 

надія й віра; відсутність взаємності – біль, страждання; зневіра – смерть 

надії, а суїцид – вивільнення від болю. Танатичні за своєю природою 

екзенстенціали самотності, страху, тремтіння, тривоги, страждання, болю, 

туги, розпачу, відчаю найкраще характеризують модус людського буття у 

світі лірики І. Франка» [113, с. 22]. Аналогічні за тематикою образи-

концепти наштовхують нас на думку про міру наслідування Мелеієм 

Кічурою творчості Івана Франка. Підтвердженням цього є відомості 

сучасників про захоплення галицького поета мистецьким доробком 

Каменяра. 

Отже, аналіз образної системи  першої збірки галицького періоду 

Мелетія Кічури засвідчив формування у ній декадентського дискурсу. Його 
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характерними ознаками є меланхолійно-тужливі інтонації, культ 

страждання, настрій розпачу й відчаю, намагання українського інтелігента в 

непростій ситуації вирішити одвічне  питання буття, а також – осмислення 

смерті як ключового концепту, довкола якого структурується думка автора. 

Декадентська естетизація смерті оприявлена в збірці «Без керми» образами  

могильної пустки, похоронної процесії, загробного світу, передвісників 

смерті – галок, чорних круків, цвинтарної тематики. 

Письменник проектує в тексти образи гробаря, путника, ченця,  для 

яких життя не існує, їх приваблює загробний світ. Зважаючи на установки 

того часу, можна констатувати, що змістове наповнення збірки «Без керми» 

має виразну тенденцію до формально-змістового наслідування 

Мелетієм Кічурою творчості сучасників, репрезентує творчі шукання 

власної манери письма. Увиразнюють їх в ліриці галицького поета 

символістська поетика пейзажних, особистісних і суспільних контрастів.  

Окресливши  функціонування провідних мотивів, образів і творчих 

акцентів у  збіркці «Без керми» Мелетія Кічури, зазначимо, що особливо 

цікавим у цій ліриці є динамічна взаємодія декадентських, символістських і 

власне сецесійних ознак. Вона кладе відбиток не лише на ранню творчість 

автора, а й загалом формує  специфічний характер його поетичного доробку. 

Безперечно, уся творчість Мелетія Кічури – це складна художня цілісність, 

яка хоч і була позначена в певні періоди часу різними нашаруваннями, 

впливами, постійними пошуками й хитаннями, проте завжди виявляла 

особливу індивідуальність, талант поета, його художнє бачення, 

презентуючи появу ще не достатньо чіткої мистецької концепції. 

 

2.2. Збірка «Tempi  passati» як вершинний прояв авторського 

модернізму. 

У поетичному наративі збірки «Tempi passati» Мелетія Кічури 

достатньо відчутним є намагання автора, з одного боку, відмовлятися від 

звичного для тогочасної поезії фольклорного струменя, а з іншого, – 
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вдаватися до різних методів обробки фольклорної традиції. У зазначеному 

ракурсі стильова установка молодого поета виглядає досить-таки схожою до 

художньої практики молодомузівців, адже Мелетій Кічура, як і 

представники вказаного угруповання, намагався таким чином модернізувати 

українську словесність. Як стверджував Володимир Погребенник: 

«Зберігаючи питомі національні прикмети, творчість стверджувала при 

цьому модерний не ілюстративний підхід до освоєння фольклорної стихії. 

Він виявився в більшій вибірковості процесу, підпорядкуванні освоюваних 

фольклорних джерел історіософським (особливо в Миколи Чернявського, 

Василя Щурата), іронічно-сатиричним (Осипа Маковея, 

Сильвестра Яричевського) і психологічним підходам (Антагенела 

Кримського, Олександра Козловського, того ж Осипа Маковея) тощо. Поезія 

цих авторів творилася часто-густо на перетині внутрішньолітературної і 

фольклорної традицій, старих підходів і нових віянь, але збагатила рідне 

письменство рядом новочасних явищ суцільного художнього ефекту» [100, 

с. 7]. 

За нашими спостереженнями, фольклоризм збірки «Tempi passati» 

виявляється на кількох функціональних рівнях тексту, передусім – на 

троповому і ритмічному. Причому фольклорні знаки різних рівнів зазвичай 

функціонують у ній не відокремлено, а взаємопереплітаються, формуючи 

враження народнопісенного наративу. 

За влучним виразом Миколи Дмитренка, фольклор – «найбагатша 

універсальна художня система, вид мистецтва, де символи – основа і 

вершина, а водночас і спосіб творення цієї основи й спосіб досягнення 

вершини» [34, с. 124]. І цілком закономірно, що у ранній творчості 

Мелетія Кічури спостерігаємо чимало символів народнопісенного 

походження. Серед них   найбільшу частку становлять флористичні символи, 

пов’язані з фольклорною традицією. Про це засвідчують зразки його лірики, 
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які стилізовані під народнопісенний ритм. Наведемо, зосібна, такі яскраві 

приклади народного вірша в аналізованій збірці: 

 триколінний 11-складовик (4+4+3) – Розпустила  / вільха віти / Над 

ставком, // Розстелив ся / барвіночок / Беріжом, // Закувала / 

зозуленька / У ліску, // Обізвав ся / соловейко / У садку [57, с.19]. 

 двоколінний 10-складовик (5+5) – Повіяв вітер  / до сходу сонця, // 

Повіяв біля / мого віконця // Повіяв, дунув / з теплого краю, // І щось на 

серце / впало – не знаю [57, 54]. 

Особливо майстерно використовує поет символіку таких рослин, як 

калина, тополя, береза, явір, барвінок.  До ключових образів збірки належать  

образи квітів, зокрема рожі: Не для мене рожі-квіти / Чар весни – // Вийди, 

вийди, серця тугу / Розжени. // Вийди, моя голубонько, / Не барись; //  У 

дзвіночки, фіялки, рожі / Приберись [57, с. 19]. Як бачимо, фольклорне 

наповнення було одним з головних чинників, що структурував художній 

текст Мелетія Кічури.  

Своє фольклорно-символічне значення зберігають у багатьох поезіях 

збірки «Tempi passati» образи-символи птахів – пугача, крука, гайвороння та 

ін. Скажімо, у вірші «Ішлимось…» автор наділяє образ пугача символічним 

навантаженням: Неначе заклятий, я вперто мовчав, / Стрівожену любку 

тулив, пригортав – / Враз саме над нами, пугач закричав. / Тут любка крізь 

сльози: Буде вже, буде! / Пугач то не кличе, то лихо іде. / Я знаю: на тебе 

вже інша десь жде [58, с. 112]. Птах стає провісником зради, забезпечує 

психологічну мотивацію почуттів і вчинків ліричного героя, які оповиті 

асоціаціями невидимої туги. Провідне місце у творчості  займають і роздуми 

поета про тривожні передбачення чогось невідворотного, катастрофи. Раз у 

раз вчувається мотив туги, екзистенційної самотності. Трапляється образ-

символ чорного крука:  Понад полями линуть стадом круки / В імлисту 

даль – / Сумне понуре їхнє голосіння, / На чорнім криллю миготить проміннє, 

/ Як чорна сталь. / Слідом за ними стелиться  по нивах / Холодна тінь [58, с. 

89]. Як засвідчують судження Ярослава Поліщука такі ознаки «поезії 
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«Молодої Музи»  демонструють поступ європейського символізму, який 

утверджується на новій для себе території українського слова» [102, с. 201]. 

Відтак науковець говорить про «послуговування прихованими кодами» в 

поетичній канві твору. І наголошує, що така ознака творчості притаманна 

більшості поетів цього гуртка. Як бачимо Мелетій Кічура теж вправно 

використовував кодування у своїй поезії. Здебільшого такі коди-символи 

були «зредуковані»  і часто «з дивовижною  послідовністю та постійністю 

повторюються у творах різних авторів, інколи створюють враження 

написаного однією рукою» [102, с. 203]. Тому зрозуміло, що «стійкі коди» є 

визначальною характеристикою поезії молодомузівців, до якої тяжіла 

творчість Мелетія Кічури. 

Механічно перенесених фольклорних образів у ліриці письменника 

значно менше, ніж творчо переосмислених, наповнених новим змістом. Саме 

у творчому використанні й переосмисленні традиційних пісенних образів 

виявляється стильова еволюція поета, його вміння інтерпретувати 

фольклорні джерела:  Виринає вечірна на склоні, / Розжалена мева 

скиглить, / По милях безсонних, холодних /  Самотне човенце десь мчить. / 

Десь лине човенце і тоне / В сріблавій вечірній імлі; / Дві слизи, дві ясні 

перлини, / В низ кануть по чорній скалі [58, с. 79]. Дві сльозини-перлини 

символізують тугу за втраченим і розтоптаним коханням, вони стають 

наскрізним образом не лише ранньої, а й зрілої творчості митця.  Хоча цей 

образ і має фольклорні корені, однак ним, як відомо, часто послуговуються 

поети-модерністи.  

Скажімо, Олена Шегеда, характеризуючи специфіку поетичного 

символу в поезії «Молодої Музи», наголошує на тому, що її представники 

часто залучали «до смислового поля поетичного ще й символічне значення 

каменю та, зрозуміло, асоціації, пов’язані із цим значенням, поети 

підкреслювали цінність певних почуттів чи значущість певного явища, 

надавали відтінку таємничості й екзотики цим образам або, навпаки, 

намагалися підкреслити їх гнітючу семантику» [138, с. 222]. Саме такий 
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спосіб тлумачення образу перлини простежуємо в ліриці Мелетія Кічури: 

Знов будиш в серці нерозумні мрії, / Знов розсипаєш зрадних ласк 

жемчуги [58, 36]. Уведені «європейські» теми, мотиви оприявлюють 

траєкторію розвитку його ідіостилю митця. 

Еволюцію індивідуального стилю поета засвідчують також застосовані 

у збірці «Tempi passati» способи трансформації фольклорних тем і мотивів. У 

цьому плані можна виділити цілий цикл поезій – «Інес». У поезії «Так 

прийшли ми разом», стилізованій під народну пісню, читаємо про розлуку з 

коханою: Подай рученьку і підемо разом, / Та не потай ся до мети якої; / 

Підемо разом полем, оманьцями, / Підем шукати мрії золотої [58, с. 51]. 

Іноді кохання ліричного героя стикається з байдужістю дівчини, почуття 

якої залишаються для нього нерозгаданою таємницею: І зривав я білі рожі, / 

І кидав тобі під ноги – / Ти топтала білі рожі / І всміхалася так дивно [58, с. 

84]. Як бачимо, народнопісенна лірична стихія могутнім потоком мотивів, 

образів і виражальних засобів влилася в поетичну свідомість Мелетія 

Кічури, ставши своєрідною канвою для суто оригінальних, не позначених 

тенденцією до стилізації, віршів збірки «Tempi passati». 

Такий мотив, поширений у народній пісенності, має і численні аналогії 

в українській ліриці початку XX століття – «Semper idem» Осипа Маковея 

(цікавим є те, що  у збірці «Tempi passati» Мелетія Кічури один із циклів 

поезій теж назвав «Semper idem», що дослівно означає бути самим собою, 

або зберігати душевний спокій), «Зів’яле листя» Івана Франка, «Стара пісня» 

Богдана Лепкого.  З приводу означених міркувань, доречною буде думка 

Ярослава Поліщука: «Поет, безперечно, черпає насолоду у творчості, але 

водночас декларує надламність, утому й прагнення виходу поза межі 

життєвих реалій, які прийняти не може, бо це б зруйнувало його власну  

внутрішню гармонію, «голу душу» (С. Пшибешевський) творця. Світ у 

поетичних возіях цих авторів нерідко перетворюється на порожнечу, 

марноту; відчуженість, відмежованість від нього видається єдиним 

порятунком і водночас виходом поза порочне коло дійсності» [102, с. 202]. 
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Тому зрозуміло, що поети означеного періоду, шукали «свободу творення 

власного світу», відмежовуючись від буденності. 

Проведений аналіз засвідчує, що у формуванні ідіостилю поета 

важливим є і т.зв. географічний чинник. Краєвиди, природні та побутові 

умови, описи конкретних місцевостей (село, степ та ін.) ідентифікують місце 

дії у ліриці Мелетія Кічури – рідні для нього простори Західної України. 

Завдяки цьому виразним стає вплив життєвого досвіду на індивідуальний 

стиль письменника, що дозволяє нам глибше охарактеризувати емоційну 

базу формування авторського ідіостилю та проаналізувати ключові його 

чинники. Географічні реалії стають важливими для розуміння авторської 

творчої манери, яка еволюціонує від традиційних фольклорних мотивів до 

новаторських – сецесійних.  

Тематичний діапазон власне сецесійної творчості Мелетія Кічури 

періоду «Молодої Музи» розширюється в основному завдяки зверненню 

автора до нових мотивів – пейзажних, міфологічних, національних, 

філософських. Ярослав Поліщук так охарактеризував творчість 

молодомузівців: «Таким чином формується, зокрема в поезії, своєрідний 

тайнопис, яким послуговується невелике коло обраних. Суперечки щодо 

туманності й невизначеності цієї поетичної мови стали історією. Дослідники 

так і не дійшли однозначного висновку щодо природи поетичної мови 

молодомузівців» [102, с. 201]. Такі думки вкоте підтверджують тезу, що 

відбулася «зміна пріоритетів поезії з раціонального на емоційно-

чуттєве» [102]. 

Велика частина поетичного доробку аналізованої збірки репрезентує 

Мелетія Кічуру як талановитого мариніста. Пейзажні картини контрастують 

із тужливим настроєм ліричного героя, підсилюють психологічну напругу 

зображення: Я знов на самоті, я знов один, один. / Вдивляюсь крізь вікно в 

голубий небозвід – / О скільки тих ясних, чаруючих картин / Являється там 

мені! Уяви дивний плід <…>  Я знов на самоті, вдивляюсь крізь вікно – / 

Безумний, п’яний  день здрімався, занімів; / Що склалося, забулося давно, / І 
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відгомін замовк тих чорних, скучних днів / [57, c. 78], або На морі, далеко від 

суші, / Видніє скалистий остров, / Пристання безлюдности, глуші, / Посеред 

невгавних розмов [58, с. 107].  Такий острів посеред моря  також стає 

символом самотності,  відчаю,  а  море – бурхливою стихією, яка приносить 

смерть.  

Морська  глибина, на наш погляд, виконує роль містичного дзеркала, 

яке  відображає підсвідомі сторони життя і психіки кожного з героїв лірики 

Мелетія Кічури. Агнешка  Матусяк зазначає, що в поезії молодомузівців 

«психічне становище літературного персонажа віддзеркалювало переважно 

образи статичної водної поверхні, особливо спокійного і чистого сріблясто-

сірого безмежжя морських глибин, що приваблювали своєю нестримною 

свободою, провокуючи водночас молодомузівський суб’єкт на мрії про 

найвище щастя»; статика води слугувала для відображення стагнації, 

безнадії і духовної немічності» [81, с. 46]. У розумінні Мелетія Кічури, 

неспокійне, бурхливе море виражає глибоку тугу, розпач чи зневіру 

ліричного героя.  

Тут варто додати, розробка письменником образу моря зумовлена в 

першу чергу джерелами його засвоєння, а саме: фольклором, національною 

традицією і, безумовно, – світовою. Означені характеристики свідчать про 

літературний смак, уподобання, перекладацьку і дослідницьку діяльність 

Мелетія Кічури. 

Загальна настроєва тенденція лірики поета подібна до ліричної 

тональності збірки Василя Пачовського «Мевина пісня». Як зазначає Елла 

Балла: «тут чітко простежується не лише талановите засвоєння 

національного міфофольклору, а й його ретрансформація в контексті 

індивідуальної міфотворчості. У ліричну канву його поетичних творів 

входять класичні образи античної міфології (Прометей, Титан, Сфінкс, 

демон, медуза з гадюками тощо), біблійна символіка (Бог, Вавилон, 

Пречиста, Каїн, Месія, рай, пекло, ангел, люд Ізраїля, старозавітні пророки – 

Мойсей, Осія, Єремія), і особливо національні (слов'янські або суто 
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українські) міфологічні персонажі (русалки, повітрулі, мавки, відьми, чорти) 

[6, с. 9];  і циклу Петра Карманського «Над срібним плесом моря» (збірка 

«Пливем по морю тьми»). Петро Ляшкевич у своїй науковій  розвідці «Петро 

Карманський: Нарис життя і творчості» виділяє екзотизм та спорідненість 

поезії Петра Карманського з італійською мариністикою, наголошує на 

катарсичній функції марин митця: «більшість поезій  - маленькі шедеври 

пейзажної лірики, у яких звеличуються високі почуття, що підносять 

людину, очищають її душу від усього брудного, буденного» [79, с. 24]. Такі 

міркування науковців про творчість «молодомузівців» суголосні і до 

мистецького доробку Мелетія Кічури.  

Істотне роз’яснення про особливості творчого доробку «Молодої 

Музи» знаходимо у праці Ярослава Поліщука «Міфологічний горизонт 

українського модернізму: монографія». Науковець, досліджуючи 

«міфологічний горизонт» раннього українського модернізму, приходить до 

висновку, що «міф стає одним із провідних чинників формування 

оригінальної поетики модернізму з її характерними культами і культиками, 

візіями й алюзіями, легендами й утопіями, стереотипами й трюїзмами тощо» 

[101, с. 7]. 

  Особливості поетичної мариністики Мелетія Кічури розглянемо через 

аналіз окремих поезій збірки «Tempi passati». У творі «Човен, мій човен» 

поет, сповнений тугою і самотністю, веде діалог: Човне, мій човне, з над 

синіх гір / Північний вихор – мов дикий звір / Люто ранений – мчить ся на 

море! / Човне, мій човне! Горе нам, горе! / «Годі лякатись, мій любий хлопче, 

/ Вихор нам тілько стежку протопче / В край ще незнаний, що під водою, / 

Там то живеться в тиші, в спокої» / Човне, мій човне, чуєш? Гримить! / 

Глибінь скипає, грозить, манить – / Сонце погасло – Жити, аж жити / Я 

єще молод, час мені гнити. / «В морськім безодні є там палата, / В ній 

проживають гарні дівчата, / В їхні обіймах, мій любий друже, / За тим от 

світом ніхто не тужить» [58, с. 113].  Мотив смерті, споріднений із 

морською стихією, увиразнюється символічним образом човна, «який 
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неодмінно прямує до смерті» [81, с. 47].  Образ човна, який тлумачать як 

символ людського життя припускаємо являє собою художній еквівалент 

образу ліричного героя, котрий прагне вирватись із безодні моря. Проте, 

«вищі сили» з якими спілкується ліричний герой переконують його в тому, 

що смерть це тільки межа між світами. Складається враження, що це пошуки 

власного «я», вибір життєвої позиції тощо. 

Серед найпоширеніших асоціацій, що спостерігаються у мариністичній 

ліриці, Cвітлана Кочерга виділила таку головну сполуку, як море – душа – 

серце, «в якій К. Г. Юнг, за словами дослідниці, знаходив відображення 

законів, закладених самою природою, тому ця асоціація характерна для 

різних національних поезій» [67, с. 68]. Цей асоціативний ряд є ключовим і в 

ліриці збірки «Tempi passati» Мелетія Кічури: Душе! Хто зглибить твоїх 

тайн глибини? / Хто перелетить твоїх дум притвори? / Душе, що з тіла 

кволої дитини / Вже орлом линеш в світляні простори / Хто змірить твою 

безконечну тугу / За не туземним, вимріяним раєм? / Хто зміг би линуть 

твоїми слідами / В краї незнані, піднебесним плаєм? / Душе, о як подібна ти 

до океану, / Що вічно б’є ся о гранітні скелі, / О як подібна ти до гурагану, / 

Що мчить нестримно крізь мертві пустелі [58, с. 116]. Подібними є 

насторої ліричного героя в іншій поезії: Сиджу я самотній на скелі: / У стіп 

моїх море шумить, / Далеке, незглублене море… / Так тягне до себе, манить. 

/ Незнана, незбагнена туга / Вкрадається  в стомлену  грудь, / І бачу 

далекий, широкий, / Ніким ще не топтаний путь [58, с. 79]. Візії самотності 

«червоною ниткою» проходять через поетичний  доробок Мелетія Кічури. 

Мабуть автор ототожнював себе з ліричним героєм, який мусить віднайти 

свій шлях. Такі пошуки є важкими для молодого поета, відірваного від 

родини. Означені чинники, які впливали на творчість Мелетія Кічури 

оприявлюються в ліриці ностальгійними образами моря як утілення 

небезпеки, випробувань на шляху до мрії. 

Прикметним для лірики письменника є і образ вітру, який підкреслює 

душевне переживання, тугу й гнів. Агнешка Матусяк, розглядаючи в синтезі 
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з морським простором стихію повітря, наголошує, що цей образ символізує 

«ідею змінності, перетворення, ставання» [81]:  Де і з вітром не залине / 

Гострий гомін людських слів, / Де ночами тільки чути: / Шум дерев і крик 

сичів [58, c. 42],  або: Повіяв вітер до сходу сонця / Повіяв біля мого віконця. / 

Повіяв, дунув з теплого краю, / І щось на серце впало не знаю. / Ой вітре, 

чорні у тебе крила, І дивна в тебе, ворожа сила. / Звідки надлинеш, звідки 

повієш, / Звідсіля горя в серце навієш [58, 54]. Адже у творах «Молодої 

Музи» стихія повітря «виступає своєрідним символом-кораблем, носієм 

емоцій і різноманітних змістів, як позитивних, так і негативних» [81, с. 48].  

Новий етап творчого зростання поета репрезентує інша група поезій 

збірки «Tempi passati». До неї відносимо ті твори, де зримо проступає 

міфологізоване сприйняття природи і світу.  

Літературознавець Вітаутас Кубілюс, аналізуючи процес засвоєння 

літературою фольклору, виділяє три етапи у цьому процесі, які залежать від 

рівня розвитку та ступеня індивідуального стилю письменника, зокрема: 

1) стилізація; 2) психологічна інтерпретація фольклорних мотивів; 3) крок у 

народну міфологію – міфологізм [68, с. 70]. Саме в останній з указаних груп 

найбільш зримою є тенденція до активної реміфологізації, що переконує в 

якісному зростанні Мелетія Кічури. 

Класичним зразком реміфологізації можна вважати поезію «В парку», 

де Нептун і Наяда постають не як боги, а як символи самотності, байдужості 

й розлуки: На мармуровім краю водоспаду / Нептун куняє; перед ним Наяда 

/ Байдужно граєсь пишним ожерелєм   / Така холодна десь, така нерада / 

Враз обернулась, мов когось зачула – / І зневажливо білою рукою / В той бік 

махнула – Між алей шукать / Дві скорбні душі забуття, спокою [58, с. 81]. 

Невід’ємним атрибутом пейзажних картин Мелетія Кічури є образи 

небесних світил, що займають особливе місце в поетичному слові всіх 

молодомузівців: Літами йшли ми спільними шляхами, / Та наче прірва була 

межи нами, / Щось недоступне, дивне, необоре…/ Прощай, прощай! Моя ти 

ясна зоре! / Колись, у північ, як на небосклоні / Погасне місяць в сірих хмар 
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опоні, / Під давній спогад вдарить серце хоре [58, с. 55]. До поетизації 

образу сонця як об’єктивного явища дійсності автор удається рідко – частіше 

він піддає цей образ міфологічній трансформації. Сонце застосовується 

Мелетієм Кічурою зазвичай для зображення картин природи, причому 

більша частина образів небесного світила слугує для створення пейзажу. 

Такий міфологізований образ сонця бачимо у віршах «Над містом 

розпростерлись непроглядні хмари», «Настане день», «Спусти заслону. Я не 

люблю сонця». Автор творить навіть специфічний культ Сонця, яке 

символізує не тільки пробудження від сну, а й входження в реалії життя: 

Спусти заслону. Я не люблю сонця, / Мене вражає те палке проміння / 

Оттак як свідків пронизливі очи; / Я люблю тільки сумерки, півтінню [58, с. 

39]; або А блисне промінь де, освітить тільки гниль / Й безпросвітну, 

страшну буденности зітхань [58, с. 93].  

Поезія «Рута, рута і безлисті рожі» дає підстави говорити про наявність 

у Мелетія Кічури елементів символістського сприйняття і відображення 

дійсності. Так, автор використовує цілу палітру кольорів: чорні перецвілі 

любистки, посіріли зводи сапфірові, позгасали ранки пурпурові, животворні 

роси. Риси поетики символізму простежуються також у поезії «Мовчить 

мармор, дрімають кипариси», у якій автор по-філософськи інтерпретує міф 

про постійне переслідування тінню: Між них іде безсонний демон ночи / І 

тінить тінню їх своїх безшумних крил [58, с. 77]. Аналіз особливостей 

створеного Мелетієм Кічурою багатоаспектного символу ночі-тіні дає змогу 

стверджувати, що такий художній засіб автор використовує для передачі 

особистих почуттів і соціальних настроїв. 

Варто наголосити, – символістський напрям хоч і був виявлений 

українським літературознавством на межі ХІХ–ХХ століть, як зазначає 

Тамара Гундорова, однак не отримав достатнього теоретичного руху в 

українській літературі цього періоду, оскільки, на думку дослідниці, він 

зводився до його неоромантичного різновиду. Тамара Гундорова наполягає, 

що ознаками декадансу, що сформувався на українському літературному 
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ґрунті, стали  «спонтанна, несвідома, суб’єктивна чуттєвість, яка не 

збігається з раціо, традиціями гуманізму, з моральним альтруїзмом, ідеалом 

«народу», міфологемами «українофільства» [33, с. 113]. Складовими 

декадентського дискурсу, як зазначає дослідниця, були не лише 

натуралістичні елементи, а й неоромантична, імпресіоністична, 

символістська образність. 

Модерністський характер збірки «Tempi passati» Мелетія Кічури 

засвідчує також немала група поезій, де наявні виразні ознаки сецесійного 

стилю. Ярослав Поліщук у своєму дослідженні «Сецесія в поезії «Молодої 

Музи» наголошує, що цей «стиль зумів поєднати цілком різноспрямовані 

культурно-ідеологічні чинники: з одного боку, він виріс на ґрунті досягнень 

техніки і міської цивілізації; з іншого, виразив утому і розчарування міською 

культурою, прагнення до першоджерел, захоплення природою, заперечення 

урбанізму. Однак те, що було непоєднуваним у житті, в мистецтві, знайшло 

втілення, причому загалом вдале й оригінальне, як свідчать найкращі зразки 

європейської та української сецесії» [102, с. 193].  

Синтез елементів різних мистецтв виявився  у збірці Мелетія Кічури в 

показі взаємовпливу літератури і музики, ці носії теж оприявлюють його 

ідіостиль. Для автора його вірші-пісні стають одкровенням, яке ранить душу 

митця: Дарма! Пісні, то не вітри-морози, / Що розвівають мряку сонних 

піль. / То не горячі, поточисті сльози, / Що канучи, влекшають серцю біль. / 

Мої пісні: врагом закліті стріли; / У них інша неприродна путь. / Вони 

летять вертають ся від ціли, / Щоб поранить мою власну грудь [58, с. 16]. 

Музичність поезії Мелетія Кічури не обмежується наближенням її до 

народнопісенного фольклору. У його поетичний світ вриваються звуки 

різних музичних інструментів: роялю, литавр, арф, скрипки. У багатьох 

поезіях музика звучить як акомпанемент до ліричного переживання чи 

ліричної ситуації. Вона у поета не буває самодостатньою, а проектується на 

внутрішній світ, відповідний настрій, відтворюючи музику душі: І за 

струною рветься струна: / Змовкають щирі звуки. / У ніг розтрісканий 
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лежить / Пугар самоошуки [58, с. 10]. Отже, помітно позначилися на 

поетичному доробку особливості музичного обдарування Мелетія Кічури. Із 

приводу якого знаходимо спогади сучасників митця. Факти біографії 

свідчать, що автор володів технікою гри на фортепіано. Звідси постає 

питання  про прояви музичного таланту у творчості. Реципієнт на основі 

образів музичних інструментів, їх звучання, різноманітних фонічних 

асоціацій формує в уяві образ автора як талановитої людини, що володіє 

певними психофізіологічними особливостями та естетичними  поглядами.   

У збірці «Tempi passati» частково або повністю проявляється і така 

ознака сецесійного стилю, як двоїсте ставлення до жінки: Зачим вернула ти, 

чого собі бажаєш? / Ненависний тобі позірний мій спокій? / Замало ще 

данин, химерности твоїй? / А може, може, ти вже інша повертаєш? і тут 

же: Твій голос, о щаслив, хто раз його почув! / Твій усміх золотий, о хто б 

його забув!.. А згодом автор констатує: Стоптала ти у грязь, що слів моїх 

алмаз, / Зміняла без ваги на гомін шумних фраз [58, с. 37].  Часом з образом 

жінки-зрадниці співіснує образ жінки-ідеалу: Уста кармінові, нервово 

дрижачі, / Зіниці, два чорні, горючі брилянти, / Хвилюючі груди, високі, 

горячі, / Німі на поклони, що шлють їх аманти. / М’який, ароматний, 

розплетений волос, / Що, гебаном-шовком охопивши чоло, / Котився 

ритмічно – як ринув спів голос – / По бедрах розкішних до самого долу [58, с. 

64]. Однак зазвичай ці образи поляризовані, як і у творчій спадщині одного 

із найвідоміших митців світового модернізму – Шарля Бодлера, творчістю 

котрого Мелетій Кічура захоплювався і наслідував, про що свідчать його 

переклади бодлерівських поезій.  

До ключових, різноманітно та майстерно інтерпретованих у збірці 

«Tempi passati» Мелетія Кічури належить міфологема сну: Нараз така 

важка утома / На душу спаде, в сю хвилину / найкраще діло покидаю / І мов 

кладуся в домовину. А згодом ліричний герой у сні бачить фантастичні 

видіння: Ще тілько чую, як хтось ніжно / Мене вгортає в чорні шати, / І 

шепче, шепче: Я царівна / З краю спокою, благодати [58, с. 69]. Сон для 
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поета – це проникнення до сфер «потойбічного життя». Застосування 

прийому сновидінь сприяє увиразненню особистісних, глибоко суб’єктивних 

переживань ліричного «я»: Від літ моя пісня тебе викликала, / І снив я про 

тебе з дівочих вже літ [58, с. 22]. У деяких поезіях підсилює емоційну 

напругу сновидінь їх невідповідність, навіть полярність щодо реальної 

дійсності: З таємних сумерків, / З країн забутих снів, / З світів погаслих зір, / 

З городів звялих рож / Виходять постаті похилені, німі, / І мимо йдуть, у 

вічне царство мрій [58, с. 27]. Помітними у збірці є прояви світогляду поета. 

Такий чинник спричинив формування  антитези в творчості Мелетія Кічури. 

Скажімо, зміна дня і ночі символізує час звільнення й спокою: О ноче ясна, 

ноче срібнозора, / О таємнича, північна годино, […] / Зійди, розсипся 

перлами-росою / […] / Зійди, хай змовкне гамір, крик, прокльони, / Нехай 

спочинуть роботящі руки, / Розкинь над світом снів м’які опони, / Мені ж 

подай ти чару мрій, ошуки [58, с. 114].  Такий образ є усталеним у творчості 

Мелетія Кічури: ніч-сон завжди є для ліричного героя  часом, коли немає 

турбот і несправедливості. Навіть перебування серед природи вночі для 

поета – чаруючий час: Тихо, тихенько люба ступай, / Ще не збудився зелений 

гай, / […] / Як у колисці люба дитина, / Межи листками спить комашина 

[58, с. 47]. Своєрідність індивідуального почерку Мелетія Кічури 

виявляється у засвоєнні поетом провідних стильових тенденцій свого часу, 

що паралельно співіснують з фольклорними в межах сецесійного типу 

світовідчуття. Аналіз образно-мотивних особливостей поезій збірки «Tempi 

passati» дозволяє говорити про первинну стилізацію фольклору, яка потім 

змінилася його переробкою у психологічному ракурсі. Пізніше лірика 

Мелетія Кічури набула виразніших ознак молодомузівського декадансу й 

віденського сецесіону, що засвідчує її модерний характер. Водночас, як 

зазначала Соломія Павличко: «Пошуки стилю, здається мені, – це не зовсім 

вільний, від одного бажання художника залежний процес. Він 

детермінований різними чинниками, а найперше пластом національної 

культури, відкладеним у душі кожної мислячої людини. Без того ґрунту 
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взагалі не може бути художника» [94, с. 32]. Звідси ми розуміємо, що 

питання про стильові домінанти різних періодів творчості Мелетія Кічури 

допомагають означити вектор розвитку ідіостилю поета. 

2.3. Вплив футуризму та неокласицизму на громадянську лірику 

поета (збірка «На старті») 

У поодиноких літературознавчих дослідженнях творчості Мелетія 

Кічури зроблено спроби протиставити дореволюційну і післяреволюційну 

творчість письменника. Так, у статті «На зоряні шляхи» дослідник Василь 

Савчук писав: «У 1928 році в Києві видавництво «Західна Україна» 

випустило нову книгу поезій «На старті», сама назва якої була символічною 

– відбила у значній мірі звитяжний поступ. Стала особливою, бо найбільш 

повно відтворила нове народження поетичного таланту Мелетія Кічури. 

Нова збірка, що вийшла через 15 років після «Tempi passati», явила нам не 

тільки прірву поетового мовчання, але й глибину різниці між Кічурою-

початківцем і Кічурою 30-х років» [111, с. 4]. Тобто, цей доробок 

ознаменував кардинально новий перід життя українського поета, зумовлений 

суспільно-політичними чинниками. Михайло Рудницький у науковій 

розвідці «Нова доба – нова література» стверджує, що «від часу, коли на 

наддніпрянських землях запанувала совєтська влада, вся наша література 

дістає нове обличчя. Це єдина в Європі література такого багатомільйонного 

народу, пошматована, наче географічна карта, політичними впливами на 

ворожі області[…] Ця нова література надихана ідеологією, ворожою до 

буржуазного світу, з яким усі ми пов’язані ідеями та почуваннями. Ми не 

розумємо спонук, що дають почин до творів у зовсім нових соціальних 

умовах, іне можемо їх сприймати у всіх тих частинах, де вони відтворюють 

бойовий настрій громадянина, який почуває себе співробітником «нового 

світового ладу» [110, с. 273]. Мелетій Кічура з «літератора віденської 

школи» [38, с. 493], у розумінні вузькому, ґрунтовно переродився в поета, 

який пройшов шлях від символізму до митця пролетарської поезії. Так 

відбувалася трансформація ідейно-естетичних пошуків митця. Проте не 
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варто, як уже зазначалося вище, так категорично протиставляти два періоди 

творчості Мелетія Кічури. Слід радше говорити про творчість цього автора 

як єдину систему, яка чутливо реагувала на суспільно-політичні зміни і 

нерідко ставала залежною від них 

Як стверджують радянські критики, саме від цієї літератури веде свій 

родовід соціалістичний реалізм. Приміром, Сергій Петров наголошує, що 

революційна пролетарська поезія є «найближчою попередницею, зачином 

соціалістичного реалізму» [96, с. 138]. Прикметно, що Мелетій Кічура 

робить спроби орієнтації на правдивість і типовість у зображенні життєвих 

явищ, зокрема щодо моделювання «героя доби». Створюючи поезію 

«Пливем, пливем», автор, мабуть, і гадки не мав, як символічно щодо змін 

його власних переконань пролунають такі рядки: Пливем, пливем на світа 

грані, / З жахних, ненавидних пустель, / Верстаємо шляхи незнані, / По 

безбережнім океані, / Проміж підводних гострих скель. / Рука на кермі, – 

око в даль, / Думки ясніші за кришталь, / Чіткі й мінливі, як опаль, / Нас не 

гризе зневіри черв. / На шлях нам світять зорі, зорі, / Віків майбутніх вабить 

чар, / Хай у безмежному просторі / Ми тільки пил на метеорі, / Громами 

разить наш удар [56, с. 54]. Пізніше Роман Гром’як напише: «Історія дедалі 

глибше розкривала свої таємниці, ми пізнавали начебто правду і напівправду 

про «зачарованих Сходом», мобілізованих Першою світовою війною, 

обдурених райдужними гаслами національної волі. Було «сурмачів єднання» 

чимало, та доля у них склалася різна. Хто невсипущу працю і свої твори, а 

хто і власне життя – кожен у міру свого таланту та історичних 

можливостей – щось поклав у фундамент літератури на західних землях 

України, вкладав у справу популяризації різних ідеалів омріяної 

дійсності» [32, с. 111]. На жаль, і Мелетія Кічуру спіткала доля «зачарованих 

Сходом». Незважаючи на «жовтневе» сум’яття, що охопило більшу частину 

тогочасної інтелігенції, митець відразу зробив вибір на користь революції, 

вбачаючи в ній панацею від тогочасних «суспільних хвороб», реалізацію 

соціалістичного ідеалу, який митець розцінював як систему ідей: уявлення 
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про вільне та щасливе життя, повноцінний розвиток людини, ідеї свободи, 

рівності й братерства.  У зазначеній вище науковій розвідці Михайло 

Рудицький констатує: «Величезний кількісний зріст українських творів у 

Совєтськом Союзі мав свою першк причину в тому, що тут 

«письменництво» визнали за самостійну професію нарівні з іншими, а то й із 

деякими привілеями. Видавництва з величезними державними допомога ми, 

переходячи щораз більше на власність держави, могли дати працю сотням 

авторів і находили збут для мільйонових накладів. І хоч літературна 

продукція мала перед собою те саме завдання, що вся державна політика, – 

пропаганду, все ж дедалі ясніше зарисовувались у ній межа між книжкамми 

для масового читача та агіткою й мистецькими творами» [110, с. 273]. 

Переїхавши до Києва, поет поринув у громадське й культурне життя 

України. У 1925 році він разом із Дмитром Бедзиком, Любомиром 

Дмитерком, Дмитром Загулом, Федором Малицьким, Миколою 

Марфієвичем, Агатою Турчинською створює секцію «Західна Україна» при 

літературній спілці «Плуг». У 1927 році ця секція стає окремою 

літературною організацією. Вона об’єднала 38 письменників: 32 – у 

Радянському Союзі та 6 – за кордоном. Найбільш активними серед них були 

Василь Атаманюк, Володимир Гадзинський, Мечислав Гаско, Дмитро Загул, 

Мелетій Кічура, Михайло Козоріс, Іван Ткачук, Агата Турчинська; за 

кордоном – Василь Бобинський, Мирослав Ірчан, Микола Тарновський та ін. 

Ця спільнота, безумовно, мала неабиякий вплив на творчість Мелетія 

Кічури.  

Михайло Рудницький вишукує позитивні характеристики означеного 

періоду: «Велике зрозуміння для поезії було одною з найбільших заслуг 

совєтської критики. Саме з гурту  добрих аналітиків і знавців поезії виросли 

гарні спроби європеїзувати українську поезії. Українська поезія почала 

навчатися нових таємниць віршобудовита ритміки, і в цьому напрямку 

зробила новий величезний поступ, за яким ідуть галицькі поети» [110, с. 

274]. 
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На нашу думку, науковець перш за все брав до уваги естетичну 

складову, поетику та ін. у творчості письменників радянського періоду, 

оминаючи ідеологічне нашарування. 

Крім спільних завдань, що стояли перед усіма українськими 

письменниками, новостворена спілка «Західна Україна» мала ще й свої 

специфічні. Їх чітко сформулював Микола Скрипник (тодішній міністр 

освіти України) у доповіді «Новий етап і нові завдання», виголошеній на 

першому з’їзді «Західної України» в січні 1930 року: «Ви, сказати б, 

неакцентовані дипломати від пролетарської радянської культури для 

Західної України. Це на вас покладає подвійний обов’язок як щодо Західної 

України, так щодо Радянської України, бо ви є представниками впливу 

духовного туди, на Західну Україну. Але тут ви не чужі, не сторонні, не 

представники, а співробітники велетенського робітничого процесу, що 

відбувається в нашій країні» [116, с. 30]. Проте, майже на двадцять років 

творчість (і навіть імена) «речників соборності» українського народу випали 

з літературного процесу [32, с. 115]. 

По-своєму типовим для «борців за єднання» був творчий шлях Мелетія 

Кічури. Збірка віршів поета «На старті» значною мірою засвідчила 

народження «зачарованого» революційним перетворенням поета. Зазнають 

змін ідейні обрії та проблематика його громадянської лірики: Падуть 

слова…огненні маки / Зриває, крутить буйний вітер, / На зморшкуваті, 

хмурі чола, / Кидають гасла – злото вітер [109]. Часом Мелетій Кічура 

створює сповнені соціального оптимізму гімни-прокламації («Мітинг», «Ми 

знали всі» та ін.), декларує загальноприйняті погляди на дійсність і 

мистецтво зокрема: Геть! Розсуньтесь, добрі люде, / Бачите, що більш 

трьох пудів / В мене повістів, поем, / А під чубом – тисяч тем! / Неабиякий 

вантаж, / Чверть столітній в мене стаж, / З книг моїх, думок, ідей – / Хоч 

будуйте колізей / […] Нігтями, а той зубами, / Все в нові втискаю рами; / 

Дням минулим – некролог, / Я поет – ідеолог! / Завжди я на горизонті, / 

Перший я на кожнім фронті, / Хто б істор’ї не творив – / Скрізь я пліт свій 
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городив. / Всі журнали, всі газети / Бачили мої портрети, / І побачать ще 

декрет, / Що народний я поет [56, с. 91]. Художнє осмислення теми 

ідейності спочатку виливалося у вітальні поезії на честь революції, перемоги 

більшовиків, сягало високої символіки у творчості спілчан «Західної 

України». Згодом простежується зміна домінант лірики Мелетія Кічури – 

з’являються твори, позначені  іронічними інтонаціями,  своєрідною 

відстороненістю, за якою криється екзистенційна відкритість та філософська 

зваженість поета: За одним столом поети / І художники будь ласка! / В 

кожного своя кебета / І своя (звичайно) – маска. / Але всі такі сердечні / Всі 

коректні до зануди, / І вибачливі й безпечні, / Начеб-то не прості люди. / 

Кожен майстер свого діла, / Ні один не вразить серця, / Щоб не виплеснуть 

уміло / Вперше меду з пів відерця. / А спихаючи в канаву / Один одного без 

жалю [56, с. 89]. Така скептична, осудлива насмішка  залежить від змін у 

світогляді поета, визначеності чи невизначеності його світоглядної 

ідентичності, а відповідно – усвідомлення ним свого визнання / невизнання, 

приниженості, пригніченості. 

Водночас творчість класиків української літератури та й праця спілчан, 

зокрема Мелетія Кічури, відзначалась інтернаціоналістським спрямуванням. 

Вона була пройнята «світовою ідеєю визволення». До боротьби з рабством 

закликає Мелетій Кічура в поезії «Далека Індіє», мріючи: Знайти б єднаючу 

світи далекі кладку [56, с. 73]. Солідаризуючись з іншими народами, поет 

декларував, що революційні події, з якими пов’язані його сподівання на 

визволення західноукраїнських земель, набувають планетарного розмаху: 

Далека Індіє! Країно чарів, снів. / Така близька мені і рідна серцю мому, / 

Коли затрусить світ твій визвольний  мотив? / Я вірю в гнів твій і міць ще 

невідому [56, с.73]. Мотиви «визвольної боротьби», протесту проти визиску 

та співчуття до знедолених звучать і в інших творах. Так, наближення 

«світового страйку» відчуває і герой поезії «Закурився Китай»: Як Везув, 

закурився Китай / Протер очі зачумленій кулі: / Скрізь ворожих 

грабіжницьких зграй / Чорні біржі – і свиснули кулі [56, с. 74]. 
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Певні паростки іронічного теж наявні в означених поезіях: Нема печер, 

що в них ховалися-б кобольди / Проходить світло скрізь, немов вода крізь 

сито /  На біржах крутиться і Фавсти і Гарольди. / Цікавить їх найбільш 

дисконто, курс і мито / А Токіо, Мельбурн, Париж, Нью-Йорк, Лондон, / Це 

тільки номера гостинниці – Мамон! [56, с. 88]. 

Тяжка доля західноукраїнських селян, так правдиво й майстерно 

відображена Ольгою Кобилянською, Василем Стефаником, Іваном Франком 

та їхніми сучасниками, постійно привертала увагу спілчан, зокрема Мелетія 

Кічури. Він викриває свавілля окупаційних режимів Галичини, Буковини, 

Закарпаття: Недавно ще жили між нами дивні люди, / Якоїсь хижої, неситої 

породи, / І ми були для них не більш, як ботокуди, / Що їм призначено всі 

злидні та незгоди [56, с. 45]. Автор бере за основу образ ботокудів та їх 

філософію, задекларовану Іваном Франком, констатуючи, що такий стиль 

життя перемагає на його землі. Сатира поета переростає в гнівний сарказм: 

Самиці залюбки плекали срібний сміх, / Обточені слова і жести вередливі, / 

А самці скаржились на брак нових утіх [56, с. 45]. Проте Кічурині герої 

перестали «спати блаженним сном»: Аж ніччю загули вітри огненногриві, / 

Пробігли по землі із грюкотом гармат – / І вимели усіх із замків і з палат 

[56, с. 45].  

Читаючи твори Мелетія Кічури, як, зрештою, й інших спілчан, не 

можна не помітити їх тематичної спорідненості з художньою спадщиною 

Івана Франка. Це відзначали не лише члени «Західної України», а й 

тогочасна літературна критика: «Своїм франківством їхня творчість уявляє з 

себе цікавий історично-літературний документ, який свідчить, що серед 

західноукраїнських революційних письменників наймолодшої генерації 

(йдеться про членів «Західної України») [...] живі ще ідеологічні впливи 

«каменярства», найкращі й найздоровіші традиції великого автора збірки «З 

вершин і низин» [1].  

Отже, проведений аналіз засвідчує, що на становлення ліричного 

тексту збірки «На старті» Мелетія Кічури найпомітніший вплив справили 
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такі стильові чинники, як соціально-історичні умови, в яких він жив, 

особливості життєвого досвіду письменника, його світогляд, традиції та 

новаторство. Вони породили певний оригінальний комплекс носіїв ідіостилю 

як із формальної, так і змістової площини. Водночас ми розуміємо, що 

динамічний характер текстового вияву дає змогу наблизитися до пізнання 

загальних закономірностей креативної діяльності Мелетія Кічури та 

охарактеризувати ідіостиль поета. 

Проілюструвати закономірності динамічного формування 

індивідуального стилю, на нашу думку, допоможе нам інша група поезій 

збірки «На старті»,  позначена роздумами про Першу світову війну, де 

функція маркерів авторської стратегії найбільш повно й промовисто 

позначена ознаками символізму – напряму, що домінував у ранньому періоді 

творчості автора. Так, у вірші «Едем» Мелетій Кічура виявляє себе 

справжнім майстром художнього слова, власного поетичного бачення, 

схильного до яскравої метафоричності, позначеного модерними рисами, що 

простежуються в творчих симпатіях до внутрішнього монологу, збагачення 

художньої творчості через прихований зміст життєвих явищ, як, наприклад: 

Монокль, нове авто, шампан, рої кокот, / Шамбр-сепаре, квіти, м’які 

фотелі, / Гавани аромат, слизький, нудний бо-мо, / Розбещених субрет 

безглузді трелі. / На місті теж услужні менестрелі, / Хай весь робочий люд 

ведуть на ешафот, / Їм перш за все: канцони, ритурнелі, / Дзвінка, глибока 

рима, карміновий рот [56, с. 70]. 

Принагідно зауважимо, «що у 1930 році журнал «Західна Україна» мав 

своїх читачів як у Європі, так і на американському континенті, загалом у 22-

х країнах світу. З цієї трибуни і зазвучав «новий голос» Мелетія Кічури. 

Сучасники, безперечно, були вражені яскравістю, багатством 

поетичних образів і картин нової книжки Мелетія Кічури, її революційним 

пафосом. Дмитро Загул, скажімо, захоплювався тим «гомоном і цілющим 

простором, де бушують хвилі людського протесту, де маси, як і в житті, 

линуть до свого берега» [112, с. 7]. Згодом Василь Савчук напише: «Варто 
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назвати одну лише суттєву рису, щоб зримо відчути ту прірву між Кічурою 

молодим і зрілим: у ранніх творах – «пригноби, сум», слабосиле авторське 

«я»; поезії ж наступного періоду характерне відчуття маси, згуртованості 

звитяжного «ми» [111, с. 4].  У просторі таких суспільних зрушень, як 

зазначає Михайло Рудницький «поезія з доби нашої революції, 

громадянських воєн і «закріплювання революції» за большевицького 

режиму, перемішала з великою сміливістю, як європейська у дбі 

романтизму, лірику з епікою, громадські мотиви з особистими настроями, 

бунтарство з любов’ю до нової буденщини» [110, с. 274]. Схожі інтенції візії 

знаходимо у творчості Мелетія Кічури. Зокрема у збірці «На старті». 

Справді-бо насиченість книги темами, образами незвичайна. При 

цьому Мелетій Кічура часто використовує антитези та контрасти. 

Перебуваючи під впливом повоєнної ейфорії, він відображає відчуженість 

людини від людини, її глибокий песимізм, спричинений жорстокою 

дійсністю. Велика ілюзія героїзму та романтики була розстріляна війною, 

залишивши після себе не меншу порожнечу безвір’я, безнадії, спустошеності 

та марних сподівань. А покоління, яке поклало свою молодість і здоров’я на 

вівтар війни, отримало «найвищу нагороду» – монумент. Він стає символом 

їдкої насмішки у поезії «В кафе»: Теплий, розніжений гам… / 

Стабілізується франк; / З патосом пінить шампан, / Сріблом з естради 

дискант. / Не долітає сюди / Докірний милиців грюк; / Не плачуть більми 

брудні / На голі обрубки рук. / Хто за отчизну страждав / В тяжкий для неї 

момент, / Той нагороду вже взяв – / На Марні стоїть монумент [56, с. 61].  

Зрозуміло, що мистецький доробок Мелетія Кічури не 

підпорядкований сліпій випадковості. Визначальна роль, безперечно, 

належить авторовим пріоритетам, зокрема іронії,  цінностям ментальної 

сфери. Тобто  самоорганізація ідіостилю галицького поета відбувається 

навколо цієї його домінанти – іронії. Таке  мистецтво критичної оцінки 

дійсності, вибору головного, а не  лише вміння генерувати цю 

різноманітність, часто розглядають як ознаку таланту людини. 
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Заслуговує на увагу й інша група поезій збірки «На старті», позначена 

рисами м’якого ліризму: Юних, світлих пісень / Поломінні мотиви, – / 

Усміхається день, / Хлібом стеляться ниви. / Наче стріли дзвінкі / 

випускають в простори, / Мечуть срібні сітки / В кручі синього моря. / А 

простори ясні – / Думи горді, крилаті, / А безодні жахні, – Серце болем 

багате [56, с. 16].  

Як бачимо, у творі наявна віра в життя, оптимізм, але відчуття трагізму 

переплітаються у світовідчутті й творчості поета, власне, як і в реальному 

житті, що зіткане з химерних суперечностей. Але не тільки трагізм і 

песимізм, як може здатися на перший погляд, був притаманний Мелетію 

Кічурі. Своєрідною бінарною опозицією, антитезою до трагічного виступає в 

автора бачення  «щасливого майбутнього». Щемливий сум переходить у 

піднесене міркування: Каскади ваших слів – брилянтове намисто, / Яскравий 

ссмолоскип бурхливого нахнення; / І, слухаючи вас, нестримно й урочисто / 

Щось рветься із душі, / чому немає ймення / В безодню котиться страшне, 

безглузде «вчора», / Досяжнує стає омріяна майбутність, / Чарує тонкістю 

тендітного узору / І віру збуджує в незмірену могутність [56, с. 29]. Таке 

змістове варіювання та семантичні ключові образи і мотиви виступають 

носіями системи поетичного ідіостилю Мелетія Кічури, визначають 

індивідуальні риси творчого письма. 

Водночас, у рецензії 1928 року на книжку Мелетія Кічури «На старті» 

Микола Зеров критично охарактеризував «єсенінську істерику, 

безтемпераментне ниття і стилістичну обмеженість» [44, с. 179] деяких 

поезій автора. Така оцінка стосується насамперед творів, у яких ще досить 

сильно виказував себе символістський досвід ранньої лірики.  

На нашу думку, своєрідний стиль збірки Мелетія Кічури «Tempi 

passati» знаходить свій вияв ще й в окремих футуристичних стильових 

експериментах. Скажімо, поет часто вдається до складної метафорики, яка 

близька футуризмові: Не сон, не спомин легендарний, / Встає над зораним 

степом: / Густі фаланги дужих армій / У бій кидаються притьмом. / Не 
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мають прапори шовкові, / Не сліпить гострий блиск шабель, / Скажені 

гидри стоголові / Завихрились у карусель. / Шумить на Дін тайга Сибіру, / 

Толочить степ Кавказ, Урал; / До ледяних пустель Паміру / Дніпро дев’ятий 

пінить вал. / Ворожих первенів стихії / Піднялись з лона тисячліть, / І 

перестрілись суховієм – / На перехресті двох орбіт [56, с. 33]. Також 

Мелетій Кічура захоплюється радикально новою моделлю художньої 

реальності, у якій домінує зображення не сільських пейзажів, а міста. Його 

поезію насичує урбаністична атрибутика (Полум’я, вибухи, скрегіт… / 

Рвуться над містом шрапнелі, / Гострий, упевнений регіт / Креше об сквері 

й панелі) [56, с. 14], враження від руху техніки (Покарбувавши шлях 

залізними зубами, / Вкотився звільна він на лоно десятини, / Роз’єднаних з 

віків ворожими межами / І жалісно закляк розкошлатий полин. / […] 

Стоять гуртом, мовчать, а віл залізний оре, / Немов проковтує за пластом 

пласт землі, / І стеле чорних скиб ряднище неозоре) [56, с. 44] та гулу 

цехових верстатів (Гартованих рамен ритмічні, гострі корчі, / Симфонія 

гудків і махових коліс, / Хвилясте полум’я між димових завіс, / Удари 

молотів дзвінкі, доцільно-творчі) [56, с. 46], заводських гудків (Похмурий 

ряд фабричних мурів, / (бетонні форти вздовж кордону) / Над ними прапори 

червоні / Несуть привіт далекій бурі. / Грядуть бої, гудуть сигнали… / 

Вщухає гул в цегельних трюмах, / Огненний спис – бездомні думи / 

Пронизують вечірні далі. / З-за обрію електролави / По рейках мрій літа й 

століття, – / Згасає день, сукате віття / Гойдає тихо сонні трави) [56, 

с. 47]. Доречною, гадаємо, тут стане думка літературознавця Володимира 

Моренця: «[…] українській футуристичній поезії притаманний пафос 

щасливого майбутнього, радісне привітання благословенного завтра» [86, с. 

162]. 

У згаданій вище статті Микола Зеров наголошував, що митець, 

«шукаючи нової естетики», різко відходив від традиційної поезії, у його 

віршах з’явилися іронія і сарказм: В паризькому шантані / Безпечний гамір, 

гам, / на скрипках рвуться струни / Від ласкотливих гам. / Бурчать баси 
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бундючно, / Зривається фагот, / Блищать штучні брильянти / На зачісках 

кокот. / […] / Встає одна княгиня, / Бере до рук кришталь, / Уста – граната 

Криму, / В очах холодна сталь. / «За вас, великий княже, / Підношу цей 

пугар, / Хай згине цього року / Останній комунар! / […] / «Гурра! Гурра!» 

Музики – / Тромбон, кларнет, фагот; / Насмішлива гримаса / Кокоткам 

кривить рот [56, с. 67]. Як бачимо, у поезії Мелетія Кічури  іронія стає 

носієм реалістичного погляду на життя і оприявлює ставлення поета до 

дійсності. Окрім того, вони вияскравлює найбільшу трагедію – самотності.  

З цього погляду стає зрозумілим звернення Мелетія Кічури до сатири, 

де він, зберігши своє гострослів'я та дотепність, міг хоча б почасти 

залишатись собою. Сатирична лірика Мелетія Кічури несе в собі ознаки 

майбутнього розвитку. У ній закладена програма подальшої еволюції всієї 

художньої системи чи важливих її фрагментів. Як внутрішнє джерело 

саморозвитку, вона дає імпульс подальшому самодобудовуванню 

художнього цілого. 

Така ідіостильова динаміка дає змогу досліджувати не лише 

результативний, а й креативно-еволюційний аспект самоорганізації.. 

 У збірці «На старті» автор групує тематично близькі вірші в цикли; 

цикли – в чотири розділи, у кожному з яких поряд із «піснею новому» ладу є 

сатиричний твір [112, с. 4]. Зокрема, поезія «Мадам Арлова», скерована 

проти знаті: Мадам Арлова сидить під хрестом…/ Як ниють крижі і ноги… / 

З бідою п’ять проверстала верстов, / Щойно третину дороги / […] / Мадам 

Арлова байдужа на все, / Виймає крам свій із клунка, / Старий, облізлий, 

пустий несесер, / Останок якогось дарунка. / До уст підносить, – сльозинки 

горять / Вогким, затьмареним блиском, / А пам’ять ниже та ниже навгад  -

/ Літ юних пишне намисто [56, с. 24].  

У сатиричних творах Мелетій Кічура виявив себе неабияким 

майстром. Безперечно, яскравими є публіцистично-гострі поезії 

«Квазіреволюціонерам», «За стіною», «Притон» та ін. Поезія «Невтральний» 

описує ліричного героя-пристосуванця: Настрій в мене ідеальний – / Я мов 
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камінь став невтральний,  / У повітрі десь завис; / Ні на ліво, ні на 

напрраво, / Тут болюче, там діймаво, / Тільки чую: хитрий лис [56, с. 37]. 

Складається враження, що кожна поезія Мелетія Кічури носить відбиток 

конкретної постаті. Тільки уважно прочитавши художній доробок автора 

саме в такій послідовності, читач відчує справжній пафос, змістовну 

наповненість творів. 

Поряд із поезією, що засвідчує активні пошуки «нової естетики», 

Микола Зеров відводить чільне місце сонетам Мелетія Кічури й оцінює їх 

крізь призму класичного мистецтва. Він відзначає талант митця, підсилений 

глибокими знаннями та розумінням класичної досконалості: «поетичний 

хист автора найлегше себе почуває серед книжних ремінісценцій, 

літературних образів, серед поважних сонетних ритмів» [38, с.179]. І такий 

підхід дослідника закономірний, адже самому Миколі Зерову 

неокласицистичні тенденції були дуже близькими. 

Зважаючи на проаналізовані в І розділі синергетичні принципи 

побудови складного динамічного цілого (ідіостилю Мелетія Кічури), 

можемо відзначити суттєве підсилення іронічного чинника в сонетарії 

автора, що оприявлює сатиричну домінанту його ідіостилю.  

  Неважко зробити висновок, що однією з «неокласицистичних» рис у 

творчості Мелетія Кічури є орієнтація на справжню Красу: духовну, втілену 

в думках, почуттях, мріях, що утвердилась в авторській уяві через 

ознайомлення з культурними цінностями світової літератури, та матеріальну, 

що виявилась у підході до художньої творчості. Важливе місце в його 

творчих пошуках посідає сонет, який виявляє характер, високий інтелект, 

особливий літературний хист, любов до класичної досконалості, канонічної 

віршової побудови та захоплення живою культурною традицією автора.  

Сонети Мелетія Кічури – традиційні за формою і стилем, за метрикою і 

віршованим ладом. Часті переходи від розмовної мови до сумної пісенної 

співучості, від неї – до напружених енергійних ритмів створюють 

багатоголосся: Над чорним лісом смуги багряниць, / Сполох червоний 
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дзвонить мідні дзвони, / На села лине вразний брязк рушниць, / Встають на 

бій, мов з-під землі, загони. / Немає жалю, спочуття, заслони, / І тихі жони 

(лави лютих львиць) / Зривають, топчуть дротяні запони, / І рвуть голіруч 

гати з гаківниць. / І гинуть без ваги під музику гармат…/ Їх местний розмах 

буйний, незупинний, / А серце вказує, хто ворог, а хто брат. / Народе мій! 

Вулкане вічно чинний! / Страшний твій вибух, як огненна лава, / Пливе твій 

вибух, як огненна лава, / Пливе твій гнів, грізне завзяття – слава! [56, с. 11]. 

Прикметним є звернення Мелетія Кічури до образу Мефісто в 

однойменному сонеті, що підтверджує неокласицистичне спрямування 

індивідуального стилю митця: Зі сторінок старих, пожовклих фоліантів, / Із 

потускнілих фресок голосних митців, / Під таємничу гру заржавілих 

курантів, / Ти нам являєшся, маро минулих днів [56, с. 87], або в іншій поезії: 

Мовчить мармор, дрімають кипариси, / Дрімають лелії у стіп німих могил / 

Між них іде безсонний демон ночи / І тінить тінню їх своїх бузшумних крил. 

/ Кого шукає він? Ось чорний злім граніту, / На нім чиєсь ім’забуте вже 

давно. / Тут демон зупинивсь і, сперши ся на камінь, / Простояв до зори, як в 

пристани судно [56, с. 77] Трансформуючи образ диявола, поет відтворює 

нерозривний зв’язок минулого з сучасним, вічного з сущим.  Як зазначає 

Галина Райбедюк: «Частим виявом інтертекстуальності в поезіях 

неокласиків стають прецедентні образи – античні та біблійні (Навсікая, 

Саломея, Божа Мати, Діана, Афродіта), імена письменників, філософів, 

культурно-історичних діячів (Данте, Жозе Ередіа, Леконт де Ліль, Бодлер, 

Гейне, Шекспір, Клеопатра, князь Ігор, Володимир, Жанна д'Арк, 

Сковорода, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко та ін.), а також знакові 

літературно-фольклорні образи (Одіссей, Беатріче, Лесбія, Ярославна, 

Турчиновський, Бондарівна та ін.). Означений ряд образів актуалізує 

подекуди у читацькій свідомості і реалії тогочасного життя» [106, c. 162].  

Окрім того, науковець зазначає, що неокласики були «зорієнтовані» на 

європейську культуру. Саме в такій спосіб передбачали входження 

української літератури в європейський духовний простір. Схожі образи 



121 
 

знаходимо в ліриці Мелетія Кічури. Наприклад: На золотих пісках / Над 

Ніла берегами, / Дрімає горда Сфінкс, / Вколисана віками. / Опадаль , в тіни 

пальм, / Там Соліман блукає /Похилений, сумний; / Чи на кого чекає [56, с. 

72]. Мелетій Кічура в поезії аналізує  внутрішній світ людини, наголошує на 

екзистенційному виборі, зображує ліричного героя, який хоче осягнути сенс 

життя. Поет актуалізує проблему розриву між буттям та існуванням, 

обличчям і маскою, сутністю й статусом: Нараз він задрожав, / Побіг, де 

горда сфінкс, / Судьби мовчазна жриця. / І до грудей її / Холодних припадає / 

І, мов розбитий дзвін, / Безнадійно питає: / Скажи, скажи мені, / Нащо 

живу на світі? / Чим є той дивний світ, / Ті зорі на блакиті? /  Скажи! Та 

Сфінкс мовчить – / Коби бодай моргнула, / Неначе слів отсих / Не слухала й 

не чула [56, c.74]. Ліричний герой Мелетія Кічури відчуває неспокій у вирі 

життєвих катаклізмів, відтворюючи трагічний стан самого поета. Така 

особливість сонетарію митця є пріоритетною ознакою творчості. У нашому 

випадку очевидними є зв’язок з естетичною системою неокласиків. 

Поряд в сонетах збірки «На старті» поет створює особливі контрасти, 

де знову з’являється громадянська пристрасність: Кипить борня і дальні 

покоління / Не спочиватимуть і протягом століть / Не уменшиться радісне 

тяжіння / Запалювать змагань оновлюючий світ / Та інша вже борцям 

світитиме мета, / Не ті, що нині, гратимуть литаври [56, с. 82]. 

Микола Дубина у статті «Мелетій Кічура: шляхами письменницької 

долі» зазначає: «Поет вільно володіє арсеналом технічних засобів 

віршування. Легко й невимушено переходить автор від чотиривіршів до дво- 

й п’ятирядкових строф, усікає стопи, вводить пірихії, вдається до логаеди, 

переносів, створюючи таким чином необхідні для глибшого виявлення ідеї 

творів [35, с. 7]. Водночас у такій організації ліричного тексту збірки «На 

старті» сильними позиціями виступають початок і кінець твору чи поетичної 

збірки. Особлива роль належить заголовку й першому рядку вірша. 

Наприклад, поезія «Едем»: Монокль, нове авто, шампан, рої кокот <…> Як 

казковий Едем! А хмурий Комунар / Горлає на весь світ, що краща єсть 
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мета / Крім музики і карт, шампанського й канкана [56, с. 70]. Перший 

рядок задає конструктивний ритм цілого, настроює на ту хвилю, що на ній 

постане завершене естетичне ціле. 

 Водночас схвальними й доречними тут є думки щодо творчості 

Мелетія Кічури й інших письменників. Зокрема, Дмитро Рудик порівнює 

поета з Шарлем Бодлером [109, с. 3]. 

Отож, у збірці «На старті» частково проявилися ознаки символізму, 

декадансу і сецесії, які були властивими ранній творчості поета (збірки «Без 

керми», «Tempi passati»). Власне новаторськими стали футуристичні та 

неокласицистчні впливи тогочасної світової літератури. Пошуки нової 

модерної естетики спричинили посилення сатиричного струменя в 

ліричному наративі. Поєднання ранньомодерністських стильових 

експериментів з авангардними в поезіях збірки «На старті» засвідчує 

особливий індивідуальний почерк Мелетія Кічури. 

 

Література до розділу 

1, 2, 10, 21, 32, 33, 34, 35, 43, 47, 48, 53, 56, 58, 66, 17, 18, 19, 79, 81, 84, 23, 

94, 96, 100, 102, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 125, 138,  
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РОЗДІЛ III 

САТИРИЧНИЙ СТРУМІНЬ ЯК ДОМІНАНТА ПОЕТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ МЕЛЕТІЯ КІЧУРИ 

 

Дослідження феномену домінанти, що оприявлює специфіку 

індивідуального стилю письменника, особливо ефективне  при осягненні 

всіх динамічних процесів, зосереджених навколо організуючого центру – 

буття автора. Як зазначає Світлана Луцак: «саме історія особистого життя, 

перевтілена в художні образи й сюжети, дає можливість митцеві пережити 

креативний екстаз і втілювати його у новій формі. Остання у цьому випадку 

є немовби застиглим у складках текстової тканини Alter-ego творця. Неначи 

увиразнюючи виключно когнітивні механізми означеного процесу  

візуалізації письменником свого «проекту буття» в безконечному мінливому 

світі […] Такими факторами («іскорками») слід, очевидно, вважати 

інтуїтивне схоплення креативною особистістю власного над завдання та 

непереможне емоційне прагнення збагнути – через його реалізацію – самого 

себе та глибинну суть буття» [75, 113]. Відтак дослідниця робить спроби 

виокремити важливі складові творчості митця: « Процес творчого осягнення 

світусинергетично структурують суспільно-культурні, расово-національні, 

фізіолого-біологічні та психо-емоціональні чинники. Останні – як найбільш 

сугестивні – центрують, подібно ат трактора, процес антимонійно-адекватної 

когнітивної діяльності письменника, внаслідок чого виникає сумарно-

динамічний мистецький синтез, тобто внутрішньо цілісний і 

підпорядкований у своїй зовнішній фрагментарності та хаотичності 

художній світ (у випадку літератури – словесний)» [ 75, с. 113] 

Постать Мелетія Кічури посідає особливе місце в когорті митців 

західноукраїнського письменства. Його творчість тісно пов'язана із 

суспільно-політичним життям і відтворює доволі об'єктивну історично, хоча 

й специфічно подану картину тогочасної дійсності, що дає змогу 
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якнайповніше скласти уявлення про означений історичний період. Спочатку 

це Перша світова війна, а згодом – всебічні прояви суспільно-політичного 

життя українців: міжпартійні взаємини, робота українських товариств, 

спілок, організацій, які були не тільки помічені Мелетієм Кічурою, а й 

належним чином інтерпретовані під гострим кутом його спочатку 

іронічного, а потім сатиричного пера.  

Окрім того, на тлі політичного протистояння темами поетичних творів 

автора ставали: життя галичан, освіта, мистецтво, літеpатуpа як засіб 

досягнення політичних цілей, керівництво, яке проголошувало національні 

ідеї, будучи бездіяльним. З-поміж художніх засобів, за допомогою яких 

створювалася сатирична тональність у творах, Мелетій Кічура 

використовував гіперболізацію, іронію, гротеск, шаржування, пародіювання. 

З-поміж усього арсеналу формотворчих засобів іронії ще ранньої 

творчості письменника виразно виділяється поетова схильність до 

філософської рефлексії, перейнятість пошуками екзистенційної правди 

(збірка «Без керми», зокрема поезії «Згарища», «Розлилося вино», «Що 

цвило, зів’яло, пожовкло», «Ще гірше від гієн і гарпій ненаситних» та ін). 

Іронічні та почасти сатиричні ознаки як носії індивідуального стилю 

Мелетія Кічури завжди були присутні в творчому доробку автора. Коли на 

ранніх етапах вони оприявлювалися іронічною відстороненістю та, навіть 

більше, іронією чи сатиричними нашаруваннями, то в означений період 

вияскравилися, тим самим означили домінанту ідіостилю Мелетія Кічури. 

На наш погляд, саме сатира стала домінантою індивідуального стилю 

поета, наслідком динамічних творчих шукань. Її домінування зумовлене 

психо-фізіологічними та суспільно-політичними чинниками. Беручи до 

уваги зазначені міркування, ми зробимо спробу конкретизувати основні 

вектори творчого процесу Мелетія Кічури, осягнути структуротвірні процеси 

індивідуального стилю поета. 
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3.1. Елементи іронії та сатири у ранній творчості автора 

 

Незважаючи на модерні тенденції ранньої лірики, що відображали 

щирі переживання та інтенції українського поета, іронічне, а згодом 

сатиричне світовідчуття вже від перших збірок неодмінно  було характерною 

ознакою індивідуального стилю. Принагідно зазначимо, що дослідженню 

іронії та сатири присвячено чимало літературознавчих і лінгвістичних праць 

(Н. Арутюнової, Ю.Борєв, Н.Віннікова, І. Гальперіна, М. Гончарук, О. 

Єрмакової, Н. Іткіної,  Є.Луньо, О. Медведчук та ін.), у яких порушено різні 

аспекти вивчення – від стилістичної інтерпретації її як тропа до визначення 

іронії як концептуальної категорії тексту. Дедалі «більшого зацікавлення 

набуває розгляд її не як стилістичного прийому, що функціонує у межах 

фрази, а як особливого художнього ставлення до світу, що потребує для 

свого вираження цілої системи прийомів та засобів» [12, с. 142].   

На наш погляд, такі міркування є актуальними для цієї наукової 

розвідки. Наведені в попередньому розділі численні приклади лірики 

Мелетія Кічури із вираженою іронічною та сатиричною тональністю дають 

змогу припускати: іронія для поета на ранніх етапах творчості – це швидше 

рефлексія, інтерпретація, погляд збоку, так би мовити, іронічна 

відстороненість. 

Скажімо, передумовою іронічного погляду Мелетія  Кічури на світ є 

поетова схильність до філософської рефлексії, а саме: перейнятість 

пошуками правди універсальної, екзистенційної, у позачасовому локусі, – 

ще, либонь, від часу першої збірки «Без керми», зокрема від поезій 

«Згарища», «Розлилося вино», «Що цвило, зів’яло, пожовкло», «Ще гірше 

від гієн і гарпій ненаситних» [53] та ін. Таке особисте світобачення поета 

допомогло створити власну манеру письма. Усі ці тези засвідчують 

необхідність дослідження творчості Мелетія Кічури за допомогою концепту 

домінанти.  
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Цікавим прикладом програмування в художній парадигмі іронічної 

домінанти вважаємо поезію «Розлилося вино… На дні хрустальних чар». 

Прагнучи розкрити невідповідність між видимістю і суттю понять, Мелетій 

Кічура використовує засіб контрасту, порівнюючи вино з «їдкою, убивчою 

отрутою». Головне призначення такого виразного прийому – емоційний 

вплив на реципієнта. Поет прагнув правди і справедливості, а його оточувала 

суцільна брехня і облуда. Він констатує: Знімів пророків глас, погас очий їх 

жар – / Кругом, куди не підеш, там стрінеш блазня, шута [53, с. 175]. У цій 

же поезії автор критично зображує «пророків» української нації: Під зводом 

гордих дум, давно минулих літ / Розвелися галки, й кігіють без упину / 

Клопочуться раз у раз, щоб повний був живіт, / Щоби на хвалу всім 

провести скучну днину [53, с. 175]. Побудова твору «Розлилося вино… На 

дні хрустальних чар» засвідчує оригінальні образні індивідуально-авторські 

порівняння, чим запускає мисленнєві процеси реципієнта: зіставлення 

вираженого / прихованого, головного / другорядного. Аналогічну функцію 

виконують промовисті характеристики дій «пророків» нації: І гній  зі своїх 

гнізд кидають всім на віч, / Що хочуть глянути та тії архитвори / 

Преславних прадідів, на труд їх духа й пліч / Що спалені жаром безлюдної 

пустині / Бажають захистить під тінісні хори / Оживлюючих дум величної 

святині [53, с. 175]. Навіть більше –  «кігікання галок» поет зіставляє «з 

пророків гласом», навмисно іронізуючи над ефемерною вищістю таких 

«птахів» та стверджуючи нікчемність їхньої істинної суті. 

Іронічне загострення художнього тону спостерігаємо і в поезії «Лев, 

Жаба і Телятко»: Раз лев і жаба над яром зійшлись. / Куди ішли, не скажу, 

бо не знаю; / А хоч би знав, мовчав би наче гріб – / На стільки ще 

діскретности я маю / Глубокий був й широкий той провал…/ Та лев – 

поглянувши  відважним оком / І в шир і в глубину – про себе подума: / «Такий 

провал беру за першим скоком» [53, с. 168]. Письменник у цьому творі 

використовує зашифрований спосіб викладу думок з натяками і 

недомовками, коли цензорам начебто не було б за чим стежити, а адресати 
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все читали «поміж рядків». За допомогою «езопової мови» висміює 

гіпертрофовані амбіції людей: Хіба порадьмося – чого спішить? / Куди і як, і 

що – от, я гадаю» – / Та лев, немов не чув тих мудрих слів / Подався в заді – 

«На бік –  скакаю я» [53, с. 168]. Фінал очевидний: І скочив… На момент, 

мов метеор, / Завис над пропастю, та вже по хвилі / Лежав на дні з 

поламаним хребтом / Живцем в сирій закопаній землі [53, с. 175]. Мелетій 

Кічура у наступній строфі посилює іронічні інтонації, що стосуються не 

лише конкретного моменту, а являють собою універсальний погляд на 

проблему загалом: І добре так йому?» Киваючи хвостом, / Ні сів, ні пав 

вбізвалося телятко, / Що паслося по другий бік яру, / «Гадав, як лев, то все 

піде вже гладко [53, с. 168]. Абсурдність ситуації підсилюється 

парадоксальною реакцією жаби – вона продовжує вихваляти звіра: Що то 

лев, то тутки сила! [53, с.168]. 

 Принагідно зауважимо,  що найбільш зримо виявляються у збірці «Без 

керми» індивідуально-авторські образи людей із хибами. Мелетій Кічура 

чітко означує зневажливе ставлення до цих осіб, зокрема у поезії «Граки». 

Таку ж функцію виконують промовисті характеристики «грачів»: В шинку 

раз сидів я – як гість одинокий – / За лядою в тіни платничий дрімав, / Близь 

нього крутився кіт чорний, як уголь, / А пломінь лампи димив, пригасав. / 

Нараз біля мене – ізвідки не взялись? / Іздавна знакомі усіли грачі, /  В 

мязистих їх пальцях новісінькі карти – / Й сидять молчаливо, мов чорні сичі. 

/ Вдивляються в карти і рухом провинним, / Не моргнувши навіть, 

ставляють ставки: / Один крапелину із власної крови, / А другий безвартні, 

блистячі бляшки [53, с. 119]. Змалювавши «барвисту» картину гри в карти, 

насамперед героя, котрий віддає свою кров і  терпить знущання, поет 

іронізує над  його покірливістю й пасивністю: Не карти падуть се, а 

смертні удари! / Із першого кровця вже ледве тече; / Збілів він, мов стеля – 

а другий лукаво / Питає очима: Чи ставиш єще?<…> І ніж затопився – 

неначе ранений / Зриваюсь і кличу: Гей! Що се за гра? / Платничий збудився 

– кіт скочив за ляду. / Грачі ж десь пропали, мов привид, мара [53, с. 121]. 
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На подібну проблематику творів Мелетія Кічури вказують й інші 

мотиви, зокрема у поезії «Momento mori». Промовистий образ ченців одразу 

наштовхує на роздуми: Понурим гомоном гудуть бездушні дзвони / Горить 

воскових свіч потусклий, мрачний світ / За людське горе, сум, падуть важкі 

опони / З високих чорних мар, на поміст, на граніт. / Рядом ідуть ченці і 

б’ють низькі поклони / Перед лицем того, що сотворив весь світ, / Що 

сотворив життя і сміх, і плач, і стони / Що людям рай створив і горя 

вічний гніт [53, с. 47].  Автор реалістично зображує події, майстерно 

відтворює безглуздість всього дійства: І наче з під землі гуде: Momento mori / 

Таж все, що лиш жиє то певна жертва тліни, / Усе колись впов’ють 

могильні, чорні тіни / Усе спов’ють, усе. І ясне сонце й зорі / Погаснуть раз 

на все. Остануть лиш руїни, / А на руїнах Бог! Momento mori! [53, с. 168].  

Іронічне зображення дійсності домінує і в поезії «Ще гірше від гієн і 

гарпій ненаситних»: Ще гірше від гієн і гарпій ненаситних / сквернить нам 

раз у раз гіркий, насущний хліб, / То вид захланних віч і рук слизьких та 

спритних, / Та подих із грудей холодних, наче гріб / Наш найдрібніший крок 

обпутують злорадно, / З нікчемним усміхом на крашенім лици / 

Безстидність, підлота, що, мов на глум, так знадно / На зустріч нам ідуть 

в лілейному вінци [53, с. 125]. Як бачимо, основну увагу письменник звертає 

не лише на своєрідне, іронічне зображення зовнішніх, суспільно-політичних 

подій чи явищ, а й на глибоке розкриття внутрішніх, психологічних 

переживань героїв. 

Приклади лірики Мелетія Кічури з вираженою іронічною та 

сатиричною тональністю для поета на ранніх етапах творчості це – швидше 

рефлексія, інтерпретація, погляд збоку, так би мовити, іронічна 

відстороненість. Варто згадати, що Мелетій Кічура, будучи членом спілки 

«Західна Україна» «постійно друкувалися в республіканській періодиці, а 

також зарубіжних часописах, де компактно проживали українці. Своїм 
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мистецтвом вони намагалися сприяти прилученню Західної України до 

України радянської» [88, с. 67]. 

Водночас у контексті самоіронії слід виокремити ще одну грань поезії  

Мелетія Кічури, позначену трагедією покинутості. Самотність людини серед 

маси їй подібних, у чужому для неї суспільстві – це гірка іронія самого 

поета, що відображає його власну долю: Утомлений безцільною борбою, / 

Зневірений в побіду кращих сил / Збуваю дні і мовчки придивляюсь, / Як 

розвіваєсь мрій злотистий пил <…> Тоді то наче до ніжних обіймів / 

Знімуться руки, задрожать уста – / Здаєся: звідкись йде мені на стрічу, 

затрачена мета [53, с. 87]. Мелетій Кічура-поет виражає почуття власної 

трагічної самотності й безсилля щось змінити. Цікава в означеному ракурсі є 

поезія «Finale», у якій автор за допомогою синтаксичної конвергенції вказує 

на справжній смисл слів, учинків, подій: Веселий гурт, безпечна ціль, / 

Весняний день, тверезий ум, / Покірний дух, буденний хміль – / То не сюжет 

для моїх дум! / Осінній  час, зловісний шум, / Беззвіздна ніч, таємний жах, / 

Палка любов, кровавий глум  / Ось що манить мене на шлях [53, с.168]. 

Водночас іронія як стильова домінанта творчості Мелетія Кічури стосується 

не тільки певних об’єктів, вона наявна також у  ліричних роздумах щодо 

власного буття. Іншими словами, іронія як спосіб художнього 

самовираження проявляється у деталях, характеризує загальну творчу 

комунікацію письменника, формуючи цілісну картину його світосприйняття: 

Послідну карту виграю – / Гей, щастє ти химерне! / Як виграю, чи 

молодість ще поверне? / Чи пестрі, запашні квітки / Ще зацвитуть мені? / 

Чи загудуть в моїм садку / Пташок дзвінкі пісні <…> Послідну карту 

виграю, / Кидаю гріш послідний – Пішов на марне мій талант, / Доробок 

весь прадідний / Послідну карту виграю, / Та партнер мій мовчить – Клепаю 

косу раз у раз / І дивно так глядить [53, с.163]. Як бачимо, саме філософські 

міркування особливо загострені та сатирично осмислені в поезії Мелетія 

Кічури. Меті сатиричного викриття сприяє також майстерне використання 

переносних значень слів.  



130 
 

Досліджуючи іронію як домінанту індивідуального стилю 

Мелетія Кічури, не можна не помітити власне національні ознаки у 

використанні засобів комічного. Можливо, письменником, на якого він 

орієнтувався у сатиричному образотворенні, був Тарас Шевченко, адже 

відомо, що Мелетій Кічура досліджував творчість Кобзаря. У архіві відділу 

рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Тараса Шевченка 

збереглися дванадцять статей поета про мистецький доробок 

Тараса Шевченка.  

Чи не тому в творчості Мелетія Кічури знаходимо чимало дотичних 

текстів із художніми зразками нашого національного генія у плані 

використання засобів іронії та сатири. Ці твори викривали несправедливість, 

засуджували людські вади, негативні явища, що відбуваються у суспільному 

та політичному житті. Як і у творах Тараса Шевченка, так і у Мелетія Кічури 

знаходимо сатиру на урядовців, чиновників. Зокрема, є очевидна схожість у 

використанні елементів пародій, іронічних порівнянь, засобів контрасту. В 

обох авторів неодноразово зустрічаємо змалювання парадоксальних 

ситуацій та змішування різних стилів мови.  

Отже, в поетичному доробку поета раннього періоду іронія 

оприявлюється через сумніви і розчарування, мрія – лише як самоодурення, 

а сучасна дійсність – як глибоко прихована неправда. Означений процес 

творчого осягнення світу митцем синергетично структурують такі стильові 

чинники, як соціально-історичне тло, світогляд письменника, мистецькі 

смаки, творче оточення. Заразом можемо говорити про поступальний 

розвиток поетичного обдарування автора, його пошуки власної манери та й 

ідіостилю загалом. 

 

3.2. Сатиричні мотиви громадянської лірики (збірки «Відблиски 

криці», «Передодні») 

Основне місце в поетичній спадщині Мелетія Кічури посідає 

громадянська лірика з виразними сатиричними мотивами. І якщо в ранній 
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період творчості при описі суспільних зрушень поет схилявся переважно до 

декаданського песимізму, то в добу Першої світової війни та російських 

революцій початку ХХ ст. у його доробку з’явилися поезії-пародії, позначені 

футуристичними ознаками епатажу й алогічної мови, темами 

індустріального пейзажу, військових реалій, якими спекулюють 

псевдопатріоти-обивателі. Особливо велика кількість творів такого змісту 

зосереджена в збірках «Відблиски криці», «Передодні», позначені іронічно-

сатиричним навантаження з відповідними образно-мотивними 

особливостями.  

У збірці «Передодні» Мелетія Кічури важливе місце займає також 

урбаністична проблематика (образи міст Західної України), популярна в 

європейській поезії початку ХХ століття, де вона набуває нових осмислень, 

відбиваючи основні тенденції розвитку письменства в добу модернізму. 

Поетичні здобутки у розробці «міського тексту» мали Микола Вороний 

(цикл «Співи старого міста»), Микола Зеров (цикл «Київ»), Михайль 

Семенко («Місто»), Богдан-Ігор Антонич («Мурашник», «Балада про 

блакитну смерть») та ін.  

Творчість Мелетія Кічури теж позначена цією творчою інтенцією. 

Зміна оточення, роботи, переїзд до великого міста після полону не могли не 

вплинути на світоглядні позиції поета. Екзистенційне переживання 

драматичних подій у житті, прагення «вписатися» у бурхливий вир міського 

існування зумовили, на нашу думку, формування особливого сприйняття 

міста, що поетично втілилося в поезіях «У Станіславові рух і рейвах», «В 

Кам’янці Подільськім», «Сучасний Львів» та ін [57].  

Інна Вихор, дослідниця дискурсу міста в українській поезії кінця ХІХ – 

першої половини ХХ століть, наголошує: «у змістовому вияві міський текст - 

це власне художньо інтерпретований текст міста, а саме: сукупність таких 

семантичних ознак, які є знаковими, визначальними для формування образу 

міста. Сформоване історично, це семантичне осереддя образу міста синтезує 

в собі елементи найважливіших віх його історичного, культурного, 
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соціального розвитку і може доповнюватись досвідом його сучасного 

сприйняття. В літературно-художніх творах воно існує у вигляді такого 

ідейно-тематичного комплексу, який породжує образи, мотиви, сюжети, що 

стають наскрізними для творів тих письменників, які звертаються до образу 

певного міста і слугують основою для їх індивідуально-художньої 

інтерпретації» [20, с.10]. Дослідниця вирізняє дві аксіологічні парадигми в 

трактуванні міського топосу: утопічну (місто як осердя цивілізації, тріумф 

культури) та есхатологічну (місто – чинник занепаду культури і цивілізації) 

[20, с.13].   

Модель міста в ліриці Мелетія Кічури базується на есхатологічній 

парадигмі. Читач стикається з образом  міста, в якому важко утриматися від 

спокус і гріхів. Урбаністичний малюнок у циклі подається в обрамленні 

хаосу: В Станіславові рух і рейвах / Як ніколи / На готелі обернули / Суд і 

школи / З’їхалися «батьки народу» / Мов на жнива / Не настачити котлетів 

/ Ані пива /  партій, фракцій – набирайте / Хоч на вила / Тут республіка, там 

вабить / Трон Данила / Щогодини з міністерських сто наказів / Отаманів, 

генералів – / Як зарази / Дзвонять кубки, пінять вина / По шантанах / Не 

встигають підбирати / Смертно п’яних<…> Самвпененість, діловитість / 

В жестах, мові / Це будують Україну / В Станіславові [54, c. 10]. Як 

бачимо, міський колорит має сатиричне забарвлення. Окрім сатиричної 

домінанти в наведених строфах помітною є спроба інтерпретації міста як 

живого організму з усіма вадами та недоліками. У творчому доробку поета є 

інші поезії, в яких згадане це місто. Скажімо у поезії «Гинуть хлопці»: 

Гинуть хлопці по окопах тисячами / У Станіславові теж воюють язиками / 

«Присилайте, ж нам набоїв, одежини» / В Станіславові план міняють 

щогодини / Без чобіт ми, без патронів / У торністрі / В Станіславові кожен 

преться / У міністри <…> «Відступаєм, не відбити нам навали» / «Стійте! 

Ми ще всеї нафти / Не продали» [54, с. 10]. Головна увага, як видно,  

зосереджена  на антитезі, їх  виражальних можливостях: зіставленні 



133 
 

протилежних або контрастних понять чи образів повніше, яскравіше 

виявляються їх суперечливі якості. 

Майстерність Мелетія Кічури у творенні художньо-образного рівня 

сатиричного дискурсу, що сприяє ідейно-емоційному та естетичному 

насиченню текстів, можна проілюструвати поезією «Сучасний Львів». 

Здавалося б, оптимістичне звучання назви твору мало б налаштувати читача 

на сприймання такої собі романтичної візії, але воно одразу перекривається 

невимовною гіркотою і розпачливим відчуттям самотності й безпорадності. 

Загалом текст складається з трьох частин із виразними художніми  

деталями, алюзіями, відчуттями ліричного героя, які й вимальовують 

сатиричний образ Львова. В уяві оповідача місто «[…]наче намисто в 

бруднім ломбарді, лежить врочисто. / Майданів, вулиць густі мережі, / Як 

шибениці – костьольні вежі [54, с. 7], або «…як балерина, / крутишся в мене 

перед очима. / І, роздивившись тебе старанно, / Бачу – ти справді 

багатогранний [54, с. 9]; і втретє повертається думками до міста: «…не 

можу спати, / Щоб ще й утретє тебе не зняти. / Анфас вже зняв я тебе, 

нівроку, / Тепер підійду з іншого боку [54, с. 11]. Місто, таким чином, набуває 

ознак ворожого світу, стає уособленням суєтності, страху, втраченого раю, 

духовного й емоційного виснаження: Де глянь: ковбасник, ксьондз і повія, / 

Одноістотне вшехпольське тріо. / Ще й посіпака на кожнім кроці, / В руках 

рушниця, багнет при боці. / Усі працюють: на всі легені… [54, с. 8]. Місто у 

Мелетія Кічури становить єдине ціле з його мешканцями: […] ксьондз 

споконвічні гне теревені, […] Повії, хоч би вже для реклами, / Слухають 

ксьондза, як діти мами / […] Ковбасник дбає теж про отчизну. / Трохи не 

трісне з патріотизму [54, с. 8].  Прикметно, що автор прагне не до 

змалювання індивідуальних авторських сатиричних образів, а до розробки 

проблеми мешканців міста як негативного явища. 

З-поміж усіх художніх засобів, за допомогою яких створюється 

сатирична тональність у вірші «Сучасний Львів», особлива роль належить 

гротеску: сатиричний ефект часто досягається зображенням архітектурних 
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картин у навмисно викривленому вигляді, де реальне переплетене з 

фантастичним, жахливе зі смішним, піднесене з низьким: З одного боку 

«вшехпольські бути», / З другого – рідні експроститути. / От Святоюрське 

пишне бароко, / Звідки папістське дує сірокко. / В сутінку, наче гріх 

первородний, / Царя ще славить «Дім ненародній». / Саме у центрі – стогне 

«Просвіта», / Що з давен-давна не бачить світла, / А біля неї, заткавши 

вуха, / «Ставропигія», стара розруха. / Навпроти, а-ля гуцульський ганок, / 

«Дністер» і вкупі «Безгрішний банок» [54, 9]. Письменник зображує місто в 

різних ракурсах і емоційних характеристиках. З іншого боку, відтворення 

міського життя підсилюється складністю стосунків у середині nentiymjuj 

соціуму міста: …І незліченні батьки народу, / Що заміняють важку колоду. / 

Всі директори та адвокати, / Вчені й невчені, світські й прелати. / Все те, 

що любить смачно поїсти, / Щодня пограти в тарока, в віста / Що і на 

біржі не ловить гави, / Бо все це, ясно, народні справи [13, 10]. Скептичні 

оцінки автора вражають своєю ґрунтовністю: І влітку густо пре на Говерлю, 

/ Щоб проспівати там «Ще не вмерла». / Що тарабанить, як учень гами, / 

Що треба жити мирно з панами. / Що Україна – тільки фантоми [54, 

с. 11]. Для поезії Мелетія Кічури цього періоду властиві ознаки безвір’я, 

безнадії. Автор полемізує про знівельовані цінності, втрату українцями 

права на самостійність та державність. 

У заключній частині вірша ліричний герой вирішує зробити «малу 

мандрівку по сутеренах і по задірках», хоча впевнений, що ввійде «в 

провалля бруду й зарази», «звідсіль полізу ще й на піддашшя […] в одвічні 

сховки ремства й одчаю». Враження, що справляло місто, передано через 

контрастне зіставлення: Пройду й каналів підземну сітку, / Де плодять 

пранці взимку  й улітку. / Де черви точать живу ще шкуру, / Бо й там 

«пляцуфківишсей культури». / Бо й там невпинно йде пропаганда, / Що 

українці – «кабани й банда» [54, 11]. На противагу такій картині поет 

змальовує «фініш подорожі»: Де під гудіння кларнета й баса / Йде на 

розпродаж жіноче м’ясо / Де в повнім зборі вся дефензива, / І «злота 
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млодєж» палка, криклива. / Готова завжди: (за добру плату) / «Біць 

українцуф, псякреф, псубратуф»./  Здається, досить повна картина, / Та все 

це, вірте, тільки краплина [54, 12]. 

Отже, образ міста для Мелетія Кічури – не просто вигадана абстракція, 

а цілком реальна даність, з точно виписаною і впізнаваною львівською 

топонімікою, навколо якої структурується думка автора при сатиричному 

зображенні суспільно-національних і життєво-особистісних контрастів. 

Сучасники, безперечно, були вражені яскравістю, багатством поетичних 

образів і картин нової книжки Мелетія Кічури. Зрозуміло, що мистецький 

доробок митця не підпорядкований сліпій випадковості. Визначальна роль, 

безперечно, належить авторовим пріоритетам, зокрема й іронії. 

За словами Інни Вихор «міським текстом доцільно вважати текст, у 

якому актуалізована тема міста. Міська тематика в цілому - це тематика, яка 

актуалізує коло питань, пов' язаних із життям міста і розгорнутих у площині 

певної проблематики, що віддзеркалює суспільно значимі аспекти міського 

буття. Спектр можливих значень, у контекстіяких може порушуватись 

проблематика міського буття, є надзвичайно широким, з огляду на 

особистісний характер їх письменницької інтерпретації у конкретному творі, 

і водночас у своїй початковій, узагальненій основі може бути зведений до 5-

ти узагальнених тематичних площин: суспільно-історичної, соціальної, 

культурологічної, екзистенційної, метафізичної» [20, с. 17]. Безумовно такі 

характеристики мають стосунок і до поезії з «міською тематикою» Мелетія 

Кічури.  

Ціковою є інша візія міста, яку поет репрезентував як уособлення 

«потворної зміюки» [54, с. 75]. Міський антураж Мелетій Кічура наділив 

відверто негативними характеристиками: Місто – потворна зміюка, / 

Втоптана в чорну канаву, /  Їжиться зламаним луком / У темінь лунко-

яскраву [54, с.75]. Воно перетворилося на звалище викривлених, 

позбавлених будь-якого змісту уламків, над якими світять «зловісні 

фанфари». Кольористична парадигма кічуриного міста – чорна, «скроплена 
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кров’ю». Автор епатує свого читача своєрідним різновидом апокаліптичного 

міста, яке назавжди замкнене у своєму часі, де суб’єкт лірики почувається 

в’язнем, нездатним нічого змінити. 

Найбільш зримо в збірці «Відблиски криці» виявляється такий 

художній прийом, як використання значущих імен у ліричних творах. Він, 

безумовно, є надзвичайно цікавим та ефективним засобом для виникнення 

комічного ефекту Наприклад, курінний Крафт має «загородити куренем 

Карпати» і у такий спосіб врятувати Батьківщину: Курінний Крафт – людина 

діловита / Промуштрував курінь (дядьки з-під Львова), / Порахував всі цвяхи 

у підошвах /  І на кінець по-швабськи так промовив / «Вояки, сакрамент! 

Азійські орди / Напали на наш край і скрізь руїна; / Скрізь грабежі та 

пошесті, хвороби, / Червінка, тиф, холера й холерина / І цісар наш, наш 

батько добротливий / Наказує край рідний боронити / Наказ його для нас і 

честь, і слава / Ми станемо, як скелі моноліти / Боротисьмем, як греки в 

Термопілах. / Звитяжує не кількість, а відвага / Наш клич один: за цісаря й 

отчизну! / Нам не страшна й стотисячна ватага [54, 39]. А поручник 

Чапек прагне отримати високий чин: Мета його – ясна, реальна: / Pour le 

marite і чин майора,  / Все решта бредні цивілістів / Соціалізм та інша 

змора / Світогляд цей дражнить апетит: /  Всіх москалів поїв би зразу / А 

зауважиш: це ж химера / Приймає зразу за образу [54, с. 49]. Підсилюють 

такий іронічно-сатиричний текст детальні характеристики героя: Вважаючи 

себе стратегом, / Заносчиву приймає позу, /  І, як найкращий тактик в полку 

/ Тримається, як пес обозу / Тому його всі лейтенанти / За Мольтке мають 

міньятюрі; / Одмінної, як завше, гадки / Рядовики, зокрема чури  [54, с. 39]. 

Як бачимо, авторські наративи представляють читачеві цілий ланцюг 

цікавих персонажів, зокрема історичних: Гельмут Карл Бернхард фон 

Мольтке розробив план кампанії блискавичної війни проти Австрії. Завдяки 

йому прусська армія провела швидку мобілізацію, в результаті чого 

австрійська армія зазнала кілька поразок в Богемії та Моравії. Це свідчить, 

що Мелетій Кічура був обізнаною людиною, цікавився історією та 
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політикою. Ще одним цікавим прикладом подібного авторського письма 

вважаємо поезію «Фенріх Грос». Герой цього твору не історична особа, а 

збірний образ людини, яка носила вище військове звання грос-адмірала. 

Мелетій Кічура, усвідомлюючи  абсурдність подій та жалюгідний стан 

австро-угорської армії, сатирично змальовує її представника: В халупі 

бідняка, за скринею, на лаві / Під почетом святих, він ліг відпочивати / 

Заціпеніло все, лиш коліщатка ржаві / Старім годиннику дренчать, 

тримають чати / Лиш тараканій рід, колонами цілими, / Штурмує причіпок 

і фенріхівську зброю / І тоне в цебрику з помиями рідкими / Не здибавши ніде 

ні кришечки дрібної [54, с. 54]. Обраний спосіб характеристики героїв 

сатирику видавався особливо важливим, оскільки з`являлася можливість 

показати їх без масок, виявити сутність характерів, віднайти справжній 

смисл вчинків, подій. 

Як зазначав Віктор Виноградов: «значуще ім’я – це своєрідний троп, 

рівнозначний значною мірою метафорі та порівнянню, що використовується 

для характеристики персонажа або соціального середовища. Значущі імена 

вигадуються автором, що переслідує певні цілі й опирається в своїй 

словотворчості на існуючі в ономастиці традиції та моделі» [18, с. 160].  

Сатиричне загострення художнього тону спостерігаємо в зображенні 

повалення пам’ятника, що символізує своєрідний спосіб очищення влади: 

Гранітний п’єдестал – / З під гільйотини труп – / Чи цар, чи фельдмаршал / 

Стояв на нім, як слуп / Відбулось просто так: / Прийшли гулким гуртом, / І, 

наче сагайдак, / Ужисько з пліч притьмом / Шпаркий правиці взмах – /  І 

зашморгом аркан / Горлянку міцно стяг, / Аж скреготнув бовван. / Раз, два! 

(Ще стільки справ!) / І цар, чи фельдмаршал, / Як диня з воза впав – / Під 

п’єдестал [54, c.18]. З-поміж численних тропів, які використовує Мелетій 

Кічура, найбільш поширеними, як бачимо, є порівняння. Поет майстерно 

створює сатиричні образи, віртуозно грає з відтінками значень слів, 

пропонує власне бачення ситуації, в якій переважає викривальний  пафос. 
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Також для створення іронічно-сатиричного забарвлення твору, 

Мелетій Кічура використовує стилістичні звороти,  зіставляє  піднесену 

лексику з повсякденним змістом, наприклад: Кохана  Австріє! Не плач за 

мною, / Коли я випаду зі строю / У тебе стільки ще синів, таких прекрасних 

вояків. / А я, на жаль, поет-ледащо, / Я завше мав тебе нізащо / Не добачав, 

немов на сміх / Неоціненних цнот твоїх. / І нині, ще б коли я міг, / Я б 

посадив  тебе на ріг. / І колисав, б гойдав на розі, / Аж не заснула б ти у бозі. 

/ Так що ж: людина я – не бик, / І не виношу бабський крик [13, с. 79], або: 

Геть, недоречні облудні маски, / На світло злоби й злодійства скази, / Не 

нам зносити довше образи / Не нам, опришкам прохати ласки. / Серце 

бунтує: Заліза! Крови / Сідлайте коней, зводьте гармати! / Пора 

«вельможних вигнати з хати, / Пора ганебні зірвати скови [54, с.28]. 

Почасти у творах Мелетія Кічури сатиричний ефект створювався  внаслідок 

гри слів, використання широкого діапазону їх смислових значень і відтінків. 

Також впадає в око часте вживання іншомовних слів: кав’ярня «Patria», 

Patria-крем, пиво «Окоціма» та ін. Ці назви зазвичай у Мелетія  Кічури 

мають особливе художньо-семантичне навантаження. Прикметно, що саме в 

сатиричному жанрі поет виявив себе неабияким майстром, зберігши своє 

гострослів'я та дотепність. 

Четверта за часом написання збірка «Відблиски криці» не лише 

засвідчила еволюцію авторського стилю, а й вияскравила становлення 

Мелетія Кічури як сатирика. Цей доробок сформований не тільки гострими 

світовими протиріччями та політичними перипетіями усередині держави, а й 

жахливими картинами лихоліття Першої світової війни. Хоча поезії, які 

ввійшли до збірки, припускаємо, написані протягом кількох років, хаотично, 

без чіткої авторської систематизації, проте вони відбивають події, пережиті 

особисто.  

Творчу працю поета перериває військова мобілізація. Мелетія Кічуру, 

Мирослава  Ірчана, а також Василя Стефаника та Марка Черемшину 

призивають до армії, але зі Львова двох останніх відпускають. «На Поділлі, 
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Покутті, в Карпатах упродовж чотирьох років тисячі слов’ян вели 

братовбивчу війну. Гімназисти з Коломиї, Дрогобича, Львова, Тернополя, 

Бережан ставали під стяги Українських січових стрільців, а їхні брати і 

батьки – селяни і робітники – в мундирах австрійських жовнірів 

поповнювали «регіменти» Франца-Йосифа. Насупроти них виступали 

наддніпрянці зі Слобожанщини, Полтавщини, Київщини, Волині і Полісся 

під знаменами «батюшки-царя» [88, с. 112]. 

Згадуючи ці часи, Мелетій Кічура писав: «В серпні місяця 1914 року з 

початком тривалої імперіалістичної авантюри, Галицьке українське 

громадянство, читай: командні верхи патріотів-інтелегентів – не звертало, 

мабуть, особливої уваги на те, що війна забирає з його рядів цілими лавами 

кращих культурних робітників, з яких одним прийдеться наложити головою 

за чужі, йому ворожі інтереси. Галицькі патріоти-мрійники й патріоти-

спекулянти готові були б хоч сотню щонайкращих людських одиниць 

принести в жертву інтересам Австрії..» [88, с. 4]. Не викликає жодного 

сумніву те, що тільки під впливом глибокого душевного болю могли 

народитися такі рядки: Скільки то хисту / Уміння й сили / Щодня ковтає / 

Чорна могила [57, с. 23], або Чадна, нагальна муть – / Залила край / 

Берунами пливуть – / Жах і одчай [57, с. 78]. З жалем у серці розповідає 

автор про «червоне поле», на якому «не маки пишно цвітуть – як воду (серце 

холоне) кров людську в борозни ллють» [57, с. 78]. 

 14 жовтня 1914 року Мирослава  Ірчана поранили в руку, і він 

потрапляє до шпиталю, а Мелетій Кічура 17 грудня 1914 року – у російський 

полон. Дні невільництва пройшли в Осинових Колках Канської волості 

Томської губернії, з травня 1915 року в Канську, потім в Омську, а з 10 

жовтня 1915 року і до кінця війни – в Семипалатинську. 

Володимир Глинський, батько Марії Кічури, у своєму щоденнику про ці 

події пише так: «В понеділок 1/4 1918 одержала Маня (Марія Глинська-

Кічура) від Меля лист з дати 15/3 1918, наданий в Коломиї на почту. Мельо 

доносить, що 15/1 1918 утік з Семипалатинська, 10/2 1918 опинив ся в Києві, 
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де перед Большевиками мусїв укривати ся до 1/3 1918, коли прибули війська 

українські і німецькі. Тепер є він при Галицьких сїчових стрільцях у Кієві, де 

відав лишиться на стало…» [15, с. 640].  

Краєзнавець Василь Нагірний  теж писав: «маємо справу чи не з єдиним 

джерелом, яке підтверджує, що Мелетій Кічура  служив також і в 

українських військових формаціях, зокрема УСС, УГА. Радянська 

історіографія вперто подає, що після реорганізації Української Галицької 

Армії Мелетій Кічура зостався в ЧУГА (Червона Українська Галицька 

Армія). Однак подальші щоденникові записи Володимира Глинського 

підтверджують, що «Мельо є при січових стрільцях. Він 4 корпусу 

галицького. 6 / 10 / 1919» [88, c. 54] 

Саме ці документи свідчить про неправдивість свідчень, які 

публікувалися в радянській пресі, зокрема в статті Івана Романюка «Немов 

лавина з гір», де говориться, що Мелетій Кічура радо вітав Жовтневу 

революцію, а після приїзду до Києва співпрацював з більшовиками [107]. 

Натомість письменник у той час переховувався від червоногвардійських 

вояків. 

Збірка «Відблиски криці» розпочинається поезією «Скажена оргія 

думок і почувань», в якій розкрито психологічний стан людини, що йде на 

війну. Герой, у якого за плечима «в ранці двісті куль, а через плечі кріс», 

вирушає убивати «живих істот мільйони». Кому потрібна ця війна? Відповіді 

не існує, і тому автор констатує: Скажена оргія думок і почувань / Шматує 

мозок мій / Зірвалась дика хуртовина / Запеклої злоби / І закрутилось над 

землею / Без глузду, без кінця / переплелось старе склепіння / Окам’янілих 

правд; / Немов тендітне павутиння / Пірвалось на шматки / Облуда всіх 

заслон / Безладдя, хаос, жах / Вселюдне божевілля [54, c. 6]. Зрозуміло, що 

саме така активна полеміка галицької інтелігенції сприяла формуванню на 

західноукраїнських теренах протистояння. Не стояв осторонь Мелетій 

Кічура, проголошуючи вартості життя, несумісні з безглуздою смертю: 

Лаштуйте ліри, поети / На бренькіт радісних рим / Вже на жертівнях 
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отчизни / Буяє полум’я й дим / Покора, вірність, посвята / От низка 

виключних тем /  Із низ найкращий виходить / Славетний «Patria крем» / 

Нагода впрост неповторна / Раджу електро-алюр / Запілля стравить 

прекрасно / Найбільш огидну з мікстур [54, с. 7]. Доречними тут будуть 

рядки з есе Василя Нвгірного: «Йому (Мелетію Кічурі – Л. К.) тяжко 

змиритися з тим, що з приходом до влади гетьмана Скоропадського полк 

січовиків розформовують представники новоприбулоо німецько-

австрійського військового контингенту.. Незрозумілі політичні ігри 

найвищих достойників молодої країни призводять до міжусобиць. То вояки 

підтримують гетьманат, то переходять на бік Директорії на чолі з Симоном 

Петлюрою і підіймають повстання. В таких випадках завше користає третя 

зацікавлена сторона, внаслідок чого більшість українських військовиків або 

загинула, або розпорошилася ген світами, хто куди гаразд» [88, с. 60]. Про 

емоційний стан Мелетія Кічури можна здогадуватися: «відірваність від 

рідних, сум’яття від непередбачуваного майбутнього, політична 

невизначеність» [88, с. 60].  Відрадою було громадське та культурне життя 

галичан на берегаг Дніпра.  

Звідси мабуть і зринають візії кав’ярні, яким автор відводить окреме 

місце в збірці. На початку XX ст. кав’ярні вважалися елітним місцем, 

перебування в якому могли собі дозволити далеко не всі. Вони служили 

радше людям спільних зацікавлень, сферам вищих урядовців. Значна 

частина завсідників у таких місцях вирішувала долю країни і не випадково 

кав’ярня називалася «Patria»: Кав’ярня «Patria» / там на АВ / Там гра 

хвилинних почувань / Незрівноваженість, фантазія / Наївність, щирість, 

конвенанс / Кокетство, фрази, декаданс / І вплив рішучий, як не як / Глибоке 

декольте<…> Тут кожне слово має зміст / Розважене / Розмірене / 

Осмислене / Провірене / Тут бачить і сліпий, / Що справа серйозна / Про 

міжнародний лексикон / Колодець глибоченний / І черпають із нього всі / 

Охочими руками [54, с. 17]. Автор стає невимушеним свідком почутого (як 

гаряче трактують події війни, з яким запалом проходять суперечки, які 
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грандіозні стратегічні комбінації створюються) і наприкінці іронізує, що за 

словами відвідувачів кав’ярні, тільки війна – «радикальна операція» має 

рацію. Часто Мелетій Кічура вдається до опису «шантану», який бурлить 

життям псевдопатріотів. Автор стає свідком дивної для нього картини: 

Вриваються акорди / І патріоти враз / Повскакували з криком / В очах 

вогонь, екстаз. / Чому й за що кричали / Збагнути я не зміг, / бо враз мені 

зібралось / На сльози і на сміх / І я так машинально, / Схопивсь за портмане, 

/ Швирнув банкнот і вийшов / Ніхто не ждав мене [54, с. 21]. Згодом поет 

увиразнює дволикість і бездіяльність цих людей: Проте він за монарха / І 

лігма під столом / Готов усіх побити / Чи кухлем, чи колом [54, с. 21]. 

Оригінальність сатиричних творів зумовлюється зображенням Мелетієм 

Кічурою героїв, які ховаються під масками: За одним столом поети / І 

художники – будь ласка! / В кожного своя кебета / І своя (звичайно) маска. / 

Але всі такі сердечні, /  Всі коректні до зануди, / І вибачливі й безпечні, / 

Начеб-то не прості люди. / Кожен майстер свого діла, / Ні один не вразить 

серця, / Щоб не виплеснуть уміло / Вперше меду з пів відерця / А спихаючи в 

канаву / Один одного без жалю, / Роблять так, немов для слави / 

Прокладають магістралю / А зачахне хто в грязюці, / Не пройшовши й пів 

дороги, / Всі, немов найближчі друзі, / Деклямують некрологи [54, с. 90]. Як 

бачимо, сатирик активізував різні види непрямої, прихованої критики 

(алегорія, сатиричні маски та ін.), що допомагає йому виразити власну 

авторську позицію. 

У творах Мелетія Кічури доволі цікаво розгортається об’ємна 

панорама воєнного часу, подано вражаючу сцену мобілізації стрільця: […] А 

на станції стоять вже / Довжелезні ешелони; / Там, неначе вівці й свині, / 

Люд зганяють у вагони / Рівномірно, щогодини / ешелон гримить в дорогу / 

Через мент підходить другий / Як дракон повз з барлогу [54, с. 11], 

увиразнена описом прощання з родиною: А син батькові: Татуню, / Як не 

верну я додому, / Заберіть до себе Ганну, / Не кляніть онуці свому [54, с. 12]. 

Образ ешелонів, який рухається без упину, нагадує живий організм: Ешелон 
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за ешелоном. / Мають хусти, спів, музики, / Стовбуром стирчать 

жандарми, / Потом дхнуть шпигунські пики / І з перону хтось промову / 

Тараторить  не без хисту, /  І пророчить нам, «героям», / Честь і славу 

променисту [54, с. 29]. Ліричний герой констатує, що такі «оратори» 

розповідали про великі оборонні та наступальні бойові операції фронтів, 

якими вони командували на відстані десятків та сотень кілометрів від лінії 

фронту, не бачачи тої кривавої бійні зблизька: За ешелоном ешельон / 

Десятий, сотий без кінця / Як ніч, так день, / Як день, так ніч / Проміж 

поля, ліси, байраки, / Повз сіл і городів чергу, / Крізь бурю, грім і градобій / 

Як ніч, так день, / Як день, так ніч / Десятий, сотий, без кінця / За 

ешельоном, ешельон [54, с. 175]. Багато поезій Мелетія Кічури носять 

відбиток конкретної постаті або події. Автор проживає зі своїми героями 

горе, невдачу, страх перед війною.   

Кілька наступних творів збірки об’єднані спільним образом-персонажем 

селянина Івана. У вірші «Тиролець Сходу» постає комічний образ 

галичанина, який «народився під плотом», «орав на зяб», однак саме в це 

розмірене життя увірвався «гул прибою» – війна. Кость Бондаренко у статті 

«Тірольці Сходу» констатує, що старіючий цісар із замилуванням дивився на 

вірнопідданих українців-галичан. Він дійсно любив цей народ, бо знав: від 

них не варто чекати несподіванок. Вони не виступлять із бунтом, не 

організують революцію. Українці є законослухняними, цісерелюбними. Як 

підтвердження цьому – яскраві рушники довкола портретів цісаря [11, с. 2]. 

Отож, Іван, приречений на безпросвітні злидні та непосильну працю, 

повинен полишити свою сім’ю і вирушати в бій: «Отчизна в небезпеці» [54, 

с. 4]. І зовсім не страшно Іванові, що може загинути, «каліцтво – от біда».  

Справді-бо, автора хвилює насамперед доля селянина, який уважає 

смерть кращою за животіння калікою. Натомість герой поезії «Іван та 

Маруся» вмовляє дружину не хвилюватися: «Раз цісар приказав» – потрібно 

виконувати. Тільки жаль ліричному героєві, що не зорав клаптик землі, тож 

просить дружину не полишати поля і обов’язково донечку Ганю віддати 
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восени до школи. Доля невблаганна до Кічурових героїв – автор констатує: 

Упав Іван, лежить Іван, / Розчавлений червак; / Навколо трупа, як оків, / 

Тічня грізних собак. / […] / Служив вірніше він за пса, / Мав декілька відзнак, 

/ Та й ще тепер послужить він – / За їжу для собак [54, с. 53]. Осуд 

рекрутства, протест проти суспільного ладу, їдка сатира на цісаря та 

ненависть до нього стали домінуючими мотивами поезій збірки «Відблиски 

криці».  

Варто підсумувати, поезія Мелетія Кічури пізнішого періоду суттєво 

відрізняється від ранньої, все ж ідіостиль Мелетія Кічури завжди більшою чи 

меншою мірою тяжіє до іронії, відвертої чи глибоко прихованої, єднаючись з 

емоційністю та експресивністю авторського письма. Ускладнена 

асоціативність та іронічність письма помітні й у інших творах, темами яких 

було життя галицького селянства, конкретні події громадського життя тощо. 

Скажімо, у збірках київського періоду висвітлювалися події перебудови 

суспільства, висувалися революційні гасла, був відчутна ідеологічна 

нав’язливість, водночас поет художньо осмислює такі проблеми, як  злидні і 

бідність українського народу, позбавлення права на свободу. Незважаючи на 

вказане змістове наповнення, зазначені події у формальному аспекті чітко 

засвідчують формування оригінальної творчої манери автора. За творчою 

працею Мелетія Кічури завжди стояло особливе авторське бачення світу, 

досвід, талант, світоглядна і естетична концепція, у якій відбиті суть і 

характер особливого письменницького внеску, його домінанти – сатири. У 

свою чергу, це зумовило динамічний художній процес у свідомості 

письменника і реципієнта. Чітку «художньо-словесну візуалізацію» 

преставляє інший пласт лірики поета, котра оригінальна ще й своїм 

ліризмом. Прикметно,  що поет навіть користується тими ж зображально-

викривальими засобами, що й у ранньомодерністській збірці «Tempi passati», 

створюючи аналогічний настрій смутку і безнадії.   

Відчутні у збірці «Відблиски криці» й народнопісенні мотиви, 

пов’язані з фольклорою поетикою: Стрільче, гей, стрільче, ти йдеш  у бій; / 
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Чи ти хоч знаєш, хто ворог твій? / Чи ти хоч знаєш, чий це наказ / В бій 

тебе гонить вже сотий раз? / Нині чи завтра – не все одно / Вріжеся в 

груди гостре стрільно [54, с. 51]. Пдібно в іншому творі: Ось сиджу я 

одинокий / Над рікою / І пускаю чорні думи / За водою. / Біля мене кріс 

холодний / На камінні. /  Думи мої, чорні мої, / Поломінні  [54, с. 165]. Автор 

змалку мав виплекане чуття до образності пісні, адже виховувався у родині, 

де знали і любили народну музику, зростав у середовищі сільської 

інтелігенції.  Тож, ідіостиль Мелетія Кічури бере початок у глибинах 

внутрішнього буття письменника, постає з особистості митця, він – художнє 

обличчя автора, а головна його ознака – це своєрідність.  

Підтвердженням цих міркувань є перша поезія збірки «Передодні» –  

сонет «Блукав і я колись». Ця жанрова форма для Мелетія Кічури була 

творчою необхідністю, зважаючи на естетичні вподобання поета у ранній 

творчості: Не Чайльд Гарольд я, ні, та й я не Дон Кіхот, / Хай їхні 

пристрасті мені близькі та рідні / Хай тягне щось мене до тих крутих 

висот, / Де тіні їх лежать величі та безплідні / Блукав і я колись по 

лабіринтах дум / По нетрах почувань і вчинків, і безвілля / Любив мовчання 

скель і моря вічний шум, Леліяв, наче скарб, химери божевілля [57, с. 2].  

Як бачимо Мелетій Кічура подавав у новому освітленні класичні 

надбання минулого, шукаючи в них і філософський, і художній сенс. Йому 

вдалося гармонійно поєднати у своєму сонеті психологічну чуттєвість, 

філософське мислення та поліфонічність образного самовираження, яка 

перегукується із найважливішими проблемами його суперечливої доби. 

Водночас, мотиви у ліричних творах Мелетія Кічури вказують на 

присутність «неокласицистичного» в його творчості.  Доречно згадати, 

Мелетій Кічура в Києві завідував канцелярією Української Державної 

Академії мистецтв, навчав студентів іноземних мов. «Поетичне слово Кічури 

надихало композиторів. Відомо, що його лірику покадено на нотний стан, 

однак шлягерами вони так і не встигли стати.. . Найпліднішев цьому 

напрямку працював український композитор Павло Сениця, який написав 
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музику на вішрі: «Шумить безлистий бір», «Останній промінь згас», 

«Зрубали гай», «Самітний блуджу по полях», «Піду я диким полями» [88, с. 

64]. Ці факти безумовно завідчують талант митця, його неповторність і 

самобутність.  Цікавим є і той факт, що проживаючи в Києві Мелетій Кічура 

винаймав помешкання на вулиці Кудрявській, у партері. Дочка Тетяна 

згадувала, що влітку 1928 року вони разом з мамою приїхали до батька в 

гості. «Після довготривалих клопотань Марія Глинська-Кічура одержала 

дозвіл на місяче перебування в радянській столиці України. То направду 

зосталися найсвітліші спогади для усіх членів сім’ї. Піднесені хвилею 

українізації, вони відвідували духовні святині, театри, музеї. Інтелектуал 

Мелетій розповідав рідним про різноманітні напрямки в мистецтві 

сучасників і про майстрів «старої школи», пояснював, що характерні 

тріщинки на їхніх художніх полотнах називаються французьким словом 

кракелюр, що особливо цікавило доньку Ксеню – майбутню малярку. 

Окрилені зустріччю, маючи можливість доторкнутися до прекрасного, вони 

не знали тоді, яку страшні доленосні тріщини невдовзі проляжуть між 

ними» [88, с. 66].   

Сповнений мріями про майбутнє, Мелетій Кічура плідно працює, його 

сонети збірки «Передодні» подають характеристику подій сучасної 

дійсності: Безладно, без вітрил, простує наша фльота / Між людом 

метушня, зневіра і прокльони / Розвіялись, як пил, завзяття і охота / О, де 

ви затишні, привітливі затони / Пливемо навмання зрадливими шляхами / 

Під нами глибина, горою рев циклонів / Куди звернути нам розбитими 

стернами, / Як переплисти нам підводних скель кордони [57, с. 21]. Мабуть, 

такі рядки вкотре підтверджують наші думки про постійні хитання й пошуки 

в творчості Мелетія Кічури та доводять справедливість наших припущень 

про невизначеність поета щодо політичної ситуації в країні. Схожі 

міркування висловлює Василь Нагірний: «Направду, перед нами постає 

майстер слова. Як людина, він змушений був своє місце в тогочасному 

суспільстві червоних комісарів. В автрських рядках і між ними відчутно 
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страх перед системою, принизливе бажання догодити чи просто – писати, з-

під невидимої указки, для того, щоб вижити» [88, с. 68].   

В означеній збірці сонетів налічується мало, вони за змістом і 

тематичним наповненням відповідають загальній тематиці лірики цього 

періоду й оприявлюють виразний індивідуальний почерк Мелетія Кічури. 

Водночас в аналізованій збірці помітною є доволі емоційна 

характеристика розлогої картини воєнного життя: руху війська (Широким 

битим шляхом / Повзуть полки й бригади. / Повзуть і днем і ніччю – / Жахні, 

потворні гади. / Блищать шаблі й багнети, / Двигтять важкі гармати, / 

Іржуть, басують, пінять, / Загнуздані бахмати. / Туман їдкий, гарячий / 

Жре очі, сушить губи; / Залякано принишкли, / Дорожні клени й дуби. / Різкі 

слова команди, / жорстокий свист нагайки, / Оглушений грюк возів, / 

Безглузда хлюща лайки [54, с. 25]); деталі жорстокого бою (Труп при трупі, 

як солома, / Ремні, кріси, шаблі, піки, / І смертельна втома, втома, / 

Виснуть оловом повіки. / Ні кінця десь, ні почину, Все кудись у безвість кане; 

/ Тільки чути стрілянину, / Тільки все чомусь багряне [54, с. 144]); опис сцен 

нелюдських умов побуту полонених (Привели декілька сотень / Голодних, 

обдертих людей; / Одна лиш покора і страх / П’яляться з немитих очей. / 

Міщух глузівливо: Fidonc! / Це ними лякали з амбон? / Вони це гукали з всіх 

сил: / «До Сяну припремо кордон!» / Стоять і з подертих рубах / Згортають 

вошей, як пшоно; / Дітвора роззявила рот, / Хтось видусив носом вікно [54, 

с. 70]). Таких поезій порівняно небагато, але саме вони виявляють зневагу 

непокірного стрільця до поневолювачів українського народу, до тих, що 

знущалися над галицькими січовиками в таборах. Композиційно такі  ліричні 

зразки оформлені як пристрасний монолог свідка. І зазвичай завершується 

мотивом смерті: І смерть прийшла, весь день шалів / Навхресний, змішаний 

огонь: Мов хуга крицевих долонь, / Скрутила нас зо всіх боків [13, с. 87], або 

інший приклад того самого фіналу: Кров заюшила шинелю…/ Хоч би біль 

різкий, пекучий, / Сухо тріскають шрапнелі – / На кущах ворони злючі. / За 
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кущем тремтлива смуга, / Хтось в червоному завою, / Щось немов леміш чи 

шпуга, / Тихо! Цить! – це смерть з косою [54, с. 144].  

В поезії «Холерний цвинтар… Тисяч сім» перед реципієнтом 

розгортається картина, у центрі якої монолог солдата, що перебуває на 

цвинтарі, біля могили товариша. Ліричний герой розмірковує про спільне у 

їхніх долях: Ти ждав відродження Польщі; / Я ждав, річ ясна, України [54, с. 

92]. Очевидно, що Перша світова війна була аж надто реальною для солдата, 

особливо безглузді смерті військових, які гинули від недостачі харчів, різних 

хворіб, у т.ч холери [54, с. 92].  

Мелетій Кічура пише стисло, він ощадний у слові й думці, і таке 

письмо, здавалося б, виключає надмірну емоційність. Та цікаво, що йому 

все-таки вдається поєднати філософсько-інтелектуальні роздуми над життям 

з душевними переживаннями: О сестро, не піклуйтеся про мене, геть 

заберіть ці ліки, / Не треба їх мені, ні жодної опіки. / Я рад дивить в огонь 

моєї рани, / Вчувати біль її найменшим фібром ткані / І бачити, що з правд 

правдива лиш одна – / Що наше тут життя лиш банька миляна [54, с. 138].  

Сукупність означених чинників ідіостилю Мелетія Кічури орієнтує 

реципієнта на увиразнення його ключових носіїв.  З-поміж них виділяємо 

значну частину проявників з виразними ознаками історичного змісту, які 

сконцентровані у збірці «Відблиски криці». Поетичні строфи цього типу 

вельми цікаві, бо приділяють справді велику увагу дослідженню 

економічних, соціальних і навіть політичних умов діяльності українських 

січових стрільців. У них помітна тенденція до об’єктивного відображення 

тогочасних поглядів галицького стрілецтва чи взагалі українського 

цивільного населення на війну: Брате, прокинься, гряде сон вічний, / Зараз 

підемо на штурм. / Чи розумієш? Орденів прагне / Генерал Вурм. / Зокрема 

завтра є іменини / Одної із трьох принцес; / Сюрприз, гадаю, треба 

піднести…, noblesse! [54, 108], або в іншому місці читаємо: Чим жевріли їх 

черстві душі? / Для них, щоб тільки повний шлунок, / А ми? Митчем з руїн 

Європи – / Культури пишний візерунок. / У нас є святощі, ідеї, / Ми вищого 
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правопорядку / Здвигаєм храм із крови й сталі / Ми убиваємо і гинем, / Щоб 

ви спокійно під каміном / Сиділи й пили шоколяду / Уст ваших медовим 

рубіном [54, с. 98]. У подібних текстах Мелетія Кічури наявна специфічна 

лексика – топоніми: Київ, Петербург, Авфенберг, Париж, Сагара (Сахара), 

Гоб, Кардільєри та ін. Вони є своєрідними документальними свідками, 

художніми вказівками на історичні факти: […] Тому без придбання нових 

країн, / Нових джерел експлуатації, / Не сподіватись кращих днів – / 

Стабілізації […] То лиш одна остала рація: /  Це радикальна операція – 

Війна [54, с. 19]. 

Мелетій Кічура-поет умів бути й пильним аналітиком та критиком 

соціально-історичної дійсності. У віршах «На АБ», «Кав’ярня «Patria», 

«Бурлить шайтан», «Присяга» та ін. він засідчив досконале володіння 

сатиричним інструментарієм. Гостра іронія, нищівний сарказм письменника 

спрямовані насамперед проти обивателів: Ах, пані, як жаль мені Вас, / 

Меншає народу в столиці; / Не стане вже стільки очей / Дивитись на ваші 

спідниці. / […] / Можливо, що тільки раз вдень / Прийдеться міняти 

білизну; / Та ви принесіть вже цю дань / За цісаря і за отчизну [54, 30], інша 

героїня своєю поведінкою ніби «висвічує» духовне єство таких соціальних 

типів: Гаптувала панна Ванда  / Білого орла, / Одночасно з москалями / 

Фліртики вела. / «Москаль юха!» – та звичайно – / капітан Бобров, / 

Випадково винятково, / Мов орел між сов. / В колежанки Валентини / Зовсім 

інший смак: / Зразу їй припав до серця / Єсаул Байбак. / Він не «москаль, а 

кубанець» / І (це просто міт) / «Він властиво Байбаковскі», / А це польський 

рід. / Тільки Зося послідовна: / «Кажди із них вруг; / Виняток лиш одноокий –  

/ Оберляйтнант Круг [54, с. 64]. У цій поезії образ жінки, як зазвичай, – то 

джерело натхнення й болю, вічного кохання й вічної зради. Автор вдало 

послуговується антитезою і у творі «Вони гуляли», де бачимо гостре 

протиставлення двох світів: одного, де «музика, співи всю ніч», та іншого – 

«Не спали також стрільці, / Копали братську могилу» [54, с. 153]. Образ 

жінки тут теж присутній: Жінки горіли огнем – / Незвиклим, / І викликали 
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флірт – / Безстидно [54, с. 153]. А німим свідком двох цих світів зосталась 

«як привид – могила». 

 На противагу образові жінки, котра дбає про свій побут, зовнішній 

вигляд, поет створює художні антитези: сестри-милосердя (Біла косинка, 

фартушок / І недоречний хрест / Шовкова ваба панчішок / Великосвітський 

жест / На довгих віях – втома, сум? / Байдужість, співчуття / «Ви ранені, 

стрільном дум-дум / Ви, спраглі? Ось пиття / Так, в мене спрага, я б хотів / 

Дійти до певних віх: / Чи й вам проклін, чи месний гнів / Чи впасти вам до ніг 

[54, с. 137]), військових (В бараці, без ікон, без даху / (Колишній запущений 

хлів) / Лежить на зігнилій соломі / Не менше півсотні стрільців / Усе це сини 

Підкарпаття / Що рвались з насильницьких рун / Що хтіли спинити навалу / 

Варшавських і Познанських дум / Не стримали, стільки не впало / (Не 

б’ються тепер голіруч) / І, шлях устеляючи трупом, / Прийшлось 

відступити за Збруч [54, с. 23]), змальовує панування фальшивої подвійної 

моралі (Десь по столицях різні монархи, / Сидять на троні з божої ласки, / А 

тут, в окопах, Кунци, Морози, / Габори, Кони, Домбські й Прохаски. / Усім 

рушницю встромили в руки, / Стягнули ремнем зверх панталонів, / Втиснули 

в ранець – пару консервів, / А в пантронаші – двісті патронів. / І – «Марш в 

окопи! Гасло – отчизна!» / І гинуть Кунци, Домбські й Прохаски; / Більше 

мільйонів вже закопали, / Само собою – з божої ласки [54, с. 146]) та 

безоглядну спекуляція високими ідеалами (Та кажіть нам правду щиру, / А 

не те, що вічно нам / Белендять попи й старшини, / Як безтямним дітвакам. 

/ Не кажіть нам про присягу, / Ні про честь нам не кажіть: / Хай собаки 

присягають, / Людям потрошить живіт. / Не кажіть нам про Отчизну, / Ні 

про цісаря, о ні. / Не гадайте, що такі вже / Ми затуркані й дурні [54, 

с.182]). Сатира, таким чином,  відігравала значну роль у художньому 

мисленні Мелетія Кічури, надаючи його творам додаткового смислового 

відтінку, певного стилістичного забарвлення, віддзеркалюючи невдоволення 

автора навколишнім світом.  
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Помітними в творчому доробку поета є твори-епітафії. Як відомо, 

епітафії – вид літературної епіграми, у якій митець виражає чи то сум через 

втрату близької людини, чи то ставлення до якоїсь історичної особи або 

персонажа літературного твору. Кічурові герої – маршалок Вурм, поручник 

Гейнріх Верман, лейтенант Каспарі, фельдфебель Йосиф Глиця та простий 

руснак Іван Кузьминський.  

Прикметно, що поетова промова розпочинається із заклику: «Отчизно, 

плач!», далі ліричний оповідач наголошує, що саме тут могила мрійника. Він 

марив про бої у мирний час, та доля розпорядилася по-іншому – «бомба 

гепнула» у військовий штаб. А іншому хтось випадково «влучив між плечі»; 

лейтенант Каспарі надію мав на хрест «Virtuti military», тому «під кулі мчав 

чи треба, чи не треба». Тема безглуздої смерті стала наскрізною у творі. На 

противагу пишним могильним пам’ятникам, автор змальовує насипану 

могилу бійця Івана, який «самохіть пішов на фронт». Шевця «з-під Карпат» 

теж спіткала абсурдна смерть. Мелетій Кічура описує драматичну історію 

боротьби під чужими знаменами, на чужій землі та за чужі інтереси. Його 

антивоєнні твори – це не просто змалювання безглуздості та жорстокості 

світової бійні, а й спосіб глибше збагнути долю свого народу, осягнути його 

місце в колізіях європейської історії, визначити перспективи. Відтак, 

епітафія виступає  жанровим носієм  ідіостилю Мелетія Кічури-

письменника. Іншими словами, поет відкрив для свого стилю органічне 

художнє слово, формальне обрамлення – епітафію, яка наблизила  його 

поезію до класичної традиції. Згадана жанрова форма стала невід’ємною 

частиною авторського ідіостилю.   

Отже, лірика збірок «Відблиски криці», «Передодні» Мелетія Кічури 

представляє цілу галерею сатиричних образів. Головними структурованими 

чинниками сатиричного дискурсу поета є зображення суспільно-

національних і життєво-особистісних контрастів, а також – художнє 

зображення тих прорахунків національної історії чи культури, які вимагали 

від сучасного покоління активної суспільної позиції. Визначальні топоси, 
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навколо яких структурується думка автора, – це образи селянина-

галичанина, воїна, січового стрільця. Саме тому сатира Мелетія Кічури 

глибоко реалістична, їй властива аналітичність та конкретність. Створені 

поетом образи сприймаються нами як сатиричні лише в дії або у фіналі. 

Тобто констатація та викриття споживацького ставлення до життя, 

безглуздості та байдужості – важлива складова авторської концепції в 

сатиричній ліриці, що воокремлюється самодостатній ряд. 

 

 3.3. Сатирична збірка «Останні могікани» Мелетія Кічури: 

проблематика, поетика. 

Сатира – одна з найважливіших граней художньої обдарованості 

Мелетія Кічури. Якщо в ранньому періоді його творчості знаходимо 

окремі твори, позначені іронічно-сатиричним сприйняттям дійсності («В 

кафе», «Едем», «Мадам Арлова»  зі збірки «На старті»; «На АБ», 

«Кав’ярня «Patria», «Бурлить шантан», «Присяга» та ін.), то в зрілому – 

сатиричний струмінь виразно домінує (збірки «Відблиски криці», 

«Передодні» та «Останні могікани»). Назва останньої збірки  символічна, 

бо, по-перше, –  поданий вислів уживається на позначення останніх 

представників будь-якої групи людей, народу, народності, по-друге, – 

назва імпліцитно означує передчуття невідворотного у власній долі. 

Можливо, Мелетій Кічура свідомо створив смислову неоднозначність 

назви, зважаючи на час, коли збірка «Останні могікани» вийшла друком.  

Прикметно, що усі ліричні твори цієї збірки уже були надруковані в 

попередніх двох – «Передодні», «Відблиски криці». Складається 

враження, що цей доробок спеціально виокремлений для ідеологічного 

прочитання, водночас, він означив не простий період у житті галицького 

поета Мелетія Кічури. Збірка «Останні могікани», яка вийшла друком у 

1930 році, відтворює розшарування української нації, втрату орієнтирів 

самоцінності, представляє політичних діячів. 
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Окрім поезій, літературний доробок автора складають літературні 

пародії, рецензії. Багатющий рукописний фонд, що так і не дочекався 

друку. Доволі символічно прозвучать рядки поезії «Не плач я не умру в 

сумий, осінній час»:  Не плач я не умру в сумий, осінній час. / Мій вчасний 

гріб не вкриють беззапаші квіти / Не стопче зимний дощ, не буде понад 

ним / З півночи гураган безжалісно шаліти [88, с. 73]. Досліджуючи 

життєвий шлях Мелетія Кічури, Василь Нагірний написав: «І справді, 

«осінній час» не стане його останньою в житті порою. Це станеться дещо 

пізніше. Наразі був страшний 1930-ий. Сталінські жорна перемололи не 

одну долю свідомих українців» [88, с 74].   

Численнішу групу поезій  в збірці становлять твори, герої яких є 

історичні постаті. Наприклад, поезія «Погана справа» окреслює коло 

історичних подій, героями яких є конкретні історичні постаті: Юзеф 

Пілсудський, Дмитро Левицький, Станіслав Шептицький: Хоч сядь та 

плач, погана справа, / І пан Пілсудський, і Варшава / Без черги лізуть, 

лізуть в лоб, / Як покупці у Сорокоб. / Слідом за ними,як собачки, / Хто 

підтюпцем, та більшість рачки, / Пруть патріоти з-над Дністра, / Як з 

бочки паюсна ікра. / Перед ведуть: Дмитро Левицький / І миром мазаний 

Шептицький, / А там і фраки, і штани, / Пані, панове і панни [55, с. 3]. 

Автор саркастично висміює спроби здійснення плану Юзефа 

Пілсудського з відновлення Польщі у межах 1772 року [Див.: 98]. Не 

оминув увагою Мелетій Кічура і діяльність УНДО (Українського 

національно-демократичного об’єднання), яке намагалося унормувати 

українсько-польські взаємини, однак, як відомо, безрезультатно: Та 

даремні всі протести, / Тягар свій кожен мусить нести [55, с. 3].  Тому 

поетичний текст Мелетія Кічури є своєрідним документом епохи і, 

водночас, актом авторського самовираження.  

У наступній поезії Мелетій Кічура повертається думками до рідного 

краю: …Та  на Західній Вкраїні / По хлівах не тільки свині, / Але й Божа 

благодать. / І вона то вже ласкаво / Плодить цінності на славу, /  Чи, як 
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кажуть ще, патент, / І бери, хоч тон мінорний, / Все ж гукнеш: 

Нерукотворний / Надклясичний монумент! / Що на вас циганські поти? / 

Так, на сцені, патріоти, / Це про них я загадав [55, с. 5]. Увесь твір «Будьмо 

щирі й правдомовні» побудований на доброму знанні реалій вищих ешелонів 

тогочасної влади і просякнутий узагальненими натяками на драматизм 

історичних подій: Це ж незбитий аксіом: / Більш за масло з бутерброду / 

Слід любить батьків народу, / Бити кірно їм чолом. / Як? Чому? А так, для 

того, / Бо немає більш нічого; / Тільки ще батьки кохані / Залишились в 

добрім стані, / І – гризуться над кістьми [55, с. 5]. Справді, «офіційний 

пантеон», як уважав Мелетій  Кічура, нараховував величезну кількість імен, 

їхніх численних «соратників» і «борців за справу». 

Знаковою і символічною є назва вірша «Воскресіння України № Х»: 

Так, –  воно назверх, то ніби взяла наша, / Але там, на споді, – історична 

каша. / І тому ми ніби на розпутті стали, / Ніби не здійснились наші ідеали 

[55, с. 6]. Автор констатує чергову спробу визначення України як держави, 

описує пережиті ним самим бої січових стрільців за Київ. З історичних 

джерел довідуємося, що українські патріоти першими увійшли до міста після 

звільнення столиці від більшовиків. Мелетій Кічура у поезії відображає 

складну ситуацію суспільно-політичних настроїв того часу, прагнення 

якнайповніше реалізувати свій потенціал на шляху до самостійної держави: 

Вже здобули Київ, привели Петлюру, / Із крамниць забрали всю 

мануфактуру. / Вже із профспілками справились до ладу; / Всім унаочнили, 

хто до рук взяв владу. / Та чомусь не видно ні малої зміни, / Мов нема й не 

було «неньки України». / «Де ж та Україна, де її шукати?» / (Хтось із 

наймолодших) розкажіть, камрати. / Просто неможливо. Бачить і 

дитина, / Що така Вкраїна – то не Україна [55, с. 6]. Автор рішуче 

критикує політичну систему загалом через осміювання недосконалості 

рішень правлячої верхівки. Таким чином, є підстави говорити про найвищий 

ступінь гостроти політичної сатири і трансформацію типових портретів у злі 

карикатури, мета яких – дегероїзація політичних діячів. Історична 
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інформація як система  певних історичних факторів уплітається автором у 

тканину поетичного твору й відображається у світі індивідуальних 

художньо-естетичних поглядів: Як загуляли вшехполяки / В Галичині, немов  

вандали / Залаяли на з-за плота / І українські зубоскали / Та панська влада не 

з лопуцька / Щоби приборкать веремію, / Одним – повісила намордник, / 

Адругим – ордена на шию. /  Ізразу все перемінилось, / Не гавкне вже й 

паршива псина / І об’явилась Ельдорадом – / Уся Західна Україна. / А декого 

із цуценяток / Так задобрила ласка панська, / Що тільки ждуть, коли 

прикажуть – / Розшарпувати Наддніпрянську [55 с. 20] Як бачимо, 

важливим при цьому є історичне знання як складник авторського мислення 

Мелетія Кічури, оскільки письменник вільно оперує фактами, добре знає 

документи, прагне переосмислити історію. 

Характеристику подібних візій авторського письма знаходимо в 

хронікально-документальній повісті-есе Василя Нагірного «Дві долі одного 

життя»: «Мелетій бичує недавніх географічно-політичних союзників і тих, з 

ким пліч-о-пліч відстоював національні інтереси. Одним з таких віршів 

своєрідного прозріння він присвячує навіть своєму своякові Роману 

Дудинському. Він писав і знав, що такі «одкровення» вже не прочитає  

Роман – чоловік Зоні Глинської, рідної сестри його дружини Марії Кічури. 

Роман був українським військовим діячем, старшина легіону УСС, 

комендант сотні, комендант запасного коша у Станіславові. Обоє з 

Мелетієм, але на різних відтинках фронту, брали участь у боях з росіянами. 

Роман Дудинський поранений на горі Лисоні, командував другою, а далі 

тринадцятою Колоимйською бригадою УГА. Влітку 1920 року 

заарештований більшовиками і відправлений у концтабір у Кожухові під 

Москвою, де був страчений» [88, c.70]: Все балачки, сентименти, / Любий 

брате! / Хто полічить, / Хто поверне наші втрати? / Хто загляне 

безкорисно / В наші душі? / Їм потрібні наші руки, / Очі й уші! / Їм потрібні, 

щоб стріляли /  Бомбомети, / Що б ми брали конкурентів / На багнети. / 

Щоб ми шлях їм торували. / До наживи, / І бодай вдесятирили – / Їм активи. 
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/ Що там наші думи-мрії, / Ідеали…/ Всі ми слуги, чорні слуги / Капіталу [88, 

с. 71]. Як бачимо автор, з одного боку, постійно перебуває під впливом 

життєвих перипетій, які викликають у нього певне ставлення до них, з 

іншого, – він інтерпретує факти відповідно до власних переконань і намірів.  

Проте увагу сатирика швидше привертають не офіційні, парадні 

портрети, що на той час уже закріпилися в ідеологічному й культурному 

дискурсах епохи, а портрети буденні. У поезії «Тип» узагальнений 

принцип характеристики героїв Мелетію Кічурі видавався особливо 

важливим, оскільки з`являлася можливість показати їх без масок, 

виявити сутність характерів, старанно приховану від сторонніх, віднайти 

справжній смисл слів, учинків, подій: Хай прищ мені усяде на язик, / Коло 

б його назвав я «гайдамака»; / Родився він у Львові чи Стрию, / Читав 

Сафо, і Данте, і Бальзака. / І Демель, Ібзен, Рільке і Вергарн / У нього 

завжди були на полиці, / А з Ніцше й з Штірнером він їв і спав, / 

Вивчаючи, як власні ногавиці [55, с. 13]. Узагальнений герой Мелетія 

Кічури змінюється в різних історичних умовах: У Відні, Цюриху і ще десь 

там, / Він лічився на університеті, / Та хоч коли туди і заблукав, / То лиш 

на те, щоб випити в буфеті. / Але це все було ще до війни, / А на війні він 

вирнув інтендантом, / І посміхавсь, що воші нас їдять, / А він собі 

проходжується франтом [55, с. 16]. 

Значну роль у цьому творі відіграє авторська художня 

інтерпретація, особливістю якої є висвітлення подій у хронологічному 

порядку: В сімнадцятім дістав мільйон корон, / І ордер: їхати на 

Україну / І закупити коней для гармат; / з тим Австрію навіки він 

покинув [14, с.  14], а також використання різкої зміни подій: Мандат 

дістав од батька всіх батьків / І, ясна річ, ще й титул отамана; / Аж  

раптом чорт надніс більшовиків. / Із Києва він зник, мов тінь з екрану, / 

Не думайте, що пішки, як же так, / На трьох автах прибув до 

Станьславова / І тут (того він навіть не чекав) / Йому й посада вже 

була готова [55, с. 14]. Наприкінці сатирик пропонує власне бачення 
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ситуації, у якій переважає не піднесений, а викривально-сатиричний 

пафос: Дарма, що нині споважнів (пора), / І підборіддя виплекав  і пузо, / 

Бо вже давно директором зробивсь / В Зембанкові та ще в Коопсоюзі [55, с. 

16]. Глибокі душевні переживання передані у творі «В шантані» цієї ж 

збірки. Художній світ вірша моделює зустріч героя з фамою (авт. «слава»). 

Персонаж поринає у світ минулого: Хто це? Чекайте: війна, полон…/ Так, 

так, давно це, наче крізь сон…/ Хода – пантери, очі – сапфір, / І стільки 

збитих до ніг офір. / Найбільш бажана з-поміж красунь, Коли мені ще 

всміхалася юнь. / Усміх, задума… впізнала теж, / Іще б, – між нами не було 

меж [55, с. 17]. Автор наголошує, що, будучи молодим, герой неодноразово 

ризикував задля слави: Збігались близько наші стежки / І розійшлися, тільки 

чутки, / Тільки дбайлива фама не раз / Одсвітом грала, наче альмаз [55, с. 

17]. Справді-бо, світ прагне слави: Можна б зібрати пишний букет, / Де 

стали б поруч: шулер, поет, / Борець, музика, товстий прелат, / Барон, 

ерцгерцог, віденський кат, / Генерал-ляйтнант, жонглер, кадет [14, с. 17]. 

Натомість герой починає розуміти власну недосконалість. Бажання слави 

нічого не варте, «коли кров наша лилася в боях». Проте час втрачено і автор 

робить спробу підсумувати: Ех! Був я справді цап, ідіот; / Віват, – повія і 

патріот! [55, с. 18]. 

Специфіка поетики епіграм Мелетія Кічури пов’язана з органічним 

поєднанням протилежних стихій – фактографічного матеріалу та його 

художньої інтерпретації. Вихідним моментом більшості «портретів» є 

факти з життя: «Лови момент!» – Чудове гасло. / Його без намислу в 

бльокнот / Вписав і взявся за роботу – / Правдивий, щирий патріот, / Та 

він ненавидить неясність, / Не зносить зайвих перепон; / Тому «момент» 

змінив він просто / (Та ще й підкреслив) на «мільйон» [14, c. 29]. Сатирик 

часто пропонує власне бачення ситуації, намагається виявити приховані 

риси характерів та істинні мотиви вчинків: Вони змагалися за ранги, за 

посади, / Усі міністрами забагли бути враз, / Їм марились чини, банкети 

і паради, / І вдячні оплески вірнопідданчих мас. / І з поведінкою 
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бундючних самураїв, / Вони товпилися по вулицях, церквах, / Їм і не 

снилося, що тільки за льокаїв / Служитимуть панам за совість, не за 

страх [55, с. 29].  

Також Мелетій Кічура розгортає тему прислужництва, лакейства у 

поезії «Конкуренція», змальовуючи цуцика, який «вірно служить» своїм 

господарям. Як бачимо далі, автор висловлює іронічне співчуття цуцику: 

Даремно ти цієї штуки / Учився віддано й покірно. / Знайшлися інші 

виконавці, / Нехай пройдисвіти, ганьби, / Та хоч не хоч, признати мусиш, 

/ Що роблять краще це за тебе  [55, с. 29]. Реалізація мотиву 

розчарування у поезії відбувається через алегоричний образ «цуцика». 

Мелетій Кічура  іронізує, що всі старання цуцика марні,  дорікає йому в 

покірності. Такий «образ, безперечно, дає змогу говорити про відповідну 

концепцію авторського світосприймання. Навіть якщо автор не зумисне 

вводить ті чи ті образи в художній текст, то вони – у вигляді думок, 

вражень чи ідей – активно функціонують принаймні на рівні його 

підсвідомості й зумовлюють появу домінантних понять чи мотивів […] у 

творчості письменника, імпліцитно апелюючи до авторської інтенції» 

[25, с. 198]. Можна констатувати, що у творчості Мелетія Кічури 

постійно присутні такі образи.   

Ще одну поезію «Засідання» Мелетій Кічура свідомо створив як 

сатиричний шарж на діяльність української інтелігенції, зокрема, «жіночих 

кружків»:  Вже посходились матрони, / Фірми знані і солідні, / А зібрали їх 

до купи – / Справи пильні, справи рідні [55, с. 18]. Сцена зібрання жіночного 

товариства набуває викривального характеру, оскільки за порожніми 

питаннями («процесійно-політичними, господарчо-благодійними – взагалі 

патріотичними»), виявляється, наскільки присутні є далекими від життя 

народу. Остаточно шаржево-викривальний ефект створює промова однієї з 

організаторок зібрання: Аж на раз чийсь писк «Увага!» / І дзижчать слова 

по залі: / «Позаяк уже тетерка / Одинайцята година, / Я нараду 

відкладаю, – / Прошу тихше, ще хвилина… / Через місяць, не пізніше, / 
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Зберемось обов’язково, – / Я скінчила, вибачайте, / Що порушила розмову 

[55, с. 19]. 

Важливою характеристикою сатири Мелетія Кічури є звернення на 

конкретну людину, реального героя, хоча в ліриці також наявна 

типізація. Микола  Гончарук, говорячи про розвиток сатири в українській 

літературі початку ХХ століття, стверджує, що конкретність у ній – один 

із засобів сатиричної типізації [30]. Саме узагальнені образи часто 

характерні поеії поета: Є безбожники на світі, / Що завзято й скілько 

змога / Проповідують повсюда, / Що немає пана бога, / Але річ ця 

неможлива / (Зразу видно – брешуть люди) / Адже вірять в пана бога, – / 

Готентоти й ботокуди. / мало того – є й учені, / Що з віків ламають  

пера, / І доказують, що в бога / Вірить чапля і пантера. /  Та найкращий 

з аргументів, – / (Не кажу так на арапа) / Що колись у бога вірив / 

Навіть сам святійший папа / А його авторитетність / Понад всі 

авторитети / І тому, здається, зайве / Лізти далі на штахети / 

Безперечно всі ці факти / (Плюс святих не менше триста) / Зразу всилі 

навернути / І старого антихриста. / І тому я вірю в бога / І в його всі 

атрибути, / Бо такий закон природи / Що, де бджоли, там і трути  [55, 

с. 23-24]. Усі ці проявники формують авторську концепцію, а відтак 

індивідуальний стиль.  

В наступних строфах автор полемізує про важливість законів: «Всі 

вони de facto й jure, тягнуть нас на дно безодні». Відтак Мелетій Кічура 

констатує – настали нові часи, але це не значить «що ударно, 

соцзмагально, можна вже ловити гави».  

Отже, у поезіях збірки «Останні могікани» з властивою йому 

викривальною сміливістю Мелетій Кічура зосереджує увагу не лише на 

моральних та духовних вадах героїв, а перш за все торкається гострих 

політичних, національних проблем, які визначали і формували соціальні 

орієнтири сучасників. Повне розуміння таких текстів – справа непроста. 

Інформативність її не обмежується фактами, що лягли в основу твору. 
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Вони взяті з безконечного потоку життєвих явищ. Критерії цього відбору 

зумовлені соціальними й політичними реаліями суспільства, у якому 

живе Мелетій Кічура, тенденціями суспільного розвитку, зосібна 

бажанням бачити Україну неподільною, взаємодією течій і напрямів у 

літературі та мистецтві, можливостями доступу до джерел інформації, 

освітньо-культурним рівнем, світоглядом і навіть особливостями вдачі 

письменника.  

Ускладнена асоціативність та іронічність письма була помітна у 

творах, темами яких було життя галицького селянства; використання 

конкретних фактів громадського життя (поезія «Гей, други!», «На шлях 

заляг стоглавий, лютий змій» та ін.); заглиблення в соціальний генезис типів 

(поезія «Граки», «Путники», «Кому слід» та ін.); розкриття соціальної і 

психологічної зумовленості вчинків людей («Лев, жаба і телятко», 

«Гордість», «Крізь п’яний стиск і крик, крізь океани гнилі» та ін.).  

Якщо ж переглянути твори пізніх збірок «Передодні», «Останні 

могікани», то чітко простежуються дві тенденції: з одного боку, наявні 

новаторські урбаністичні мотиви («Сучасний Львів», «В Станіславові рух і 

рейвах» та ін.), оспівування, романтизація образу січового стрільця (як 

правило, формально такі твори вписуються у тематику київського періоду 

творчості Мелетія  Кічури), а з другого, – реалістичний погляд на дійсність і 

критика, де, поряд і сатиричним зображенням українського устрою, чітко 

простежується тенденція до споглядання вчинків українських лідерів та їхніх 

союзників: Народилась ЗУеНеР. / І Бачинський , і Макух / І Левицьких кілька 

штук, / Визвались за повитух. / Сповивають раз-по-раз / І годують немовля / 

А воно, мов навісне / Верещить: «А де земля? / Панської  давай землі / Там є 

кров боїх батьків» / А Левицький і Макух: / «А не хочеш батогів? / Ще 

кусається – дивіть! / Гей, Антанта, помагай / Як воно нам скрутить карк,  / 

І тобі настане край. / Це ж природній більшовик! / Без зубів, а вже землі / 

Забагається йому…/ Гей, банкіри, королі!  / Та Антанта й так не спить. /  В 

неї добрі очи й нюх,  / В неї Галлер є, гончак, / А не то якийсь Макух / 
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«Гудзя!» крикнула – бери» / І Бачинський, і Макух / Ледве скочили на бік,  / З 

ними решта повитух. / Вмить в собачому нутрі / Опинилось немовля, / Та, 

подумайте, і там / Верещить: «Моя земля!» / І росте собі й росте / У 

собачім животі… / І напевно розірве – / Не поможуть віс святі [55, с. 26]. 

Безумовно, історія розставила усі крапки над «ї», і ми сьогодні під іншим 

кутом зору сприймаємо означені події. 

Зрозуміло, що окремі твори Мелетія Кічури політично заангажовані, 

написані на потребу часу, але є й інша частина, яка свідчить про самобутній 

творчий розвиток поета, художню довершеність і неповторність.  

Ми проілюстрували важливість усіх чинників, носіїв, домінант, які 

безпосередньо формували індивідуальний стиль  Мелетія Кічури, а також 

змоделювати власне ті динамічні процеси їх синергетичного переломлення у 

носіях ідіостилю поета. Особливо оригінальні для сатиричних творів 

Мелетія Кічури такі стилістичні прийоми, як іронія, сатира, гротеск, сарказм 

та шаржування. Вони виступають засобами вираження авторської позиції, 

стаючи важливим способом створення характеру героя.  

Таким чином стає зрозуміло, що показником перебігу творчого 

процесу письменника є діалектико-синергетичний процес перетворення  

світобачення і світомислення у відповідну систему мистецьких форм. Як 

зазначає Світлана Луцак: «Указана динаміка структурується енергією 

домінантного проекту буття письменника, яка у свою чергу, врівноважується  

домінантними елементами різних рівнів твору» [75, с. 143]. Принагідно 

зауажимо, що такі маркери авторської стратегії вказують на цілісність 

творчого доробку поета, який однозначно видозмінювався, набував тих чи 

інших новаторських характеристик, самоорганізовувався, але не втрачав 

власної самоідентичності та самодостатності. 

Література до розділу 

5, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 72, 78, 83, 88, 98, 

107. 
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ВИСНОВКИ 

 

Несправедливо забутий галицький поет Мелетій Кічура, ім’я якого 

досі залишається «білою плямою» в історії українського письменства, у 

процесі своїх творчих пошуків виробив неповторну стильову манеру, яка ще 

досі не була предметом наукових досліджень. 

Період його творчого становлення межа – XIX–XX століть, – був 

часом зміни естетичних систем, бурхливого пошуку кожною національною 

літературою власної траєкторії розвитку, що породжувало творчий неспокій, 

спробу знайти себе як митця і зрозуміти ті домінанти  стильових різновидів 

модернізму, які найбільше відповідали його художньому баченню світу. 

Постійне хитання митця між естетичними установками реалізму і 

модернізму, властиве тій добі, засвідчували діалектичний характер його 

творчого пошуку, що спонукало нас до застосування діалектико-естетичних і 

синергетичних підходів при аналізі ідіостилю Мелетія Кічури.  

Естетична концепція автора упродовж життя зазнавала змін. Певним 

стартовим майданчиком для Мелетія Кічури став модернізм, зокрема сецесія 

(ранні рукописні поезії, збірка «Без керми»). Водночас тогочасний творчий 

доробок галицького поета позначений ще й символізмом і неокласицизмом 

(збірка «Tempi passati»). 

Перша світова війна  стрімко увірвалася в життя Мелетія Кічури і 

заразом змінила світобачення і світовідчуття поета. Після полону, він 

опиняється в Києві й потрапляє у бурхливий вир суспільного і політичного 

життя. Отож закономірно, що збірки київського періоду («На старті», 

«Відблиски криці»), позначені особливим революційним пафосом, однак 

вони все-таки не втрачали ранніх модерністських ознак. 

Досить умовно можна виділити два етапи творчості Мелетія Кічури: 

галицький і київський. У кожному з них переважають різні стильові ознаки, 

однак єднає їх не лише бажання Мелетія Кічури модернізувати українську 

літературу, а й притаманне йому іронічне світовідчуття, яке протягом  років 
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все більше посилювалося і переростало у форми гнівної сатири і сарказму. 

У ранній період творчості Мелетій Кічура, захоплюючись світовою 

модерністською літературою, частково наслідував її, водночас дбаючи про 

формування власної стильової манери. У київський період зв’язки з 

традиціями європейської літератури  послабилися і на передній план вийшла 

сатира. Її домінування, очевидно, зумовлене не тільки психо-фізіологічними 

чинниками, а є вислідом тих суспільно-політичних подій, які розгорталися 

довкола Мелетія Кічури. Як і більшість молодих митців, «зачарованих», на 

перший погляд, прогресивними і демократичними гаслами про 

справедливість та братерство людей, поет продуктивно працював на 

утвердження революційної ідеології, що тільки на словах сповідувала 

суспільні цінності, і як результат, потерпів від репресій радянських 

каральних органів. Т.зв. «соціалістичне будівництво», яке вимагало від своїх 

адептів невтомної праці, мабуть,  і дало поштовх до вияскравлення 

сатиричного струменя в творчості Мелетій Кічури, який перебував під 

ейфорією революційного піднесення.  

Упродовж життя галицький поет упорядкував і видав шість поетичних 

збірок: «Без керми» (1910), «Tempi passati» (1913), «На старті» (1928), 

«Відблиски криці» (1930), «Передодні» (1930), «Останні могікани» (1930), 

окрім того в архівних фондах Інституту літератури ім. Тараса Шевченка 

НАН України збережено чотири загальні зошити з рукописами лірики 

раннього періоду творчості.  

Аналіз образної системи першої збірки галицького періоду 

Мелетія Кічури засвідчив формування у ній декадентського дискурсу. Його 

характерними ознаками є меланхолійно-тужливі інтонації, культ 

страждання, настрій розпачу й відчаю, намагання українського інтелігента в 

непростій ситуації вирішити одвічне  питання буття, а також – осмислення 

смерті як ключового концепту, довкола якого структурується думка автора. 

Декадентська естетизація смерті оприявлена в збірці «Без керми» образами  
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могильної пустки, похоронної процесії, загробного світу, передвісників 

смерті – галок, чорних круків, цвинтарної тематики. 

Письменник проектує в тексти образи гробаря, путника, ченця,  для 

яких життя не існує, їх приваблює загробний світ. Зважаючи на установки 

того часу, можна констатувати, що змістове наповнення збірки «Без керми» 

має виразну тенденцію до формально-змістового наслідування 

Мелетієм Кічурою творчості сучасників, репрезентує творчі шукання 

власної манери письма. Увиразнюють їх в ліриці галицького поета 

символістська поетика пейзажних, особистісних і суспільних контрастів.  

 Мелетій Кічура у поезіях своєї дебютної збірки «Без керми» зумів не 

лише поєднати декадентські й символістські образи, а й витворити 

специфічний концепт, що став характерною ознакою сецесійного стилю і  

об’єднав за змістовим наповненням лірику першої та другої збірок, 

означивши пошук творчої індивідуальності через опанування домінуючого 

творчого методу порубіжжя. 

Важливою особливістю сецесійних образів у поезії  Мелетія Кічури є 

їхня екзотичність з притаманним їй естетизмом. Митець епатував свого 

читача частим використанням образів рослинності з яскраво вираженими 

декадентськими настроями.  

Окрім квіткових образів, важливі смисли активізують семантичні рівні 

поетики з національним «музичним» забарвленням: колисковими,  піснями 

«про карі очі і чорні брови», «про степ без краю», «про пінисті води, вічно 

шумні бори». Такі експліковані марковані проявники  індивідуального стилю 

Мелетія Кічури дають нам змогу відчути поєднання в індивідуальній 

художній свідомості поета національних цінностей та загальноєвропейських 

тенденцій сецесії.  

Окрему групу в творчому доробку Мелетія Кічури галицького періоду 

утворюють твори, які репрезентують іншу провідну тему сецесіоністів – 

жінки. Такі індивідуально-суб’єктивні жіночі візії поета позначені 
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двоїстістю, невиправданою пристрастю, нищівною красою, зринають у 

художній цілісності через образи фатальної жінки, спокусниці, жінки-змії. 

Характерно, що образний устрій ранньої лірики Мелетія Кічури з 

характерними естетичними прийомами: споглядання гармонії природи,  

використання образів, сюжетів, тем, мотивів міфології, класицизму, 

античності, унормованої форми сонету, – став характеристикою поезії з 

рисами неокласицизму. 

Сонетну творчість Мелетія Кічури вирізняє широка тематика творів. 

Автор, наслідуючи мистецтво минулих епох, віддавав перевагу історико-

культурній та морально-психологічній проблематиці. Підтвердженням цього 

є ціла група творів поета, у яких можемо простежити гармонійне поєднання 

образів минулого із сучасними переживаннями ліричного героя. Лексика 

Мелетія Кічури в сонетарію – загальновживана, почасти зустрічаються 

латинізми, скажімо: мorituri (клич гладіаторів, звернений до Цезаря; дослівно 

«Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе»), momento mori (нагадування про 

смерть), maestoso (величнний) та ін.  Однак основне смислове та емоційне 

навантаження в сонетах передають синтаксичні паралелізми, повтори, 

антитези, прийоми аналогії та узагальнення, що збігаються із завершенням 

твору. Власне традиційний жанр сонету в творчості Мелетія Кічури вказуює 

не лише на єдність української поезії зі світовою, а й відтворює процес 

самобутнього розвитку ідіостилю поета. Поряд із неокласичними 

поетичними формами, зустрічаються окремі твори з яскравими 

футуристичними ознаками: складною метафорикою, дошкульним епатажем,  

пародіюванням поетичних прийомів.  З одного боку, поезія Мелетія Кічури 

сповнена філософськими образами, а з другого, – звернена до поетики 

футуризму і, водночас, стає  епатажною та ексцентричною, що дозволяє 

письменнику виробити власну, не схожу на інших, іронічно-сатиричну 

інтонацію творів.   

Другим етапом авторського пошуку Мелетія Кічури варто вважати 

громадянську лірику, позначену революційним пафосом. Зазнають змін 
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ідейні обрії та проблематика творчого доробку цього періоду, спочатку вони 

вилилися у вітальні поезії на честь революції, визволення та єднання 

українських земель. Згодом ключові топоси лірики митця оприявилися 

іронічними інтонаціями, своєрідною відстороненістю, за якою крилася 

екзистенційна відкритість та філософська зваженість поета (збірки «На 

старті», «Відблиски криці», «Передодні»).  

Динамічний характер формування індивідуального стилю, на нашу 

думку, ілюструє інша група поезій збірки «На старті»,  позначена роздумами 

про Першу світову війну, а саме відчуженістю людини від людини, її 

глибоким песимізмом, спричиненим жорстокою дійсністю,  великою ілюзією 

героїзму та романтики, які залишили після себе не менш значну порожнечу 

безвір’я, безнадії, спустошеності та марних сподівань. 

Такі маркери авторської стратегії вказують на цілісність творчого 

доробку поета, який однозначно видозмінювався, набував тих чи інших 

новаторських характеристик, самоорганізовувався, але не втрачав власної 

самоідентичності та самодостатності. Найбільш повно й промовисто про це 

свідчать ознаки декадансу, символізму у творчості галицького поета 

київського періоду – напрямків, які були властивими ранній творчості 

Мелетія Кічури. 

Неоднозначність політичних подій, нерішучість українських лідерів 

національно-визвольних змагань, з одного боку, а згодом розчарування 

викривленими лозунгами та тоталітарний режим радянської влади, з другого 

боку, спричинив злам, який  відбувся у душі поета, пертурбацію пріоритетів 

у творчості Мелетія Кічури. На зміну домінуванню  модерністських мотивів 

приходить викривальна сатира. 

Принагідно зауважимо, що іронічні та почасти сатиричні ознаки, як 

носії індивідуального стилю Мелетія Кічури, завжди були присутні в 

творчому доробку автора. Коли на ранніх етапах вони оприявлювалися 

іронічною відстороненістю та, навіть більше, іронією чи сатиричними 
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нашаруваннями, то в означений період вияскравилися, тим самим означили 

домінанту ідіостилю Мелетія Кічури – сатиру. 

З-поміж усього арсеналу формотворчих засобів іронії ранньої 

творчості письменника виразно виділяється поетова схильність до 

філософської рефлексії, перейнятість пошуками екзистенційної правди 

(збірка «Без керми», зокрема поезії «Згарища», «Розлилося вино», «Що 

цвило, зів’яло, пожовкло», «Ще гірше від гієн і гарпій ненаситних» та ін). 

Ускладнена асоціативність та іронічність письма була помітна у 

творах, темами яких було життя галицького селянства в умовах 

капіталістичного розвитку; використання конкретних фактів громадського 

життя (поезія «Гей, други!», «На шлях заляг стоглавий, лютий змій» та ін.); 

заглиблення в соціальний генезис типів (поезія «Граки», «Путники», «Кому 

слід» та ін.); розкриття соціальної і психологічної зумовленості вчинків 

людей («Лев, жаба і телятко», «Гордість», «Крізь п’яний стиск і крик, крізь 

океани гнилі» та ін.).  

Якщо ж переглянути твори пізніх збірок «Передодні», «Останні 

могікани», то чітко простежуються дві тенденції: з одного боку, наявні   

новаторські урбаністичні мотиви («Сучасний Львів», «В Станіславові рух і 

рейвах» та ін.), оспівування, романтизація образу січового стрільця (як 

правило, формально такі твори вписуються у тематику київського періоду 

творчості Мелетія Кічури), а з другого, – реалістичний погляд на дійсність і 

критика, де, поряд і сатиричним зображенням українського устрою, чітко 

простежується тенденція до споглядання вчинків українських лідерів та їхніх 

союзників. Безумовно, історія розставила усі крапки над «ї», і ми сьогодні 

під іншим кутом зору сприймаємо означені події. 

Однак актуальним у процесі дослідження ідіостилю Мелетія Кічури 

залишається і те, що поет, будучи спостерігачем творення української 

державності, мав свою суб’єктивну думку, на жаль, політично заангажовану. 

Скажімо у збірках київського періоду висвітлювалися події перебудови 

суспільства, висувалися революційні гасла, був відчутний відвертий присмак 
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ідеологічної нав’язливості, водночас, неодмінно відчуваємо у них уболівання 

за нужду і злидні українського народу, за позбавлення України права на 

свободу. Незважаючи на вказане змістове наповнення, зазначені події у 

формальному аспекті чітко засвідчують формування оригінальної творчої 

манери автора, оприявлюють домінанту його ідіостилю – сатиру.  

Отже, індивідуальний стиль Мелетія Кічури, з одного боку, є виявом 

власної траєкторії розвитку, позначеної чинниками та оприявленої носіями 

та домінантами, а з іншого, – наслідком цілком усвідомленого прагнення 

митця до самоорганізації творчого процесу: від наслідування до 

вияскравлення самобутнього авторського проекту буття у художній 

цілісності. У такому сенсі індивідуальний стиль Мелетія Кічури слід 

оцінювати не з позицій еклектики чи неповноти розвитку, а в ракурсі 

динамічного, неповторного й самодостатнього процесу, який оприявлює 

талант митця, свідчить про його освіченість, високий культурний рівень, 

тонке відчуття естетичної міри. 

Охарактеризована сатирична домінанта ідіостилю Мелетія Кічури 

виявилася не лише в поезії, а й у прозі («Була вже восьма година» [163, 20], 

«Сонце вже було зайшло» [163, 20] та ін.) та ліро-епосі («Життя і смерть» 

[163, 15], «З глибин» [163, 15] та ін.). Її дослідження в такому ракурсі може 

стати предметом подальших наукових розвідок.  
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