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ВСТУП 

 

Актуальність та доцільність дослідження. Український літературний 

процес ХХ століття позначений високим рівнем мистецького осягнення 

життєвих реалій, розмаїттям естетичних систем, художніх моделей світу, 

спектром стильових напрямів і жанрових утворень. Але досі залишаються 

постаті, які очікують на кваліфіковане фахове поцінування свого доробку. З-

поміж них – Олександр Іванович Флоринський (1922-2011) – поет, прозаїк, 

драматург, журналіст, відомий в українській літературі як Олександер 

Смотрич. Ім'я письменника мало відоме читачам сучасної України. Із різних 

причин його творчість опинилася на периферії українського літературного 

процесу: художня спадщина митця практично не осмислена критикою, а 

переважна частина його творів донині чекає на видавця. Однак те, що дійшло 

до широкого читацького загалу, засвідчує, що художня практика 

О. Смотрича – непроминальне явище в історії українського письменства ХХ 

століття. Поодинокі спроби дослідження жанрово розмаїтого художнього 

світу (малої прози, поезії) О. Смотрича зустрічаємо в розвідках В. Мацька, 

Л. Тарнашинської, В. Чапленка, Ю. Шевельова, проте вони мають переважно 

спорадичний характер. У неопублікованих листах В. Винниченка, 

О. Ізарського, Ю. Лавріненка та ін. натрапляємо на високу оцінку художньої 

практики письменника. Донині немає цілісного дослідження естетичної 

природи образного світу белетриста, поетикально-стильових рис та ідейного 

спрямування його творчості. Отже, очевидною є потреба повернення до 

літературного життя і наукового обігу ще однієї талановитої, незаслужено 

забутої постаті. Літературознавче дослідження творчості митця покликане 

поглибити знання про поетику та проблематику української літератури ХХ 

ст. – явища складного, неоднозначного й непотлумаченого з належною 

вичерпністю. Ця обставина, на наш погляд, зумовлює актуальність теми 

дослідження. Сьогочасність роботи визначається і тією непересічною роллю, 

яку відігравала творчість митця у процесі розвитку української прози і поезії 
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в національному письменстві означеної доби, в громадсько-культурному 

житті України і діаспори. Вилучення творчого доробку екзильних 

письменників із наукового та культурного обігу за радянських часів, 

продиктоване ідеологічними причинами, зумовило назрілу потребу вивчення 

проблематики і поетики творів О. Смотрича, всебічного осмислення місця 

його творчої спадщини у «двоколійному» літературному процесі. Тому 

сьогодні існує необхідність, зібравши написане О. Смотричем, дослідити 

його різножанрову творчість. Особливої уваги заслуговують художньо-

філософська концепція письменника, дифузія естетичного вирішення 

проблеми «людина й епоха», синтез біографізму й автобіографічності, 

становлення і вияви цілісної творчості особистості митця, проблеми 

авторського «я» й особливості літературного сюжето- і характеротворення, 

«мовостилю» (В. Чапленко), морально-етичних, історіософських та інших 

вимірів творчості О. Смотрича. 

Системне дослідження проблематики і поетикальних ознак творів 

О. Смотрича зумовлюється необхідністю розширення уявлень про 

маловідомих митців у діаспорі після Другої світової війни, зокрема через 

синтез традицій і новаторства, константних і змінних рис образного 

мислення, естетичні та ідейні параметри творчості. Таке вивчення 

продиктовано також потребою повнішого відтворення українського історико-

літературного процесу ІІ половини ХХ століття. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі теорії і методики української 

та світової літератури Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка в межах комплексної теми 

«Проблеми рецептивної поетики, наратології і трансляторики в українсько-

зарубіжних літературних зв’язках» (номер державної реєстрації 

0105U000748). Тема дисертації затверджена на засіданні бюро наукової ради 

«Класична спадщина та сучасна художня література» при Інституті 
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літератури імені Т. Шевченка НАН України (протокол № 1 від 12 травня 

2015 р.). 

Мета роботи – дослідити проблематику, з’ясувати ідейно-стильову 

самобутність художньої спадщини Олександра Смотрича в контексті 

традиційного і новаторського. 

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– з’ясувати джерела художнього світогляду, естетичні та культурні 

засади творчості О. Смотрича; 

– розкрити естетичну вартість поетичних текстів, оригінальні художні 

знахідки автора в контексті модерної стилетворчості; 

– виявити специфіку моделювання авторського «я» та «іншого» в поезії 

митця; 

– обґрунтувати майстерність творення поетики крику і художнього 

простору в малій прозі письменника; 

– схарактеризувати процес інтеграції реального та ірреального, 

свідомого й підсвідомого як специфічних жанрово-стильових прийомів, що 

домінували в західноєвропейській культурі ІІ половини ХХ століття; 

– дослідити діалогічне мовлення персонажів, з'ясувати поетику та 

проблематику діалогу в аспекті екзистенційного художнього поля; 

– узагальнити цінність художньої спадщини О. Смотрича, з'ясувати її 

місце й роль в українському літературному процесі ХХ століття. 

Об’єктом дисертаційної праці є прозова, поетична, мемуарна 

спадщина, п'єса «Син» О. Смотрича. До наукового дослідження залучено 

архівні джерела Центрального державного архіву-музею літератури і 

мистецтва України, Відділу рукописних фондів і текстології Інституту 

літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, Державного архіву 

Хмельницької області.  

Предмет дослідження – художня реалізація проблематики і поетики у 

творчості Олександра Смотрича.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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Теоретико-методологічну основу дисертації складають праці науковців 

у галузі теорії, історії української літератури, літературної критики, рецептивної 

естетики, філософії, аналітичної психології, культурології, зокрема В. Агеєвої, 

С. Андрусів, Р. Арона, Р. Барта, М. Бахтіна, М. Бердяєва, І. Бичка, 

Т. Бовсунівської, О.-Ф. Больнова, М. Бубера, В. Виноградова, Т. Вірченко, 

Е. Гуссерля, Г. Давидової-Білої, В. Даниленка, Д. Додонова, Б. Дубини, 

З. Дудека, С. Єфремова, Д. Затонського, К. Ізарда, М. Ільницького, 

О. Ільницького, Ю. Коваліва, Р. Коха, І. Кошелівця, Н. Кривди, Ґ. Кріса, 

Г. Костюка, Ю. Кузнецова, Ю. Лавріненка, І. Лисяка-Рудницького, 

Т. Ліфінцевої, Ю. Лотмана, Ю. Мариненка, В. Мацька, Д. Наливайка, І. Огієнка, 

С. Павличко, Я. Поліщука, О. Потебні, Б. Рассела, Р. Рахманного, 

В. Самохвалової, Л. Тарнашинської, М. Ткачука, Г. Токмань, Єви Томпсон, 

К. Ушинського, С. Філоненко, І. Франка, З. Фройда, К. Фролової, В. Хархун, 

В. Чапленка, А. Швейцера, Ю. Шевельова, А. Шопенгауера, К.-Г. Юнга, 

П. Якобсона, Г.-Р. Яусса та ін. 

Методи дослідження. У роботі над дисертацією застосовано 

комплексний підхід до аналізу художньої спадщини О. Смотрича, що 

дозволив розглянути його багатогранну діяльність як систему, в якій на 

підставі заявленої проблеми постають взаємопов'язані сфери наукового 

пошуку. Історико-порівняльний метод забезпечив з'ясування особливостей 

літературознавчого синтезу теоретико-методологічних напрацювань його 

попередників і сучасників. Біографічний метод використано для вивчення 

означеної проблеми на підставі виявлення її зв'язку з біографією 

письменника в контексті стильових напрямів, шкіл ХХ століття – час 

активної творчої праці письменника. Філологічний метод сприяв кращому 

вивченню тексту, опису, теоретичному обґрунтуванню, узагальненню 

проаналізованого матеріалу та його концептуалізації. Історико-

ретроспективний аналіз матеріалів періодичних видань, наукової літератури, 

архівних джерел уможливив поглиблено вивчити проблематику і поетику 

творчості О. Смотрича в контексті стильових напрямів, шкіл ХХ століття. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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Застосовані в дисертаційному дослідженні означені методи використано в з 

елементами системного, герменевтичного, психологічного аналізу. 

Наукова новизна дисертації зумовлена тим, що в ній уперше  

– художня спадщина О. Смотрича стала предметом спеціальних студій, 

де обґрунтовано модерну художню практику літератора крізь призму 

проблематики й поетики;  

– комплексно з'ясовано складники літературознавчої концепції 

письменника;  

– виявлено відповідність інтерпретаційного інструментарію стану 

розв'язання проблеми у річищі розвитку філологічної думки доби – 

наполегливого творчого процесу О. Смотрича; 

– системно проналізовано літературно-критичні праці стосовно 

поетикальної проблематики;  

– репрезентовано окреслену на конкретних прикладах класифікацію 

поетики крику;  

– здобуті результати застосовуються до реінтерпретації 

малодосліджених під кутом поетики художніх, критичних творів 

письменника.  

Теоретичне значення роботи полягає у тому, що:  

1) у дисертації схарактеризовано природу поетики як цілісну систему 

художніх засобів, їх естетичну єдність, осмислено художньо-стильові 

конструкти, що вмотивовують авторську позицію, а отже, можуть визначати 

напрям подальших наукових студій означеної теми; 

2) уведено в науковий обіг і систематизовано невідому, досі комплексно 

не вивчену творчу спадщину О. Смотрича, спрямовану на збагачення історії 

української літератури ІІ половини ХХ - поч. ХХІ ст.; 

3) визначено поетику діалогу, крику і простору, динаміку емоцій, 

почуттів, станів літературних персонажів, ліричного героя крізь призму 

психоаналізу; 

4) узагальнено й розкрито комплекс художніх прийомів, засобів 
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втілення заявленої проблеми; 

5) удосконалено категоріальний апарат поетики крику на прикладі 

художньої практики О. Смотрича. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що положення дисертації 

можуть бути використані для теоретичних жанрологічних узагальнень і 

подальшого наукового студіювання мистецької спадщини О. Смотрича в 

українському літературному процесі доби. Матеріали та результати 

дослідження можуть використовуватися у лекційних і спеціальних курсах з 

історії української літератури, культурології, українознавства, історії 

української журналістики у вищій школі, в підручниках й академічних 

виданнях, бібліографічних покажчиках. Опрацьовані публікації О. Смотрича 

в діаспорній періодиці становлять основу для видання окремого збірника, а 

також можуть слугувати цінним джерельним матеріалом для укладачів 

антологій відповідного тематичного і жанрового спрямування.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою, в якій реалізовано авторські ідеї в процесі вирішення поставлених 

завдань. У праці сформульовано власні теоретико-методологічні положення 

дисертанта. Апеляція в тексті дисертації до думки інших дослідників має 

відповідні посилання. 

Апробація результатів дисертації здійснювалася в ході обговорень на 

засіданнях кафедри теорії і методики української та світової літератури 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. Окремі положення роботи репрезентовано у 

формі доповідей на наукових семінарах, конференціях різних рівнів: «Тарас 

Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання» (Хмельницький, 2014), 

«Максим Рильський в культурно-освітньому, літературному і науковому 

просторі України ХХ століття» (Хмельницький, 2015), «Духовний розвиток 

особистості в аспекті слов’янського лінгвокраїнознавства» (Хмельницький, 

2015), «Масова література: проблеми інтерпретації, змісту та форми» 

(Миколаїв, 2015), «Література руху опору: вияви національної ідентичності» 
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(Київ, 2015), «Художнє втілення концепції світу та людини у драматичному 

творі» (Хмельницький, 2015), «Духовні витоки Поділля: «Просвіта» в історії 

краю» (Хмельницький, 2016); у виступах на науково-практичних семінарах 

«Сучасна дитяча книга: проблеми і перспективи» (Хмельницький, 2016), 

«Пообразний та проблемно-тематичний шляхи аналізу художнього твору» 

(Хмельницький, 2016), а також на щорічних науково-звітних конференціях 

професорсько-викладацького складу Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2015-2016). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 7 наукових 

статтях, що їх опубліковано у фахових виданнях (одна – за кордоном). Усі 

статті одноосібні.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, підрозділів, висновків до них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (218 позицій). Обсяг дисертації становить 187 сторінок 

друкованого тексту, основний зміст викладено на 167 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ХУДОЖНІЙ СВІТ ОЛЕКСАНДРА СМОТРИЧА  

В ІСТОРІОСОФСЬКІЙ ПРОЕКЦІЇ 

 

 

1.1. Методологічні аспекти дослідження модерного письма членів 

МУРу 

 

Кожна культурно-історична епоха неодмінно характеризується 

фундаментальними трансформаціями історичних процесів, що актуалізують 

проблеми того чи іншого перехідного періоду. На сьогоднішній день у 

суспільно-політичному аспекті спостерігаємо перехід від індустріальної до 

постіндустріальної, від регіональної до глобальної цивілізації, перехід від 

звичайної культури до метакультури [26]. Відтак кожна культурно-історична 

епоха народжує потребу методологічного аналізу динамічності змін в 

гуманітаристиці, не оминаючи й розвиток художньої літератури, яка 

оперативно реагує на соціально-політичні зміни в суспільстві. 

Модернізація суспільних перетворень в Європі наприкінці ХІХ ст. 

породила й реформаційні зрушення в культурному будівництві. Спершу 

модерністські твори з’являються в ореолі натуралізму, затим символізму, 

імпресіонізму, заявивши про себе художніми засобами, стилістичною 

ускладненістю, змінами в структурі художнього образу, непрямими 

характеристиками, деталізацією (С. Малларме, С. Георге, А. Жід, 

А. Шніцлер, К. Тетмаєр, Й. С. Махар, А. Стріндберг, Я. Каспрович, 

Е. Верхарн, М. Метерлінк та ін.). Письменники і художники об'єднуються 

організаційно, наприклад, «Die Moderne» у Німеччині, «La Jeune Belgique» у 

Бельгії, «Młoda Polsk» у Польщі, «Moderna» у Чехії.  

В українську літературу модернізм приходить із творчістю 

М. Коцюбинського, Лесі Українки, Ольги Кобилянської, В. Винниченка, 

Г. Чупринки, П. Богацького та ін. І. Франко, який стояв на сторожі раціо, 
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аналізуючи неоромантичні твори Лесі Українки – фундатора 

інтелектуального напряму вітчизняного модерну – все ж таки 1898 р. визнав, 

що «Від часу Шевченкового «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте» 

Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із уст сеї 

слабосилої, хворої дівчини» [172, с.251]. Проте, коли через кілька літ 

«молодомузівці» спробували відмежуватися від суспільно-патріотичних 

мотивів, то одразу ж прозвучав голос І. Франка. Він іронізував, мовляв, 

практика модернізму заведе «літературу в якийсь глухий кут, де можна хіба 

що повіситись» [11, с. 410]. В унісон Франковій іронії, прозвучала й 

гносеологічна константа С. Єфремова. Він не сприймав неоромантичні, 

символістські тенденції О. Кобилянської, вважаючи, що письменниця 

«великий гріх бере на душу, створюючи шкідливий антисуспільний напрям у 

літературі, що розбещує нетверді розуми…» [41, с. 120]. Подібно ставився 

він й до «хатян». Але історичний розвиток вітчизняного літературного 

процесу засвідчив: іронія була недоречною, бо саме життя диктувало 

оновлення художнього методу. 

Спроба зорганізуватись письменникам й митцям Львова, які називали 

себе «музиками», об'єднавшись довкола «Молодої Музи» (1906–1909), 

виявилась нетривалою. Однак їхня справа не пропала: прапор 

«молодомузівців» підхопив творчий колектив київського журналу 

«Українська хата» (1909–1914) на чолі з Павлом Богацьким. Інтелектуальна 

опозиція модерністів до соціальної прози насторожила реалістів, породила 

дискусію «радян» і «хатян», яку детально проаналізував Я. Нагорний у 

дисертаційному дослідженні [93]. Науковець довів, що «прозова та 

літературно-критична спадщина письменника засвідчує дискурсивну 

інтерференцію, синкретизм неореалістичних констант національної 

літератури й оригінальних художніх тенденцій раннього українського 

модернізму. Пошуки прозаїком своєї ідентичності, оригінальних художніх 

засобів творчої реалізації відбувалися відповідно до концептуальних засад 

епохи» [93, с.159-160]. 
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Зазначимо, що в період національно визвольних змагань у Харкові діяв 

гурток і польських модерністів, які «на зразок імпресіоністичного схоплення 

миттєвих зорових вражень творили також імпресіоністичне окреслення 

коротких часових психічних коливань» [204, с. 407]. Осередком зборів 

поляків у Харкові, через який вони провадили різні види творчої діяльності, 

був Польський дім [208, с. 34]. В діяльності гуртка (1915-1918) брали участь 

Л. Стафф, М. Третер, Б. Островська, Т. М’яновський, В. Суходольський, 

Мариля Вольська, Р. Яблонівський. У Харкові ставились п'єси Л. Стаффа 

«Wawrzyny» (грудень, 1915), «To samo» («Те саме»; 6.02.1918), вийшов том 

віршів «Siew doli» (1916). Вдавшись до порівняльного аналізу, польська 

дослідниця Марія Подраза-Квятковська розглядає лірику модернізму в 

Польщі та в Україні, доводить, що символізм, декаданс, імпресіонізм, 

експресіонізм та неокласицизм домінували в національних літературах, були 

провідними напрямами [212, с. 57]. Однак дослідниця не помітила різниці 

розвитку польської й української літератури у міжвоєнний період, адже з 

упадком УНР, починаючи з 20-х років минулого століття, більшовики на 

модернізм наклали табу, позаяк цей літературно-мистецький напрям не 

вписувався в ідеологічні приписи, культурне будівництво і програму 

комуністичної партії. У модусі часопростору сучасна дослідниця Е. 

Циховська на основі компаративного аналізу творчості Л. Стаффа вибудовала 

цілісну картину його спадщини, розглянула поетичний, драматургічний, 

перекладацький доробок письменника в інтертекстуальних взаємозв’язках. 

Авторка монографії «Творчість Леопольда Стаффа як простір інтертексту» 

[178] закцентувала на відкритості текстів до різних за епохою та 

зорієнтованістю літературних, філософських, мистецьких постатей, напрямів, 

угрупувань початку ХХ ст., переосмислила аналіз найвиразніших мотивів та 

особливостей поетики польського письменника.  

У результаті дослідження нами виявлено, що й українські письменники 

намагалися привнести в художній текст окремі елементи модерну, зокрема 

революційний неоромантизм («Повстання» В. Еллана-Блакитного, 
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«Залізниця» В. Сосюри, «Я (Романтика)», «Кіт у чоботях» М. Хвильового), а 

також висловлювали тугу за моральними та духовними аксіологічними апріорі 

(«Діалог з мужністю» Ю. Яновського, «Деспотам» Т. Осьмачки, «Дев'ята 

симфонія» О. Влизька, «Нічний рейс» М. Бажана) тощо. Неоромантичні твори 

сповнені запереченням більшовицького тоталітаризму, створенням образу 

активної людини, динамізмом, драматизмом, акцентацією на національно-

суспільних проблемах (подібне спостерігаємо в символістів (М. Терещенка, 

Я. Савченка, П. Тичини), ранніх футуристів (О. Влизька, М. Бажана). А все ж 

із середини 20-х років у письменників-неоромантиків зароджуються твори, в 

яких відчувається внутрішнє роздвоєння персонажів, ліричних героїв: у 

символістів (П. Тичини, М. Терещенка, Я. Савченка). Якщо спершу творчість 

неоромантиків окрилювала національна ідея, то в 20-х – поч. 30-х рр. минулого 

століття твори совєтських неоромантиків сповнюються мотивами зневіри, 

розпачу. Особливо виразно роздвоєння душі зображено в поемі В. Сосюри 

«Два Володьки» (1930), подібний образ розпачу, роздвоєння художніми 

засобами змалював М. Хвильовий у новелі «Я (Романтика)» (1923).  

Ідеологи від партії не дозволили В. Сосюрі друкувати поему «Два 

Володьки», а лише – писати ліричні поезії, розповідати про мир і дружбу, 

героїчну працю совєтського народу. Йдеться, отже, про те, що коли в Україні 

модернізм потрапив під заборону, то в еміграційному середовищі, навпаки, 

він набув нового розвитку. З приводу цього В. Мацько слушно зазначає: «Час 

не стоїть на місці, і в будь-якому виді мистецтва наступають модерні зміни 

відповідно до суспільних процесів нової доби» [81, c.11].  

Означені процеси стали актуальними для еміграційних письменників, 

які після війни опинилися на території Західної Німеччини і організували 

об'єднання під назвою Мистецький Український Рух (МУР). У монографії 

І. Бурлакова детально аналізує початковий період МУРу, резюмуючи, що він 

був «заснований у 1945 році в одному зі спеціально створених для 

переміщених осіб таборів (DP, «Ді-Пі») на території Західної Німеччини 

(м.Фюрт, Баварія) за сприяння ініціативної групи, до складу якої увійшли 



14 
 

 

Юрій Шевельов (Шерех), Улас Самчук, Віктор Петров (Домонтович), Ігор 

Костецький, Юрій Косач, Іван Багряний, Іван Майстренко» [18, c.10]. Думка 

І. Бурлакової потребує деякого коригування, бо насправді поштовх до 

заснування МУРу надали молоді письменники Л. Полтава і Л. Лиман, вони 

спромоглися роздобути українські шрифти для друкарні. Підтвердженням 

цього є спогади Ю. Шереха, що нагадують майже детективну історію. Для 

того, щоб мати змогу вільно користуватися українськими друкарськими 

шрифтами, здобутими Л. Лиманом і Л. Полтавою, потрібна була 

письменницька організація або принаймні формальні докази її існування.  

Як згадує Ю. Шерех, спершу виникла думка назвати її Український 

Мистецький Рух, але вловлювалися неприємні звуково-семантичні асоціації з 

розряду фоностилістики, тому він запропонував переставити місцями перших 

два слова [186, с. 298]. Так з’явилася організація, яка попри настанову на 

елітарність прагнула репрезентувати всю українську літературу в еміграції, 

бути «об’єднанням творців, а не літературних поденників і кололітературних 

нездар» [186, с. 304]. Справді, довкола МУРу об'єднувалися не лише 

письменники, а й інші представники творчої праці. Наприклад, в 

Ашафенбурзі на збори приходили мистецтвознавець В. Січинський, його 

дружина артистка хору О. Кошиця Михайлина Орисик, їхній син Ярослав 

Січинський – студент архітектурного відділу університету м. Дармштадт. 

Я. Січинський (1924 – 2015) «мешкав у таборі для переміщених осіб в 

Ашафенбурзі (Німеччина), спілкувався з відомими культурними діячами 

О. Лятуринською (01.01.1949 сфотографований з нею), Ю. Кленом, 

О. Варравою, В. Баркою. Разом з батьками в одному з напівпідвальних 

приміщень табору ДіПі в грудні 1945-го побував на засіданні членів МУРу, 

слухав доповіді письменників В. Домонтовича, У. Самчука, I. Багряного» [82, 

с.4]. Нині стає зрозумілим занепокоєння Ю. Шевельова з приводу естетичної 

вартості художніх творів, його ставлення щодо критерію елітарності 

літератури, бо «кожен не запрошений до МУРу міг себе порівнювати з 

якимсь запрошеним», відтак заздрість переростала у ворожість. Аби не мати 
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ворогів, намагалися «якнайшвидше прийняти цю особу», а отже, «принцип 

елітарності ставав порожнім словом на папері» [186, с. 305]. 

На нашу думку, потребує певного уточнення й теза С. Павличко, яка, 

заторкуючи редакційну програму щомісячника «Арка», присвяченого 

літературі, мистецтву та культурі, який видавався в Мюнхені від липня 1947 

до травня 1948 р. (вийшло 11 чисел) як додаток до газети «Українська 

трибуна» в рамках діяльності МУРу, пише, що «на відміну від інших 

часописів позитивістського, національно-ізоляціоністського характеру, 

«Арка» мала напрям «модерний, інтелектуальний, естетський і 

позапартійний» [102, с. 311]. Щодо трьох критеріїв, то сумніву немає, а ось 

стосовно четвертого, то, вважаємо, авторка при написанні монографії не 

врахувала особливостей творчого еміграційного середовища. Скажімо, 

І. Багряний, Г. Костюк, І. Майстренко (про нього кілька разів згадує у 

спогадах Ю. Шерех) та інші були партійними. Перших два – члени УРДП, 

третій належав до УКП (боротьбистів) на еміграції, відповідно у їхньому 

ідіостилі відчувався «дух» партійних настанов. Та й головний редактор 

газети «Українська трибуна» З. Пеленський (1902 – 1979) був видатним 

політичним діячем. Доктор права УВУ (Мюнхен) О. Панченко вказує на 

політичний напрям і тон, що його українським газетам на чужині в перший 

час другої половини 1940 років задавали фактично п’ять досвідчених 

публіцистів: Іван Багряний («Українські вісті», Новий Ульм), Роман 

Ільницький («Час», Фюрт), Павло Котович («Наше слово», Авгсбурґ), 

Геннадій Которович («Неділя», Ашаффенбурґ), Зенон Пеленський 

(«Українська трибуна», Мюнхен) та Володимир Стахів («Сучасна Україна», 

Мюнхен). До числа співпрацівників, авторів та дописувачів «Часу» входили 

Богдан Тадей Галайчук, Микола Колянківський (редактор), Ігор Костецький, 

Юрій Косач, Богдан Кравців, Зенон Кузеля, Володимир Ладижинський, Юрій 

Лінчевський, Роман Олійник-Рахманний, Лев Ребет, Михайло Сопуляк, 

Михайло Сосновський, Мирослав Стиранка, Ярослав Шав’як, Юрій 

Кошельник, Федір Одрач, Володимир Кубійович, Андрій Качор, Іван 
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Красник, Василь Маркусь, Ярослав Дзиндра, Григорій Ващенко, Зенон 

Пеленський, Володимир Янів, Євген Храпливий, Володимир Дорошенко, 

Віктор Приходько, Дем’ян Горняткевич, Дмитро Чуб, Борис Лиснянський та 

інші [103]. Українську періодичну пресу за кордоном творили й окремі 

літератори, зокрема Р. Олійник-Рахманний, Ю. Кошельник (він же Анатоль 

Юриняк), В. Янів, В. Дорошенко, Д. Нитченко (Чуб), Б. Кравців, Ю. Косач та 

ін. Автор згадав лише З. Пеленського з «Української трибуни», що видавала 

«Арку» (додаток) за редакцією Ю. Шереха, але не сказав, що, крім 

З. Пеленського, в газеті працювали М. Глобенко, О. Лисяк, О. Питляр, 

В. Стахів, Д. Чайковський, які були членами УВО та ОУН, відповідно вони 

формували редакційну політику і газети, й журналу «Арка».  

На заполітизованість ще 1946 р. звернув увагу Ю. Косач, який вважав, 

що саме тенденційність, заполітизованість літератури, що перебрала на себе 

роль провідника нації, стає причиною «не тільки віддалення нашого 

письменства від шляхів всесвітньої літератури, але й глибокою внутрішньою 

кризою, яка триває й до сьогодні» [56, с.51]. На жаль, автор статті не подає 

своїх міркувань, конкретних дій, шляхів виходу української літератури з 

кризи. Ю. Шевельов у листі (31.12.1946) застерігав молодого О. Смотрича 

такою настановою: «Як тільки Ви почнете друкуватися в якійсь газеті, Вас 

негайно припишуть до однієї партії, і Ви вже ніколи не доведете, що Ви не 

верблюд. Так сталося зі мною, так станеться, звичайно, і з Вами. Ви навіть у 

кращому стані, бо на якийсь час захищені псевдонімом» [66].  

На нашу думку, українська література періоду діяльності членів МУРу, 

як і в пізніші еміграційні часи, формувалась у вимірах самозбереження в 

поліетнічному середовищі, національного культуротворення. Про це також 

стверджує в монографічному дослідженні Н. Кривда, яка розширила 

уявлення про сприйняття України в світі та її присутність у 

загальносвітовому мистецькому та науковому процесах, сформулювала 

національне буття поза межами питомо національної території [53]. 
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Методологічні аспекти дослідження модерного письма членів МУРу, 

як й, утім, інших еміграційних літераторів, знайшли своє відображення у 

праці Ю. Коваліва «Празька школа»: на крутосхилах «філософії чину» [49], 

«Художня хроніка великої трагедії (українська література періоду Другої 

світової війни)» [51], в яких осмислено літературний процес на еміграції в 

аспекті об'єктивного історизму. Автором досліджено й художньо-стильові 

напрямки, проаналізовано творчі здобутки Т. Осьмачки, О. Ольжича, 

У. Самчука, І. Багряного тощо. 

У кандидатській дисертації «Мистецький український рух: 

модернізація літературної традиції і модернізм» Н. Лисенко-Ковальова 

обґрунтовує особливості української еміграційної літератури періоду МУРу в 

розрізі співвідношення традиції й модернізму в українській літературі, 

закцентовує на синтезі традиції й модерну задля потреби модернізації 

традиції в її життєспроможності та подальшого плідного існування [64]. 

Професор Л. Тарнашинська в праці «Література розфокусованої свідомості: 

до категорії «діаспора» та її інтерпретацій у літературознавстві» завважує, що 

пасіонарність (активність, енергія) слова полягає в мурівців у потребі 

самооприявлення носіїв пасіонарності у нових координатах, адже йдеться 

про літературу еміграційну, де обживання нового простору пов'язано, як нами 

заявлено вище, на опозиційній моделі інтегрування/самозбереження. 

Дослідниця стверджує: «Пасіонарність слова письменників МУРу – це 

активна позиція митця-громадянина, митця-патріота, який у минулому шукав 

національні духовні первні, а у стражданнях на шляхах історичних 

випробувань нації вбачав момент катарсису, без якого неможливим є 

подальший розвиток духовності та волі» [158, с.416].  

Методологічним принципам вивчення української літератури 

Л. Тарнашинська приділяє осібну увагу, оскільки вважає за правило 

«розглядати українську літературу (як центральну, «материкову», так і 

маргінальну, «позаматерикову») не за територіальним принципом (що 

завжди, попри всі наші видимі зусилля з‘єднати, залишає лінію 
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з‘єднання/роз‘єднання), а як цілісну відкриту метасистему. За умови такого 

методологічного ракурсу українська література, розділена просторово, існує 

натомість у єдиному метапросторі українськості, або, ширше, спільної 

національної духовності» [158, с. 427]. 

Дослідниця І. Бурлакова в статті «Особливості літературно-критичного 

дискурсу Мистецького Українського Руху (синтез культурно-історичної та 

історико-культурної парадигм)» заторкує тенденції формування літературно-

критичної думки в мурівський період розвитку українського письменства та 

її передумови, звертає увагу не лише на потребу розв’язання 

культурологічної проблеми, а й закцентовує на успадкованій історико-

культурній концепції попередніх генерацій літературних критиків [19]. У 

монографії «Українська еміграційна проза ХХ століття» В. Мацько 

діяльності МУРу приділив цілий параграф п.н. «Екзистенційний вимір 

прозової творчості МУРу». Тут дослідник ґрунтовно розглядає творчість 

О. Смотрича, резюмуючи: «В період діяльності МУРу О. Смотрич дебютував 

книжкою «Ночі», до якої увійшло одинадцять новел... О. Смотрич одразу ж 

ввійшов у літературу як модерніст-новатор, майстер психологічного малюнка, 

екзистенційного прозописьма» [84, с. 67]. 

Помітним явищем в українській літературі мурівського періоду стала 

поява творів молодого прозаїка О. Смотрича, написаних у модерному ключі. 

Таку подію не обійшов увагою Г. Костюк (Подоляк), надрукувавши його 

новелу «Гість». Ю. Шевельов у листі (11.02.1947) запрошував прозаїка до 

активної участі в роботі МУРу: «Чи одержали Ви «Літературний зошит», де 

Подоляк самовільно вмістив Вашого «Гостя»? І гонорар? Від 2 числа цей 

«ЛЗ» буде цілковито органом МУРу. Чи згодні Ви, щоб там тоді що-небудь 

умістили? Дурна історія з грішми за «МУР». Ми досі не сплатили гонорарів. 

Тому видавець вирішив (сам) спрямувати суми з інд. замовлень просто до 

мене, щоб я повернув їх на гонорари. Тих грошей набралося 40 марок, а люди 

думають, що я торгую книжками. Таке дурне! Отже, чекаю листа і новин. 

Наш з’їзд плянуємо на 15 березня. Може приїдете?» [66]. Саме 
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літературознавець Г. Костюк в О. Смотричеві побачив самобутній талант й, 

без дозволу на те автора, оприлюднив твір під псевдонімом О. Кам'янець. 

Сам Смотрич про цю небуденну подію в його біографії писав так: «Моїм 

першим друкованим твором було... оповідання «Гість», надруковане в 

«Літературному зошиті», ч.1, січень 1947 року» [84, с.101]. Письменника 

підвела пам'ять, бо таки першим друкованим твором була новелета «Відчай», 

що її під означеним псевдонімом надруковано 1946 року в 

націоналістичному тижневику «Час» (невдовзі злився з паризьким пресовим 

органом «Українець»). З приводу цієї події Ю. Шевельов у листі (31.12.1946) 

цікавився: «Чи прислав Вам гонорар «Час»?» [66]. Переступивши поріг 

третього тисячоліття, О. Смотрич в листі (9.05.2009) інформував В. Мацька 

про те, що «обидва оповідання друкувалися під нашвидко придуманим 

псевдонімом «Кам’янець», який я тоді ж замінив на «Смотрич» і Смотричем 

лишився на віки вічні» [84, с. 101]. 

Наводячи приклади, переконуємось, що саме Г. Костюк розкрив 

Ю. Шевельову, хто прихований за псевдонімом, надав адресу для листування 

з талановитим письменником-початківцем. Надалі ініціативу наставника 

перехопив Ю. Шевельов, який у спогадах, прикрившись часткою «чи» (бо 

таки не йому належить першість, про що свідчить епістолярна ілюстрація), 

емоційно зазначає свою причетність до становлення Смотрича-письменника 

такою квінтесенцією: «У літературі я був чи не першим, хто привітав 

молодий тоді талант Смотрича» [186, с. 323]. 

У дисертаційному дослідженні «Проблеми національної ідентичності в 

українській прозі 40-50-х років ХХ ст.» Ю. Мариненко заторкує проблему 

реалізації національної ідентичності в українському епосі, а також – у 

літературних творах письменників МУРу. Автор проаналізував тексти, довів, 

що кожен із них є сегментом (сюжетною колізією) іншої цілості українського 

прозового «надтексту». Ю. Мариненко визначив жанрову специфіку прози, 

розкрив її детермінанти (фактори), виробив загальні підходи щодо 

формування цілісного уявлення про національну своєрідність українського 
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літературного процесу 40-50-х рр. ХХ ст. [76]. 

Дискусійний характер щодо діяльності письменників мурівського 

періоду увиразнює теза Г. Грабовича, який вважає, що центральне завдання 

літераторів мусіло б полягати у свободі висловленої думки, ідеї, творчого 

розвитку особистості. Літературознавець цього не побачив, навпаки, 

«тодішній літературний «істеблішмент» і більшість письменницького загалу 

радо приймали ідею, нібито літературним процесом треба керувати, що його 

треба контролювати, що письменників (вони ж бо будуть інженерами 

людських душ) треба спрямовувати – як не силою, то моральним тиском. З 

нашої сучасної перспективи близькість такого розуміння літератури до 

совєтського чи загально тоталітарного мислення виглядає, мабуть, досить 

жалюгідно…» [27, с.557-558]. Вважаємо, що ця теза суперечить слушній 

думці Н. Лисенко-Ковальової, яка пише: «МУР у своїй сутності займає 

проміжне становище між модерним народництвом «пражан» та 

індивідуалістичним модернізмом «нью-йоркців», у ньому полемізували між 

собою дві провідні концепції розвитку української літератури: традиціоналізм 

і модернізм, які визначали основу розвитку української літератури протягом 

всього ХХ ст.» [64, с.15]. Погоджуючись з тезисним визначенням дослідниці, 

звернімось до редакційної передовиці журналу «МУР», в якій чітко заявлено: 

«Сучасні завдання українського мистецтва в основному ті самі, що й десяток 

чи два років тому – беззастережно, повно та віддано стояти на сторожі 

інтересів нації, що боролася, бореться й буде боротися за утвердження себе в 

правах, які їй без найменшого сумніву належать» [180, с. 4].  

Очевидно, Г. Грабовича підвела літературна дискусія, критика 

мурівської «трирічки», котра була переповнена педагогічними настановами, 

повчальною риторикою, як з боку прихильників МУРу, так і з боку їхніх 

опонентів. Ю. Шерех схиляв до написання елітарних творів, І. Багряний – 

писати твори в інтересах нації, бо той, хто не дотримується цієї настанови, є 

злочинцем, У. Самчук закликав до канонізованої «великої літератури». 

Самчукова концепція навіть викликала дискусію поміж членами МУРу, бо її 
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не сприймали, скажімо, Ю. Шерех і В. Барка. Вони заперечували навернення 

літераторів до народницько-просвітницьких парадигм, до традиції, позаяк 

подібна тенденція ігнорувала культурну Європу. Подібну позицію займав й 

І. Костецький, про що свідчать його праці «Неповорот назад», «Проблема 

естетик», дискусійний характер мали праці Ю. Шереха «Романтизм ХОРСа», 

«Боротьба поколінь», «В обороні великих», «Опозиція неокласикам», 

«Національно-органічний стиль», Т. Осьмачки «Ваплітянство», 

В. Кримського (Білинського) «Романтизм ЗВЕНА», Ю. Косача «Криза», 

В. Державина «Плужанство» та ін.  

Отже, Г. Грабович не зумів дошукатися істини, яка полягала в тому, що 

цілу низку питань, патетичних гасел, що їх порушували критики, за три роки 

існування МУРу так і не вдалося реалізувати, по-перше, через 

розпорошеність сил, різновекторність поглядів письменників на розвиток 

української літератури, по-друге, вийшовши з-під комуністичного диктату, 

літератори-східняки (вислів Шевельова) не змогли позбутися минулого і 

керували літературно-мистецьким об'єднанням у стилі партійного комітету, 

що не притаманно творчим людям. А звідси наростало невдоволення, про яке 

Шерех писав, що серед мурівців під різним приводом почали проявлятися 

конфлікти. І дехто таки виходив з організації, наприклад, Д. Гуменна у 

щоденнику 2 лютого 1950 р. занотувала: «Вчора я прочитала в газеті про 

близьку конференцію МУРу, і ця замітка спонукає мене до остаточного 

розрахунку... І я від нього відмовляюся, отже [,] і від свого світу. Подоляк, 

Костецький, Шерех, Багряний, Кошелівець... З ульмівським хамйом 

(драбугами, жлобами) вже раз назавжди треба покінчити. А другого нема. То 

як бути? Всеодно, вони мене затюкали, виштовхнули, зневажили. Ні, до цього 

світу я вже не вернуся» [189, арк.107].  

Аналізуючи методологічні аспекти дослідження модерного письма 

членів МУРу, помітили, що окремі спогади Ю.Шевельова позначені 

суб'єктивністю, алогічністю викладу думок. Так, якщо у статті «Пан Євген» 

автор зізнається, що про вихід із членства МУРу Т. Осьмачки, Ю. Косача він 
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дізнався лише наприкінці 70-х років: «Осьмачка й Косач, які при кожній 

нагоді виходили з МУРу, розголошували факт свого виходу й пробували 

зробити його початком розпаду організації. Маланюк, навпаки, ніде про це не 

сурмив. Він повідомив про це Самчука. У ті роки навіть я про це нічого не 

знав. (Самчук теж шляхетно вирішив не чинити мені прикростей). Я 

довідався про це тільки зі спогадів Самчука, опублікованих аж 1979 року…» 

[87, с. 60-61], то у статті «МУР і я в МУРі», опублікованій у вибраних творах 

1998 р (харківське видавництво; т.2) йдеться про те, що автор був свідком тих 

подій: «Найбільше спеціалізувався на виходах з МУРу Тодось Осьмачка і 

Юрій Косач. Хтось добрим словом згадав ВАПЛІТЕ – Осьмачка кидає МУР, 

бо ВАПЛІТЕ, бач, було вороже до нього» (с.303), або «Ще більше болів мені 

кожний талановитий і творчий, хто з якихось причин покинув МУР» (с.300). 

До речі, немає згадки про позбавлення членства письменників й у короткій 

історії МУРу, яку оприлюднив Ю. Шевельов 1953 р. в журналі «Овид» 

(Буенос-Айрес), п.н. «Українська еміграційна література в Європі 1945-1949. 

Ретроспективи й перспективи». Згодом ця праця увійшла до його книги «Не 

для дітей». 

Ю. Шевельов у листі (17.9.1946) запрошує О. Смотрича: «Може б 

хотіли подати до МУРу? Я, звичайно, не можу передбачити наслідків, але я 

особисто голосував би за те, щоб Вас прийняли в кандидати МУРу. Якщо 

надумаєте, то прошу передати мені заяву про це на ім’я правління МУРу, 

зразки творів для зрецензування (я міг би дати з тих рукописів, що в мене є) і 

короткий список головних Ваших друкованих речей» [66]. 

Як зазначено вище, Г. Костюк в українському діаспорному середовищі 

посідав помітне місце, очолював ОУП «Слово» (1954-1975), був активним 

учасником літературного процесу ХХ ст., сприяв публікації перших новел 

О.Смотрича (в газеті «Час» 1946 р.надруковано новелу «Відчай»). 

Дослідниця Н. Баштова резюмує: «Григорію Костюку близькі гасла «великої 

літератури», «синтези мислення й відчування» Уласа Самчука, теза 

«національно-органічного стилю» Юрія Шереха і водночас він приймає 
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мотто І. Костецького «неповороту назад», принцип «толерантного і вільного 

співжиття різноманітних стилів, напрямів, форм» Юрія Косача» [10, с.6-7]. 

Тобто, учений не втручався в дискусію, яка заполонила сторінки тодішніх 

еміграційних видань, а спостерігав за цим процесом ніби збоку й аналізував 

мисленнєво, не займав принципову позицію як, скажімо, Ю. Шевельов щодо 

елітарності літератури. Він виробив власну парадигму національного 

універсалізму розвитку української літератури. Г. Костюк, очевидно, 

дотримувався думки У. Самчука, який, виступаючи на І з’їзді українських 

журналістів у Новому Ульмі 2 червня 1946 р., говорив про потребу думати як 

революціонер і консерватор, демократ і аристократ, соціаліст і націоналіст. 

Письменник звертався до учасників форуму, працівників пера не так боятися 

озвученого ним політичного синтезу-симбіозу, як крайнощів [42, с.35]. 

Припускаємо, що саме з таких антитезних міркувань Г. Костюк підтримував 

талант О. Смотрича на його початковому етапі. 

Слушною, отже, є думка Г. Грабовича про те, що мурівці відкидали 

теорію Д. Донцова, заперечували «вісникізм», підхопивши прапор 

М. Хвильового, його європеїзм, утілюючи «інтелектуальну, вольову 

настанову, глибоку відданість якості в літературі – погорду до 

провінціалізму» [27, с.562]. Літературознавець наголошує на силкуванні 

правлінням МУРу узаконити «велику літературу» Європою, що свідчило про 

розрив між українською еміграцією і «Європою». Теза Г. Грабовича 

підкріплена свідченням самого Ю. Шереха, який скрушно зазначав, що 

німецькі письменники ігнорували українських, жодного разу не відгукнулися 

на запрошення прибути на конференцію мурівців, а отже, мурівці «не мали з 

інтелектуальною Німеччиною ніяких зв’язків» [27, с.311]. 

Аналізуючи літературу, в якій оприявлено історико-теоретичні 

парадигми короткого існування МУРу, нами з'ясовано, що модерний дискурс 

мурівців (зосібна й О. Смотрича) найбільш об'єктивно, науково обґрунтовано 

у працях сучасних філологів Л. Тарнашинської, В. Мацька, Ю. Коваліва, 

Н. Лисенко-Ковальової. Зокрема, ідейно-естетичні координати у творчості 
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О. Смотрича знайшли широке відображення в дослідженні «Квінтесенція 

ночі» – наскрізна метафора творчості Олександра Смотрича» 

Л. Тарнашинської [158], а також в журнальній статті «Незагублений» 

Олександр Смотрич» й публікації листів письменників до О. Смотрича [157]. 

Висловимо незаперечну думку про те, що в незалежній Україні чи не першим 

біографом й дослідником творчості письменника є В. Мацько, який ще за 

життя О. Смотрича упорядкував і видрукував у м. Хмельницькому дві його 

збірки прози [129] та віршів [130] з ґрунтовною науковою передмовою, а 

також увів у науковий обіг листи О. Смотрича до нього, опублікувавши в 

академічному журналі «Слово і час» [84]. Модерна творчість О. Смотрича, 

повторимось, широко відображена і в монографічному дослідженні 

«Українська еміграційна проза ХХ століття», а також у низці наукових 

публікацій [80; 83; 85; 86; 88]. 

Дискусія й розбіжність думок мурівців щодо дотримання певної 

стильової дефініції, зокрема творення модерної літератури в мурівський 

період, Х. Басілія визначила так: «Сорокові-п'ятдесяті роки XX ст. були 

складним періодом не лише в історії української держави, а й в історії 

української літератури. Донцовська теза про «дві літератури нашої доби» чи 

не найбільше відповідає саме цьому періодові» [8, с.51].  

Аналіз методологічних аспектів творення модерної літератури членами 

МУРу, естетично-філософський пошук нової моделі оприявнення в тексті 

художнього слова засвідчує, що його координати закорінені в площині 

екзистенційно-національній, а також в тенденційності пошуку естетичної 

програми: сецесії – В. Барка, І. Костецький, О. Смотрич, Ю. Косач, 

В. Домонтович моделюють світ через асоціативні, символічні коди. 

Стильовою ознакою означених літераторів вирізняється манера письма, яка є 

час від часу асоціативна, уривчаста. Творча інтенція художника слова, 

диверсифікація його свідомості декодується в семантиці центральних 

образів. Працівники пера (вислів І. Огієнка. – І.Н.) вдаються до 

різностильових елементів – імпресіонізму, експресіонізму, неокласицизму, 
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що приховані під зовнішньою оболонкою квазіреалістичного стилю – у 

внутрішній світ літературних героїв. Часом перевага амбівалентного змісту 

ключових образів твору тісно пов’язана власне з ідентичністю автора. У 

такий спосіб письменник прагне через власну творчість артикулювати 

потаємне, що його неможливо сказати вголос, деякі моменти залишає поза 

текстом, усвідомлюючи труднощі рецептивного його сприйняття й 

розуміючи реципієнта, який не зможе відтворити його інтенції. Саме таку 

елітарну літературу підтримував Ю. Шевельов, який помітив у молодому 

О. Смотричеві талановитого майстра слова, тому й залишив для історії свою 

причетність до становлення письменника.  

Мурівці прагнули об'єднати українських емігрантів засобами 

художнього слова, саме цього й хотів Ю. Шерех, однак означений проект 

залишився ілюзією. Але вже те, що існування МУРу засвідчило вихід в 

еміграційному середовищі художніх творів українською мовою, заслуговує 

поваги, зацікавленості дослідників: що ж ховається за отим парадигмальним 

«горизонтом очікуваного» з точки зору історико-теоретичної проекції. 

 

 

1.2. Трагічні події світу 30-40-х рр. ХХ ст. та формування 

світоглядної культури письменника 

 

Письменник знайшов себе у творчості як способі реалізації гуманізму. 

Засобами художнього слова він, водночас, виявляв світоглядну культуру, 

світоглядні установки, орієнтири, реалізовував себе у світі, що його іноді 

називав абсурдом. Незаперечним є той факт, що світоглядна культура 

літератора починалась від найперших вражень дитинства, юності, певна річ, 

формувалась у соціальному середовищі. Відтак світоглядні пізнання світу і 

людини в ньому стають переконаннями. Останні впливають на формування 

стійких позицій буттєвих основ, національного самоутвердження, стають 

зразком для оточуючих, врешті-решт для реципієнтів. Заглиблюючись в 
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художній світ О. Смотрича, помітили, що майже всі твори письменника 

прочитуються за літературною жанровою ознакою життєпису. 

Автобіографічний елемент часто зустрічаємо в авторських роздумах, 

ліричних відступах, іноді – в образі ліричного героя, яким є сам автор. Однак 

найактивніше автобіографістика виступає в збірках лірики «33-й», «Лірник», 

прозі малого формату: в асоціативному симбіозі епізодів життя автора й 

біографії літературного персонажа, в близькості настроїв героя й автора 

художнього твору.  

У прозі Смотричевий автобіографізм тяжіє до жанрової форми малого 

розміру, зберігає власне український функціональний модус, на противагу 

західноєвропейській літературі як жанру об'ємного. Як поетичні, так і прозові 

тексти увиразнено фактами з власного життя письменника. У спадщині 

О. Смотрича мемуарних творів обмаль: листи до друзів, колег, спогади про 

О. Телігу, працю в редакції газети «Українське слово». У них найяскравіше 

прочитується світоглядна культура автора. Тому коротко зупинимось на 

життєписі письменника, який формував культуру світогляду саме в 30-40-х 

роках минулого століття. До речі, антропологічна парадигма М. Бердяєва 

сфокусована на вченні про людину. Філософ твердив, що гуманітарна наука є 

неминуче антропологічною, центральний принцип якої базований на 

уявленні про буття людини, її інтереси, потреби [11, с.29].  

Світоглядні основи О. Смотрича тісно переплетені з епохою, 

суспільними процесами, які чуттєво, емоційно сприймав через «Я-

концепцію». Своєю творчістю він опозиціонував традиції, заперечував 

можливості творення художніх образів у раціональній парадигмі, вважаючи, 

що у такий спосіб протистоїть руйнівним силам. Його літературний 

войовничий антитрадиціоналізм «одягнений» у бунтівні, екстравагантні 

форми.  

Олександр Смотрич (справжнє прізвище Флоринський; на еміграції – 

Флорук) народився 28 квітня 1922 року в м. Кам'янці-Подільському, де його 

батько був директором кооперативного технікуму. На запитання В. Мацька, 
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чому справжнє прізвище за кордоном іноді писав з прикладкою, то в листі 

(17.12.2009) прозаїк відповів: «Згідно з батьковим поясненням 

«Флоринський-Флорук» було запроваджено священиком Київської третьої 

гімназії замість вживаного «Іван второй» (в родині мого батька було два 

Івана, з яких мій батько був молодший, а тому «Іван – ІІ», тобто «второй»)» 

[81, с. 103]. Коли хлопчикові виповнилось два роки, батьки переїхали до 

Харкова. Будучи школярем, прилучився до музичної культури. Про цей 

період сам у листі (29.09.2009) згадував: «У Харкові я перебував з 1924 року 

по 1936 рік. З 1930 до 1936 рр. навчався в 27-ій українській семирічці, 

розташованій у будинках занедбаної оселі Квіток. Одночасово навчався в 

музичній школі Крамаренка. До речі, директором семирічки був Демченко – 

національно свідома людина. У час мого перебування на Основі мешкало 

чимало свідомих українців, таких як М. Вериківський, композитор 

Шевченко, Лавриненко (Дивнич) і багато інших. Діяв український 

професіональний театр, давали концерти Богуславський і Фоменко» [84, 

с. 102].  

У Харкові відвідував вистави, концерти. До його батька, свідомого 

українця, приходили старожили Основи. Вони при малому Сашкові 

розповідали цікаві подробиці з побуту предків, родичів Г. Квітки-

Основ'яненка. Все це відкладалося у підсвідомості школяра, формувало його 

національний характер. Трагедія голодомору 1933 року, масові репресії, 

воєнні події вразили чуле серце Сашка. Згортання українізації, страшні події 

насильницької комунізації України, більшовицький терор проти передової 

української інтелігенції настільки врізалися в пам'ять письменника, що стали 

центральною темою його художньої творчості. Не лише школа, оточення, а 

передовсім родинне виховання впливали на формування національного 

світогляду літератора. Про навчання та виховання свідомого громадянина 

Демокріт говорив: «Ні мистецтво, ні мудрість, не можуть бути досягнуті, 

якщо їх не навчатися» [74, с. 322].  
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Суспільно-історичні події в країні, що «будувала комунізм», припали 

саме на дитинство та юність О. Смотрича. Внутрішньо хлопець не сприймав 

заборон та утисків, виформовуючи в собі світосприйняття завзятого борця за 

національну ідею, за Україну незалежну, демократичну. Трагічні події в 

Україні 30-х років, зокрема харківську добу, автор виразно розкрив в 

оповіданні «Автобіографічне», де із застосуванням засобів тропеїзації, іронії 

змодельовано учителів-словесників Любов Іллінішну, Тетяну Михайлівну 

Бойко та її чоловіка. Учителеві української мови і літератури учень розказує 

про ті місця, які справили приємне враження: «Я йому постарався гарно 

розповісти, що я шість років прожив на самій Основі під Харковом, що мав 

нагоду познайомитися з людьми, які безпосередньо знали нащадків першого 

українського прозаїка Грицька Квітки-Основ’яненка. Що я свої шкільні 

митарства розпочав у будинку, де народився Квітка. Описав йому Квітчин 

парк...Лопань...Старовинні статуї, що їх одного разу розкопали на березі 

Лопані, і які очевидно належали самому Квітці...» [129, с. 254-255]. В 

іронічному словосполученні «шкільні митарства» вловлюється негативне 

ставлення до совєтської педагогіки, яка у виховному процесі звертала увагу 

не так на формування гуманістичного світогляду підростаючого покоління, 

як на ідеологію, прищеплення учням оманливого майбутнього під йменням 

комунізм, де з часом від кожного вимагатиметься за здібностями, кожному 

повертатиметься за потребами. Письменник розумів, що все це фікція, бо не 

можна на людській крові, на трагедії побудувати щастя.  

Автор завдяки стилістичній фігурі (алюзії), що містить вказівку, натяк 

на певний історичний факт, закріплює його в художній текстовій культурі й у 

такий спосіб підказує читачеві шлях у пізнанні істини. Пізнати ж істину – це 

пізнати себе в екзистенції. Різні життєві ситуації, в які потрапляє людина, 

письменник змінює, трансформує в модель стоїцизму. Його літературні 

персонажі – прості совєтські люди з дореволюційним минулим, які 

прижилися, пристосувалися до нового способу життя в соціумі, але 

демонструють стійкість, мужність у життєвих випробуваннях. О. Смотрич 



29 
 

 

акцентує на тому, що індивідуально-особистісне творення людиною цілісної 

картини світу ґрунтується на прагненнях і бажаннях її самої, визначається 

нестримною жагою до усвідомлення мети, характеру власної діяльності. 

Шлях до того, чого прагне головний герой, обирає й окреслює він сам. 

Харківські спогади дитячих літ навіяли авторові теми для створення 

прозових та віршованих творів. Автобіографізм у поєднанні із зображенням 

трагічного представлено в оповіданнях «Джентельмени», «Плюс-мінус», 

«Коли за вікном ранок і сонце», «Ініціатива Лариси Гаврилівни», 

«Спадковість», «В неділю», «Живем, як можемо», «Письменник», 

«Злочини». Колишня столиця України вплинула на розвиток свідомості, 

світобачення, подальшу долю письменника – він стає на бік знедолених, його 

внутрішній світ вибухає гнівом, протестом, бунтом супроти зла, сатанинської 

ідеології більшовиків. 

Вразили дитячу душу голодні селяни, які приходили до Харкова за 

шматком хліба, за порятунком, якого не отримували від більшовицьких 

владоможців, вмирали прямо на вулиці (про це йдеться у Смотричевій збірці 

«1933») [131]. Пізніше він дізнався, що голод був спровокований цією ж 

владою, а від народу таємними директивами приховувались злочинні дії 

геноциду нації. Прокуратура замість того, щоб чітко охороняти особисті 

права і свободу громадян, сама стала на шлях злочину: «29/III–34 г. № 163. 

Трупным покоем г. Киева за 1933 год всего принято подобранных по городу 

трупов 9472, из них зарегистрировано в Сталинском райзагсе 3991; не 

зарегистрировано 5481 труп, согласно директивным указаниям прокуратуры 

(устным и письменным). Судебно-медицинский инспектор (подпись 

неразборчива); Верно: (подпись неразборчива)» [182, с. 38].  

У 1936 році батьки переїхали до Києва. Тут Сашко ходив до середньої 

школи №98 (Сталінський район), а закінчив 8 класів у другій залізничній 

школі. Картка успішності свідчить, що рідну мову він знав на відмінно, 

літературу і суспільствознавство – добре. Важче давалися точні науки. Його 

вабила музична освіта, отже після восьмирічки поступив у Київське музично-
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хореографічне училище (Музичний завулок, 3). Підписана директором 

Краснопольським довідка від 9.09.1941 р. свідчить, що Флоринський О. І. 

«дійсно навчається на ІV курсі фортепіанного відділу Київського музично-

хореографічного училища» [34].  

Коли в Київ вступили німецькі війська, майбутній письменник 

навчався на 4 курсі означеного училища. Тривалість навчання пояснюється 

туберкульозом, що його довелось довго лікувати в Київській тублікарні, 

згодом – у тубсанаторії «Сосновка» неподалік Черкас. З 12 жовтня 1941 року 

– постійний кореспондент літературно-мистецького відділу газети 

«Українське слово» (Київ), де його мама працювала секретар-друкаркою. А з 

вересня 1942-го до 15 березня 1944 року О. Флоринський працював у 

Кам’янець-Подільській редакції газети «Подолянин» на посаді літературного 

співробітника.  

Доля йому подарувала співпрацю з відомими письменниками, 

знайомство з цікавими людьми. У редакційний літературно-мистецький 

відділ «Українського слова» сходилася чи не вся інтелігенція Києва, 

О. Смотрич, з притаманним йому літературним хистом і стилем, залишив 

метафоричні портрети письменників Юрія Будяка, В. Волянського 

(В. Мартинця), Д. Гуменної, Софії Тобілевич, М. Ситника. Літературне життя 

хоч і не вирувало, але зустрічі були цікавими: «З більш відомих відвідувачів 

пригадую – у довгій чорній хустці Докію Гуменну, як мені здалося, на смерть 

переляканого Юр. Будяка, стару Софію Тобілевич, що принесла декілька 

зшитків спогадів про свого знаменитого чоловіка і, не заставши ред. 

Дніпрова, вирішила переконувати мене, що я, будучи «таким молоденьким» 

не маю і мати не можу зеленого поняття, ким був її чоловік...» [99, с.50]. 

Можемо констатувати, що дев'ятнадцятилітній О. Флоринський саме під час 

війни захопився художніх словом, пробував свої сили у малій прозі, 

перебуваючи в оточенні передової української інтелігенції. Саме під час 

воєнного лихоліття гартував перо літературного критика і прозаїка, 
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виформовував свій національний менталітет, стійку життєву позицію, 

передовий світогляд.  

Прибувши 1949 р. до Канади, письменник тримався осторонь 

літературних угруповань, громадських і партійних організацій. Така ситуація 

впливала певною мірою на частотність оприлюднення його творів. І коли 

2010 р. В. Мацько надрукував його прозу у Хмельницькому, то О. Смотрич 

стішився такою небуденною подією. У листі до упорядника він писав: 

«Сердечно дякую за друкування моєї книжки «Подорож у країну ночі». Ви 

для мене влаштували справжнє свято. Такої книжки я б не видав у Канаді. 

Поліграфічне оформлення вдале. Думаю, я ще буду писати. Ви подали мені 

надію» [66]. На жаль, нічого уже не було написано, бо сили покидали 

ветерана. Коли письменник відійшов у вічність (помер 13 грудня 2011 р. в 

лікарні містечка Фергус, Канада), його друга дружина Ніна Флорук (дівоче 

прізвище Данильців) на адресу професора В. Мацька надіслала документи. 

Серед них від 01.06.1942 р. №269 є «Довідка дана Флоринському 

Олександрові в тому, що він дійсно перебуває на журналістичній праці в 

газеті «Нове українське слово», де друкується з 12 жовтня 1941 р. З 15 

жовтня 1941 року п.Флоринський працює як літературний кореспондент 

літературно-мистецького відділу.  

За час від 12 жовтня в газеті «Нове українське слово» було надруковано 

25 статей Флоринського, присвячених українському та західноєвропейському 

мистецтву, видатним діячам, ряд рецензій та хроніки. 

Головний і відповідальний редактор, професор К.Штепа» [100, с. 34]. 

Редактор Кость Штепа так характеризував О. Смотрича: «Пан 

Флоринський Олександр Іванович працював в редакції «Нове українське 

слово» з часу заснування цієї газети як постійний кореспондент по відділу 

літератури і мистецтва. Спеціально йому була доручена справа культурно-

мистецької хроніки, театрально-музичних рецензій тощо. 

Свою роботу п.Флоринський виконував бездоганно і показав себе 

цілком кваліфікованим журналістом. До своїх службових обов’язків також 
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ставився завжди уважно. 

З редакції звільнений виключно за своїм бажанням».  

У посвідченні (українською і німецькою мовами) від 27 березня 1942 р., 

підписаному головним редактором, професором К. Штепою, редактором 

відділу літератури і мистецтва, професором Б. Якубським, йдеться про те, що 

«Флоринський Олександр Іванович працював в газеті «Нове українське 

слово» з 15 жовтня 1941 року по 15 березня 1942 року як літературний 

кореспондент. З 15 лютого був призначений на посаду секретаря відділу 

літератури і мистецтва, на якій перебував до 15 березня. На роботі проявив 

себе хорошим, акуратним, дисциплінованим робітником». 

Як бачимо, Смотричеві поталанило працювати у відділі під 

керівництвом помітної постаті в літературному та науковому середовищі того 

часу, інтелектуала-професора Бориса Якубського, саме того професора, який, 

за спогадами Д. Гуменної, не любив студентів-селюків. Борис 

Володимирович дав високу оцінку праці О. Смотрича: «Пан Олександр 

Іванович Флоринський працює в газеті «Нове українське слово» з самого 

початку її заснування (ще коли вона мала назву «Українське слово»). Маючи 

фах музиканта, п.Флоринський закінчив консерваторію – Олександр Іванович 

дуже розуміється в інших видах мистецтва, а також в художній літературі. Як 

газетний працівник, п.Флоринський виявив акуратність, сумлінність, 

потрібну в багатьох випадках обережність, вміння обробляти взяті матеріали 

та використовувати їх, рідку чесність і прямоту. 

До особистої вдачі п.Флоринського належить надзвичайна скромність. 

Довгий час Олександр Іванович був відповідальним секретарем відділу 

літератури і мистецтва в газеті «Нове українське слово» [116]. 

З вересня 1942 року О. Смотрич влаштувався випусковим в редакцію 

газети «Подолянин» (м.Кам’янець-Подільський). Однак, у посвідченні, 

підписаному редактором газети Миколою Коркішком (відомим у діаспорі 

прозаїком за прізвищем Лазорський), 15 березня 1944 року занотовано, що 

О. Смотрич був його заступником: «Пан Флоринський Олександер працював 
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в редакції газети «Подолянин» з вересня 1942 року по день евакуації – 15 

березня 1944 року, як добре обізнаний в своїй справі літературний працівник і 

заступник редактора. Як літературний знавець і мистець за час своєї праці в 

газеті дав серію досконало написаних статей з галузі української літератури і 

мистецтва. Тим самим пан Флоринський сприяв популяризації і поширенню 

газети «Подолянин» серед населення гебіту». В автобіографії трапляються 

деякі документальні розбіжності. Так, в аусвайсі-посвідченні, датованому 22 

лютого 1943 року, зазначено, що Олександер Флоринський трудиться у 

видавництві «Подолянин» (установа товариства «Преса України» у Луцьку) 

на посаді літпрацівника. Посвідчення завірив редактор і письменник Дмитро 

Корбутяк. Тоді як в подібному документі, що його видано 15 лютого 1944 

року і завірено печаткою (вперше до прізвища додано прикладку), йдеться 

про те, що «Флоринський-Флорук працює на посаді редактора», а не 

заступником.  

Перебуваючи на журналістській роботі в «Подолянині», О. Смотрич 

постійно підтримував контакт з берлінським щотижневиком «Голос» 

(редактор Б. Кравців). Означений часопис часто подавав критичні статті, 

підписуючи їх справжнім прізвищем автора: О. Флоринський. Так, у 18 числі 

газети за 1942 рік до 70-ліття народного художника України, композитора 

Григорія Світлицького надрукував розлогу статтю, а 6 грудня 1944 р. 

помістив дослідження «Шевченко-маляр». В інших числах оприлюднив статті 

про М. Бурачека, М. Самокиша, К. Стеценка, О. Кошиця, І. Труша, В. Касіяна, 

М. Леонтовича, дослідження «Шевченко і Репін» тощо. В «Українському 

слові» 5 листопада 1941 р. опублікував дослідження «Шевченко і Лисенко». 

У грудні 1941 р. був свідком трагічної смерті фольклориста, музичного діяча 

Д. Ревуцького, про смерть якого фашисти заборонили згадувати. І смерть 

Ревуцького, і розстріл в Бабиному Яру патріотів наштовхнули молодого 

кореспондента на думку, що нові «визволителі», як і більшовики, не 

принесли Україні незалежності, образно кажучи, два націоналізми в одній 

хаті не вживуться. Він не підтримував своєю творчістю окупаційну владу, не 



34 
 

 

співав їй, як К. Штепа, дифірамбів, а виключно пропагував українську 

культуру, українську літературу. Саме в роки війни письменник прилучився 

до художнього слова. Про О. Телігу, Б. Якубського (його 28 грудня 1944 р. 

розстріляли радянські «визволителі» в Лук'янівській в'язниці) залишив 

приємні спогади [99, с.49-50].  

Вивчаючи характер творчої активності письменника, спостерегли, що у 

воєнний період його цікавлять постаті, які внесли вагомий вклад у розвиток 

національної культури, письменства. Він цікавиться історією, проводить 

паралелі між царським урядом й більшовицькою владою в Україні й бачить, 

що тиранія нічим не відрізняється. Підтвердженням цього є зацікавленість 

О. Смотрича долею призабутого українського письменника, попередника 

Т. Шевченка Семеном Олійничуком, уродженцем Вінниччини, який загинув 

1852 року в Шліссельбурзькій тюрмі. Уже за кордоном про літератора-

демократа випустить брошуру «Остання згадка про Семена Олейничука» [84, 

с.98], напише невеличку передмову до неї, розкривши людиноненависницьку 

сутність окупантів, які в будь-які історичні часи намагалися насильницьки 

прищепити поневоленим народам свою культуру, мову, свою віру, цілковито 

нехтуючи свободою національних меншин, їхнім правом на самовизначення. 

Син поета І. Мартиненка (1890-1942) з Градизька Леонід написав спогади про 

батька «Трагічна доля таланту», в них згадує розмову батька з головою Ради 

народних міністрів УНР В. Винниченком стосовно ставлення останнього до 

політики більшовиків і, на диво, почув схвальну відповідь, мовляв, 

більшовики наближені до народу, скинули царат. Одначе Винниченко «не міг 

зрозуміти, що більшовизм – це те ж саме продовження кривавої Російської 

імперії» [77, арк. 44]. Коригуючи думку В. Винниченка, зауважимо, що не 

більшовики скинули царат, Микола ІІ добровільно зрікся трону в результаті 

Лютневої демократичної революції, а більшовики згодом приписали собі 

заслуги народу (Ленін же прибув до Петрограду в квітні 1917-го разом зі 

своїми «апрельськими» тезами).  

У роки Другої світової війни О. Флоринський приглядається до нових 
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господарів й робить висновок: німецькі окупанти вороже ставляться до 

українців. Його рідного брата Романа (1924 р.н.) забрали на примусові роботи 

до Німеччини, звідки він не повернувся. У Києві були закриті «Українське 

слово» і «Литаври», а їх організатори, члени ОУН, поети О. Теліга, 

І. Ірлявський (Рошко) страчені гестапівцями. 29 грудня 1941 року, 

повторимось, був застрелений у власній київській оселі Д. Ревуцький. 

Прибувши на місце події, кореспондент газети Флоринський застав 

покійника в калюжі крові. Коли повернувся в редакцію, то довідався, що «до 

Штепи щойно подзвонили з гестапо і суворо заборонили будь-що давати до 

газети про вбивство Д. Ревуцького» [99, с.49-50]. О Смотрич лише встиг 

поділитися враженнями від побаченого з Б. Якубським та О. Телігою. 

Флоринські-старші вирішили рятувати ситуацію. Вони шукають шлях 

для нового місця проживання через давно знайомого українського патріота і 

письменника, кума Віктора Приходька (хрестив Сашка), в якого на початку 

20-х років квартирували в Кам’янці-Подільському і в хаті якого народився 

майбутній письменник. Зрозумівши ситуацію, В. Приходько спромігся 

поговорити з М. Коркішком (Лазорським). Відтак спершу до рідного міста 

прибув Олександер, влаштувався на роботу, а за ним прибули й батьки. Це, 

по-перше, а по-друге, на випадок еміграції – з Поділля ближче до кордону. 

Так воно і сталося: 15 березня 1944 року перед наступом радянських військ 

Флоринські покинули Поділля назавжди. Спершу прибули до Львова, а звідти 

виїхали до Берліна. Емігрувавши, під керівництвом поета і журналіста 

Б. Кравціва працював до кінця війни завідувачем літературно-мистецького 

відділу цієї газети. Восени 1945 року вступив до Ганноверського музичного 

інституту.   

Про батьків О. Смотрич писав скупо: «Мій батько по Другій світовій 

війні виїхав до Канади, де й скінчив життя. Моя мати українка литовського 

походження» [100, с. 35]. Як свідчать документи, мати письменника Софія 

Францівна Касперович народилась 4 лютого 1894 року у Вільно (тепер 

м. Вільнюс). У метричному посвідченні зазначено, що була охрещеною 18 
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квітня в костелі Петра і Павла. З чоловіком вони – ровесники. Мати 

письменника померла в Торонто 1973 р. Іван Семенович Флоринський (1894–

1958) походив із с. Підвисоке на Черкащині. Обоє сповідували над усе 

національну ідею, в душі заперечували більшовицьку ідеологію, яка знищила 

на їхніх очах кращі інтелектуальні сили, цвіт нації, тому при першій же 

нагоді не з власного примусу назавжди покинули Україну. Олександр 1949-го 

закінчив у Ганновері музичний інститут, що дало змогу, приїхавши до 

Канади, спершу фізично працювати на залізниці, і лише 1954 р. влаштуватись 

викладачем, згодом професором музики Торонтського університету. Там 

трудився аж до виходу на пенсію (1987). У цьому ж навчальному закладі на 

факультеті славістики викладала українську мову його дружина Олена 

Флорук (1923 – 1974), яка трагічно загинула в Норвегії. 

Невтішні, антигуманні події тоталітарного світу в Україні 30-40-х років 

підштовхнули О. Смотрича до перегляду власних життєвих принципів, 

пріоритетів, які вплинули певним чином на формування світоглядної 

культури письменника. На його думку, існування і є екзистенцією – це спосіб, 

обставини онтологічного, мета, сенс буття людини. І. Бичко трактує 

екзистенцію як трансцендентальну категорію існування сущого, в якому 

реальна сутність проявляється поза межами наявного його існування. 

Унікальна особливість екзистенції проявляється саме в специфічному 

існуванні людини, як духовної істоти [13]. Інтуїтивно відчуваючи, що йому не 

реалізувати своїх творчих потенцій з примусу, під диктовку більшовицьких 

наглядачів за «інженерами» людських душ, він емігрує, аби відбутись у світі. 

За твердженням М. Гайдеггера, немає нічого оригінального: як біологічний 

організм, людина насамперед існує, має буття, а після мислить (на цьому 

ґрунтується й концепція Ф. Ніцше) [112, с.222].   

У просторі і часі він прагне в загальному вийти на ейдос сприймання, 

аби знайти сенс у житті, який виведе на справжню дорогу творчості. Факти 

пізнаються в сприйманні, в інтуїції – сутності (ейдосі). Процес інтуїції 

Гуссерль описує таким чином: якщо людині, наприклад, потрібно отримати 
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ейдос сприймання (тобто, осягнути сутність сприймання, визначити його 

суттєві риси), то слід відштовхуватись від фактичного акту сприймання 

(скажімо, сприймання дерева) і далі в фантазії довільно варіювати його 

(уявляти сприймання різних предметів з різних позицій), стежачи за тим, що 

є незмінним у всіх цих варіаціях. Як би довільно не змінювати сприймання, 

йому завжди притаманна тривалість (часовість) і спрямованість на 

просторовий предмет; неможливо сприйняти непросторовий предмет. Ці 

особливості – тривалість процесу сприймання та просторовість його об’єкта 

– і є ейдосом сприймання [112, с. 213].  

Аналізуючи епоху 30-40-х рр. в Україні, теоретично ілюструючи 

дослідження, стає зрозумілим: світогляд письменника формувався спершу під 

впливом національно-патріотичних батьків, родинного виховання, затим, в 

юному віці, в інтелігентно-інтелектуальному середовищі. Майстер слова 

знайшов себе в оточенні національно свідомих українців, серед яких були 

О. Теліга, М. Ситник, Д. Ревуцький, І. Ірлявський, Б. Якубський, 

Г. Світлицький, В. Січинський, В. Приходько, М. Коркішко, Д. Корбутяк. У 

цьому нас переконують листи і діалоги письменника, архівні документи. Як 

працювати над художнім і літературно-критичним словом письменник 

чимало перейняв з творчої робітні відомого літературознавця Б. Якубського. 

Саме останній у роки війни дав позитивну характеристику журналістській та 

літературній практиці молодого О. Смотрича: «На прощання Борис 

Володимирович написав мені рекомендацію. Таких дифірамбів, як в тій 

рекомендації, мені ніхто ніколи не співав – ні до, ні після. І досі бережу її» 

[99, с.50]. Додамо, що О. Смотрич (Флоринський) зберігав документ як 

пам'ять про літературознавця Б. Якубського, відомого лесезнавця і 

шевченкознавця, який на запрошення радянського секретного співробітника 

К. Штепи працював заввідділом редакції пронімецької газети «Нове 

українське слово» (грудень 1941 – вересень 1943 рр.). Чекісти достеменно 

знали про діяльність Якубського-літературознавця в період окупації, отож 30 

червня 1944 р. зарештували його. Допит проводив лейтенант державної 
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безпеки Менделевич, усі провокативні питання підводив до того, наче 

науковець зрадив Батьківщину. Як не старався слідчий, але справу до суду не 

довів, бо від численних моральних і фізичних травм 28 грудня 1944 р. 

Б. Якубський помер, так і не визнавши себе «ворогом народу». Він залишився 

героєм українського народу, борцем за незалежність України. Певна річ, усіх 

подробиць про Якубського О. Смотрич не знав, а все ж скупа інформація 

просочилась й на Захід. Про те, що Якубський загинув у сталінських 

застінках, йому було відомо, тому й зберігав документ за підписом професора 

усе життя, як і зберігав пам'ять про трагічні події в Україні 30-40-х рр. 

минулого століття, що знайшли своє відображення у творчій спадщині 

письменника.  

 

 

1.3. Художня інтерпретація О. Смотричем історичного минулого 

українського народу: антиколоніальний дискурс 

 

Внутрішньо-езотеричне усвідомлення О. Смотричем певної ситуації, 

тривожне розуміння суспільних процесів у тоталітарному світі 

супроводжували все його існування. Письменник прагнув свободи, вільного 

простору, щоб зреалізувати творчі можливості, мотиви, сенс буття. У 

більшовицькій системі інтенція майстра слова не збігалась з його планами, 

мріями. Щоб реалізувати себе у вільному світі, письменник назавжди 

попрощався з рідним Кам'янцем-Подільським й емігрував на Захід. 

Б. Кравців забезпечив йому місце літредактора в газеті «Голос». Працюючи 

над архівними матеріалами, звернули увагу на німецькомовний Сертифікат, 

виданий 15 березня 1945 р. редакцією української газети «Голос». У 

документі йдеться про те, що «пан Олександер Флоринський, який народився 

28 квітня 1922 року в Кам’янці-Подільському (Україна), проживає в Берліні 

на вулиці Габсбурзькій, 3 і працює літературним редактором у нашому 

видавництві щотижневої газети під контролем прес-служби імператорського 
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уряду» [122]. Коли стало зрозумілим, що Берлін буде захоплено радянськими 

військами, Смотрич разом з батьками перебирається в Ганновер, де восени 

вступає до музичного інституту [100, с.36]. Серед українських біженців, були 

представники всіх прошарків тогочасного українського емігранства. У 

таборах для переміщених осіб перебувала переважно творча інтелігенція 

(письменники, журналісти, митці, архітектори та ін.), що безперечно 

стимулювало появу низки україномовних видань, в яких працювали 

Г. Костюк, У. Самчук, І. Багряний, П. Богацький, Б. Бойчук, К. Гриневичева, 

Юрій Клен, І. Антипенко (Мартин Задека), Зенон Кузеля, Ю. Шевельов, 

Ю. Косач та ін. У Ганновері О. Смотрич не обтяжував себе журналістською 

роботою, що давало йому більше часу для творення художньої прози, в 

основу ідейного спрямування якої покладено осмислення життя людини в 

тоталітарному світі, про що й свідчить назва першої збірки «Ночі», як символ 

держави, з якої він вирвався в силу світового політичного конфлікту [145].  

Творчість О. Смотрича розвивалася в контексті стильових напрямів, 

шкіл другої половини ХХ ст. і була суголосна тим темам, проблемам, які 

найбільше хвилювали майстра слова, відповідали його світобудові. Автор 

увиразнює проблему людини, причому ця проблема є актуальною не лише в 

добу воєнних перипетій, а й для цілого століття, адже «проблема людини, 

гуманізму, – пише М. Ткачук, – долі мистецтва – одне із центральних питань 

в естетиці ХХ століття» [161, с. 325]. Тому вплив трагічних подій 

тоталітарного світу відбився на художній практиці О. Смотрича.  

Зазначимо, що майже кожен діаспорний письменник у своїй художній 

практиці звертався до антиколоніального дискурсу, зокрема В. Винниченко 

(«Слово за тобою, Сталіне»), Ф. Мелешко («З Болотяного у Москву»), 

О. Гай-Головко («Сповідь Золотої Троянди», «Сон»), М. Лавренко («Два 

колоски»), Степан Любомирський («Жорстокі світанки», «Слідами 

заповіту»), Ольга Мак («Чудасій») та ін. Антиколоніальний, 

постколоніальний дискурс слід розглядати як певне інтелектуальне вивчення 

літературного процесу, що складається з аналізу і реакцій культурної 
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спадщини народу, який зазнав «щастя» під колоніальним, національним та 

соціальним гнітом іншого панівного народу, насадження його культури. 

Антиколоніальний дискурс розглядається не лише в аспекті 

літературознавства, він є тим середовищем, що включає в себе безліч теорій, 

якими зацікавлені політичні науки, кіномистецтво, філософія, соціально-

економічна географія, соціологія, богословські науки, інші сфери 

гуманітаристики. Відомо, що постколоніалізм виник під впливом ідей 

Мішеля Фуко, а отже, до основних її репрезентантів відносять Едварда Саїда, 

Гаятри Співак, Хоми Д. Бхабха, І. Кривушина.  

Антиколоніальний, протиімперський дискурс письменника присутній й 

у матеріалі суто дослідницького характеру. Зокрема, «зазирнувши» в історію 

української літератури дошевченківської доби, зацікавився нині призабутим 

письменником Семеном Олейничуком, передрукував працю П. Щоголева про 

цього захисника прав людини, знавця історії України доби козаччини. 

Надрукувавши брошурою статтю П. Щоголева «Семен Олейничук (1798 – 

1852)», О. Смотрич у листі (28.10.2008) п.н «Остання згадка про Семена 

Олейничука» дав чітке пояснення тому, що змусило його передрукувати 

працю Щоголева: «Вперше про Семена Олейничука я довідався із вступної 

статті М. Славинського до редагованого ним «Кобзаря» в перекладах на 

російську мову («Кобзар». – СПб, 1911 р.). М. Славинський стисло подає, чи 

радше переказує біографію цього, як він пише – «…нерозгаданого ще 

страдника, попередника Шевченка на тернистому шляху оборони людських 

прав народу». У примітці до статті зазначалося, що докладніше про 

Олейничука можна довідатися із статті П. Є. Щоголева, вміщеної в журналі 

«Былое» (квітень, 1906 р.). Довго тривали пошуки, які принесли дослідникові 

успіх: О. Смотрич таки натрапив на означену публікацію. Однак, заохочений 

знайденим, знову заходився роздобути бодай якийсь додатковий матеріал, але 

всі старання дослідника були безуспішними.  

Стаття П. Є. Щоголева – редактора журналу «Былое», який, за 

свідченням В. Доманицького («Кобзар», 1907 р., СПб), мав доступ до 
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архівних матеріалів Департаменту поліції, так званого ІІІ-го Отделения – 

лишалася єдиним, вірогідним, унікальним джерелом пізнання життя і 

діяльності Семена Олейничука. О. Смотрич врешті-решт статті Щоголева 

надав форму брошури, з метою познайомити загал з неповторною в нашій 

історії постаттю Семена Олейничука, а декого, можливо, заохотити до більш 

докладного і глибшого вивчення його життя і творчості.  

Дослідник прояснив ситуацію так: «Переглядаючи останнім часом 

«Записки історично-філологічного відділу Академії Наук» з двадцятих років 

минулого століття, я несподівано натрапив на ім’я Семена Олейничука. А 

саме – у звіті «Комісії для дослідів над громадськими течіями на Україні» 

говориться, що «в минулому році комісія понесла тяжку втрату в особі одного 

з фундаторів, діяльного свого члена П. Я. Стебницького. Покійний в останні 

місяці перед смертю обробляв для Комісії справу про Семена Олейничука, 

але роботу цю не спромігся вже викінчити» (Книга ІV за 1923 рік, Київ)» [81, 

с.98]. Означена фактографічність спогадів письменника стає 

задокументованою і слугує важливою інформацією, ілюстрацією його 

копіткої дослідницької роботи, причому, надіславши брошуру про 

письменника-подолянина Семена Олійничука, О. Смотрич в листі (2.10. 

2008) до В. Мацька завважує: «Цілком поділяю Вашу думку про Семена 

Олійничука – більш ніж видатної, унікальної постаті в історії нашого народу. 

Дозвольте побажати Вам найкращих успіхів у популяризації життя, 

діяльності та творчості нашого Великого Земляка» [81, с.98]. Прізвище 

прозаїка дослідник законспіровує, вживає в переносному значенні, 

позначивши словосполученням «Великого Земляка». І то справді так, адже за 

передові погляди, за художні твори, в яких викладено історію української 

козаччини, національно-визвольних змагань колишнього кріпака поміщиків 

Собіщанських Вінницького повіту Подільської губернії, випускника 

Вінницької гімназії (1824) Семена Олійничука 1849 року царська охранка 

ув'язнила в Шлісельбурзьку фортецю, де 27 липня 1852 року він помер. 

Перейнявшись долею призабутого прозаїка, патріота-українця, О. Смотрич 
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надрукував брошуру «з метою познайомити загал з неповторною в нашій 

історії постаттю Семена Олейничука», як і, утім, заохотити аспірантів до 

подальших студій задля об’єктивного інтерпретування проблеми розвитку 

української літератури минулих епох, зокрема першої половини ХІХ ст.  

У поетичній та прозовій спадщині О. Смотрича превалює 

антиколоніальна проблематика. Прикметно, що колоніальне становище 

України в російській імперії він переносить на конкретні особистості, як 

носіїв зла: «Коли вожді стоять на крилах мавзолею, / сам Соломон не скаже, 

хто смердить, / чи трупик Леніна – помєшаного дворянина, / чи те хамйо, що 

високо над ним стоїть»; у саркастичному стилі творено чотиривірш п.н. 

«1924»: «Коли усі «гудки» по Ленінові загули, / так ніби божевільний у 

тривогу грався, / я був малий, і з переляку заревів, / і, грішним ділом, кажуть, 

у штани/ ус...» [132, с.3]. У такий спосіб, завдяки застосуванню вищого 

ступеня іронії, злої, уїдливої насмішки, поет заперечує ленінську ідеологію, 

яка не принесла свободи поневоленим народам колишньої царської Росії, а 

навпаки, посилила колоніальний вплив метрополії на усіх рівнях суспільного 

життя. За версією поета, відбулося домінування одного (російського) етносу 

над українським; по-різному функціонували державні інституції метрополії 

та колонії (Москва – центр, Київ – периферія); посилилося обмеження 

українського населення в правах, здійснювався таємний зговір щодо 

звуження вживання і вивчення української мови в навчальних закладах 

(андроповські циркуляри). 

Студіюючи художню, епістолярну, мемуарно-автобіографічну 

спадщину О. Смотрича, нами зафіксовано той факт, що письменник постійно 

звертався до розкриття проблематики людини й епохи, оскільки, на думку 

Е. Томпсон, «література є дуже важливим будівельним блоком і, водночас, 

засобом вираження національної ідентичності. Ставлення різних націй до 

перемоги та поразки дуже різняться і певною мірою залежать від чинників, 

відображених у літературі» [163, с. 32]. Трактування проблеми національної 

ідентичності стала особливо актуальною наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. Твори 
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письменника вказують на його родову пам'ять, його світогляд, що 

трансформований на літературний текст, в якому увиразнено характерні 

особливості українського народу. З перебігом історичних подій епохи, 

плином часу розвивалась, міцнішала українська національна ідея, що 

засвідчують поетичні збірки «Вірші. І, ІІ» (1974), «Вірші. ІІІ» (1975), «1933» 

(1975), «20 коротких віршів» (1975), «Лірник» (1976), «Ужинок» (1985), 

«Скупі вірші» (2011). Слушною є теза С. Андрусів про те, що «нації потрібна 

ідентичність, аби не тільки дати лад власному життю, а й впорядкувати світ 

навколо себе, ідентичність усувала відчуття загубленості, непевності, 

незахищеності, непоінформованості» [3, с. 5].  

Характерні особливості нації, художню правду про кризу буття 

О. Смотрич висвітлив у п'єсі «Син», яку за жанрово-тематичним каноном 

можна розглядати в контексті проблеми «елітарна / масова література». У 

драматичному творі автор заторкує проблему простої людини в абсурдності 

буття, кризи гуманістичних цінностей. Із стилістичних аспектів й різкого 

протиставлення один одному жанрів високих, «серйозних», інтелектуальних, 

канонічних й «не літератури», «кітчу», «бульварної літератури», Смотричева 

п'єса відповідає ґатунку елітарної, «високої». Адже масова література 

оперативна, її цікавлять свіжі факти, гарячі події, а персонажі переважно 

олігархи, метросексуали, жінки-розпусниці, екстрасенси, знаменитості шоу-

бізнесу. Проте подібна художня практика є швидкоплинною, старіючою, а 

найцікавіше, естетично вартісне стає надбанням елітарної літератури, в якій 

прочитується глибинна рефлексія над проблемами сучасності чи недалекого 

минулого. Нині ж Смотричева неординарна художня спадщина є темою 

наукових досліджень, оточена увагою шанувальників красного мистецтва. 

Так, 2 грудня 2014 року в Національному музеї літератури України відбувся 

літературний вечір «І все ж люблю життя…», присвячений пам’яті 

українського поета і прозаїка, журналіста, музиканта Олександра Смотрича, 

одного з талановитих представників еміграційної літератури. В анонсі 

заявлено, що письменник є автором збірок новел та оповідань «Ночі» (1947), 
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«Вони не живуть більше» (1948), «Вибране» (1952), «Буття. 16 нікому не 

потрібних оповідань» (1973), «Подорож у країну ночі» (2010), поетичних 

збірок «Вірші. І, ІІ» (1974), «Вірші. ІІІ» (1975), «1933» (1975), «20 коротких 

віршів» (1975), «Вірші. V, VI, VII, VIII» (1975), «Вірші. ІХ» (1976), «Лірник» 

(1976), «Ужинок» (1985), «Скупі вірші» (2011). На вечорі виступили з 

ґрунтовними розвідками відомі літературознавці Ю. Ковалів, 

Л. Тарнашинська, В. Мацько, які зазначили, що О. Смотрич працював у жанрі 

малих епічних форм та виступав експериментатором різножанрових 

поетичних текстів. На підтвердження мовленого поетичні та прозові твори 

О. Смотрича звучали у виконанні заслуженого діяча мистецтв В. Довжика 

[177]. 

Лірику О. Смотрича дослідниця Ірина Накашидзе в статті «Життя 

української громади у творчості україномовних поетів Канади другої 

половини ХХ ст.» [94] цілком слушно оминула, бо насправді цю тему поет не 

розробляв. Аналізуючи поезію О. Смотрича, Г. Грабович відносить поета до 

«самітників», тобто таких, хто не належав до жодного літературного 

угруповання. Насправді це не зовсім так, бо, перебуваючи після війни в 

Ганновері й навчаючись у консерваторії, повторимось, він був кандидатом у 

члени МУРу, і його перші прозові твори підтримали авторитети від 

літератури Г. Костюк, В. Винниченко та Ю. Шевельов [87, с.357-364]. Але 

якщо В. Винниченко схиляв прозаїка до традиційного творення образів, 

сюжетів, характерів, то Ю. Шерех – до модерного письма: «Тема в 

попередніх Ваших речах була замаскована тим, що говорилося про совєтську 

людину. Я добре розумів, що це – шифр, але свідомо не розкривав його 

прямого значення» [87, с.363]. Емігрувавши до Канади, письменник вирішив 

бути вільним інтелектуалом, нікому не підзвітним, не зобов'язаним. Тому 

виявився до певної міри призабутим в еміграційному середовищі. І коли 

В. Мацько заходився упорядкувати й видрукувати прозову збірку «Подорож у 

країну ночі», тоді О. Смотрич до нього писав: «Ваше чуле та людяне 

ставлення до мене і моїх творів, а тепер берете на себе неймовірний тягар 
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видати їх «в одній книжці» – все це неабияк заохотило мене до дальшої 

дружньої співпраці з Вами. А то я вже був зовсім охляв» [84, с.101]. 

У ранніх творах О. Смотрича спостерігаємо імпресіоністичне 

нюансування, звернення до традиційних тем, сюжетів, образів, канадський 

період (1949 – 2011) – розкрилля душі письменника, який творить дивовижні 

речі, подібні до тих, що з'явилися в 90-х роках минулого століття на 

книжковому ринку України. Йдеться про те, що про твори, змодельовані 

Смотричем ще в 50-70-х роках минулого століття, «дев'ятдесятники» не чули, 

і подавали реципієнтам свої шедеври, наче космічне відкриття, а критики 

апофеозно називали їхнє «вишукане» письмо постмодерним. Із приводу 

цього Ю. Лотман писав: «Як тільки ми виходимо за межі звичних нам 

уявлень і тієї культури, в якій ми виховані, кількість спірних випадків щодо 

того, що ж віднести до художньої літератури, починає загрозливо зростати. 

[...] Факти рухомості межі, що відділяє художній текст від нехудожнього, 

численні. У цьому сенсі уявлення про літературу (логічно, а не історично) 

передує самій літературі» [72, с.775]. 

Щодо визначення дефініції масової / елітарної літератури, то не слід 

відкидати позицію критиків, які формують іноді викривлену (суб'єктивну) 

думку читачів, даючи оцінку авторові і твору зі свого світоглядного обширу; 

критикові на підмогу приходить й редакційна політика, естетичні смаки 

журналістів. Іноді буває так, що вони висувають категоричну істину в 

останній інстанції, підносячи реципієнтові «літературну картину» замість 

масової елітарну літературу чи навпаки. Скажімо, Г. Грабович не сприймав 

окремих віршів О. Смотрича, бо в них не можна було перекласти англійською 

мовою ненормативну лексику, решту відносив до лірики, в якій начебто 

переважає свідома антипоетична постава, що є феноменом. Таку інвективу 

слід розглядати не інакше як суб'єктивний підхід до оцінки художнього твору, 

бо, по-перше, в мові О. Смотрича відсутня ненормативна, жаргонна лексика, 

«певні слова» (Ю. Шевельов), хоча в поетичній мові є гострі висловлювання, 

однак їх відносимо до засобів комічного – сарказму, іронії, дошкульного 
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глуму, по-друге, чітку межу між масовою й елітарною літературою провести 

не можна. Унісонуючи тезі діаспорного літературознавця, нагадаємо, що в 

новітній історії української літератури маємо факт, коли письменник вживає в 

художньому творі прямим текстом ненормативну лексику й отримує високу 

оцінку не лише читачів, а й членів поважного журі, нагороджується премією. 

За творчістю письменника ще з МУРівських часів пильно стежив 

Ю. Шевельов, листувався з ним (останній лист датовано 1993 роком). 

Ознайомившись із антиімперськими, антиколоніальними віршами 

О. Смотрича, у листі (10.08.1974) застерігав: «Боюся, що ні один журнал їх не 

вмістить», пояснюючи це тим, що ми «надто пристойні і боїмося певних 

слів», отож, радить, якщо «Ви опублікуєте самі поза журналами, мусите бути 

готові, що на вас почнуть усіх собак вішати... Шевченко не боявся цих речей, 

але Ви знаєте, що його спіткало...  

А за вірші щире спасибі. Вони незабутні і вони на часі» [130, с.107-

108].  

Поет не побоявся і таки, мешкаючи в Торонто, надрукував упродовж 

1974-76 рр. дев'ять самвидавських збірок. У першій збірці (1974) на четвертій 

сторінці вмістив програмний антиімперський вірш «Союз»: «Ти можеш лаяти 

Союз, / змішай із брудом комуністів, / скажи – соціалізм загруз / і навіть 

вилай кегебістів. / Ти можеш глузувать з грузин, / вірмен та інших, що сидять 

/ в соціалістічєських совєтських / клітках. Хохлів ти можеш / навіть 

проклинать, / собачим гавканням їх мову називать, / клясти «у мать» їх руки, 

/ ноги, груди, шиї! / Одного ти, однак, / не мусиш забувать – / не зачіпай ні 

русских, ні Росії!». Із проілюстрованої цитати переконуємось, що автор 

звертається до фольклору, вживає фразеологізми «змішай із брудом», 

«соціалізм загруз», «собаче гавкання», «совєтські клітки», «клясти «у мать». 

Означене текстове наповнення акумулює в собі традиційну фольклорну 

образність з оригінальними авторськими інтенціями. О. Смотричу йдеться 

про те, що Україна хоч і була членом ООН, одначе української нації ніхто в 

світі не знав, а лише російську. Українську мову в усіх сферах суспільного 
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життя витісняла мова колонізатора. Але чи не найважливішим висновком для 

поета є факт, що сучасний світ і досі продовжує сприймати історію 

колоніальних імперій крізь призму бачення імперських націй, майже 

цілковито ігноруючи точку зору поневолених ними національних меншин. Не 

дивно, що в світовій культурі впродовж століть перше місце належить 

літературним творам панівних націй: визнані твори підперті великими 

ресурсами імперій. Письменники звеличували імперську владу, колоніальні 

завоювання своїх держав, не звертаючи увагу на розвиток культури 

пригноблених народів. Можливо, з цієї причини жоден український 

письменник не удостоївся бути Нобелівським лауреатом, хоча достойники 

були, до прикладу, згадаймо класичну антиколоніальну драму Лесі Українки 

«Оргія», роман Олеся Гончара «Собор», незабутній дисидентський рух за 

національне визволення та моделювання шістдесятниками в художній 

літературі колоніальної проблеми.  

У минулому російська колоніальна політика спрямовувалась на духовне 

рабство поневолених націй, імперія залишала українську мову і літературу 

для «домашнього вжитку». О. Смотрич відчував, що нічого суттєво не 

змінилося за «царювання» комуністів в Країні Рад з часів Російської 

імперії внаслідок відомих указів 1863 та 1876 років. Тому в поета болить 

душа за розвиток української культури під совєтами, він картає запроданців, 

які себе маскували під личинку атеїстів. Це була зловтішна гра сатанистів. 

Саме до них поет із болем в серці звертається: «Я вас ненавиджу – 

запроданці, раби, / своєї рідної вітчизни атеїсти, / і разом з тим якийсь неначе 

сум / мене бере – ви помрете / і вже не буде кому сісти, / і написать «на 

украинском языке» / забріхані, як той кацап, для закордону «Вісті» [132, с.4]. 

Тут автор виступає у своєму амплуа, застосувавши алюзію, делікатно 

підштовхує реципієнта до сприйняття в образі ліричного атеїста-запроданця 

таємних інформаторів, які за свої «послуги» отримували від колонізаторів 

певні привілеї: премії, поїздки за кордон (чого не дозволялося простим 

громадянам), депутатські мандати, контроль над інформативними (читай 
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дезінформативними) повідомленнями, що надсилалися за межі України 

тощо.  

Поет, який народився в Україні й емігрував у роки війни, добре вивчив 

механізм пропаганди й агітації совєтської системи. Тому, як прекрасний 

аналітик, інтелігент з вищою європейською освітою, професор музики 

Торонтського університету будь-які вісті сприймав з осторогою, все до 

навпаки. Автор застосовує інвективний фрейм, як структуру свідомості, що 

охоплює негативні факти (негативні інтерпретації фактів) реальної дійсності 

речей, привнесених у художній твір і виражає загальну функціональну 

особливість більшості сучасників діаспори, серед яких жив, творчо 

працював. Зауважимо, що на час написання поезій діаспорне середовище 

належало до «дискурсу ненависті» щодо колонізаторів. Поетова ж ненависть 

заґрунтована на антитезі «Я» та «Інший». 

Іронія, сарказм, гротеск у проілюстрованих віршах позначені 

вербальними експлікантами інвективного фрейму («Союз», «Я вас 

ненавиджу...», «Коли вожді стоять на крилах мавзолею»). В художній 

системі Смотричевих текстів мовні знаки маркують негативні елементи 

опозицій («несвобода», «тоталітаризм», «антигерой», «дикунство», 

«слабодухість», «ненависть», «смерть»). Вербально-комунікативні методи на 

рівні мікротексту, застосовані автором, наділяють слова експліцитно 

(очевидно) вираженою заперечною семантикою, просторово-часовою 

дихотомією «тут» і «там», «колись» і «тепер» (поетичні збірки «Вірші. VІІІ», 

«Лірник», «Скупі вірші»). Розмірковуючи над Шевченковою квінтесенцією, 

поет іронічно висміює й тих українських «патріотів», які комфортно 

почуваються на чужині, забувши про багатомільйонне населення України, яке 

страждає від національного й соціального гніту: «В своїй хаті своя й правда / 

і сила і воля!» / Отак колись – «во время оно» / Шевченко, кажуть, десь / у 

«Кобзарі» / сказав. / Розміркувавши, що й до чого, / він у своїй хаті, під 

Торонтом, / для себе Україну незалежну / збудував» [133, с.13].  

Твори письменника виключно україноцентричні. Осердя його думання 
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лише про Україну, яка у ХХ столітті пережила під імперським колоніальним 

гнітом апокаліпсис. В унісон О. Смотричу В. Чапленко над дихотомією 

«своє» – «чуже» розмірковував так: «У теоретично-політичних настановах 

більшовицької національно-мовної політики «діалектично» поєднано різні 

суперечні моменти; з одного боку, позитивне для поневолених націй та мов і 

негативне для більшовиків як носіїв ідеї «всесвітньої пролетарської 

революції», а з другого – негативне для поневолених народів та мов і 

позитивне для більшовиків» [179, с.7].  

Якщо О. Смотрич відверто висловлював свою ненависть до 

колонізаторів поетичними рядками, то інші боялися й озиралися, аби чого з 

ними не сталось. Страх, який вони пережили в совєтському просторі, 

переслідував їх і в світах. Про таку психологічну гнітючу атмосферу свідчить 

лист (31.05.1990) Д. Нитченка до В. Шевчука, в якому повідомляється: «На 

околиці Сіднею жив років 10-15 тому брат Шкурупія. Я просив його 

написати для нашого альманаха спогади про брата, то не захотів чи побоявся. 

Він, видно, багато пережив, був нервовий, руки тремтіли в нього» [97, с.218].  

Подібно до долі О. Смотрича, французький та італійський письменник 

Хорсе Семпрун під час диктатури Франко змушений був емігрувати. Семпрун 

резюмує: «Не мова є батьківщиною, а те, що сказано». Тобто, мова йде про 

те, що коли в житті не все «в порядку, то обвалюються також і слова. Бо всі 

диктатури, права чи ліва, атеїстична чи божественна, беруть мову собі на 

службу» [209, с. 31-32]. Будь-які завойовники чужих територій насамперед 

намагаються відібрати мову автохтонів. А раз так, писав І. Огієнко в 

четвертому розділі «Науки про рідномовні обов’язки», то «гине мова – гине 

народ» [101, с.14]. Саме тому О. Смотрич часто у своїх творах заторкує 

проблему збереження рідної мови, перемоги над брехнею. Він вважає, що, 

по-перше, якщо збережемо мову, то збережемо власну ідентичність, власну 

територію, по-друге, якщо збережемо мову, то збережемо націю, а відтак 

переможемо колонізаторів, розкривши їхню брехливу пропагандистську суть 

про «батьківське піклування», захист культури поневоленої нації (за 
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правління комуністів ЦК КП України з Кремля отримувало таємні циркуляри 

про звуження сфери вживання української мови).  

Ніби унісонуючи поетові, Г. Костюк надавав великого значення 

творчій праці, бо «справжня література, справжнє мистецтво – найсильніша 

зброя проти насильства і тиранії. Письменникам дано велике – перемогти 

брехню» [58, с.8]. Поетичний сад О. Смотрича сповнений гротескною 

образністю, метафоричними максимами, алізією, сарказмом (іноді в'їдливим), 

перенасиченою емотивністю. Аналізуючи його художній світ, В. Мацько 

резюмує, що «за метафорою стоїть гра художніми образами. Емоційна 

виразність ламає звичні стереотипи, перепони між серйозним та іронічним» 

[86, с.217].  

Поет розумів, що в минулому українці були об’єктами колоніального 

гноблення з боку Австро-Угорської та Російської імперій, а для того, щоб 

психологічно звільнитись від її брехливої ідеології, зомбування, потрібен час. 

У підсвідомості існують певні стереотипи, побоювання, страх, на що вже 

вказував Д. Нитченко. Саме такі фактори не дають змоги розглядати минуле 

національної спільноти як природній процес розвитку їхньої власної 

культурної ідентичності, дистанційованої від культурної традиції пануючої 

імперської нації. Тому, ніби виправдовуючи вживання гострих висловлювань, 

О. Смотрич емоційно звертається до читачів: «Я вірші ці писав, / щоб 

замовчати – / ні слова більш / із уст моїх./ Я все сказав, / що вам сказати мав. / 

Сказав, і залишилася / на серці в мене біль / і на душі стара, / ще з дому 

вивезена, рана...» [7, с.22]. Поетичними рядками, а надто екзистенційним 

сприйняттям через «біль», поет ніби засвідчив особисте ставлення до світу, в 

якому минуло його дитинство, виформовувався світогляд.  

Автору йдеться про звільнення поневоленого народу від чужих впливів, 

зневіри, рабської психології, що є неминучими. Подібний процес є тривалим, 

але якщо кожен українець скине із себе раба, як закликала українців 

Г. Гордасевич («Убиймо в собі раба! Його в нас віками плекали»), відчує 

здатність бути господарем долі, розпростає плечі, лише тоді його душа 
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звільниться від колоніальної залежності. Саме такі концептуальні чинники 

атрибутують внутрішній світ ліричного героя творів О. Смотрича, як і, утім – 

трансформують матрицю суттєвої, невід'ємної властивості автора явити 

читачам свою високу громадянську позицію. 

 

Висновки до першого розділу 

У результаті вивчення художнього світу Олександра Смотрича в 

історіософській проекції з’ясовано: модерний стиль в українській літературі 

дослідники В. Агеєва, С. Павличко, Б. Небесьо, Ю. Ковалів, В. Мацько, 

Ю. Кузнецов, Я. Поліщук, Д. Наливайко, М. Ільницький, Я. Нагорний та ін. 

пов'язують із творчістю М. Коцюбинського, Лесі Українки, Ольги 

Кобилянської, В. Винниченка, Г. Чупринки, П. Богацького та ін. О. Смотрич 

у повоєнний період був продовжувачем творення літератури нового ґатунку в 

колі «мурівців». Його перші твори малої прози, листування вказують на 

зрослий інтерес письменника до моделювання художніх образів у річищі 

авангардних західноєвропейських філософських віянь, відтак у літературно-

художній практиці письменник орієнтувався на передових представників 

західноєвропейської культури. 

Українська література періоду діяльності членів МУРу, як і в пізніші 

еміграційні часи, формувалась у вимірах самозбереження в поліетнічному 

середовищі, національного культуротворення. Поява творів молодого 

прозаїка О. Смотрича стала помітним явищем в українській літературі 

мурівського періоду. Ю. Шевельов долучився до підтримки молодого 

таланту тим, що не лише надавав слушні літературно-критичні зауваження, 

поради, а й сприяв появі творів О. Смотрича в періодичній пресі, запросив до 

активної участі в роботі МУРу.  

У своїх оповіданнях, новелах письменник змінює різні життєві 

ситуації, в які потрапляє людина, трансформує їх в модель стоїцизму. Його 

літературні персонажі – прості совєтські люди з дореволюційним минулим, 

які прижилися, пристосувалися до нового способу життя в соціумі, але вони 
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демонструють стійкість, мужність у життєвих випробуваннях. О. Смотрич 

акцентує думку про те, що індивідуально-особистісне творення людиною 

цілісної картини світу ґрунтується на прагненнях і бажаннях її самої, 

визначається нестримною жагою до усвідомлення мети, характеру власної 

діяльності. Шлях до того, чого прагне головний герой, обирає й окреслює він 

сам. Харківські спогади дитячих літ навіяли авторові теми для створення 

новел та оповідань, поезії авангардного гатунку. Автобіографізм у поєднанні 

із зображенням трагічного оприявлено в оповіданнях «Джентельмени», 

«Плюс-мінус», «Коли за вікном ранок і сонце», «Ініціатива Лариси 

Гаврилівни», «Спадковість», «В неділю», «Живем, як можемо», 

«Письменник», «Злочини». Харківський період в біографії письменника 

припав на шкільні роки й позитивно вплинув на розвиток його світобудови, 

світобачення, подальшу долю – він стає на бік знедолених, його внутрішній 

світ вибухає гнівом, протестом, бунтом проти зла, сатанинської ідеології 

більшовиків. 

Творчість українського письменника модерністського стилю виявляє 

рецептивні міжлітературні зв’язки не тільки в сприйманні ідей, мотивів, 

образів, сюжетів із творів інших письменників, інших літератур, а й спільне і 

відмінне як в культурному національному просторі, так і в творчості 

конкретного письменника. Крім книг, чимало творів письменника 

надруковано в діаспорній періодиці, які й нині служать вагомим джерелом 

підняття національної свідомості українців, особливо в умовах державної 

гуманітарної та економічної кризи.  
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РОЗДІЛ 2 

ПРОБЛЕМИ ТА ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ПАРАМЕТРИ 

ТВОРЧОСТІ О. СМОТРИЧА 

 

 

2.1. Ідейно-стильові, формозмістові пошуки автора художнього 

зображення життєвого матеріалу 

 

Студіюючи творчість літератора в контексті стильових напрямів, шкіл 

другої половини ХХ ст., опрацьовуючи листи до нього, нами спостережено, 

що відомі літературознавці Ю. Лавріненко, Г. Костюк, Яр Славутич, 

І. Кошелівець, Ю. Шевельов, Ю. Стефаник, як і рядові читачі, схвально 

сприймали художні твори майстра слова. Звернув на них увагу й 

В. Винниченко, який у листі (1.04.1948) на книгу О. Смотрича «Ночі» [145] 

відгукнувся так: «Сердечно дякую Вам за Ваші «Ночі». Вони дали мені 

багато естетично-гарних ментів. Ваша мова, стиль, Ваша здатність 

спостереження і вислову показують, що українська література матиме в Вас 

цінну силу...» [129, с. 357]. Прочитавши «Ночі», заглибившись в ідіостиль 

прозаїка, Ю. Лавріненко в листі (1.09.1948) дивувався манерою викладу 

матеріалу, порівнявши стиль письма новеліста із Стефаниковим: «Судячи по 

Ваших «Ночах» – моя вимога «сюжетности» є недоречна, бо у Вас переважає 

часом якась Стефаниківська манера (імпресіоністичний психологізм). Цікаво, 

як Ви таке пишете?» [66]. Гадаємо, що оцінка творчості О. Смотрича дещо 

завищена, але Ю. Лавріненко, очевидно, у такий спосіб заохочував прозаїка 

до активної літературної праці.  

Смотричева майстерність гартувалась, набувала нової форми у річищі 

новітніх віянь західноєвропейської філософії та культури. У повоєнний 

період західноєвропейська література потрапила під вплив з одного боку 

німецьких реалістів, з другого боку – філософії екзистенціалізму, 

сюрреалізму, пізніше – постмодернізму. Художнє осмислення атигуманних 
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подій, світових політичних конфліктів стали центральною темою для 

німецьких романістів В. Бределя, А. Зегерс, Е.-М. Ремарка, Б. Апіца. 

Письменник Г. Бьолль розкрив морально-етичні типи фізично покаліченого, 

обдуреного покоління, свідомість яких потрапила під вплив нацистської 

пропаганди й агітації. У другій половині ХХ ст. у художній літературі також 

на перше місце ставиться проблема особистості, її роль в історії людства, 

значення видатної особи і народу, творчої інтелігенції у переломну добу 

(праці Ліона Фейхтвангера (1884-1958) «Лисиці у винограднику», «Мудрість 

дивака», «Гойя»). Водночас поряд з раціо продовжує розвиватися модерна 

література. У 50-х рр. англійські літератори К. Еміс, Д. Уейт, Д. Осборн 

звертаються до характеру екзистенції, унікальної сутності людини, яка втілює 

в собі психоемоційну неповторність. Означені англійські літератори подають 

своєрідний словесно-психологічний малюнок, образ «розгніваної молоді». 

Їхні герої – юнаки і дівчата – повстають проти консерватизму, обстоюють 

право на самовираження, свободу особистості, протестують проти фальші.  

Австралійський письменник Гарольд Едвард Джеймс Олдрідж (1918-

2015) у 1950 р. написав роман «Мисливець» (наприкінці 50-х років 

надруковано в Ленінграді російською мовою), в якому автор розкриває 

реалістичну картину симбіозу людини з природою. Йдеться про те, що 

знищення, загибель природи призводить до виродження особи й суспільства. 

В іншому романі «Гори і зброя» (1974) центральними персонажами є Мак-

Грегор та його дружина Кетрін, борці за справедливість. Прозаїк порушує 

складну тему: боротьба курдів за незалежність на територіях Туреччини та 

Ірану. Історія в сюжетній канві тісно переплетена з соціальним протиріччям 

суспільства. Автор поволі підводить читача до образу потенційної сили: 

народу, який вірить у неминучість перемоги демократичних тенденцій в 

суспільному просторі. Правду про воєнні дії в Індокитаї, Алжирі розкрили в 

своїх романах П.Курдат і А.Стіль та ін.  

У 60-70-х рр. західноєвропейську культуру «накриває» хвиля 

постмодернізму. Феноменом художнього стилю цього періоду був рок-рух, 
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що сформувався в Англії, Сполучених Штатах Америки і лише згодом став 

глобальним (в Україну з ідеологічних причин постмодернізм прийшов із 

запізненням: наприкінці 80-х рр.). Зародився постмодернізм із лона масової 

культури. Репрезентанти року (Елвіс Преслі, групи «Бітлз», «Ролінг Стоунз») 

засобами художнього слова і музичного мистецтва висловлювали стихійний 

протест молоді 60-70 рр. минулого століття соціальній невлаштованості, 

мілітаризму, локальним війнам, дискримінації особистості. Тексти віршів, 

покладені на музику, були відверто демократичними, без ретуші суспільного 

життя, кидали виклик нормам моралі. Новизна й розкутість у висловлюванні, 

нетрадиційне художнє слово захоплювали й об’єднували передовсім молодь. 

Натомість у колишньому Радянському Союзі, а також в країнах 

соціалістичного табору, домінував лише соціалістичний реалізм. 

Письменники з марсистсько-ленінських позицій зверталися до теми Другої 

світової війни, класової боротьби, революції, пафосу перетворень і провідної 

ролі в суспільному житті комуністичної партії. У роки брежнєвських 

«заморозків» посилилося гоніння й переслідування інакомислячих, негласне 

стеження спецслужб за дисидентами (В. Стус, Є. Сверстюк, В. Чорновіл, 

М. Коцюбинська, Н. Світлична та ін.), у масовій художній літературі 

соцреалістичного гатунку посилились тенденції парадності, гігантоманії, 

ейфорії в зображенні колгоспного та промислового будівництва, досягнень в 

побудові оманливого комунізму (згадаймо гасла «Доженем і переженем 

Америку!», а після ХХІІ з'їзду КПРС – «Нинішнє покоління радянських 

людей житиме при комунізмі!»). У 50-60-х рр. минулого століття була 

розгорнута широка пропаганда проти всіх новітніх течій в літературі, а не 

лише проти абстракціонізму, розширилась сфера проти закритих для 

дослідників літератури тем. Так тривало майже до кінця 80-х рр.  

Інакше виглядала творча атмосфера на Заході. Під вплив новітнього 

західноєвропейського художнього простору – модерну, а згодом 

постмодерну – потрапили українські письменники, які належали до Нью-

Йоркської літературної групи (Е. Андієвська, В. Вовк, Ю. Тарнавський, 
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Р. Бабовал, М. Ревакович та ін.). Українська література означеного періоду 

розвивалась у двоколійному (Г Костюк) мистецькому процесі. Соцреалізм 

заперечував будь-які «буржуазні» модерністські «штучки». Модерністські 

твори письменники української діаспори писали у річищі кращих 

західноєвропейських культурних традицій, тоді, як в радянській літературі на 

тему голодоморів в Україні, масових репресій було накладено табу. І, 

навпаки, традиційна, реалістична художня література діаспори широко 

розкривала означені теми (О. Мак «Каміння під косою», Олена Звичайна 

«Миргородський ярмарок», «Золотий потічок з голодного Харкова», 

«Селянська санаторія», «Ворог народу», «Страх», В. Барка «Жовтий князь», 

І. Багряний «Тигролови», «Сад Гетсиманський», О. Гай-Головко «Їм дзвони 

не дзвонили» тощо). 

Майстерний стиль епіка вироблявся під впливом настанов 

авторитетного фахівця-філолога Ю. Шевельова, до голосу якого новеліст 

постійно прислухався. Про двосторонній творчий контакт свідчить взаємне 

довготривале листування. І хоч на запитання В. Мацька, хто був його 

«хрещеним батьком» в літературі, письменник заперечував такий факт, 

насправді ж ним виявився саме Ю. Шевельов. Потлумачуючи Смотричеву 

думку, наведемо для підтвердження кілька дидактично-повчальних цитат Ю. 

Шевельова з епістолярної спадщини. Так в листі (17.9.1946) 24-річному 

авторові філолог радить: «Стилістично хотів би Вас застерегти від 

надмірного вживання речень без підметів (Пройшли… впала… чула… 

залишалася… не прислухалася і т.д.). Звичай цей прийшов до нас від 

Стефаника й галицьких модерністів, які навчилися його від поляків, де він 

природний (бо польські форми минулого часу мають особові закінчення, 

чого нема в наших), але в нас він трохи штучний суттю своєю, а до того, ще 

трохи пахне декадентщиною». Через два роки Ю. Шевельов помітив у 

творчості молодого прозаїка «плоди» своєї педагогічно-філологічної праці і 

навіть похвалив. З листа (29.10.48) довідуємось, що твори «Арешт» і «На 

окопах» цікаві. Не знаю, чи свідомо вони написані прямо протилежною 
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методою: перше – «рубаною» фразою з переходом у кінцівці на побутово-

оповідну інтонацію, а друге [–] «побутово-оповідною» інтонацією з 

переходом у кінцівці на рубану фразу. Друге вийшло, по-моєму, у Вас краще: 

Ви вже маєте досвід з побутової інтонації». «Хрещений батько» повчає 

стилістичній манері: «Арешт» мені здається менше викінченим. Якщо Ви 

даєте уривчасту фразу і паралелістичні повтори, то мене дратують «водяні» в 

такому стилі регулярні прислівники: беззвучно ворушаться, міцно 

притисла… Якщо Ви поставили ставку на дієслово, то вже будьте йому вірні 

до кінця. Краще дайте нове речення, щоб з нього було видно оте «беззвучно», 

оте «міцно», а не давайте елементів іншого стилю. По-друге, перехід у 

кінцівці до «оповідної» інтонації з отим початковим «А», з отим «само 

собою» після суворої манери початку звучить трохи по-блюзнірськи, ніби 

після трагічного героя раптом слово дали кумасі…». Український 

літературознавець спостеріг у творах молодого Смотрича певні стилістичні 

неузгодження, тому висловлює «кілька імпресіоністичних ноток: «зорі 

падали на небі і шлях сріблом голубим обливався» – і навіть з 

модерністичним (принесеним нашими модерністами з Галичини) 

сполучником АЖ у значенні «аж доки» або щось подібне, кінцівка – 

нагадують «Фата Моргана» і не пасують до всього попереднього». 

Щодо мовно-стилістичних зауважень Ю. Шереха, можна погодитись, 

але стосовно форми, то тут адресант забув, а може, у післявоєнний час в 

літературознавстві не набула поширення теорія рецептивної критики, яка 

потрактовує автора передовсім як читача. З розлогої ілюстрації листа бачимо, 

що Ю. Шерех, аналізуючи елементи мистецької форми, інтерпретує стиль 

лише у лінгвістичному сенсі, розглядає питання поетичної фоніки, лексики, 

синтаксису, семантики. Проте, на нашу думку, науковець опустив, або не 

помітив у творах адресата крім стилістики, літературознавче розуміння 

композиції, відтак не характеризує образну систему, тематику, мистецьке 

бачення світу й людини з точки зору рецептивної естетики, на що, до речі, 

звернув увагу О. Ізарський, зауваживши, що твори О. Смотрича написано 
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«без фальцету», тобто без удаваності, без фальші. Аналізуючи збірку новел 

«Ночі», О. Ізарський виводить формулу про те, що за цією книжкою «можна 

судити про авторову поетику, про обережні, але явні спрямування його 

стилевих шукань...» [46, с.6].  

Створюючи художній світ, автор думає про те, як його сприйме читач. 

Між автором і реципієнтом існує історичний зв'язок через естетичне 

сприйняття тексту. А формозмістова домінанта трансформується в 

естетичному сприйнятті читача через сформовані раніше прочитані твори, 

літературні рецензії фахівців. Тому межі інтерпретації читача коливаються, 

бо інтерпретуємо, отже й існуємо. У даному разі Ю. Шерех сприймав 

художній текст відповідно до своєї освіти, начитаності, інтелектуального 

рівня й, відповідно, «підтягував» до своєї завищеної планки учня, яким на 

той час був молодий прозаїк О. Смотрич. На підтвердження нашої думки, 

наведемо цитату з монографії «Діапазон інтерпретації» В. Ізера, який також 

зауважує, що донедавна процес розуміння або інтерпретації бачився як 

цілком природний факт, відтак мали б появитися дослідження розуміння і 

сприйняття художнього твору. Як доказ, В. Ізер перефразовує крилатий 

вислів Рене Декарта «Cogito ergo sum» («мислю, отже, існую»), 

інверсіювавши таким чином: «ми інтерпретуємо, отже, існуємо» [5, с.11].  

Вадим Сварог (Балах), заперечуючи модернізм й екзистенціальну 

філософію, наголошує на однозначності формули «існую». Він стверджує, що 

диспути серед філософів з цього питання – це «не зовсім диспути, а лише 

наслідок взаємного непорозуміння, бо диспутанти не бачили того, що деякі 

речі існують в одному сенсі, а інші – в другому». Письменник приходить до 

висновку: «Промине історична ситуація, що породила екзистенціялізм, і 

разом з нею зникне ця філософія безнадії і зневіри» [120, с.9-11]. Однак 

феноменологічне дослідження, як і перефразування «існую» В. Ізера 

пояснюється тим, що будь-яке розуміння є інтерпретацією. Остання робить 

можливим розгортання в межах знакових структур: при допомозі слів читач 

здійснює «інтерпретацію інтерпретації» [202, с.12]. Відправною точкою в 
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теоретизуванні архітектури тлумачення для В. Ізера є герменевтичне коло, в 

якому відбувається читання тексту як апріорі. Водночас науковець 

переглядає усталені стереотипи і вносить необхідні корективи, які до нього 

не традиційна герменевтика не переглядала, тобто не оновлювала 

антропологічну та культурну основу самої дії прочитання тексту. Науковець 

у монографії «Діапазон інтерпретації» робить спробу дати відповідь, як в 

процесі теоретичного потрактування художнього тексту можна досягти 

певного «горизонту очікування». Думка В. Ізера певною мірою збігається з 

формулюванням Г.-Р. Яусса, який резюмує: «Зв’язок між літературою і 

читачем містить одночасно історичний й естетичний момент. Естетичний 

момент проявляється у тому, що добір літературних творів читач здійснює, 

керуючись своїм естетичним смаком, сформованим раніше прочитаними 

творами» [203, с.142]. Тобто, створений письменником художній світ 

залежить від світобачення автора, від переосмисленого й опрацьованого ним 

матеріалу. Авторська передача художніх образів, світу частково детермінована 

контекстом, і такий творчий процес. Г.-Р. Яусс також називає «горизонтом 

очікування». Іншими словами, науковець теоретизує думку про те, що 

«горизонт очікування» поволі виформовує ставлення автора до прочитаного, до 

створеного художніми засобами світу і людини в ньому. Такий творчий акт 

відбувається під впливом психологічних, особистісних, громадянських, 

суспільно-політичних, естетичних, морально-етичних поглядів, переконань, 

аксіологічних чинників. 

Характеризуючи тексти О. Смотрича, спостерегли, що творчість 

письменника розвивалась у річищі модерної стильової концепції, яка 

набувала нової сили в західноєвропейській культурі другої половини ХХ ст. 

Вихід літератора 1948 р. з МУРу спричинився передовсім тривалою 

дискусією стосовно розвитку української літератури на кшталт: традиція чи 

модерн. Внутрішньо не сприймав критику, бо вважав, що письменником 

можна стати й без будь-якого диктату над творчо обдарованою особою. Тому 

метушню довкола ідейно-стильової настанови мурівців сприймав як дитячу 
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забавку дорослих. Через те більше йому не хотілося, образно кажучи, 

приставати ні до якого берега, залишався позаспілчанським, позапартійним. І 

коли Г. Костюк запрошував О. Смотрича стати членом «Слова», навіть 

вважав його спілчанином, то такий факт ніби засмутив новеліста. У листі 

(18.03.1973), Г. Костюк, характеризуючи позитивно збірку прози «Буття...», 

назвавши її свідченням «нової активної фази творчості» О. Смотрича, 

водночас пише: «Прикро мені тільки, що Ви відмовились від фірми «Слова». 

Не було жодних підстав і не зрозуміло мені це. Як незрозуміла і Ваша заява 

«що я не є членом Об’єднання». Ми Вас весь час вважали членом. Але, 

звичайно [,] це Ваша справа належати чи не належати. Наша корпорація існує 

на добрій волі кожного працівника пера. Ми нікого не силуємо, але завжди 

радіємо, коли здібні творчі одиниці гуртуються в творчому колективі. Це 

об’єднання чисто моральне і символічне. Але воно має свою вагу» [66].  

Припускаємо, що усамітненість автора (Ю. Стефаник), позаспілчанська 

діяльність пригальмовували вихід у світ його творів. Дружина письменника 

Олена Флорук, бачачи, як трудно чоловікові пробити шлях до читача, 

вирішила самостійно звернутися у видавничих справах до Івана Кошелівця, 

який мешкав у Німеччині. Отримавши й ознайомившись із майбутньою 

книжкою О. Смотрича, в листі (21.07.1972) до Олени Флорук І. Кошелівець 

писав, що «однією з дуже яскравих одиниць був для мене й залишається 

Смотрич. Мені напрошується відразу низка порівнянь з іншими 

літературами, в яких письменники типу Смотрича користуються великою 

популярністю. Але від порівняння утримаюся, бо знаю, що письменники 

порівнянь не люблять. І слушно. Бо справжнє не надається до порівняння: 

воно живе саме собі. Я так думаю, що якби на таку збірочку не знайшлося б 

видавця, то це означало б, що ми втратили розуміння: що таке власне 

література! З свого боку я спробую декого переконувати, хоч не знаю, чи 

матиму успіх. А як матиму, то повідомлю Вас. Рукопис висилаю звичайною 

поштою, щоб коштувало дешевше» [67]. 
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Прозову збірку «Буття...» письменник власним коштом 1973 р. таки 

спромігся видати в Торонто. Він був настільки скромним у побуті, настільки 

не міг рекламувати свою творчість, що навіть його студенти не знали про 

його літературний хист. Так, літературознавець Л. Онишкевич у листі 

(15.09.1972) висловила авторові своє здивування: «Я довгий час не знала – 

що Смотрич вчив мене грі на фортепіані! Довідалась вже пізніше – і просила 

в Тані Ткачик, щоб купила мені Вашу збірку оповідань» [66]. 

Письменник потрапив під вплив західноєвропейських літературних 

новацій другої половини ХХ ст., зокрема переваги форми над змістом. Мода 

на експерименти стимулювала молодого письменника до власних стильових 

пошуків і знахідок: увага до психологічних, онтологічних парадоксів не 

заважала, а навпаки, підсилювала інтелектуальні потуги. Керуючись власне 

чутливою інтуїцією, митець у художній практиці віднайшов свій стиль, 

досягши балансу формозмістової єдності модерного твору. Серед діаспорних 

письменників О. Смотрич був чи не єдиний, хто усе життя працював лише в 

ділянці малої прози. Автор засвідчив високий рівень новелістичної техніки, 

давши зразки психологічної новели «Вони не живуть більше», «Відчай», 

«Звичайний день», «Ніч», «Сволочовський дом», «Чого собаки гавкають», 

«Двадцять вісім», «По той бік грані», «Інтермецо», «Тінь», що їх помітив 

В. Винниченко. Новеліст оминав надмірну заідеологізованість, прагнув дати 

тип людини із її внутрішнім освітленням, психологічним малюнком, 

намагався розкрити концепцію персонажа у модному на той час 

екзистенційному, сюрреалістичному полі. О. Смотричу притаманна творча 

манера віднаходити нестандартні постаті й розкривати їх динаміку в ракурсі 

психологічного наративу. Стильовий діапазон новел «Коли за вікном ранок і 

сонце» позначений рисами експресіонізму, «Сволочовський дом», «Відчай», 

«Іванко» – рисами екзистенціалізму, «Final», «1941» – рисами сюрреалізму, 

«На межі», «Повнява життя» – рисами імпресіонізму, «Перед лицем чину» – 

рисами символізму, «Афіша», «Спадковість» – рисами філософського 

реалізму, «Феномен», «Оригінал» – рисами абсурду, в яких формозмістова 
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єдність як запорука цілісності стилю забезпечується дією морального 

імперативу, що вказує і на демократичний світогляд автора. Він добре був 

обізнаний з радянським способом життя в підневільній Україні, і всі його 

негероїчні персонажі переважно є вихідцями з нижчого соціального 

прошарку, які стоїстично переносять труднощі, що випали на їхню долю.  

Жанрово-стильові особливості малої прози, новаторство О. Смотрича 

виявляється й в експериментуванні з художніми конструкціями: акцентація 

на контрастності зіткнення “точок зору” («Діалог», «Механіка», «Плюс-

мінус», «Дитяче»), пильна увага автора до часових інверсій («Тріумф Марти 

Митрофанівни», «Достопам'ятний епізод з життя Івана Никифоровича», 

«Ідилія», «Феномен») і поглиблене вивчення, занурення в людську психіку. 

Поруч із селянською тематикою («Наступ», «Чого собаки гавкають», «Як 

баба Секлета на той світ поїхала», «Лист», «Хлопчик») у дискурсі новатора 

постає урбаністична тема в концепті енергетики міста («Заповіт», «Клавка», 

«Академічна орація», «Письменник», «Повнява життя», «Механіка», 

«Живем, як можемо»). І в сільській, й в урбаністичній тематиці єдність 

стильової динаміки наративу визначають мовно-стильове оформлення 

(використання сільського чи міського арго), жанрові модифікації (авантюрні 

(пригодницькі) оповідання, психологічна новела). Літературних персонажів 

О. Смотрич «брав» із вулиці, проявляючи до них симпатію, навіть серед 

волоцюг бачив справжню людину з гарячим і добрим серцем («Син»). 

Смотричеві негероїчні персонажі не є пасивними спостерігачами, вони 

активні, гуманні, хоча й далекі від ідей націоналізму. Досконале оволодіння 

прозаїком новелістичною архітектонікою – вплив класичної французької 

традиції: творення яскравих конфліктів, психологічного малюнка, напруги, 

психологічних дивовиж, зацікавлення проблемами підсвідомого, 

поглибленого філософією екзистенціалізму та вдалим зверненням до моделі 

qui pro quo, заплутаних інтриг, що притаманно модерному стилю. У 

гумористичних оповіданнях звертався до розгортання анекдотичної фабули 

(«Каштани», «Тріумф Марти Митрофанівни», «Божественна комедія», 
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«Академічна орація», «Симбіоза», «Ідилія»), причому стильову фабулу в 

буденних життєвих історіях репрезентує рівновага всіх компонентів малої 

прози – органічна єдність форми і змісту. В оповіданні «Наступ» стильова 

стратегія прози позначена впливом кращих традицій української літературної 

школи, є зразком авторського світобачення, заґрунтованого антеїзмом. 

Інтимним зв’язком із землею позначені архетипи бажань, прагнень 

літературних героїв («Іванко», «Лист», «Наступ»). вищеозначені архетипи, 

задекларовані в образності, часо-просторовій організації текстів, 

увиразнюють імператив національної ідентичності. 

У процесі дослідження нами виявлено певні паралелі між новелами, що 

розкривають, увиразнюють композиційні особливості, продиктовані 

авторським центральним алгоритмом сюжету: будову тексту детермінують 

стійкі структурно-поведінкові моделі людської культури (у новелі «Дещо про 

даму мого серця Раїсу Галактіонівну» – модель ініціаційного випробування, у 

«Гавкуні» – перенасичена модель гри-самосуду, що трансформується в 

злочин). Мала проза засвідчує новаторські прийоми прозаїка, його яскравий 

талант, який позначений запозиченням «стефаниківських» інтонацій 

(«Клавка», «Тінь», «Відчай», «Чесність», «Обнова», «Примус» тощо), 

представлених стильовою манерою, схильною до психологічного 

імпресіонізму. Можна стверджувати, що мала проза О. Смотрича 

прочитується як така, що зродилась на ґрунті національного буття і 

національного світосприймання. О. Смотрич стрімко ввійшов в українську 

літературу як майстер новелістичного жанру, справжній новатор-

ідентифікатор стильової динаміки, художньо-образної системи, 

альтернативних стильових напрямів, контрастно-протиставних традиційній 

літературі. Попри формування індивідуально-авторського стилю, 

зорієнтованого на європейську літературну моду, О. Смотрич залишався 

вірним слугою на шляху творення української культури, координат 

національної традиції і новаторства – усі його твори виключно 

україноцентричні. Незважаючи на те, що концепції еміграційної прози 
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формувалися під впливом різних партійних та націоналістично-ідеологічних 

догм, О. Смотрич залишався народним письменником, і віднаходив в 

інспірованих, навіяних впливами філософсько-естетичних парадигмах такі 

концепти, які були підґрунтям реалізації ідейно-художніх і аксіологічних 

вартостей малої прози, співвіднесеної до оновлення української культури в 

поліетнічному просторі другої половини ХХ ст. Про такий феномен 

красномовно свідчать відгуки критиків. Так, ознайомившись із книжкою 

прози «Буття...» О. Смотрича, вчитель української мови і літератури Кирило 

Сітько (1896-1991) з Торонто залишив для історії свою точку зору: «Прочитав 

«Буття. 16 нікому непотрібних оповідань» Олександра Смотрича. Автор має 

гостру спостережливість і глибоке знання душі сірого буденного обивателя. 

Новелі свіжі, живі, насичені здоровим творчим гумором, читаються залюбки і 

легко. Типи новель – пересічність [,] що твориться життьовими обставинами 

та вадами самої людини» [66].  

У художній практиці, в стилетворчих шуканнях О. Смотрич 

використовував риси модернізму: надання пріоритету творчій інтуїції; 

акцентація на внутрішньому світі літературного персонажа, використання 

художньої літератури як інструменту проникнення в найінтимніші глибини 

існування особистості; прагнення відкрити нові ідеї за законами краси, 

пошук нових художніх засобів через втілення метамови, міфотворчості, 

символіки.  

На початку 50-х рр. ХХ ст. на Заході почали з'являтися незвичні 

вистави, які важко сприймалися глядачем. Ці вистави мали дивну назву 

«театр абсурду», метод творення художнього світу привнесений з 

екзистенціалізму, де зображено протиставлення особистості суспільству в 

цілому. Нині О. Смотрича з його п'єсою «Син» [146], що 1952 р. увійшла до 

його книжки «Вибране», можна сміливо назвати зачинателем в українській 

літературі «театру абсурду». У ній абсурдист намагався довести, що людина 

сама є творцем власного нещастя. Літературний персонаж навіть не 

намагається змінити життя на краще, відтак самотужки опиняється «на дні» і 
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забутий суспільством. У Смотричевій п'єсі прочитується відсутність 

причинно-наслідкових зв'язків, а також підкреслено гротескне нюансування 

безглуздості людського існування.  

Імпресіонізм, імпресіоністичний психологізм (Ю. Лавріненко) присутні 

в новелах «Відчай», «Інтермецо», «Коли за вікном ранок і сонце». 

Експресіоністичним малюнком сповнено новелу «Іванко», оповідання 

«Наступ», «Повнява життя», в яких прочитується підвищена тональність 

емоційності, заперечення життєвого досвіду на побутовому рівні, залучення 

до структури тексту кольористики, звукової гармонії. Суцільним текстом, без 

розділових знаків, з граматичними помилками написано оповідання «Лист», 

що вказує на копіювання стилетворчої манери письма західноєвропейськими 

прозаїками. У ньому екзистенція моделюється неспокоєм центрального 

персонажа, тривогою з приводу розкуркулення на селі, трагедією, що її 

несуть радянські активісти. Імпресіоністичне нюансування сприймається 

втечею персонажа від зовнішнього, незатишного світу у «внутрішній діалог», 

в розмову із собою, бо йому є звідки, але нема куди тікати. Людина 

обставинами життя затиснута, немов у лещатах («Коли за вікном ранок і 

сонце»). Новела «Final» увиразнює сюрреалістичну картину світу, коли  дію 

персонажів зображено в протиріччі між мрією і реальністю, для цього автор 

звернувся до «автоматичного письма» на рівні підсвідомості. Часто у своїх 

творах автор надає перевагу спогадам («Обнова», «На кладовищі», «Ідилія», 

«Симбіоза» тощо), засвоївши школу «потоку свідомості», як засобу передачі 

психіки персонажа ніби «із середини», автор зображає людину, зазираючи в 

її  внутрішній світ. Для цього атрибутує ліричні відступи, спогади, монологи 

і діалоги, асоціації. Знаходимо й звернення письменника до літературного 

техніцизму, конструктивізму, що оприявлено в гумористичному оповіданні 

«Механіка». Застосувавши легку іронію, автор «зближує» художнє слово з 

інженерною творчістю й крізь бачення ліфтера його «раціональної» 

організації збирання грошей, відкручує й прикручує механізм. Такий хитрий 

прийом приносить раціоналізаторові певний прибуток. Одначе головна думка 
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полягає не в зображенні самого процесу виробництва, а його експлуатації. 

Абстракціонізм атрибутовано в оповіданні «Ніс», де безіменних персонажів 

автор розкриває через оніричний простір, у такий спосіб відмовившись від 

реального зображення світу; у творі яскраво увиразнюється внутрішній світ 

митця. Примітивізм, зорення світу очима дитини, репрезентовано в 

оповіданнях «Хлопчик», «Дитяче». У художній практиці О. Смотрич іноді 

вдається до гіперреалізму, про що засвідчує оповідання «В зоопарку», коли 

незрячий чоловік уявно малює свій світ, не той, якого бачить і про якого 

розповідає дружина. У такий спосіб письменник розкриває художніми 

засобами фотографічну ілюзорність зображення світу і людини. довкілля.  

Творчість письменника розглядаємо і як опозицію до літератури 

соцреалістичного ґатунку в період Холодної війни. Він продовжував писати 

поетичні й прозові речі й тоді, коли впала Берлінська стіна. Стилістично 

різновекторну розмаїтість у спадщині письменника можна пояснити його 

внутрішньою потребою оновлення української літератури: у повоєнний час, 

коли в Україні не можна було творити інакшого художнього світу, крім як 

звернення до марксистсько-ленінської методології, письменник був 

наближений до Нью-Йоркської групи, його навіть зараховували до поетів-

постмодерністів. З приводу конкурентної спроможності культур Р. Кокс 

зазначає: «Після завершення Холодної війни стала очевидною культурна 

розмаїтість людства, і неореалізм утратив свою монополію на пояснення 

світу. Крайнощі і контроверсійні наслідки Холодної війни зумовили вектори 

глобалізації: приходить усвідомлення гомогенізації економік і культур, де на 

першому місці перебуває конкурентна спроможність на глобальному ринку 

товарів та засобів масової комунікації. Як ідеологія, глобалізація – це крайня 

форма відчуження: щось, створене людьми, стає тим, що має необмежену 

владу над ними» [196, с.18].  

Зауважимо, що усі твори письменника мають україноцентричну 

спрямованість, літературні персонажі живуть і діють в Україні. Знаходимо у 

його епічній прозі малого формату, поезії порівняльну аксіому «тут» і «там» 
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щодо художнього сприйняття ворога, особливо, коли описує події в Україні 

20-30-х рр., то передовсім таким ворогом виступає однопартійна 

більшовицька система, де нею ж, як зазначає В. Хархун, «встановлювались і 

закріплювались (на символічному рівні) кордони тоталітарної цивілізації і 

коли важливо було скоординувати поняття свого і чужого» [175, с.305-306]. 

Хочеться при цьому уточнити: О. Смотрич кордони тоталітарної цивілізації 

зображає не на символічному, а на реальному рівні, вдаючись до 

раціональної концепції зображення людини і світу. Як бачимо, письменник-

модерніст не зовсім відкидав чи заперечував традиційну літературу. З неї він 

брав сюжети, типи, моделі й майстерно надавав їм екзистенційні, 

імпресіоністичні чи експресіоністські риси, розставляв психологічні акценти, 

яскраво моделював внутрішній світ персонажів, їхні світоглядні позиції.  

Майстер слова виформовував світогляд у межах європейської та 

української модерної культури, його твори є яскравим контрастом усьому 

офіційному українству. У межах модернізму, єдності різних напрямків, поет і 

прозаїк реалізував сенс, завдання митця: він обрамив художнім словом 

динаміку, гармонію самовдосконалення і довершеності людини.  

 

 

2.2. Проблема зображення О. Смотричем абсурдності буття, кризи 

гуманістичних цінностей: правда реальна і правда художня  

 

Аналізуючи творчу спадщину письменника, став помітним той факт, 

що, на відміну від Г. Костюка, Д. Гуменної, О. Ізарського, І. Антипенка 

(А. Гака), Лесі Богуславець, О. Смотрич не вів щоденника, мало вдавався й 

до мемуаристики, вважаючи, що його творчість скромна і не заслуговує 

уваги широкої публіки. Він ніколи не прагнув слави за життя, скромний у 

побуті, письменник завжди підкреслено користувався чистою літературною 

українською мовою, дарма, що жив і працював в поліетнічному середовищі. 

У розмові з В. Мацьком заторкує надто важливі віхи з автобіографії, 
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розкриває епоху і людину воєнної пори, а особливо період з 1941 по 1944 рр, 

коли працював у редакціях газет «Українське слово» (м. Київ), «Подолянин» 

(м. Кам'янець-Подільський). Це єдині на сьогоднішній день опубліковані 

спогади письменника, в яких йдеться про початок власної трудової біографії, 

бодай скупо, але правдиво, описує тривожну епоху і людину в ній [100, с. 

36]. 

Письменник жив у період масового голодомору 1932-33 рр., 

тоталітарних репресій 1937 року, нищення всього українського, що не 

вкладалося в «моральний» кодекс, своєрідну конституцію будівника 

комунізму. Його спадщина містить короткі спогади про воєнну пору, де автор 

зосереджувався на небуденних, драматичних ситуаціях, висвітлював 

штрихами той грізний час, коли вирішувалась доля людини («Відчай», «Вони 

не живуть більше», «1941», та ін.). Будь-який воєнний конфлікт є 

трагедійним, а, враховуючи, що радянська Україна перебувала в епіцентрі, то, 

отже, наша земля вважається найтрагедійнішою у ХХ ст. Доведено, якщо за 

попереднє, ХІХ ст. від війн загинуло менше 6 млн. громадян України, то за 

першу половину XX ст. в різних конфліктах (три голодомори, репресії, війни) 

загинуло понад 20 мільйонів чоловік. А ще десятки мільйонів повернулися з 

фронту інвалідами, втратили здоров'я, тисячі томилися в сталінських 

концтаборах. Радянська людина була просто «знаряддям» виконання волі 

партійних «вождів», які, прикриваючись «інтересами народу», продовжували 

здійснювати людиноненависницькі експерименти, а тих, хто чинив спротив, 

чекала сувора кара.  

Після війни письменник жив у Німеччині. 1949 року закінчив 

Ганноверський музичний інститут, однак тут жити не міг, осуджував країну, 

яка утаємничено змовилась із Радянським Союзом і започаткувала Другу 

світову війну, що принесла нещастя, мільйони людських втрат. Згадував: «Ви 

цікавитесь Оленою Телігою. Так, наші кабінети в редакції «Українського 

слова» (згодом «Нового українського слова») були поруч. У ті часи поетеса 

навіть була весела, дотепна, оптимістична. Одначе ті, хто приїхав із-за 



69 
 

 

кордону, трималися осібно. У редакції я був наймолодшим – 19 років – і 

єдиний, хто розмовляв чистою українською літературною мовою. Мене 

навіть запитували: «Ви що з Галичини?». Відповідав: «Ні, зі східної 

України». А всі, хто зі мною були в редакції, розмовляли між собою 

російською мовою. При редакції газети було два наглядачі – один від гестапо 

(ми його не знали, він ні з ким не спілкувався) і від поліції. Я вів у редакції 

мистецький відділ, ходив по музеях, відвідував театри, концерти. Однак 

бракувало досвіду газетної роботи, і мені Штепа (редактор. -- І. Н.) сказав: 

«Ми тебе звільняємо». На моє місце взяли Л. Окіншевича. До тих, хто був зі 

східної України, німці чомусь ставились поблажливо. Більше приглядалися 

за тими, хто з ними прийшов, як до українських націоналістів – вони і 

потрапили в немилість гестапо, були розстріляні. Щось Олена Теліга 

відчувала, бо радила мені з Києва їхати. Після мого звільнення я написав 

листи в усі редакції. Відгукнувся єдиний секретар з «Подолянина» Корбутяк. 

Це була зима 1942 року. Подався я до Кам’янця-Подільського, а слідом за 

мною і батьки приїхали» [100, с. 36]. Внесемо уточнення: за архівними 

документами, О. Смотрич в «Подолянині» став  до роботи восени 1942 р. 

На період активної творчої діяльності О. Довженка припала воєнна 

епоха. В кіноповісті «Україна в огні» він намагався розказати правду, але на 

його голос, на його філософське мислення було накладено табу після того, як 

з рукописом познайомився Сталін. Коли на фронтах точилися жорстокі бої, 

вождь вночі 31 січня 1944 року проводить відкрите засідання політичного 

бюро центрального комітету партії більшовиків, у якому брали участь 

М. Рильський, М. Бажан, О. Корнійчук й О. Довженко. Вирок партайгеносе 

був категоричним: твір націоналістичний, класово ворожий, автор 

відступився від ідеології ленінізму. Але на відміну від О. Довженка, який у 

«Щоденнику» (1.03.1944) занотував: «Годі б уже мені мучитися і 

спокутувати свій гріх перед Сталіним. Треба прийматись за роботу і роботою 

довести йому, що я радянський митець..., а не одіозна талановита постать з 

«обмеженим світоглядом» [33, c.197], О. Смотрич був протилежністю 
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відомому радянському талантові. Нікому нічого не доводив, ні перед ким не 

кланявся, творив, як совість підказувала. Навіть у спогадовій літературі його 

«індивідуальне авторське бачення складних явищ, парадоксальність 

двосвіття прикметні рефлективністю, сповідальністю, розкриттям 

внутрішнього світу людини, символічною умовністю, показом вибору 

людини між добром і злом, високим і приземленим, реальним та ірреальним, 

гуманністю й жорстокістю» [80, с.77].  

У спогадах О. Смотрича постає правда про О. Телігу, її патріотичний 

чин, як і гірка правда про злочини фашистів супроти киян: «Перед від’їздом я 

зайшов до Теліги і кажу: «Тікайте, їдьте зі мною до Кам’янця». Але вона не 

пристала на мою пропозицію. Невдовзі її розстріляли. Пригадую, був у нас 

росіянин Щаблов (тут, за кордоном, він уже писався Щаблюк). Мав дружину 

єврейку. Їй сказали прийти з документами ніби для відправки на Мадагаскар. 

Він вирішив іти разом з нею. Перевірили паспорти. Дружину забрали, а його 

фашисти буквально викинули з натовпу. Отаке довелося пережити» [100, 

c.36]. Стиль мемуариста характеризується простотою викладу матеріалу, він 

є логічно виваженим, вмотивованим, автор вміє поєднувати життєву 

конкретику з художньою предметністю, глибину роздумів із трагічною 

документальністю.  

Дослідниця Т. Марахова виділяє в окремий блок мемуарне й 

автобіографічне, вважаючи, що мемуарне включає погляд автора на 

довколишній світ, а автобіографічне відтворює долю самого автора у цьому 

світі, «ці два начала, мемуарне і автобіографічне, у своєму різноманітному 

поєднанні багато в чому визначають жанрові різновиди мемуарної 

літератури. Одні будуються на мемуарному, інші – на автобіографічному, 

треті – на різноманітному переплетенні обох начал, четверті – на рівновазі 

обох» [75, с. 22]. На зауваження Т. Марахової, мемуари мають видове 

значення, поняття «мемуаристика» й «документальна мемуаристика» 

ототожнюються. Більш чіткіше дифініціює жанрову різновидність 

літературної мемуаристики Д. Затонський у праці «Зчеплення жанрів (місце 
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автобіографії, мемуарів, щоденника в становленні й житті сучасного 

роману)», заторкуючи визначення щоденника і власне мемуарів. Він вважає, 

зокрема, що мемуари від щоденника відрізняються дистанціюванням 

зображення життя у просторово-часовому вимірі: мемуари письменник пише 

з певної часової дистанції, хронологічно послідовно, тоді як щоденник 

«наступає життю на п'яти, слідом за ним, вихоплюючи ті чи інші його події із 

потоку в момент їх здійснення» [43, с. 42].  

Наприкінці життя О. Смотрич написав «Спогади кореспондента», «Моя 

сусідка Олена Теліга», «Короткі спогади «відповідального секретаря» – з 

історичної відстані, у січні 2006 року. Це була данина пам'яті, своєрідна 

присвята сторіччю з дня народження поетеси, чий світлий образ проніс 

емігрантськими шляхами і роздоріжжями. «Жмут» спогадів О. Смотрича 

доповнює реєстр тих публікацій, в яких оприявнено образ патріотки, відомої 

поетеси Олени Теліги. Автор не копіює попередників, а викладає матеріал 

нестандартно, просто, в деталях через подієвість. Мемуарист представив 

версію літературного портрета О. Теліги: вона мала власну точку зору на 

події, факти і явища, навіть з тими, з ким прийшла до Києва, по можливості 

трималася осторонь. Очевидно, її більше цікавила література, ніж мистецтво 

війни, військових операцій. Відчула підміну, розходження думки зі справою, 

коли помітила, що замість редактора «Українського слова», що ним мав бути 

У. Самчук, у кріслі опинився І. Рогач. Тому й захопилася виданням «Літаврів» 

як майбутнього центрального органу спілки українських письменників.  

Молодий автор потрапив у колектив «Українського слова» тому, що 

його мама Софія Францівна (дівоче прізвище Касперович) з першого дня 

працювала в редакції газети друкаркою, за що «дістала квартиру в будинку 

«Комуніст», де до війни мешкала газетна та журнальна партійна еліта. 

Квартира складалася з двох кімнат, окремої кухні і окремої вбиральні. Розкіш 

неймовірна! І, звичайно, зручність». Для хлопця, який хворів на туберкульоз, 

певна, річ це здавалось розкішшю. Але тривало це недовго, бо за 

націоналістично-самостійницький напрям друкованого органу редакторів 
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було фізично знищено, до керівництва редакції прийшли пронімецькі сили, 

на зразок Костя Штепи та Володимира Дудіна, недавніх науковців Київського 

університету.  

У статті «Моя сусідка Олена Теліга (осінь 1941 р. – зима 1942 р.)» 

О. Смотрич розповідає про роботу кореспондента літературно-мистецького 

відділу газети «Українське слово» і про зустрічі з Оленою Телігою, зображає 

словесний портрет, що залишився у його пам’яті з воєнної пори: «Олена 

Теліга, років тридцяти п’яти жінка, все ще по-дівочому струнка, з вогником 

насмішкуватості в очах, в темному добре припасованому костюмі – була саме 

такою, якою, як здавалося мені, мусить бути елегантна європейська (!) молода 

ще пані» [148, с. 48]. У цьому реченні можна відзначити, по-перше, 

найхарактерніші риси інтелігентності поетеси, яка привезла до Києва 

європейський стиль не лише зовнішності, а й роботи над словом, по-друге, 

побудова речення (як і в цілому спогадів) вказує на стилістичну 

довершеність, дбайливість, легкість й водночас живий ритм оповіді. Про 

наближення до зразків західноєвропейської літератури Ю. Косач резюмує: 

«Ми є за Haltung в літературі, а не за Unterhaltung. Письменник не може 

тільки відбивати життя… Письменник мусить реагувати на життя…» [118, 

с.56]. Слідом за Ю. Шевельовим Косач виступав проти тенденційності, 

заполітизованості художньої літератури, бо привносить «не тільки віддалення 

нашого письменства від шляхів всесвітньої літератури, але й глибоку 

внутрішню кризу, яка триває й до сьогодні» [56, с. 51]. На шлях оновлення 

української літератури став О. Смотрич у післявоєнний період й не зійшов з 

цього шляху до кінця днів своїх.  

Від зовнішнього портретування автор переходить до суспільно-

політичної атмосфери, що панувала в редакції «Українського слова» і в якій 

доводилося творчо працювати письменникам. Як редактора «Літаврів», 

О. Телігу пригадує саме в той час, «коли в кабінеті головного редактора сидів 

недоброї пам’яті проф. К. Штепа, коли замість «Українського слова» було 

т.зв. «Нове українське слово», в якому опріч назви майже нічого не було 
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українського, коли в стінах редакції запанувала виключно російська мова, 

коли більше ніхто не вірив чуткам, що відповідального редактора 

«Українського слова» Івана Рогача разом з його товаришами було терміново 

викликано до Берліна, мало не на переговори в справі створення українського 

уряду». Вічна тема війни і миру постає у спогадах, як іронія долі, бо ж 

авторові довелося працювати в самісінькому пеклі й дивом врятуватися тим, 

що К. Штепа звільнив з посади, позаяк О. Флоринському «бракувало досвіду 

газетної роботи» [100, с. 34].  

Прикметно, що мемуарист описує картини доби німецько-фашистської 

окупації Києва і людини в цьому просторі без перебільшення, без прикрас. 

Він внутрішньо співчуває тим патріотам-підпільникам, які прагнули Україні 

волі, які намагалися бачити її справді українською, але нічого з цього 

патріотичного чину не виходило. Згадуючи про подальшу долю І. Рогача, він 

не підтверджує і не спростовує думку У. Самчука, який ситуацію, що 

склалася довкола газети «Українське слово», описує таким чином: «...німцям 

ця редакція аж ніяк не до смаку, і вони хотіли б передати її в руки якимсь 

безличним типам проросійського наставления, з наміром викликати між нами 

й росіянами антагонізм. За гаслом «діли і пануй» [118, с. 82]. 

Проте О. Смотрич чіткіше змодельовує творчу атмосферу редакції, яка 

з приходом до керівництва історика К. Штепи займає профашистську 

позицію, заявивши: «Я не зроблю нічого, що могло б засмутити 

визволителів» [164, с. 291]. К. Штепа і В. Дудін господарювали в редакції, як 

хотіли. Насамперед вони запропонували змінити тематику «Літаврів», проте 

Олена Теліга відмовилася. Невдовзі видання було ліквідовано, а його 

редактора 9 лютого 1942 року заарештовано. Одначе, як з цим ганебним 

тавром у своїй біографії жив серед емігрантів К. Штепа, нам невідомо.  

Автор спогадів увиразнює проблему людини, причому ця проблема є 

актуальною не лише в добу воєнних перипетій, а й для цілого століття. 

«Проблема людини, гуманізму, – пише М. Ткачук , – долі мистецтва – одне із 

центральних питань в естетиці ХХ століття» [161, с. 325]. Ця проблема 
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хвилювала й О. Смотрича, який був надзвичайно чутливим до філософського 

осмислення світу і людини в ньому. Проблему людини мемуарист показує в 

кризовий період воєнної хуртовини, коли патріоти, які повернулися з-за 

кордону, повірили у лояльність ворога до національного питання. Це була чи 

не основна стратегічна помилка. 

Зі спогадів вперше в історії української літератури дізнаємось про 

синтез національно-культурних поглядів поетеси, її ставлення до історичних 

постатей. Працюючи у стінах редакції на Бульварно-Кудрявській вулиці, 19-

річний О. Смотрич був спантеличений, бо «Олена Теліга, в товаристві з 

поетом Євгеном Яворівським вперше завітала до «моєї» кімнати і трохи 

здивувалася, коли побачила імпозантних розмірів гіпсову статую 

«найулюбленішого поета всіх народів Радянського Союзу» Александра 

Пушкіна, що височіла поміж давно немитими вікнами. Олена Теліга 

усміхнулася і сказала, що вона не бачить, чому б ми не могли мати Пушкіна в 

своїй державі. «Чому б ні! Але в своїй!» – з притиском додала вона». 

Письменниця постійно працювала над собою, трудилася невтомно задля 

української справи, яку не схвалювали нові господарі, і, за свідченням 

О. Смотрича, вона вирішила піти до них й сказати, мовляв, «за те, що 

визволили нас – ми вдячні, але кланятися і вилизувати вам чоботи ми ніколи 

не будемо!». У неї шаріли щоки і мені здавалося, що в неї підвищена 

температура. Мені, а я бачив, що і Яворівському, було моторошно й страшно 

за неї. Її рішення здавалося самопосвятою. Її самопосвята – самовбивчою...» 

[148, c. 49]. Правдиві свідчення з уст письменника лунають вперше, раніше 

ніхто нічого подібного не говорив. Від себе додамо, що її патріотичне 

одкровення перед ворогом стало не лише самопосвятою, а й самоспаленням в 

ім’я України. Про події воєнної пори пише з болем у серці, адже у листі 

(26.10.2009) до В. Мацька згадує: «Мій брат Роман, на два роки молодший від 

мене, був забраний на примусові роботи до Німеччини, і я з ним втратив 

будь-який контакт» [84, с.102]. 

У «Спогадах кореспондента» О. Смотрич метафоричними засобами 
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змалював літературний портрет І. Рогача та інших колег по перу таким 

словесним малюнком: «Блискуче пенсне на рожевому добре поголеному 

обличчі, акуратно попрасований темний костюм, навіть його трохи кремезна, 

трохи гордовита постава – відрізняла ред. Рогача від покликаних до його 

кабінету... Піднісши догори руку, він вказував на портрети Петлюри і 

Коновальця, що висіли в темних рамах над вхідними дверима до кабінету і 

закликав: «Не посоромімо їхніх імен! Будьмо вірними їхнім заповітам! Ми 

завжди, як ніхто, відповідальні, і так, чи інакше будемо відповідати перед 

історією!». Такими мені запам’яталися його схвильовані слова» [148, с.47]. 

Працюючи в літературно-мистецькому відділі «Українського слова», 

куди сходилася чи не вся інтелігенція Києва, О. Смотрич, з притаманним 

йому літературним хистом і стилем, залишив метафоричні портрети 

письменників. Наприклад, Д. Гуменна запам'яталась йому «в довгій чорній 

хустці», мабуть, накривальній, як плед. Літня Софія Тобілевич, зустрівшись із 

Сашком Флоринським, дивувалась, що їй доводиться розмовляти з «таким 

молоденьким», тому колишня шляхтянка, а нині відома перекладач, 

фольклорист Зофія (Софія) Віталіївна захоплено взялася за виховання 

кореспондента, розповідаючи про драматурга й актора І. Карпенка-Карого, 

оскільки вважала, що юнак не мав «зеленого поняття, ким був її чоловік».  

Молодий поет Михайло Ситник редагував літературний додаток до 

газети. Вихвалявся тим, що його твори читав сам В. Сосюра і благословив їх 

у світ. Але «приїзд до Києва поетеси Олени Теліги для Ситника не був 

приємною оказією. Замість редагованого ним додатка мала почати виходити 

окрема літературна газета – вимріяні Оленою Телігою в Празі «Літаври». 

Ситник, згірклий та ображений, за домовленістю з друкарнею погрузив дещо 

із застарілого друкарського начиння на старий сільський віз і поїхав до свого 

рідного Василькова, де незабаром надрукував свою першу збірку поезій і 

успішно редагував місцеву газетку». Свідчення О. Смотрича 

підтверджуються, бо на початку березня 1942 року справді вийшла у світ 

газета «Васильківські вісті», редактором якої зазначено М. Ситника. 
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Нарешті треті «Короткі спогади «відповідального секретаря» 

розкривають епізодично роботу «Нового українського слова» за редагуванням 

К. Штепи, який писав статті російською мовою. Їх перекладала українською 

дитяча поетеса Ніна Калюжна (1912 р.н.), яка в співавторстві з редактором 

написала велику поему «За що ми дякуємо тобі, Німеччино». Заввідділом 

літературознавець Борис Якубський лише дивувався, що в родині більшовика 

могло «щось таке» народитися. Про Б. Якубського на все життя залишилися 

найсвітліші спогади, тому із серця О. Смотрич виписав рядки: «Штепа 

назначив її (Калюжну. – І.Н.) на моє місце «відповідального секретаря», і 

згірченому Борисові Володимировичу довелося «волею-неволею» змиритися. 

На прощання Борис Володимирович написав мені рекомендацію. Таких 

дифірамбів, як в тій рекомендації, мені ніхто ніколи не співав...» [148, с.50]. 

З перших уст постає картина творення газети «Українське слово», 

моральний клімат, що панував у редакції, руйнування запланованого ще в 

Празі українськими націоналістами романтично-патріотичного піднесення на 

окупованій території. Зі спогадів постає невтішна картина: менше було 

тріумфу, а більше поразок, бо нові господарі, образно кажучи, були 

переконані, що два націоналізми в одній хаті вжитися не зможуть. 

У спогадах епізодично зображено безперешкодний вхід гітлерівців до 

Києва («два-три дні погриміло»), заторкнуто силуети-образи культурних 

діячів О. Лисенка, В. Волянського, К. Дніпрова, О. Музиченка, І. Рогача, 

Д. Гуменної, С. Тобілевич, Н. Калюжної, М. Ситника, постатей нині 

призабутих. Вперше описано в подробицях про вбивство Д. Ревуцького із 

застосуванням алюзій, що вказують на причетність окупантів до його 

трагічної смерті. 

У лапідарних спогадах О. Смотрича авторське «Я» не виставлено на 

перший план. Воно прочитується через внутрішній світ мемуариста, який 

бачив події і факти на власні очі, їх пережив, вистраждав, роками зберігав у 

пам’яті і лише на схилі літ доніс до читачів реальні картини українського 

літературного життя початку 40-х рр. минулого століття, розкрив нові, 
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маловідомі факти, про які його попередники якщо й згадували, то лише через 

зображення суб’єктивного світу речей.  

Згадуючи про побут у Кам'янці-Подільському періоду воєнного 

лихоліття, письменник писав, що в перший же день, коли приїхав до міста і 

став на роботу в газеті «Подолянин», перед ним на дверях (редакція 

містилася в приміщенні губернського комісаріату) повісили оголошення 

трьома мовами (німецькою, російською і українською) про те, що вчора 

розстріляно 360 жовто-блакитних комуністів (це так фашисти називали 

українських націоналістів). О. Смотрич називає вигадкою факт активної 

підпільної роботи націоналістів, мовляв, їхні дії носили локальний характер. 

У період окупації міста він квартирувався в працівника редакції, місцевого 

жителя Коваліва й отримував необхідну інформацію через його дружину. 

Ковалів же, як український націоналіст, нічим себе не видавав, тримав сувору 

конспірацію. Про журналістську працю періоду воєнного лихоліття 

розповідав: «В редакції крім Корбутяка, був ще й Сочинський, строгий. А я 

займав непомітну посаду в газеті – був випусковим в друкарні. Міст через 

Смотрич був зірваний. То мені доводилося спускатися в каньйон, з нього 

переправлятися через річку і йти в друкарню, в Старе місто. Що я робив? 

Дивився, де є висячий рядок, забирав, де не вміщався матеріал – 

підкорочував. Сочинський тоді був відповідальним секретарем, знав німецьку 

мову, переважно перекладав тексти, адже матеріали здебільшого в газету 

доставляли німці. Моя посада нині називається випусковий, а в роки війни – 

«метранпаж». Отаке ще пригадалося» [100, с. 36].  

Листувався письменник із В. Винниченком, Г. Костюком, 

Ю. Лавріненком, О. Ізарським, Ю. Шевельовим, В. Приходьком, 

Л. Залеською-Онишкевич та ін., однак його листи лежать незайманим 

облогом в архівах означених осіб. О. Ізарський (Мальченко) риторично, 

лапідарно, але влучно, характеризує творчі напрацювання письменника: «У 

невеличкому томикові Смотрича вміщається великий світ!» [66]. Неспроста 

сьогодні зростає науковий інтерес до художньої спадщини О. Смотрича, який 
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був чи не єдиним новелістом в українській літературі 40-50-х років ХХ 

століття, хто продовжив кращі традиції творення малої прози після того, як в 

сталінських таборах були фізично знищені Г. Косинка, В. Підмогильний, 

М. Ірчан. Працювала в ділянці новелістики й Марія Галич, але після війни 

жоден її прозовий твір не потрапив у друк з ідеологічних міркувань: на 

творчість письменниці накладено негласне табу. Після війни новелістичним 

жанром захопився О. Гончар («Модри Камень», «Весна за Моравою», 

«Ілонка», «Гори співають»). Новели, створені під свіжим враженням від 

фронтових спогадів, Гончареві літературні персонажі, зважаючи на 

домінуючий соцреалізм, не могли «співіснувати» поза радянською дійсністю 

чи відірватись від марксистсько-ленінської світоглядної будови. Інакше проза 

пішла б під ніж.  

Добре розумів складність літературного процесу в підсовєтській 

Україні Олександер Смотрич, який в роки Другої світової війни гартував своє 

перо в часописах «Українське слово», «Подолянин», «Голос» (Берлін) поруч 

із О. Телігою, І. Ірлявським, Б. Якубським, М. Лазорським, О. Ізарським, 

Б. Кравцівим. Зустрічався й розмовляв на мистецькі теми з Д. Ревуцьким, 

С. Тобілевич, Д. Гуменною. Не дивно, що першим опублікованим твором 

О. Смотрича якраз був не вірш (зазвичай з поезії починають творчий шлях 

письменники), а проза – новелета «Відчай», яку Ю. Шевельов назвав 

«мініатюркою» (лист від 31.12.1946) і яку надруковано 1946 року в газеті 

«Час», тоді ж у першому числі за 1947-й «Літературний зошит» (додаток до 

газети «Українські вісті») оприлюднює новелу «Гість».  

Як зазначено вище, працюючи під керівництвом маститих 

письменників і журналістів, маючи за плечима середню музичну освіту, 

О. Смотрич у роки війни спершу гартував своє перо в ділянці дослідження 

української літератури та культури. Долучившись до літературно-мистецького 

життя, закріпив за собою реноме прискіпливого аналітика життя і творчості 

українських культурних діячів. Його перу належать праці «Шевченко і 

Лисенко» («Українське слово», 1941, 5.ХІ); «Шевченко-маляр», (1944, 6.ХІІ), 
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«Ілюстратор «Кобзаря» Іван Їжакевич» (1944, 26.ХІ), «Шевченко і Репін» 

(1945, 7.03; усі – «Голос»), «Репін і Україна» («Подолянин», 1944, 2.03; 5.03), 

«Творчий шлях Миколи Лисенка» («Нове українське слово», 1942, 22.03). В 

українській газеті «Голос» надруковано низку й інших досліджень, зокрема 

«Григорій Світлицький», «Іван Труш», «Микола Бурачек», «Український 

баталіст» (про М. Самокиша), «Ім'я його незабутнє» (розкрито творчий шлях 

композитора О. Кошиця), «Кирило Григорович Стеценко», «Василь Касіян», 

«Софійські мозаїки», «Микола Леонтович». Критичні, дослідницькі 

матеріали автор підписував власним прізвищем: О. Флоринський. Зупинились 

детально на початковій творчості письменника тому, що після масових 

сталінських репресій, переслідувань інтелігенції його праці були на часі. 

Редактор часопису «Голос» Б. Кравців заохочував молодого кореспондента: 

«Дуже прошу співпрацювати з нами й надалі». Кравців не лише заохочував 

до співпраці, а й створив йому протекцію, бо, як свідчить лист В. Приходька, 

1944 р. О. Смотрич працює тут завідувачем літературно-мистецького відділу.  

Листування з О. Смотричем охоплює чималий відрізок часу (67 років): 

перший лист від М. Мухина із Праги, позначений 2 вересня 1942 р. і 

завершується епістолярний заочний колокруг-діалог 17 грудня 2009 р. (лист 

О. Смотрича до В. Мацька). Епістолярний хронотоп постає суб'єктивним 

віддзеркаленням історичних епох, подій, культурної ситуації, своєрідним 

полем-простором архітектоніки духовної атмосфери. Останні, опредмечені в 

літературних творах письменника, викликають певний інтерес у читача, 

діалог з автором. Переконуємось, що культурний простір епістолярію 

охоплює широке коло авторів-адресантів, які мешкали по обидва боки океану, 

переважно на двох континентах: Європа – Америка. Письменницький 

епістолярій залишається важливим першоджерелом, що доповнює і значно 

розширює біографічну канву письменника. О. Смотрич наче тікав від 

розхитаного і незатишного середовища, екстраполював, занурювався у свій 

внутрішній світ. З одного боку хотів бачити свої твори надрукованими, до 

чого його схиляв Ю. Шевельов, а з другого – уникав зустрічі з творчим 
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світом. Його закликали стати членом «Слова», і навіть Г. Костюк вважав його 

таким, проте О. Смотрич висловив категоричну незгоду у письмовій заяві. 

Голова еміграційного літоб'єднання дивувався з такої поведінки. У 1991 р. 

Україна стала незалежною державою, Б. Бойчук – палкий прихильник і 

пропагандист Смотричевої творчості – 22 червня 1992 р. від імені 

Ю. Мушкетика звертався до адресата: «Голова Спілки письменників України 

Мушкетик передав Вам запрошення вступити до СПУ. Якщо Ви згодні 

вступити, то напишіть прохання до СПУ, щоб прийняли Вас в члени, дослівно 

два рядка, і пошліть мені. А я передам до секретаряту Спілки». Але, як 

бачимо, семидесятирічний О. Смотрич відхилив і цю пропозицію. Творив 

поза спілками високохудожню модерну прозу і поезію, не зв'язував себе 

ніякими обов'язками, витав, образно кажучи, як птах, у вільному польоті.  

Письменницький епістолярій (наприклад, листи Шевельова до 

Смотрича) заторкує не лише творчі імпульси, дидактично-філологічні 

настанови досвідченого літературознавця молодшому колезі, а й глибоко 

розкриває літературно-мистецьке життя післявоєнної еміграції. Особливий 

інтерес викличуть у дослідників мурівського періоду листи від 17 вересня і 

31 грудня 1946 р. («Про Ваш вступ до МУРу. Я був би дуже радий і можу 

бути Вашим хрещеним батьком») та 9 серпня і 29 жовтня 1948 р. Якщо у 

перших двох йдеться про заохочення О. Смотрича стати кандидатом у члени 

МУРу, то в наступних автор листа висловлює жаль і подив з приводу того, що 

молодий письменник несподівано покинув ряди літературно-мистецької 

організації. Саме з листа Ю. Шереха від 8 серпня 1948 р. дізнаємось про 

вихід О. Смотрича з Мистецького українського руху, про такий факт ні сам 

адресант, ні інші дослідники ніколи не згадували. «Буду одвертим, – скрушно 

зізнається Ю. Шерех. – Не зовсім розумію Вашу поведінку останнім часом. 

Здається я нічим Вас не образив і завжди бажав Вам тільки доброго. Тому 

мене трошки здивував цей вихід з МУРу без пояснення причин (я і досі цього 

не розумію)» [66].  

Внутрішню еміграцію талановитого письменника розуміла лише 
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дружина, професор славістики Торонтського університету Олена Флорук 

(1923–1974), яка, перехопивши ініціативу в свої руки, відіслала рукопис 

книжки свого чоловіка до Мюнхена І. Кошелівцеві. На жаль, і тут повне 

фіаско, бо, виявляється, від адресата «нічого не залежить». Езотеричний світ 

письменника слід розглядати не лише як втечу від обіцяльників, від лукавих, 

а передовсім, як боязнь втратити свободу і... здобути при житті незаслуженої 

слави. Скромність, інтелігентність, ненастирливість відрізняли його «Я» від 

«Іншого», його «Я» губилося в соціумі. О. Смотрич, подібно до Г. Сковороди, 

тікав від світу, і тоді світ сам шукав-ловив Смотрича. Така філософська 

концепція автора, здавалось, виглядає осібно в загальнолюдській системі 

концептів, проте «інтелігентна» осібність увиразнює побут індивідуума в 

соціумі, як і, утім, індивідуально-авторський стиль художнього моделювання 

світу й людини в ньому. Самобутній талант письменника трансформується в 

мистецькому творі засобами художнього слова, а сам текст віддзеркалює 

систему концептів неповторної творчої особистості.  

Так, син відомого письменника, літературознавець Юрій Стефаник 

просив про зустріч, бо «дуже хотів би познайомитися з Вами особисто». Але, 

як свідчить епістолярій, така зустріч не відбулася. Врешті решт, вийшовши на 

пенсію, письменник вирішив виїхати за сотню кілометрів від Торонто (про 

таке мріяв щойно приїхав до Канади): з початком 90-х років придбав хату на 

хуторі під лісом, бо любив природу, щодня нею милувався. Як і 

В. Винниченко, О. Смотрич порався біля землі, вирощував городину, ходив у 

ліс, збирав гриби, а коли душу огортала втома, тоді сідав за піаніно чи за 

письмовий стіл. У розмові з В. Мацьком про цей період згадував: «На пенсію 

вийшов 1987 року. У Торонто в мене була хата невеличка, однокімнатна і 

кухня. Тісно. Місто гамірне, друге за величиною після Нью-Йорка. Вирішили 

з Ніною переїхати на природу. Купили за сто кілометрів від Торонто хату і 

переїхали в 1994 році. До центральної дороги з твердим покриттям триста 

метрів. Сусіди є, живуть за один кілометр від нас. А до містечка, де є 

медичний заклад – 20 кілометрів» [100, с.36].  
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Природа лікує людську душу: імпресіоністичний настрій, втечу від 

суєти, гамору, часом людської озлобленості компенсував замилуванням 

прекрасними краєвидами, що лягали на полотно, оживали в аплікаціях. 

Смотрич синтезував тріаду творчих імпульсів: майстра художнього слова, 

музиканта, художника. Стан душі митця можна пояснити афоризмом 

І. Кошелівця, який сказав: «Смотрич подібний до … Смотрича» [67]. 

Означений вислів вказує на непересічний, самобутній талант письменника, 

увиразнює центральну характеристику його творчої лабораторії.  

То правда, що жанр листів називають архаїчним. Початок нового 

тисячоліття вніс певні корективи й у взаємини, спілкування, комунікативні 

процеси: технічні, електронні засоби підмінили рукописний текст. 

Електронний лист мусимо роздруковувати, а телефонну розмову, бесіду через 

скайп – записувати на диктофон й занотовувати у вигляді інтерв'ю чи статті. 

На жаль, такі реалії сьогодення. Проте письменницький епістолярій все ж 

таки переважає над технічними засобами, бо він (лист) є естетичною місією, 

документом епохи, благодатним ґрунтом оприявлення національної культури, 

свідченням світоглядно-естетичних пошуків літераторів, діячів науки. Чітко 

зафіксовані на папері думки автора іншими вже ніколи не будуть, навіть якщо 

оновляться з-під пера інтерпретатора, дослідника творчого процесу, 

художньої спадщини письменника. Тому важко уявити національний 

культурний простір, філологічну науку без історичного документа, яким є 

лист – свідок певного часу – неоціненний шар вітчизняної культури. 

О. Смотрич залишається однією з найяскравіших, талановитих 

постатей української літератури другої половини ХХ – поч. ХХІ ст., майстром 

малої прози. Листи переконують, що його хист визнавали і традиціоналісти, і 

модерністи, кожен з яких прагнув бачити майстра слова у своєму творчому 

співтоваристві, лише не всі розуміли його екзистенцію буття, езотеричний 

світ, не кожен міг вчасно підставити плече. Отож письменнику доводилось на 

певний час внутрішньо емігрувати, відхиливши запрошення до членства в 

тому чи іншому творчому угрупованні, як і членство в будь-якій партії. Його 



83 
 

 

«тихий бунт», протест, концепт боротьби виливався у модерній прозі, 

самобутній поезії: творив нову Україну засобами високого художнього слова. 

Він любив Україну синівською любов'ю і тішився, коли її незалежність була 

підтверджена на всенародному референдумі. Тоді ж задумався над текстом 

гімну (і тут простежується літературно-критична рецепція руху опору 

письменника), невдовзі, переінтерпретувавши першу строфу гімну України, 

поклав слова на музику. Відтак контроверсійний характер Смотрича, його 

образ постає в мемуарно-автобіографічній, епістолярній спадщині, як і його 

багаторічна педагогічна праця в Торонтському університеті, що чекає на 

свого скрупульозного дослідника.  

Діалог на відстані О. Смотрича з колегами (Б. Бойчук, В. Мацько, 

Г. Гусейнов) тривав майже до останніх днів самобутнього українського 

еміграційного письменника. Йдеться про те, що літературний образ, творчий 

портрет О. Смотрича яскраво постає в листах і діалозі. Зауважимо, що 

світогляд письменника формувався під впливом національно-патріотичних 

батьків, родинного виховання, а отже, його душа прагла інтелектуального 

спілкування, яке він знайшов, працюючи кореспондентом, в оточенні 

інтелектуалів І. Ірлявського, О. Теліги, Г. Світлицького, В. Січинського, 

В. Приходька, М. Коркішка, Д. Корбутяка, Б. Кравціва, Ю. Шевельова. У 

цьому нас переконують листи, архівні документи письменника. І в 

поліетнічному середовищі О. Смотрич не вважав себе емігрантом, а 

українцем у поході. З приводу розвитку літератури поза межами рідної землі 

У. Самчук писав: «Наша література багато зробила для відродження свого 

народу, але перед нею ще багато дечого, що ще треба буде зробити. ‹…› Ми 

різні за формою, але однакові в намірах. Так. Ми не емігранти, а народ в 

поході» [119, с. 30].  

Як працювати над художнім і літературно-критичним матеріалом, 

майстер слова також чимало перейняв з творчої робітні відомого 

літературознавця Б. Якубського. На еміграції його стилетворчість, 

новелістичне письмо привернуло увагу маститих критиків В. Виннченка, 
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Ю. Шевельова, В. Чапленка, Ю. Лавріненка. Для підсилення нашої думки, 

наведемо оцінку новеліста В. Русальського, який у листі (25.11.1955) до 

О. Гай-Головка писав: «Якої ти думки про новелі О. Смотрича? Як на мене, 

він добре володіє матеріялом... Але здібна холєра! Твій і мій конкурент. 

Власне, мене тільки радує, що вони ті конкуренти є... Це головне» [176, арк. 

22]. Отже, до кінця днів своїх письменник працював творчо як майстер пера, 

пензля і блискучий професор музики, як свідомий українець, який і в 

чужомовному середовищі постійно розмовляв чистою літературною 

українською мовою, виховав не одне покоління талановитої творчої молоді 

(серед них, до речі, і його друга дружина Ніна Флорук).  

Поезію О. Смотрича Г. Грабович ділить на дві частини: «в істоті 

лірична й автобіографічно-рефлективна». Критик елітарну поезію відносить 

до «нормальної», решту – до масової: «пізніша поезія...більш стримана й 

«нормальна», відображає унікальний, напрочуд звучний і сильний голос». 

Масовій літературній продукції О. Смотрича літературознавець виносить 

вердикт: «... вірші не тільки навмисно грубі, часто непристойні, насичені 

маніакальною, обсесивною відразою й дідівською злобою, але також 

проявляють певну послідовну, «програмову» антиестетичність і 

антипоетичність». Г. Грабович не помітив того, що поет працював у 

стильовому ракурсі модернізму й раннього постмодернізму, а отже, 

дотримувався таких жанрових норм, жанрових дефініцій, які диктували 

естетична й стилістична форми, літературна західноєвропейська традиція, на 

яку орієнтувався.  

На нашу думку, відсилати поезію О. Смотрича до масової літератури не 

слід навіть з причини, що вони «захлинаються жовчю» (Г. Грабович), 

виявляють радикальний ревізіонізм, а поетова «озлобленість» в основному 

пантопічна. Насправді ж автор художніми засобами моделював екзистенцію 

«бунту», естетику «боротьби», «опору», демонстрував національно-

культурну специфіку українського руху опору в еміграції. Тому твори 

О. Смотрича є помітним чинником національного відродження, є антитезою 
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соцреалістичній духовній продукції. Олександер Смотрич (так називав себе в 

житті й літературі) тематично наближений до сучасного Вано Крюгера (Івана 

Коломійця), який художнім словом полемізував (не дискутував) з червоною 

пропагандою, заперечував її, експериментуючи із соцартівською ідеологією. 

Критики завважили, що він часто виводить образ смерті (Ю. Лавріненко), а 

наскрізною метафорою виступає «квінтенсенція ночі» (Л. Тарнашинська). 

Насправді ж автор мав на думці екзистенцію тривоги за майбутнє України, в 

образі ночі – колоніальне становище рідної землі, смерть – 

некрокомуністичний дискурс, як творча гра з мертвою радянською 

міфологією побудови комунізму. Письменник відчував, що українська нація 

обдурена, вона не живе і ніколи не буде жити при соціалізмі, а животіє в 

країні ночі, темряви, несвободи, страху, принижень, в країні державного 

капіталізму під керівництвом кремлівських вождів. Тому навіть у 

письменницькому українському середовищі його внутрішній «бунт», 

філософсько-екзистенційну лірику не всі сприймали як належить. Так, Ганна 

Черінь вважала, що Олександер Флоринський «хуліганив у творах», а Юрій 

Лавріненко, навпаки, порадів за збірку новел «Буття...» : «Вітаю з особистим 

літературним Відродженням. Нарешті сьогоднішня наша еміграційна 

література має свого справжнього і діючого белетриста... Який рішучий 

лаконізм! І як це при темі смерти Ви вмієте змусити так безжурно сміятись ? 

(«Сила») [157, с.114]. 

Нині О. Смотрича сміливо можна називати не лише віртуозним 

майстром творення образу через художній діалогічний прийом, а й 

експериментатором, провісником постмодерного стилю в українській 

літературі другої половини ХХ ст. Про це свідчать новели «Final», «Лист», 

«Коли за вікном ранок і сонце», що потребують інтелектуальної напруги, 

інтелектуально розвиненого читача. У художніх творах Смотрич-

екзистенціаліст намагався розкрити справжні причини трагічної 

невлаштованості людського життя, його ліричний герой, літературні 

персонажі протидіють суспільству, державі, середовищу, ворожому «іншому» 
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лише з тієї причини, що всі вони нав'язують свою волю, інтереси, мораль, 

ідеали. Образ автора – це новий образ вільної творчої особистості. 

Смотричева художня практика переконує в тому, що масова література не 

може бути конкурентною щодо «елітарної» та навпаки. Вони співіснують, 

вони є взаємовигідним симбіозом, і, як зауважує С. Філоненко, «українська 

масова література потрібна, бо вона популяризує українську культуру» [171]. 

Літературознавці, на жаль, досі не звернули увагу на п'єсу «Син» 

О. Смотрича, в якій потрактовується світ душі «маленької людини» в орбіті 

абсурду буття. Аналізуючи жанрово-стилістичні особливості драматичного 

твору, з'ясовано: О. Смотрич орієнтувався на західноєвропейську літературу, 

адже драма абсурду (саме такою за жанровою ознакою створено п'єсу) у 

повоєнний період була поширена на Заході. В п'єсі О. Смотрича прочитується 

певне мовно-стильове наповнення філософськими ідеями С. К’єркегора, М. 

Гайдеггера, Ж.-П. Сартра, А. Камю, З. Фройда, естетична страгегія драми 

спрямована на відмову від моделі традиційної драматургії й продукування 

принципово іншої мови, іншої дії, нової сцени, декорації, заплутаних 

сюжетних колізій, алогізму в помислах і мові персонажів – образ нової 

філософії буття людини, яка почуває себе у соціумі зовсім незахищеною. 

Драматичний твір яскраво демонструє й образ автора, який був психологом, 

зумів тонко підмітити внутрішній світ «маленької людини», й, аби досягти 

ефекту, разом з дійовими особами «мінявся» сам у світі парадоксу.  

Драматургія швидко реагує на суспільні зміни, художніми засобами 

відтворює сьогодення. Водночас нинішній стан у літературі теоретично 

абстраговане поняття. Окремі літературознавці, досліджуючи модерну 

драматургію, твори сьогодення, обґрунтовують свої тези так, наче досі не 

існувало модерного драмописання О. Олеся, І. Костецького, Ю. Косача, 

Л. Коваленко та ін., наче сучасні письменники першими звернулися, скажімо, 

до драми абсурду. Дослідниця О. Шниткіна висловлює думку про те, що «зі 

звільненням України від радянського впливу українська драматургія набирає 

нових обертів. Нова українська драма різножанрова та різноаспекторна. На 
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сцені постають авангардові драми, модернові, абсурдні, декаданські та 

просто реалістичні» [187]. Теза О. Шниткіної потребує деякого уточнення, 

коригування: по-перше, українська драматургія звільнилась не від 

радянського впливу, а від комуністичної ідеології, соціалістичного реалізму, 

по-друге, модерна українська драматургія успішно розвивалася в еміграції, 

серед репрезентантів якої були українські літератори Ю. Косач, О. Смотрич, 

І. Костецький. 

В українській літературі початку другої половини ХХ ст. драма абсурду 

розглядалася як експериментаторство, представлена п’єсами І. Костецького 

«Спокуси несвятого Антона», «Близнята ще зустрінуться», «Дійство про 

велику людину». Зображення абсурду зустрічаємо також у драмах 

Л. Коваленко («Героїня помирає в першім акті»), Ю. Косача («Дійство про 

Юрія-Переможця», «Кортез і Безталанна»), І. Багряного «Генерал». 

О. Смотрич, як і вищезгадані драматурги, впродовж трьох років існування 

Мистецького українського руху (МУР) пильно стежив за літературною 

дискусією щодо модернізації української культури, наближення її до світової. 

Відомо, що 25 вересня 1945 р. «мурівці» виробили й підписали 

декларацію, в якій проголошено основні засади творчості руху. В документі 

заявлено, що повоєнний час вимагає від письменника у високомистецькій, 

досконалій формі служити своєму народові. І. Костецький у статті 

«Український реалізм ХХ сторіччя» (по суті це була його співдоповідь на 

конференції МУРу) писав: «Вітав би кожен твір нового нашого красного 

письменства, який ніс би в собі по-своєму розв'язаними ті проблеми, що їх не 

дають розв'язувати цупкі пута нашої традиції» [57, с. 37]. У такий спосіб 

письменник став на захист творення модерної літератури, поволі 

дистанціювавшись від традиції, від раціо. На його бік пристав О. Смотрич, 

який уже першою прозовою збіркою «Ночі» постав як письменник-

екзистенціаліст, письменник-модерніст. В. Мацько, аналізуючи художні 

особливості прози, зазначає, що Смотрич вдається до різновекторності 

художніх пошуків у плані оновлення літератури. «Така оновленість помітна 
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на широкому тлі літературних явищ і культурних процесів, що відбувалися в 

Європі, і, не меншою мірою, в контексті ідейних та художніх пошуків 

кожного з митців-експериментаторів МУРу (І. Костецький, Ю. Косач, 

В. Барка, В. Домонтович, Михайло Орест, В. Державин). Творення новели у 

стилі модерну була на той час своєрідним експериментом в післявоєнній 

українській діаспорній літературі» [87, с. 213]. Драматург І. Костецький 

(Мерзляков) під псевдонімом Юрій Корибут у дослідженні «Український 

трагедійний театр» висловився за оновлення творів мистецтва, зауваживши, 

що «тепер, після здобутків українського трагедійного театру ХХ ст., 

містерійний український театр чекає на своє відродження» і що, «можливо в 

натхненні цього відродження витвориться цілком відмінний театральний 

жанр, який по-своєму збагатить світову скарбницю трагічного» [55, c. 18 ].  

Суголосна позиції діаспорних модерністів й думка Ю. Меженка 

стосовно розвитку сучасної п'єси. Так, 6 листопада 1966 р. в листі до 

Я. Дашкевича він писав: «Про Ванченка знаю мало. Як драматург він відомий 

автор п’єси «Катерина» («Мужичка»). Вона, крім назви, нічого спільного не 

має з Шевченковою «Катериною»... Загалом це фігура така, яка несла не 

українську прогресивну культуру, і не вартий він того, щоб вивчати його 

діяльність, бо халтура залишається халтурою, в яких би шатах вона не 

виступала» [90, с. 121-122].  

Модерний стиль в літературі відстоював Ю. Шевельов, який 

заперечував думку скептиків стосовно негативного ставлення до 

песимістичних настроїв, оприявлених у художній літературі. Згодом 

науковець і сам визнає, що екзистенціоналізму притаманні «і ридання, і 

скиглення, і жіночі стегна мають право на існування в літературі... Література 

– не касарня, де все робиться за командою і під звуки барабану, література – 

не монастир. Усі людські почуття мають право бути виявленими в літературі, 

а отже, і песимістичні настрої, і еротичні поривання» [185, с. 22].  

Перебуваючи під впливом літературних дискусій та бажанні 

«витворити цілком відмінний театральний жанр» (Юрій Корибут) на початку 
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50-х рр. в О. Смотрича зародилася думка написати п'єсу із п'яти дій «Син». 

Як зазначено вище, за жанровою ознакою твір відносимо до драми абсурду, 

бо, беручи до уваги основний світоглядний принцип, у п'єсі порушено вічну 

тему доброго і злого, споконвічного протистояння людини і довкілля, а 

естетичного ефекту автор досягає завдяки майстерно використаному  

художньому прийому: втілення химерного світу, невизначеності життя 

людини в ньому. Образ абсурдного світу драматург моделює через одивнення 

сцен, в осерді яких реципієнт постійно прочитує безглузді інтриги, 

повторювані діалоги, алогічну і беззмістовну балаканину, драматичну 

непослідовність дій. Через показ химерного світу автору вдалося розкрити 

відсутність логічних причинно-наслідкових зв'язків у світі, відчуженість 

особистості в суспільному середовищі, розгубленість і трагічність «маленької 

людини», оте «трагедійне», що про нього писав Юрій Корибут.  

Власне, де відбувається дія, в якому місті, драматург не вказує, але в 

оселі, в закритому просторі. Розв'язка твору починається з внутрішнього 

конфлікту, неспокою, «скиглення» (Ю. Шевельов) про те, що в холодну пору 

господар незатишної оселі повернеться і вижене немічних жебраків на 

вулицю. Однак, за теоретизуванням Т. Вірченко, «художній конфлікт як 

обов’язковий компонент твору літератури знаходиться у взаємозв’язках з 

іншими елементами художнього твору» [22, с. 24].  

За тематикою Смотричева п'єса нагадує твір М. Горького «На дні», де 

розкрито найбіднішу соціальну верству населення: нещасні зійшлися на 

нічліг й усвідомлюють свій стан ненормальним. Смотричеві дійові особи – це 

жебраки Глуха, Сліпа, Горбатий, Старий і віртуальний фронтовик – Його син. 

Але якщо Горьківських персонажів між собою нічого не пов'язує, то 

Смотричеві дійові особи залежні від Старого: обділеним долею він надав 

притулок. І від Старого вони залежать, догоджають йому, щоб не опинитися 

на вулиці. Тим, що напросять за день, діляться зі Старим. Конфлікт постає з 

першої сторінки. 

Горбатий: Ми, може, навіть забагато платимо!  
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Сліпа: Ми другий місяць вже нічого не платимо [126, с.55].  

Уже з цієї короткої репліки постає алогізм діалогу, прочитується 

відкриття гострого соціального критицизму. Авторська симпатія на боці 

знедолених, які через воєнні дії забуті Богом і людьми, як другосортні, як 

люди соціального «дна».  

Заторкуючи стилетворчість О. Смотрича, Б. Бойчук у листі (23.04.1985) 

до автора називає п'єсу «дуже сильною»: «Вибране» вже більше в Вашому 

стилі, тут уже більша сукупність чи стислість мови та драматизм (який був 

теж у Ваших ранніх поезіях). Мені подобалися «Гість», «На кладовищі», 

«Ранок» і дуже сильна п’єса «Син» [66]. У стилетворчих шуканнях 

відчувається орієнтація О. Смотрича на західноєвропейську філософську 

думку, культуру. Автор зосереджується на негероїчних персонажах, нездатних 

адаптуватися в соціумі. Стиль, – писав Ю. Шевельов, – це «іманентна 

властивість літературного твору, як і властивість того літературного тла, на 

якому цей твір виник або сприймається» [183, с. 14]. Драматург вдається до 

«мовної революції»: роз’єднані, уривчасті, логічно незрозумілі монологи і 

сцени, гра словами, каламбури, дивовижні, а іноді неузгоджені репліки. 

Прикметно, що весь антураж п’єси спрямований на відтворення відчуття 

абсурду. 

Сліпа чекає на сина, сподіваючись, коли повернеться, то прихистить її, 

хоча три роки від нього немає жодної вістки, жодного листа. Натомість Глуха 

стверджує, що бачила, як вона щось зашивала у спідницю (явний абсурд, бо 

ж незряча людина не може шити), ховала гроші. Горбатий заперечує їй, 

мовляв, які там гроші, то листи від сина (листа незряча людина не прочитає 

без сторонньої допомоги), відтак у діалозі постає парадоксальність ситуації. 

Горбатий не вірить у повернення сина з війни: «Я знаю, що ти зашивала... 

Листи?.. А от сама подумай – три роки вже нічого він не пише...». Однак 

ситуація у першій дії вирішується тим, що Старий приніс новину: завтра син 

приїде.  

Друга дія репрезентує концепцію психології художньої творчості 
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Смотрича: превалює чинник сну. Сон-марення (вид художньої образності) 

відіграє одну із найважливіших стилістичних функцій: відвернення 

персонажа від насущних проблем реального світу. В авторському варіанті 

Сліпа зустрічається із Сином господаря і веде з ним діалог. Син розповідає їй 

те, що вона хоче від нього почути насправді. Він їй говорить приємні слова, 

нагадує про її вродливу зовнішність, чого не чула нещасна дівчина ні від кого 

в реальному просторі, пригортає її до себе, і вони присягаються один одному. 

«Сліпа підводиться, потім простягає руки і починає йти». Старий: «Що?. 

Що?.. Ти?.. Чого ти?..» (с.71).  

Втеча реальної людської свідомості в оніричний простір відбувається 

підсвідомо. Персонаж «зриває маску» соціальної несправедливості в 

реальному житті, знімає «кайдани» з душі, скидає тягар жорстокого світу, 

існуючих проблем. У такий спосіб через оніричний простір драматург 

дешифрує психічний стан дійової особи, її найпотаємніші бажання, почуття. 

Т. Бовсунівська параметри оніропростору визначає тим, що він «може мати 

нахил до ущільнення – мінімізації – з метою виявлення зменшеного 

масштабу як обжитого містичного топосу з притаманними йому 

властивостями [14, с. 16].  

Третя дія передає стан марення Глухої, яка розмовляє з умовним Сином, 

кличе його до себе, щоб він полюбив її, а не Сліпу. Четверта дія уособлює 

оніричний простір Старого. Той «розмовляє» із Сином, зводить наклеп на 

Сліпу, каже, що застав її за любощами з Горбатим, тож сама з дому пішла. 

Син підтримує батька. У п'ятій дії відбувається діалог між Горбатим і Старим. 

Обділений долею чоловік докучає господареві неприємною розмовою про те, 

що Син давно мертвий, він не повернеться з фронту, тож надія на краще 

марна. Горбатий проганяє з хати Глуху, обманює Сліпу, що Син давно загинув 

на фронті, а Старий помер, тож вони тепер належать один одному. Сліпа 

вірить у його щирість. Однак парадокс є тим несподіваним явищем, коли дія 

чи твердження призводить до суперечності, алогізму мислення, ігнорує 

інтуїцію (в даному разі Сліпої). Розв'язка у п'ятій дії настає несподіваним 
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кроком для обділених долею людей. Хтось раптом постукав кілька разів у 

двері, і коли Старий їх відкрив, то на порозі з'явився ще один нещасний. 

Покалічений на фронті Син стояв на милицях. Вони з батьком обмінялися 

короткими займенниковими фразами: 

Старий: Ти?..  

Син: Я... (с. 89). 

Плутанина рівнів судження у драматичному творі змушує читача ще 

раз звернутися до тексту твору, аби переконатися в тому, що думки дійових 

осіб разюче розходяться з усталеними поглядами на реальне життя, 

суперечать здоровому глуздові. Але не все є алогічним. Занурюючись в 

контекст, спостерегли й логічність авторського моделювання позасвідомого: 

коли через оніричний простір Сліпа «шукає себе», зустрівшись із 

прекрасним, то знаходить те, до чого прагнула. Через проекцію художньої 

моделі оніричного, автор трансформує думку про самовдосконалення 

людини. Остання, за авторською версією, живе заради ідеалу, сенсу (він 

полягає у зустрічі Сліпої із Сином господаря), екології своєї душі. В цьому 

полягає головна думка драматичного твору. 

Риторичне питання, котре постало в зав'язці твору, мовляв, коли приїде 

син, то вижене усіх із хати, автор залишив відкритим. Адже син і сам не з 

власної волі поповнив «гвардію» калік, став обездоленим. У такий спосіб 

драматург уже в самій номінації заголовка спровокував читача на 

несподіваний фінал. О. Смотрич розумів, що письменник мусить бути 

своєрідним провокатором, аби спокушати і не давати спокою своїм текстом 

читачам (глядачам). Тому проаналізований нами драматичний твір уповні 

розкрив й образ автора, який був психологом і зумів тонко підмітити 

внутрішній світ «маленької людини», який, аби досягти ефекту, разом з 

дійовими особами «мінявся» сам. О. Смотрич ще в задумі вибудував чітку 

конструкцію, архітектоніку твору, а відтак модерним драматичним твором 

«Син» явився перед читачами антропологом, соціологом, філософом, 

вдумливим аналітиком світу і людини в ньому. Драматургові вдалося 
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художньо змалювати безправність «маленької людини» у світі абсурду. 

Смотричеві обездолені негероїчні персонажі опинились зі своїми проблемами 

одинокими, загубленими в соціумі, на узбіччі історії. Отже, винесений у 

заголовок п'єси власний іменник «Син», є провокативним. Персонаж 

упродовж всього твору «появлявся» віртуально, у снах і фантазіях дійових 

осіб. Кожен у його поверненні / неповерненні з фронту бачив власну вигоду, 

до якої штовхали соціальні суспільні негаразди. 

 

Висновки до другого розділу 

Таким чином з вищемовленого можна зробити певні висновки: 

Олександер Смотрич у роки Другої світової війни гартував своє перо в 

часописах «Українське слово» (Київ), «Подолянин» (Кам'янець-Подільський), 

«Голос» (Берлін) поруч з О. Телігою, І. Ірлявським, Б. Якубським, 

М. Лазорським, О. Ізарським, Б. Кравцівим, спілкувався, обмінювався 

думками на мистецькі теми з Д. Ревуцьким, С. Тобілевич, Д. Гуменною та ін. 

Першим опублікованим твором (за сприяння Г. Костюка) була новелета 

«Відчай», підписана псевдонімом О. Кам'янець.  

Працюючи під керівництвом маститих письменників і журналістів, 

маючи за плечима вищу музичну освіту, яку здобув у Ганновері (Німеччина), 

О Смотрич брав активну участь у літературно-мистецькому житті діаспори. 

Під час війни в періодичній пресі надрукував низку мистецьких розвідок, 

серед них шевченкознавчі, такі як «Шевченко і Лисенко», Шевченко-маляр», 

«Ілюстратор «Кобзаря» Іван Їжакевич», «Шевченко і Репін», які підписував 

власним (не вигаданим) прізвищем.   

Письменник активно листувався з творчою інтелігенцією майже до 

кінця своїх днів. Перший лист, позначений 2 вересня 1942 року, отримав від 

М. Мухина із Праги. Важливим є той факт, що епістолярний хронотоп постає 

суб'єктивним віддзеркаленням історичних епох, подій, культурної ситуації, 

своєрідним полем-простором архітектоніки духовної атмосфери. Останні, 

опредмечені в літературних творах письменника, викликають певний інтерес 
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у читача, діалог з автором. Культурний простір епістолярію охоплює широке 

коло авторів-адресантів, які мешкали по обидва боки континентів: Європа – 

Америка. Письменницький епістолярій залишається важливим 

першоджерелом, що доповнює і значно розширює біографічну канву 

літератора. Листи висвітлюють характер, думки, світогляд письменника. 

Автор від незатишного світу, від дискомфорту екстраполював, занурювався у 

свій внутрішній світ. Мало спілкувався з колегами по перу, лише окремим 

довіряв, відчуваючи справжню щирість творчого діалогу. Коли Г. Костюк 

запропонував йому стати членом ОУП «Слово», то О. Смотрич висловив 

категоричну незгоду у письмовій заяві.  

Усамітненість, зануреність в себе, у творчий процес не залишали 

письменнику місця для рекламування своїх творів, ніколи навіть не читав їх 

перед студентами-українцями Торонтського університету, які брали в нього 

уроки музики, вони не знали про літературний хист свого учителя. Коли 

1991 р. Україна стала незалежною державою, Б. Бойчук – палкий прихильник 

і пропагандист Смотричевої творчості – привіз окремі вірші й посприяв їх 

появі у журналах «Березіль», «Кур'єр Кривбасу». Від членства у Спілці 

письменників України Смотрич делікатно відмовився. Отже, письменника 

вважають позаспілчанським, але талановитим, бо, за висловом А. Юриняка, 

Смотричеві твори – «унікальне явище в нашій еміграційній літературі». На 

розвиток ранньої творчості письменника мали вплив В. Винниченко і 

Ю. Шевельов, про що свідчить письменницький епістолярій.  

Езотеричний світ письменника слід розглядати не лише як втечу від 

обіцяльників, від лукавих, а передовсім, як боязнь втратити свободу і... 

здобути при житті незаслуженої слави. Скромність, інтелігентність, 

ненастирливість відрізняли його «Я» від «Іншого», його «Я» губилося в 

соціумі. «Інтелігентна» осібність увиразнює побут індивідуума в соціумі, як і, 

утім, індивідуально-авторський стиль художнього моделювання світу і 

людини в ньому. Самобутній талант письменника трансформується в 

мистецькому творі засобами художнього слова, а сам текст віддзеркалює 
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систему концептів неповторної творчої особистості.  

Не обминав письменник подразливу для радянської влади антигуманну 

проблему, старанно приховану більшовиками від людей. У новелах, 

оповіданнях, віршах він нещадно висміює, ставить до ганебного стовпа тих, 

хто сіє розбрат, хто приносить зло, смерть, голод, злидні в родини українців.  

Письменник любив природу, вийшовши на пенсію оселився на хуторі 

за сотню кілометрів від Торонто (про таке мріяв щойно приїхав до Канади). 

Він, подібно до побуту в Мужені В. Винниченка, порався біля землі, 

вирощував городину, ходив у ліс, збирав гриби, а коли душу огортала втома, 

тоді сідав за піаніно чи за письмовий стіл. Імпресіоністичний настрій, втечу 

від суєти, гамору, людської озлобленості компенсував замилуванням 

прекрасними краєвидами, що лягали на полотно, оживали в аплікаціях. 

Смотрич синтезував тріаду творчих імпульсів: майстра художнього слова, 

музиканта, художника. Нині важко уявити національний культурний простір 

без творчої спадщини одного з найяскравіших, талановитих постатей 

української літератури другої половини ХХ – поч. ХХІ ст., майстра прози 

малої форми, поета-авангардиста О. Смотрича. Його хист рівнозначно 

визнавали і традиціоналісти, і модерністи, кожен з яких прагнув бачити 

майстра слова у своєму творчому співтоваристві. 

Поет творив нову Україну засобами високого художнього слова, радів, 

коли її незалежність була підтверджена на всенародному референдумі у 

грудні 1991 року. Тоді ж задумався над текстом гімну (і тут простежується 

літературно-критична рецепція руху опору письменника), невдовзі, 

переінтерпретувавши першу строфу гімну України, поклав слова на музику. 

Відтак контроверсійний характер О. Смотрича, його образ постає в художній, 

літературно-критичній, мемуарно-автобіографічній спадщині.  

У спогадах О. Смотрича епізодично зображено безперешкодний вхід 

гітлерівців до Києва («два-три дні погриміло»), заторкнуто силуети-образи 

культурних діячів О. Лисенка, В. Волянського, К. Дніпрова, О. Музиченка, 

І. Рогача, Д. Гуменної, С. Тобілевич, Н. Калюжної, М. Ситника, К. Штепи, 
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Б. Якубського, постатей нині призабутих. Вперше описано в подробицях про 

вбивство Д. Ревуцького із застосуванням алюзій, що вказують на причетність 

окупантів до його трагічної смерті. В лапідарному стилі літературні мемуари 

О. Смотрича оприявнюють авторське «Я», яке, до речі, не виставлено на 

перший план, а прочитується через внутрішній світ мемуариста.  

У своїй творчості О. Смотрич звертався до наративної, ліричної і 

сатиричної поезії, основними жанрами були верлібр, балада, елегія, епіграма, 

гімн (написав новий текст до гімну України з нотами). Поетична й прозова 

творчість письменника, його жанрово-тематичні канони суголосні добі, 

естетичним критеріям західноєвропейської літератури другої половини 

ХХ ст. й були актуальним відгуком на суспільно-історичні процеси в Україні. 

Елітарна літературна творчість О. Смотрича уособлює образ автора, його 

екзистенцію «бунту», естетику «боротьби», демонстрації національно-

культурної специфіки українського руху опору в еміграції, а отже є вагомим 

чинником національного відродження, антитезою соцреалістичній духовній 

продукції. Експериментуючи із соц-артівською ідеологією, О. Смотрич 

урізноманітнював змістоформу творів, тематично розширював діапазон 

пізнання людини і природи, людини й історії, людини і Всесвіту, сповнюючи 

тексти філософськими максимами, медитаціями, роздумами над сенсом 

буття. Він органічно поєднав у своїй творчості «краще старе» і «краще нове», 

«високе» і «низьке», «гучне» і «притишене», делікатно захищаючи художнім 

словом власні гуманістичні принципи в літературі та погляди на її 

призначення. 
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РОЗДІЛ 3 

СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ  

І ПОЕТИКИ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА 

 

 

3.1. Ефект синтезу реального та ірреального, свідомого й 

підсвідомого 

 

Художню систему твору, в якому автор прагнув розкрити підсвідомі 

імпульси персонажа через моделювання сновидіння, радянські 

літературознавці оминали, розкриваючи лише реальний світ. На такий 

феномен, який називаємо «білі плями», звернула увагу Н. Фенько. 

Дослідниця виводить формулу: «Єдиною літературознавчою галуззю, де 

проводились дослідження з питань підсвідомого та несвідомого, була 

психологія літературної творчості. Тут сам предмет дослідження – 

психологічний механізм літературної творчості – обумовлює необхідність 

вивчення психіки митця» [169, с.4].  Художній світ твору з підсвідомими чи 

ірреальними компонентами залишався свідомо непоміченим, забутим. Певна 

річ, свідомо, бо в епоху однопартійної ідеологічної диктатури, нав’язуванням 

панівної культури пригнічувалась особистість, насаджувався страх: боязнь 

втратити роботу, потрапити в немилість начальства, страх потрапити в поле 

зору КДБ, стати дисидентом, бути незаконно засудженим через 

інакомислення. Абстрактний страх тримав у покорі людей, сковував думку, 

відтак кожен дослідник дотримувався певних приписів, бо, як слушно 

завважує В. Даниленко, «страх змушує людину бути пасивною, не 

втручатись у конфлікти, уникати найменшої небезпеки» [32, с. 37]. Іншими 

словами, страх формує в людині раба. І лише в період «горбачовської 

перебудови» в людей прокинулась гордість, українці стали активнішими, а 

все ж залишались обережними. Саме тоді поетеса Галина Гордасевич, яка за 

рідне слово 1951 р. була запроторена в сталінські табори, сміливо закликала: 
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«Убиймо в собі раба! / Його в нас віками плекали! / Звестися на повен зріст / 

Нарешті чи не пора б? Коли ми мовчали налякано / чи натхненно 

рукоплескали, / В нас ріс раб» [107, с. 292]. 

Інша ситуація панувала у так званому вільному світі. Еміграційні 

письменники, літературознавці ставали на захист поневолених народів, 

розповідали про злочини більшовицької системи проти власного народу. 

Засобами художнього слова О. Смотрич творив власне національно-

культурну специфіку українського руху опору. Позатекстові концептуальні 

метафори «боротьба», «бунт», «опір» у його літературній спадщині є 

провідними, реальний світ мілітарного, антиколоніального дискурсу 

змодельовано під знаком ідеологічного та художнього вимірів. Його поезії 

«лікували» хвору душу читача від байдужості до долі України, вказували 

шлях виходу рідної Вітчизни з колоніальної залежності.  

Поетова ненависть експлікує втілення в ліричному героєві збірного 

образу: український народ прагне волі, самозбереження нації, незалежності 

від колонізаторів, але для цього треба побороти страх, убити в собі раба. 

Недаремно часто автор звертається в прозових текстах до художнього 

творення образу страху. Смотричеві персонажі переважно надміру лякливі, 

обережні, метушливі, плекають ілюзії, що рано чи пізно потраплять у 

непередбачену ситуацію, в якусь дивну халепу, бо, за авторським 

версіюванням, в совєтській системі людина невільна, тоталітаризм як система 

сталінської державно-політичної влади, не визнає автономії людської 

діяльності, навіть втручається у сфери приватного життя. Відтак літературні 

герої внутрішній страх переборюють кожен по-своєму, індивідуально, як то 

спостерігаємо в оповіданні «Ідилія». Катерина Платонівна та її син тримали 

двері «завжди замкнутими на замок і два засуви, і якщо до них хтось стукав, 

то вони не поспішали відгукнутися... Їм завжди хотілося, щоб до них не 

стукали, а якщо вже стукали, то через якусь помилку» (с. 273). Якоїсь ночі з 

гуркотом зірвалась із цвяха картина. Означену подію письменник обігрує 

іронічно, бо вона не просто впала, а «можна було подумати, що це нарешті 
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прийшов крах совєтській власті чи щось до того подібне». Через художній 

троп, яким є іронія, вловлюється образ автора, прочитуються його думки і 

бажання, а найголовніше – глузливо-критичне ставлення до предмета, як до 

авторського зневажливого сприйняття совєтського образу життя. При цьому 

прозаїк співчутливо змальовує внутрішній світ простої людини у спектрі 

екзистенційного поля. Спросоння син кинувся до матері, прошепотів: «Тихо, 

тихо... Це вони вже прийшли по мене». 

«Може ж помилково. Було ж уже таке раз», – сказала Катерина 

Потапівна і ще більше затряслася. 

«Я думаю – вони пішли геть...», – сказав Петро Андріянович. 

Ранком вони знайшли портрет за ліжком на підлозі, в розбитій рамі» 

(с.275). 

У діалозі прозаїк застосував алюзію, не розшифрував, хто «прийшов» 

за Петром Андріяновичем, але вдумливий читач позатекстово сприймає 

співробітників НКВД, які щоночі чорним «воронком» виловлювали «ворогів 

народу».  

Коли персонажі вранці знайшли розбиту рамку з картиною, то, 

відповідно, настрій кардинально змінився. Психологічне портретування 

підсилено автором соносферою: крізь сон (ірраціональне чуття) людина ще 

не могла раптово переключити мозок на ілюзію автокінетичного характеру, 

та й страх від гуркоту сковував людське єство. Такі чуттєві компоненти 

негативно вплинули на психіку особистості й не давали їй мисленнєво 

опрацювати нічну пригоду, а відтак в уяві індивіда «домальовувалась» інша 

ситуація, що її породив постійний рабський страх. 

Відомо, що образ є метафоричною, інакомовною думкою, яку читач 

через одне художньо-естетичне явище інтерпретує в інше. Скажімо, 

прочитавши новелу «На окопах», надруковану в першому числі газети «Наш 

вік» (Торонто) за 1949 р., впадає в око цілісна гама соносфери в 

компаративному ключі «чуже / наше», «я / інший»: «На другому кінці поля 

хтось із студентів нудно заводив модну кінопісню. Пісню про те, що дороге 
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місто може спати спокійно і бачити сни серед весни. Потому гуртом 

заспівали українську пісню. В пісні співалося, мовляв, розпрягайте, хлопці 

коні та й лягайте спочивать, а я піду до дівчини в сад криниченьку копать... 

Гарна пісня! І хтось з співаючих так кумедно і завзято виводив – ки-ри-ни-че-

е-ку... і, може, як і кожний з співаючих, думав, що «Я» не «він», а решта – 

«хлопці» По тому й пісня стихла, і стало тихо».  

Застосовані засоби тропеїзації еліпсис, алюзія підсилюють 

контрастність, наштовхують на роздуми. Згадка про першу пісню переносить 

в далекий 1939 рік, коли Є. Долматовський написав слова до кінофільму 

«Винищувачі». Російськомовний вірш поклав на музику М. Богословський. У 

порівняльному ракурсі автор освітлює реальний світ, застосувавши 

просторово-часові художні моделі через контраст музичності: метушня 

студентів на колгоспному полі, молодіжний гамір, пісня протиставляються 

спокою, тиші. Різка зміна закумульовує авторське бачення психології 

індивіда. Вдавшись до художнього зображення сонорного світу, прозаїк у 

такий спосіб спроектовує прочитання, образне сприйняття реципієнтом 

людських характерів, уподобань: внутрішній світ індивіда сповнений 

різновекторними імпульсами, то він стійкий до викликів долі, то мінливий, як 

у калейдоскопі, то він гамірний, то буває напрочуд спокійний, врівноважений. 

Головне світ персонажів спрямований на удосконалення власного «Я». 

Письменник розкрив реальний, дійсний світ у звукових образах, які 

виформовують ідеали, естетичні смаки особистості, і тоді людина краще 

сприймає пластичну красу довкілля. 

О. Смотрич – спостережливий аналітик, він гостро відчуває людський 

біль, реагує на порухи епохи, на події довкола себе і своїх героїв. Він творить 

персонажів за власними почуттями, за законами естетичної краси – моделює 

мистецтво, що народжується з образного слова. Так романтичний внутрішній 

світ Терентія Осоки в «Божественній комедії» змальовує з іронічним 

підтекстом, мовляв, чоловік водночас хоче бути творчою особистістю й 

сім'янином, але легковажним, бо для нього світ – це свобода життя. Тому 
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Осоку «більше цікавили вдовиці та напівдовиці по різного роду 

репресованих, а то й розстріляних чоловіках. Терентій Васильович, як це 

говориться, і в голові не покладав, щоб з котроюсь з них одружитись» [153, 

108]. Терентій взявся за написання «геніального» твору, комфорт створювала 

дружина, яка каже відвідувачу: «У Терентія Васильовича, щоб ти знав, нема 

зараз часу для тебе! Вони пишуть тріологію! Божественну, щоб ти знав, 

комедію!». Та романтичну ідилію письменника порушив раптовий приїзд 

його першої дружини, і він, «прихопивши дещо з білизни і дві вщерть набиті 

його поезіями валізи, над самий ранок зник» (с.110). Письменника 

хвилювали тривожні симптоми в поведінці персонажа, тому автор іронізував 

над його моральним занепадом, висловивши антипатію до нього. 

Подібну тему порушує О. Смотрич в оповіданні «Тріюмф Марти 

Митрофанівни». Героїня – меркантильна особа, егоїстка, почуття для неї не 

головне, а найперше – мати зиск від чоловікового заробітку. Маніпулюючи 

його почуттями, не помітила внутрішнього дискомфорту спокійного 

чоловіка. За звичкою вранці гукає: «Вставай уже! Досить тобі дрихнути!». 

Одначе, Іван Іванович уперше в житті не послухався Марти Митрофанівни, 

уві сні віддавши Богові душу» (с.117). «Тріумф» для дружини закінчився 

трагедією, бо відтепер вона мусить самостійно забезпечуватиме своє 

існування. Прозаїк у такий спосіб змоделював внутрішній простір героя: 

коли егоїстичний світ вивищується над суспільним – це трагедія душі. 

Людина мусить покладатися лише на власні сили у досягненні високих 

ідеалів. Аналізуючи прозові напрацювання свого колеги, літературний 

критик Анатоль Юриняк у рецензії «Короткі оповідання О. Смотрича» 

висловлює думку, що «коротенькі оповідання-сценки прозаїка свідчать про 

його точний мистецький зір, що, в свою чергу, зумовлює точне окреслення 

духовного обличчя персонажів» («Новий шлях».– 1969,14 червня).  

«Мистецький зір» письменника вловлюється в орнаманталізації 

ліричної прози, яка виражена експресивністю. І хоча мовний орнамент у 

ліричній прозі творено в окремих частинах короткої прози, однак він несе у 
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собі центральні функції: створює багатозначні підтексти, увиразнює точку 

зору героїв твору, урізноманітнює лейтмотиви, окреслює динаміку, 

світовідчуття автора.  

Отже, орнаментальну (поетизовану) прозу розглядаємо з естетичних 

підходів щодо ритмічних форм прояву динаміки світобачення, світовідчуття 

автора та онтологічної доцільності твору. О. Потебня явище ліризації прози 

називає «згущенням думки», іншими словами модель двоплощинності з 

одночасною її трансформацією переходить у ритмічну знакову фігурність. 

Ліризація прози О. Смотрича атрибутує, окреслює особливості лірико-

філософського споглядання через переосмислення створених автором і 

«вживлених» у художню структуру звуків, фарб, кольорів, запахів, які 

маркують у свідомості читача певні асоціації.  

Особливої уваги заслуговують художньо-філософська концепція 

письменника, дифузія естетичного вирішення проблеми «людина й епоха», 

синтез біографізму й автобіографічності, становлення і вияви цілісної творчої 

особистості митця, проблеми авторського «я» і особливості літературного 

сюжето- і характеротворення, «мовостилю» (В. Чапленко), дослідження 

морально-етичних, історіософських та інших вимірів письменника.  

Матриця, в якій відображено домінантні моменти письменницької 

спрямованості, цільові установки, закодована у системі виражальних засобів 

письменника.  

Коли Ю. Шевельов писав О. Смотричу лист-застереження про те, щоб 

він обачливіше поводився зі словом, то мав на думці, що колись доведеться 

таки приїхати в Україну демократичну, в державу, яка не носитиме 

есесерівських символів. Поет проігнорував думку вченого, вважаючи, що 

комусь треба і таким мовостилем творити емоційно-надривну агіт-поезію, у 

стилі соц-арту. Відкинувши страх, поет протягом 1974-76 рр. у Торонто 

видав дев'ять самвидавських збірок. Поштовхом до активної поетичної 

творчості, на наш погляд, була ситуація в Україні, коли, з приходом до влади 

більшовиків, стрімким темпом розвивалася точна наука, а гуманізм ішов на 
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спад. У роки війни людське життя нічого не було варте, люди ставали 

«гарматним м'ясом». Після закінчення війни однопартійна тоталітарна 

система перетворювала громадян на «гвинтиків» державної політики: 

відкидався захист елементарної честі і гідності, власної індивідуальності,– 

все було підбито колективною (читай компартійною) думкою. Найменший 

протест переслідувався і присікався, карався владоможцями. Комуністичний 

режим виробив систему репресивних заходів проти простої людини, 

вселяючи страх за непокору. Відтак у взаєминах між людьми панувала 

підозра, недовіра, простежувався феномен приниження людської гідності. 

Все це пережив письменник у страшні тридцяті роки, будучи школярем, коли 

на його очах на вулицях Харкова вмирали сотні і тисячі голодних селян, 

вулицями шмигав «чорний воронок», виловлюючи «ворогів народу». З 

такими невеселими спогадами О. Смотрич у 1944-му р. назавжди покидав 

Україну, такі сумні навіювання присутні у його поезії. Так, у першій збірці 

(1974) на тридцять першій сторінці вмістив програмний автобіографічний 

вірш із вплетенням інтертекстуального (Шевченкового рядка): «Я не для того 

/ Батьківщину покидав, / щоб повернутися інтуристом, / на пару днів, / 

нюхнути раз,/ нюхнути – два, / всміхнутись кагебісту, / земельки непомітно / 

зачерпнути жменьку, / поплакати, згадать, і знову / у дорогу «помаленьку»... / 

Пройде багато днів, / і буде ще багато блискавок / і грому, / та вірю повернуся 

я – / «в сім'ю велику, вольну – нову». 

У вірші вловлюється прихована авторська інвективна тактика, іронія, 

що межує з алюзійною мовленнєвою дією. Подібна дія реалізована в аспекті 

інвективних мовних одиниць, що спроектовані на зниження соціального 

статусу, психологічну «атаку» опонента, витвореного інтенцією митця. Але в 

програмній поезії висловлено передбачення сучасних подій в Україні («і буде 

ще багато блискавок / і грому», лише після цього висловлює надію, підперту 

словами із Шевченкового «Заповіту».  

Поет вдається до застосування моделей «антитези», «зіставлення», та 

«узагальнення» задля підсилення творення інвективної тактики, примінивши 
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смислові зв’язки між особою інвектума й того явища, якому висловлена 

негативна оцінка. Звернення автора до таких художніх прийомів сприяє 

ефективнішому підсиленню своїх аргументів, уможливлює якомога 

дошкульніше висміяти узагальненого ворога. Письменник застосовує алюзію, 

прийом «редефінування» («зривання масок»): інвектум, його дії не 

відповідають тому образові, який намагаються силою нав'язати комуністи 

поневоленим народам. Таким способом внутрішній «бунт», «опір» автора 

проривається назовні у формі інтелектуальної «продукції», якою є 

громадянська лірика, як спротив реальному світові речей у формі поетичного 

протесту, твореного під знаком ідеологічного формату.  

З точки зору рецептивної естетики текст-розповідь (усний наратив) 

відкриває окремі факти, оскільки «ідейно-моральна позиція формується 

внаслідок активної взаємодії з різними точками світогляду, з іншими 

«поглядами» на світ» [165, с. 227].  

Автор сміливо наступає на умовного ворога, відверто висловлює 

ненависть до нього, наче створює тим самим для нього гнітючу психологічну 

атаку, словесно іде на прю, відкидаючи будь-який внутрішній страх, показує 

шлях іншим своїм колегам, як треба наступально писати патріотичну 

емоційно-закличну агіт-поезію і тоді не тремтітимуть руки, як завважує 

Д. Нитченко [97, с.218] про брата Шкурупія, геройство переможе страх. 

Певна річ, адресант у кореспонденції повідомляє новини, факти, знаючи, що 

його розуміє адресат, який є однодумцем. Але коли приватний лист буде 

надрукований, матиме ширший обіг, тоді кожен реципієнт текст 

сприйматиме відповідно до сформованого сприйняття світу, ідеологічних чи 

конфесійних настанов, як завважує С. Фельман, «читач потрактовує текст 

відповідно до свого досвіду та підсвідомості» [198].  

Прозаїк, застосувавши компліментарну концепцію художнього 

зображення людини і світу, змальовує персонажів симультанно у двох 

вимірах. Прикладом цього є його новели «Final», «1941», «Лист», в яких 

прочитується поєднання раціональної й ірраціональної парадигм. 
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Ірраціональне пізнання світу (екзистенційна, ніцшеанська, постмодерністська 

концепції) актуалізує світ, який непідвладний розумові. У творах 

раціонально/екзистенційних, раціонально/ірраціональних центральна увага 

зосереджена на досягненні істини поза раціональними видами духовної 

діяльності, що ними є уява, воля, емоції, інтуїція, інстинкт, позасвідоме, 

містика. В оповіданнях «Роки вагання», «Мрії», «Іванко» ірраціональна 

концепція творення письменником художнього світу уможливлює зобразити 

специфічно людське існування, яке, зазвичай, характеризується як 

«позамежове» (трансцендентальне) у відношенні до натуралістично-

психологічних параметрів буття. Автор розкриває образ свободи, що 

корінням сягає людського духу, проявляє себе через «внутрішній» світ. Для 

підсилення достовірності зображеного письменник вдається до художнього 

моделювання оніричного простору. Олександер Смотрич за допомогою 

оніричних компонентів (ідейно напружених, конфліктних, химерних, 

одивлених) конструює поетику умовності, психологічний зміст, унаслідок 

чого відбувається художня реконструкція підсвідомого на рівні сприйняття 

персонажем складних психологічних візій іносвіту.  

Персонаж новели «Іванко» перебуває в оніричному просторі, в царині 

парадоксального містичного світу. Хлопчику сниться, що батько збирається в 

далеку дорогу, а куди й пощо, не знає: «О! – зорі падають. А як висипались – 

тільки ніч на небі. 

Сильно і боляче хтось штурхає його в бік, а він ані розплющити очей, 

ані сказати не може...» [129, c.83]. У новелі автор застосував дуалістичну 

функцію «оніричне – гротеск» як художній прийом, що підсилює сприйняття 

контакту несвідомого з неможливим. Таких моментів у новелі кілька, де 

читач має змогу глибше «зануритися» у внутрішній світ індивідуального 

стану Іванка й прочитати навіть те, що криється поза текстом чи авторською 

уявою. У новелі розкрито тему несприйняття селянином нової більшовицької 

влади, порушено проблему людини і громадянського змагання, що стала чи 

не центральною в художній практиці прозаїка. В оніричний простір персонаж 
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утік від незатишного світу, опинившись у соціальній ізоляції. У 

внутрішньому світі Іванка «Я» бореться з «Іншим», що ним є нова 

пролетарська влада. 

До речі, і Кріс Ґрір індивідуальні стани розглядає в аспекті соціальної 

ізоляції, що йменується «Іншим», а Інакшість характеризується поляризацією 

та маркуванням включення / виключення в опозиційних класифікаційних 

системах [201, с.20]. Образно кажучи, не самотньою позасвідомо почувається 

людина лише в материнській утробі. Та й самітність не можна назвати 

свідомим вибором. Відсутність у персонажа духовної близькості зі світом 

підживлюється страхом перед новими знайомствами, боязню вийти «за свої 

межі», і тоді особистості нічого не залишається, хібащо «закритися» у 

нереалізованому, невизначеному просторі. Терапія самотності реалізується у 

сновидінні, позасвідомому світі. Для персонажів сон є значно важливішим, 

ніж незатишний реальний світ: у сні можна «зустрітися», з ким волієш, 

«здійснити» мрії і бажання.  

Творення своєрідної подорожі до іносвіту, потойбіччя розкривається в 

ірреалістичній картині позаземної цивілізації. З. Фройд вважав, що 

ідентифікуючи себе з іншим, особистість втрачає впевненість у своєму «Я», 

або замінює його на ідентичність «іншого», відбувається взаємообмін «Я» з 

«Іншим» [199]. В оповіданні «Заповіт» О. Смотрич з іронічним підтекстом 

передає сон персонажа Степана Харитоновича, «і потім – дивний сон, в 

якому нібито він, тобто Степан Харитонович, з великим натхненням написав: 

«Як умру, то поховайте...». Причому в оніричний простір автор «вселяє» 

інтертекст, який, за визначенням Р. Барта варто пов'язувати не з «історією... 

не відношеннями детермінації, а відношеннями цитації» [7, с. 424]. 

У новелі «Іванко» закцентовано на сновидінні наприкінці твору. У 

такий спосіб прозаїк розкриває підсумкову картину, де чітко увиразнена 

авторська думка, авторський задум, в якому, залучаючи до структури малої 

прози сон, вказує на підсвідомість героя. Робота його пам'яті ускладнена 

символічною інтерпретацією майбутнього. Відтак увиразнюється проблемне 



107 
 

 

поле новели, передача художніми засобами внутрішнього стану персонажа, 

його переживань, що зумовлені внутрішніми й зовнішніми факторами: 

проводиться паралель між картиною сну (позасвідомим) й реальним буттям. 

Сновидіння вражає юного Іванка, розкриває гостро виражений психологізм 

персонажа, його підсвідоме передчуття в часовому зрізі: нинішнього і 

майбутнього життєвого випробування. Через картину сну прозаїк підказав, 

розкрив читачеві ідейно-композиційну модель, в якій оприявнено рух 

центрального соціального конфлікту.  

Закцентовуючи на юнґівській теорії структури людської психіки, 

Зенон Дудек виокремлює чотири концептуальні групи сновидінь: архетипні, 

профетичні, компенсаційні та кошмарні [197, с. 19]. Архетипні – ідеї, 

переживання, що підсвідомо діють на свідомість, коли людина прокинеться й 

обмірковує сон. Профетичний сон ґрунтується на трактуванні дійсності з 

позиції трансцендентного, видіння, пророцтва, осяяння. Компенсаційний сон 

(заміщення) сприяє зберегти певну душевну рівновагу в період, коли людина 

відчуває незахищеність, нервове збудження, ущемленість. Кошмарні сни 

насичені тривогою, переляком і деталями, про які особистість, 

прокинувшись, добре пам'ятає. Польський психолог Зенон Дудек, на жаль, 

виділяє лише чотири модифікації сну, оминувши інші види, такі як 

фактичний, віщий, сон наяву, фізіологічний, експресивний, повторюваний, 

усвідомлений, творчий тощо. К.-Г. Юнґ, до якого апелює дослідник, 

інтерпретуючи позасвідомий простір, заторкує сновидіння й виводить 

формулу: вони (сни) містять у собі архетипи колишнього, компенсують 

відсутність минулого, трансформувавши його в теперішнє, зокрема втрату 

належного зв’язку з природою чи відсутність містичного в житті індивіда 

[190, с. 93].  

В оповіданні «Письменник» О. Смотрич застосовує контрастний 

прийом побудови сюжету, в який для підсилення негативного образу героя 

«вмонтовує» його згадку про кошмарний сон. У такий спосіб підсвідомим 

малюнком автор ніби намагається «розкласти» психологію персонажа на 
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складники, в яких увиразнюється ціле. Надто «спостережлива» і далека від 

культури сусідка постійно стежить крізь вікно за творчою роботою 

письменника. Він, за її логікою, «як розходиться вночі, ну просто, як вовк у 

клітці... Мені від усього цього якісь кошмари сняться! Одного разу мені 

землетрус приснився» [129, с.238]. У наведеній цитаті вловлюється 

прихований психологізм. Дослідниця І. Ойседжі, аналізуючи реалістичну та 

ірреалістичну позиції, резюмує, що це «інтра-психічний досвід, який чітко 

розшифровує психосоматичні травми історичного періоду часів рабства» 

[211, с. 424]. Так, О. Смотрич за допомогою оніричних компонентів створює 

психологічний конфлікт твору, персонажі якого перебувають в 

тоталітарному світі, під пильним пресом однопартійної ідеологічної 

диктатури.  

Вважаємо, що ефект інтеграції бінарних полюсів реального та 

ірреального, свідомого й підсвідомого досягається у прозових текстах автора 

завдяки запозиченню, привнесенню специфічних жанрово-стильових 

прийомів (умовні форми з неправдоподібним світом, монтаж, потік 

свідомості, абстрактні форми, символічні моделі пізнання довкілля), адже 

означений спектр жанрово-стильових трансформацій домінував у царині 

малої прози західноєвропейської літератури повоєнного часу. 

 

 

3.2. Діалог як форма поетики автора в аспекті екзистенційного 

художнього поля 

 

Діалог як засіб художньої образності, як самостійний літературний і 

публіцистичний жанр дійшов до наших днів ще з античної доби, зокрема 

«Діалоги» Платона. Українська література репрезентована діалогічними 

творами середньовіччя, форми диспуту знаходимо у прозі і філософських 

працях Ф. Прокоповича, С. Оріховського, Г. Сковороди. Різдвяні, великодні 

діалоги на релігійно-побутові теми зустрічаємо у «Вірші з трагедії «Христос 
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Пасхон» Григорія Богослова» (1630) Андрія Скульського, «Розмисел про 

муку Христа Спасителя нашого» (1631) Іоаникія Волковича, «Dialogus de 

passione Christi» (1670) – «Діалог на страждання Христа» (1670), «Слово про 

збурення пекла» (кінець XVII – початок XVIII ст.), «Вірші на воскресіння 

Христове і інтермєдіум, і Епілог» (початок XVIII ст.), «Діалог, коротко 

зібраний на персон сім, на дві частини розкладений» (кінець XVII — початок 

XVIII ст.) та ін. Професор Г. Волинка резюмує: «Діалог як філософський і 

літературний жанр має давню традицію. У філософії запроваджений 

Сократом як найкраща форма «дослідження своєї або чужої душі» [23, 

с. 285]. Окремі дослідники вважають, що «діалогічний жанр у XVIII ст., хоч і 

має ряд цікавих, навіть видатних розробок, починає занепадати; найвищий 

розвиток він мав у першій половині XVII ст.» [35]. На наш погляд, діалог не 

може зникати, бо це є один із важливих чинників організації усного 

мовлення, що його письменники художньо реалізують в тексті задля 

розкриття характеру персонажів, їхнього світогляду, внутрішнього світу, 

зображення екзистенційно-онтологічної психології й антропології. Філософія 

діалогу конкретизує й позалінгвістичні засоби вираження через міміку, 

жести, інтонацію наратора.  

Через діалог людина пізнає світ, констатує розуміння культури, основ 

буття. Дослідник філософії діалогу М. Бахтін стверджує: «Бути – значить, 

спілкуватися діалогічно», але «Один голос нічого не закінчує і нічого не 

вирішує. Два голоси – мінімум життя, мінімум буття» [9, с. 294]. Науковцеві 

йдеться про те, що діалог є «подією буття», діалог для М. Бахтіна передовсім 

є фундаментальною екзистенційно-онтологічною категорією, при цьому 

треба брати до уваги дихотомію зовнішньої і внутрішньої діалогічності, як й, 

утім, інтенціональності.  

Ми розуміємо діалог як комунікативний акт двох осіб, усвідомлюючи 

при цьому опозиційний компонент «Я» і «Ти» в ореолі «Інших», саме так, бо 

в художньому творі увиразнюються особливості ситуативного і побутового 

мовлення. Ситуативність мовлення є реакцією на суспільні процеси, ситуації, 
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чинники, зумовлені певною тематикою співрозмовників, ставлення «Я» – Ти» 

до «Інших» безпосередньо чи опосередковано, заочно. В такому разі репліка, 

зміст, діалогічна «пластика» визначаються контекстом епізоду чи цілого 

твору, а не тільки наміром мовця» [70, с.199].  

На комунікативній функції діалогу наголошує Г. Гессе, який в сюжетну 

канву роману «Гра в бісер» уводить епістолярний жанр: Йозеф у листі до 

Магістра музики висловлює сумнів, мовляв, «мені ще не ясно, чи Плініо 

сподівається знайти в мені однодумця, чи йому тільки потрібен 

співрозмовник. Сподіваюся, що слушне це друге припущення, бо навертати 

мене в свою віру означало б штовхати мене на зраду й руйнувати моє життя, 

тепер назавжди пов’язане з Касталією» [25, с.95-96].  

Аналізуючи твори О. Смотрича, помітним для нас є те, що прозаїк 

найчастіше звертається до діалогічної поетики портретописання. Виключно 

на діалогічному мовленні побудовано оповідання «Ранок», «За дверима», «В 

зоопарку», «Гість», «На кладовищі», «Жебраки», що увійшли до книжки 

«Вибране» (1952), «Початок», «Двадцять вісім», «Дитяче», «Спадковість», 

«Джентельмени», «Примус», «Оригінал», «Письменник», «Хлопчик», 

«Біологія», «Хвороба», «Самітність», «Обнова» – з книжки «Подорож у 

країну ночі» (2010). Прикметно, що прозаїк вдається до різних стилістичних 

засобів при художньому творенні діалогу, серед них рідкісна фігура – обрив 

(замовчування), що зазвичай позначається трьома крапками. О. Смотрич же 

виділяє обрив знаком питання і знаком оклику для підсилення діалогічної 

ситуації. У такий спосіб автор залишає реципієнтові можливість самостійно 

домислити невисловлену фразу, як й обірвану фразу, позначену тріадою 

крапок. Означений стилістичний прийом вживає при передачі напруженого 

психологічного стану персонажів у критичний момент, як то прочитуємо в 

новелі «Перед лицем чину»: «Отже, з усіх поглядів, найкраще буде, коли він 

сам себе застрелить! А?!» 

– ?!! 

– ?! 
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– ? 

– Чого ви здивувались так, панове? Це ж так просто і логічно...» [129, 

с.33].  

Епік вдається й до такого стилістичного засобу, як внутрішній діалог, 

розмова із собою, наодинці. Внутрішня автокомунікація репрезентує 

протилежну смислову позицію, яка при існуванні невирішеної проблеми, 

наче «вживлена» у внутрішній світ й перетворена суб'єктом в емоційну 

внутрішню структуру у вигляді розмислів, неспокою: «Інколи Платонові 

Павловичу думалося, що в одруженні, як і в політиці, нема ніякого вибору і 

що всі ці розмови про рівність та свободу, сказати б, Химині яйця і нічого 

більше» [7, с.35]. Екзистенційна модель для персонажа в даному разі є 

механізмом захисту, екзистенцією тривоги, усвідомленням максимальної 

стурбованості; подібне прочитується на певному рівні внутрішнього 

конфлікту учасника діалогу. У цьому ж творі автор у внутрішньому діалозі 

застосовує натяк: «Слідчий ліниво курив цигарку, дивився на Інночку і думав: 

до чого ж вони різні... І мав рацію Лев Толстой, ліниво думалося слідчому, 

одна тримає чоловіка за душу, а інша за щось інше...» [137, с.37]. 

Екзистенція діалогу змодельована й в авторському відступі, причому із 

застосуванням сфрагіди задля підсилення іронії: «Але в житті, як сказав 

Смотрич, нема вічного суму, як і нема вічної радости. Пройде кілька днів – і 

Платон Павлович... знову міситиме ногами пісок» [137, с.36-37]. 

Заглиблюючись у художній світ письменника, нами виявлено цікаву деталь: 

внутрішній монолог переважає у прозових творах для підсилення іронії, 

сарказму, висміювання внутрішнього світу персонажа, як, скажімо, в 

оповіданні «Мрія», де Клавдія Іванівна, позираючи на шофера, 

розмірковувала: «О, я б дала з ним раду!» – сама до себе говорила Клавдія 

Іванівна, пускаючи через обидві ніздрі дим. – «Я й не з такими давала раду!» 

[129, с. 94]. Внутрішній діалог в аспекті екзистенційного художнього поля 

передано тривогою за майбутнє, тривогою відчуження: «Отримавши моє тіло, 

– думалося Степанові Харитоновичу, – «неодмінному» секретареві не буде 
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вже кому дати розписки за отримане... І Степан Харитонович, може, вперше в 

житті пошкодував, що він ніколи не одружився» [138, с. 16].  

У новелі «Гість» епік вдається до діалогічної інтертекстуальності: 

«Мовчали, і в тому мовчанні хтось тихо заводив, тихо і розтяжно –  

«За Сибіром сонце сходить»... 

«Ви на мене Кармалюка / Всю надію майте...» [129, с. 80].  

З нашого погляду, наведений зразок інтертекстуальності є необмеженим 

в часовому зрізі діалогічним текстовим наповненням, що притаманно 

художній літературі, художній свідомості: розкрити смислотворчу і 

формотворчу основу через діалог автора з «чужим текстом» й оприявнити 

матрицю спектру міжтекстових відносин. Читацька рецепція при цьому 

виконує функцію «співавторства», оскільки прозаїк не вказує на творця 

запозиченого тексту, в такому випадку реципієнт сам домислює, дешифрує 

його. Автор іноді вдається до синтезу інтертекстуальності, тобто у «чужому 

тексті» поєднуються усна народна творчість й слова конкретного автора. 

Персонаж оповідання «Мрія» Клавдія Іванівна читала щось з Пушкіна чи 

Лермонтова. Однак найчастіше вона декламувала: «Мечты, мечты – где ваша 

сладость? / Ушли мечты – осталась гадость» [129, с. 94]. У першому реченні 

автор наводить рядок з вірша О. Пушкіна «Пробудження», в другому – його 

перефразування народом, як анекдотичний варіант, чим підкреслює 

інтелектуальну обмеженість літературного героя, бо насправді жінка не знала 

творів ні Пушкіна, ні Лермонтова. Автор внутрішню мову героя «виносить» 

назовні, ніби декодує думку персонажа зі збереженням відповідних 

граматичних особливостей. У такий спосіб мова індивідуума стає не 

езотеричною, не прихованою, а набуває зовнішньої форми через авторську 

«звукову оболонку». Дихотомія внутрішня-зовнішня мова має психологічний 

зміст: залучений в художню структуру внутрішній діалог розкриває не лише 

характер персонажа, а й змальовує його внутрішні роздуми про світ і людину 

в ньому через емоційний стан: радість чи тривогу за певні суспільні явища, 

події, радість чи неспокій, упевненість чи сумнів за майбутню бесіду зі 
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співрозмовником, з яким може бути або повноцінне спілкування і 

взаєморозуміння, або неповноцінне.  

Відповідно до визначення А. Россохіна, внутрішній діалог є 

«інтрапсихічним процесом, що протікає в мовній діалогічній формі і 

спрямований на з'ясування інтелектуально-неоднозначної, особистісно-

емоційно-значущої, конфліктної проблематики», внутрішній діалог 

увиразнює зіткнення антитетичних смислових позицій, є «способом 

«уживлення» і переробки суб'єктом емоційно насичених, особистісно та або 

інтелектуально значущих змістів свідомості, які можуть бути і позитивно 

заряджені»; внутрішній діалог відображає «прийом художнього зображення 

внутрішнього світу літературних героїв» [115, с.152].  

За визначенням психологів, внутрішній діалог – це інтеральний 

монолог, розмова з самим собою. Персонажів-інтералів можна назвати до 

певної міри егоїстами, які почуваються господарями долі. Особистості із 

внутрішнім локусом контролю приписують собі деякі події, явища, що до них 

не мають найменшого відношення. Інтерали характеризуються 

доброзичливістю і незалежністю, наполегливістю і врівноваженістю, 

передбачливістю ситуацій і надмірною інтуїтивністю; вони прораховують всі 

можливі варіанти проблеми, що можуть «стрітися» на їхньому шляху. Однак, 

до думки А. Россохіна можемо додати, що кожний індивід носить в собі не 

лише частину впевненості у власних силах, здібностях, а й долю самої 

психологічної залежності від обставин. Викликає заперечення і той факт, що 

інтеральному монологові не слід надавати першість у людській психіці, бо 

він з'являється пізніше від потоку свідомості. Водночас позитивним є те, що 

розмова з самим собою допомагає організувати думки персонажа, які 

письменник «вловлює» й намагається передати читачам як апріорі 

художнього прийому. Щоб краще зрозуміти інтерала, варто прочитати будь-

який вірш: у ньому яскраво відображено внутрішній монолог поета. 

М. Бахтін художню творчість, що народжується у свідомості автора, називав 

діалогом, як автокомунікативну дію, що породжує дихотомію функцій: 
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творець (креативна), читач (рецептивна функції).  

У діалогічне поле О. Смотрич «вмонтовує» імпресіоністичний 

малюнок, застосувавши водночас художній прийом – іронічну алюзію на 

внутрішній діалог, такою ремаркою: «Рибалите? Це ви самі від себе втекти 

хочете! Це так, як мій дід. Ну, каже, Семене Ігнатовичу, за вудочки і втечемо 

від самого себе, і від всякої там індустріялізації... Мій дід цілий час сам до 

себе говорить. Це, каже, результат нашої перемоги на всіх фронтах» [129, 

с. 246]. 

Зауважимо, що проблеми розуміння й потлумачення художнього 

тексту дискурсивно розробляли науковці впродовж ХХ ст., поєднуючи 

літературознавчі теоретичні концепти в комунікативний ланцюг (автор-

текст-читач), що і сьогодні залишається актуальним теоретичним 

узагальненням. Так, Е. Гуссерль завважував: «Універсальність абсолютного 

духу охоплює все суще в абсолютній історичності, яка включає і природу як 

духовний витвір. Тільки інтенційна, а саме трансцендентальна, 

феноменологія здійснила просвітлення завдяки своєму вихідному пунктові й 

своєму методові» [30, с. 93]. Коментуючи тезу Е. Гуссерля, підкріпимо її 

висловлюванням М. Бубера, який стверджував, що «сьогодення – не те, що 

подібно шліфуванню, чи мисленно те, що позначає зафіксований момент 

завершення «минулого» часу, видимість зупиненої течії, але і сповнена 

теперішність, є лише постільки, поскільки є дійсність, яка протікає сьогодні, 

в цей час – зустріч і ставлення. Дійсність виникає лише через тривалу 

присутність Ти» [79, с.22]. У такий спосіб науковець закцентовує нашу увагу 

на філософії діалогічності в історико-теоретичному, філософському, 

психологічному, комунікативному просторах,  

Інтерали бувають надто лояльними і чесними; такі Смотричеві 

персонажі зазвичай самодостатні особистості, які цінують щирі дружні 

відносини, але, коли не досягають бажаного результату, тоді стають 

агресивнішими, носять у собі неспокій, тривогу, роздратування. Внутрішній 

діалог прозаїк передає думками і ставленням «Я» до «Іншого». Показовим 
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прикладом психологічного малюнка внутрішнього дискомфорту є образ 

Марти Тимофіївни (оповідання «Феномен»), яка носить в собі і не виказує на 

зовні таємні почуття до інтелігентного квартиранта Олексія Олексійовича. 

Коли чоловік не звертає на неї уваги, сидить постійно в книжках, тоді «Марті 

Тимофіївні хочеться вихопити з рук Олексія Олексійовича книгу і тарахнути 

нею по його лисіючій потилиці, часом самій хотілося стати книгою, щоб 

Олексій Олексійович з любов'ю та ніжністю, тримав її, тобто Марту 

Тимофіївну, і не зводив з неї очей...» [129, с.97]. 

Смотричеві зовнішні діалоги різновекторні: енергійні, конфліктні, 

психологічно вивірені, характеризуються максимальною лаконічністю 

форми, увиразнюють складність людських взаємин. Так, передаючи 

суспільну трагедію тоталітарного світу в совєтському просторі 30-х рр. 

минулого століття, в оповіданні «Дитяче» через діалогічне мовлення передає 

екзистенційну модель тривоги дорослих:  

«А твій тато хто?» 

«Не скажу!» 

«Мабуть асенізатор?» 

«Дивися, щоб твого тата не повіз!» 

«Куди?..» 

«Не знаєш куди?! В – тюрму! Мого батька всі бояться!» 

«А я не боюся!» 

«Бо ти ще молокосос, зрозумів?.. Мій батько з такими не пачкається!» 

«А з якими?»  

«Постарішими! Бо він – капітан безпеки, зрозумів!» [129, с. 202]. 

Автор наче «зливається» в діалогічних репліках з персонажами, 

моделюючи тривожний незатишний світ крізь призму їхньої мови. 

Аналізуючи означений твір, нами спостережено, що майстер слова 

забезпечує цілісність діалогічного поля засобами емоційно-стилістичних 

компонентів, інтонаційного забарвлення. Слушною є думка В. Виноградова 

про те, що склад мовленнєвих засобів, їхнє функціональне призначення і 
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застосування визначаються ставленням самого автора до зображеної 

дійсності [21, с. 275].  

У проілюстрованому вище текстовому діалозі вловлюється симпатія, 

любов до своїх неповнолітніх героїв, з одного боку, й тривога, антисимпатія 

до тих, хто сіє зло, неспокій, смерть, штовхає особистість до відчуження 

антинародними репресивними діями, прочитується внутрішній спротив, 

протест автора до тих, хто наповнює нещасними людьми тюрми і табори, як 

дешевою робочою силою задля побудови недосяжних вершин комунізму в 

єдино взятій країні.  

Всесвіт персонажів, на наш погляд, оприявнюється «суб'єктивізацією» 

образу автора прозового твору, завдяки чому розширюється художній 

простір філософських узагальнень. Одначе хоча й образ автора 

«суб'єктивізується», все ж таки його не можна ототожнювати з 

літературними персонажами. Автор за своїми героями спостерігає наче 

збоку, дистанційно, і таке дистанціювання сприяє кращому художньому 

змалюванню довкілля, дійсності та її мистецького освоєння через виміри 

людського буття (інтенційність), сенсоформуючому відношенню свідомості 

особистості до світу, предметного відчуття. Такі діалоги Н. Болотова 

позначає високою суб'єктивністю, в яких репрезентовано конкретну лексику, 

можливо навіть просторічну, розмовно-побутового стильового забарвлення 

[15, с. 162], але при цьому сенсоутворююча, сенсоформуюча функція 

оприявнюється у творчому процесі, в результаті якого відцетроване «Я» 

екзистенційно протистоїть середовищу. Крім того, сенсоутворююча модель 

здатна саморозкриватися в часі змістовими домінантами, увічнюючи момент 

життя, про які К. Волинський говорив, що «...саме завдання художньо 

увічнити певний момент життя<...> «працює» на вищу мету – аналітичне 

розкриття людських першооснов народного життя, вияснення зрослої 

значимості людини у життєвому вирі, в долі країни і всього світу» [24, с. 19].  

Оповідання «Хлопчик» за композиційною будовою уподібнюється до 

твору «Дитяче», але відрізняється лише тим, що тут діалог відбувається між 
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школярем і дорослим чоловіком, який з вудочкою сидів над ставком. Уже з 

перших реплік читач усвідомлює трагедійність буття, екзистенційність, що 

передається внутрішнім неспокоєм, тривогою за майбутнє. Хлопчик сказав: 

«У цьому ставку риба не ловиться!» 

«А це ж чому?» спитав чоловік і поглянув на хлопчика. 

Хлопчик сплюнув у воду і сказав: 

«У революцію в цей ставок ігумена кинули... Живого» 

«Ну?..» 

«Ну, раки, кажуть, його з'їли...» [129, с. 244]. 

Суб'єкт / об'єктне зіставлення, продемонстроване автором у тексті, 

спрямовує реципієнта на пошук істини, логічний зв'язок причиново-

наслідкової, конкретно-емоційної оцінки дійсності, при цьому враховуємо 

постійну, нерухливу філософську формулу, яка підказує, що механізм не 

зможе замінити людське серце чи мозок, об'єкт ніколи не зможе мислити, як 

особистість, бо лише людина, на переконання К. Фролової, у цій системі 

(суб'єктно-об'єктній) здатна виражати своє ставлення «до всього, що її оточує. 

Це емоційна почуттєва оцінка навколишнього середовища, природного і 

суспільного, явищ в ній: «прекрасно! потворно! гніваюсь, схвалюю, 

страждаю, відчуваю задоволення і так далі – все це конкретно-емоційні 

оцінки» [174, с.21].  

Письменник заторкує антропологічний аспект буття людини в період 

соціальних зрушень, потрясінь, коли особистість відчуває ворожість, 

нещирість у ставленні до себе, вживається у відчуження. Прочитавши твір 

«Хлопчик», звертаємо увагу на певну стильову спорідненість О. Смотрича з 

Ф. Кафкою, особливо з його оповіданням «Перевтілення», де також трагізм, 

песимізм світогляду автора трансформовано на відчуття ворожості світу та 

людини, відчуженні індивіда, на його самотності. І у Ф. Кафки, і в 

О. Смотрича спостерігаємо песимістичну аксіому, що виражається 

позатекстовим застереженням: на людину постійно чатує небезпека, яка може 

з’явитися в будь-яку хвилину й знищити її. Діалогічне поле в оповіданні 
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«Хлопчик» яскраво ілюструє взаємини між людьми (подружні, сімейні, 

суспільні), вони (взаємини), за авторським версіюванням, є лише видимістю, 

умовністю, трансцендетальністю ситуацій індивідуальної свідомості, не 

набутої в процесі життєвого досвіду. Осмислюючи власні перспективи 

особистості, прозаїк через діалогічне мовлення демонструє екзистенційний 

простір твору: 

«Я знаю, хто ви!» 

«Я бачу, що ти все знаєш!» 

«Ви знаєте Соньку Трухлу! Ні?..» сказав хлопчик і засміявся... «Я знаю, 

бо Сонька наша сусідка. А знаєте, хто за нею тепер ходить? Ніколи не 

вгадаєте! Вона тепер живе на широку ногу – у неї одних патефонів може п'ять 

штук...». 

«Гаразд, гаразд... Так хто ж за нею тепер ходить?» спитав чоловік і 

підвівся на ноги. 

«Ви тепер у повній відставці! Кришка, каже Сонька! Побудуємо тепер 

життя, як в романі, каже... Вона тепер не з бувших!» 

Чоловік доторкнувся до хлопчикового плеча і прошепотів: 

«Ти серйозно? Хто ж тепер за нею... Ні, ти скажи... Ну?» 

Чоловік змотував вудочку. Хлопець мовчав якусь мить-другу, потім 

хитро посміхнувся і сказав: 

«Я вам скажу! В мутній воді, кажуть, тепер добре ловиться! Спробуйте. 

Спробувала ж Сонька!» [129, с.246-247].  

У даному разі О. Смотрич відчуженість однієї особи «нашаровує» на 

відчуженість другої з причини стратифікаційної нерівності, спостерігаємо як 

взаємодіє, а потім відштовхується точка зору персонажів стосовно 

висловленої хлопчиком уголос суспільної події, як у старшого чоловіка 

відбувається внутрішній психологічний злам. Завдяки комунікативному 

мовленню відкривається образ «людина в людині», пізнання «Іншого». У 

праці «Діалог як структура буття» Т. Ліфінцева пише: «Діалог, на думку 

Бахтіна, є спосіб взаємодії свідомості» [69, с. 15]. Проілюстрований художній 
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текст свідчить, що антропологічний аспект діалогу краще увиразнюється в 

матриці суб'єкт / суб'єктних взаємовідносин, де образи персонажів ємкіше 

розкриваються не лише в пізнанні себе, внутрішнього «Я», а й упізнаваності 

«Інших». Підсилюючи попереднє твердження, зішлемось на тезу М. Бахтіна, 

який сказав, що «лише у спілкуванні, взаємовідносинах людини з людиною 

пізнається «людина в людині» [9, с. 294], хоча, з нашого погляду, М. Бахтін 

нічого нового не відкрив, він просто по-іншому проінтерпретував думку 

М. Бубера, який ще 1923 року в праці «Я і Ти» вивів подібну формулу 

діалогічності, розвинувши її у подальших працях.  

Через діалог О. Смотрич майстерно передає суспільно-політичну 

ситуацію на селі початку 30-х рр. минулого століття в момент насильницької 

колективізації, коли всі працюють на одного вождя, що сидить в Кремлі і 

розпоряджається чужою працею, все забирає в «державні засіки», а 

колгоспникам, тим, хто справді вирощує аграрну продукцію, зерно продає, 

правда, за півціни. Селяни не хочуть такого усуспільнення, відчуваючи 

соціальну несправедливість, обман: 

«Дивися – і він тієї ж!» 

«А я кажу – мовчать! Я знаю, що кажу!» 

«А це ж як – добровільно, чи як?!» 

«Звісно, що добровільно!» 

«Правильно! Якщо так, то можна ще витримать... Котрий хоче, нехай 

іде!»  

«Хто хоче, хто хоче?!» 

«Ану не балакати! Моє діло тут вас усіх попередити, а хто не піде 

добровільно, того... ну, ви самі знаєте...» 

«Той кору їстиме, а?!» 

«А то вже, що схоче те й їстиме! Понятно!.. Ти, як Васьчині батьки... не 

хотів здати – землю їсть!» («Наступ») [129, с.182]. 

Філософія природи літературної діалогічної форми – це цілісна 

універсальна система екзистенційно-світоглядного ставлення людини і до 
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упорядкованого макрокосму, й до «бунтівного» мікросвіту. Останній завжди 

прагне підпорядкувати собі Всесвіт, оскільки людській досконалості немає 

меж. Так і маленький персонаж порушив дисгармонію, ідилію і безіменного 

рибалки, і Соньки Трухлої (оповідання «Хлопчик»), до якої вчащав 

відставний офіцер спецорганів, але, довідавшись від хлопчика, що жінка «з 

бувших», зрозумів, що потрапив в халепу. Відкинувши почуття, залицяльник 

злякався від почутого, і думав, як то «накивати п'ятами». Позатекстово 

прочитується, що таки він припинить залицяння, бо на це вказує алюзія 

«чоловік змотував вудочку», що співвіднесена з фразеологізмом: втікати від 

небезпеки, від неприємної обставини, ситуації. М. Бубер у дослідженні «Я і 

Ти» акцентував на рефлексивності індивіда, який найкраще проявляє себе у 

мові, у спілкуванні зі співрозмовником (Іншим), науковець виводив формулу 

діалогічності по-своєму: «Не існує Я самого по собі, є лише Я, засноване на 

висловленні Я-Ти і Я, виражене висловленням Я-Воно» [17, с. 16], хоча в 

цілісній парадигмі філософа простежується тріадна діалогічність: між 

людиною і Богом (метафізичний), людиною і людиною (антропоцентричний), 

людиною і світом (онтологічний виміри).  

У поетикальній структурі діалогу спостерігається авторська симпатія 

до зображення предметів. Як літературознавча категорія роль художнього 

предмету несе на собі смислотворчу функцію, не відкидаючи при цьому 

значення авторської інтенції й уявної візуалізації реципієнта. На нашу думку, 

предмет не лише деталізується у сфокусованому ракурсі читача, а й може 

нести естетичне навантаження (красу чи відразу), сприйматися як самостійно 

підкреслений образ, як конструктивний принцип, як об'єкт зображення. У 

Смотричевій прозі і поезії найчастіше предметно-речовий компонент 

уживаний як принагідна згадка, однак в наративній структурі вона (згадка-

згадування-нагадування) ототожнюється з реальною та художньою дійсністю: 

«Марта Митрофанівна не вірила в сни, вона не покладаючи рук працювала 

над Іваном Івановичем, мріючи мати якесь становище в світі, каракулеве 

хутро, еспанський шаль і різного роду трикотажну спідню білизну («Тріюмф 
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Марти Митрофанівни») [129, c.145]. Дизайнерський малюнок вказує не лише 

на художній прийом, синтезію мистецтв, а передусім на авторський прийом: 

предметним рядом яскраво подано характер персонажа. Жінка маніпулювала 

чоловіком настільки, що довела до cмерті. Словосполучення «не вірила в 

сни» – це авторська алюзія на те, що її мозок в оніричному просторі 

сприймав тривожні імпульси про трагічну долю чоловіка, але Марта 

Митрофанівна не звертала на подібні речі жодної уваги в досягненні 

меркантильних забаганок. Тут ірраціональний світ поєднано з раціональним, 

як художній засіб надання творові реалістичного забарвлення, наближення до 

дійсності.  

В оповіданні «Хлопчик» показовим є залучення в структуру діалогу 

зоологічних предметних термінів-явищ задля точності створюваного 

негативного образу. Підліток розмовляє з колишнім енкаведистом: «Раки, 

тритони, гадюки – всі змінюють шкіру. Людина, зрештою, також! Скільки вже 

таких, що змінили шкіру!» [129, с.245]. Подібний фразеологічний зворот 

автором вжито для порівняння, викликаного суспільними процесами, 

діяльністю людини. Рецептивна естетика вказує на паралельну смислову 

переакцентацію, заміну дії природних компонентів зоологічних істот шляхом 

персоніфікованої інтенційної трансформації, перенесення дії на людину, яка 

служить двом Богам. Таке порівняння є ситуативним, тимчасовим, 

характеризує людину з подвійним моральним дном. 

Предметно-речова сфера іноді стає центральною моделлю, довкола якої 

розгортається сюжет, як то ми спостерегли в оповіданні «Обнова». Персонаж 

довго стояв у черзі і приніс додому штани, які, коли чоловік приміряв, були 

закороткі. Не зважаючи на це, чоловік від них не відмовився, а із старих 

штанів кравчиня заходилась кроїти для його дружини нову спідницю. В 

оповіданні «Ідилія» предметний ряд вказує не лише на важкі побутові умови 

людини в совєтському тоталітарному просторі, а й на суспільні процеси, що 

вселяли страх перед системою, страх бути репресованим: «Катерина 

Потапівна спала на королівських вимірів ліжку. Над ліжком у гіпсовій 
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позолоченій рамі висів імпозантний портрет покійного Андріяна 

Теофановича. Петро Андріянович спав на вузькому дитячому ліжку, до 

котрого на ніч приставлялося два стільці... У себе під ліжками вони тримали 

по декілька старовинних нічних горщиків, що як уночі, так і вдень було 

зручністю неабиякою. Слід зауважити, що ці нічні горщики, своїми 

фасонами, формами і барвистим художнім оформленням далеко 

перевищували всяку пролетарську уяву про прекрасне, мистецьке і взнесле» 

[129, c.279]. Предметна характеристика розкриває в іронічному тоні ідилію 

совєтських міщуків про «щасливе майбутнє». Якогось дня імпозантний 

портрет впав, літня жінка це сприйняла за злий посил з небес настільки, що 

невдовзі захворіла і відійшла у вічність.  

Проілюстрований текст вказує на умови, в яких проживали його 

негероїчні персонажі, в яких їм довелося долати труднощі. Ті умови лякали 

Катерину Потапівну, бо вона не бачила виходу із скрутної ситуації, в яку її 

штовхали обставини радянського способу життя. Отже, О. Смотрич в 

оповіданні «Ідилія» людину і світ моделює в системі екзистенційного поля, в 

ореолі трагічного. Аперцепція художнього твору, знак, знаковість, 

асоціативність конкретизуються й актуалізуються в сприйнятті з іншими 

компонентами предметно-речової сфери, яка забезпечує письменникові 

допоміжну функцію в розкриті характерів дійових осіб. Антураж є 

домінантою в індивідуальному стилі художнього зображення 

антропологічного, філософського, морально-етичного середовища, сприяє 

породженню особливої манери оповіді, розгортанню сюжету; самі речі нібито 

є своєрідними «свідками» реального чи ілюзорного світу. Як ліричний 

матеріал, предметність стає способом езотеричного авторського «я», його 

приховування, натомість відкритішим для реципієнта є художнє мислення 

письменника.  

Предмет в О. Смотрича виноситься у заголовок діалогічного 

оповідання «Примус». Опредмечена назва твору несе формозмістове 

навантаження. На день народження син подарував матері примус. Однак 
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предмет є лише приводом для розгортання сюжету, бо мати не хоче, щоб син 

брав собі за дружину вчительку. Діалог розгортається довкола маминого 

заперечення, її поведінки. Психологічний портрет персонажа підсилюється 

зображенням внутрішнього світу персонажів, сповненого неспокоєм, 

роздратуванням. Для мами досить однієї згадки про синів вибір, бо, на її 

перенконання, «вчительку саму ще треба вчити». Син звертається до матері 

підвищеним тоном: 

«Облиш... Скільки я просив, казав... Все, як на вітер!.. Годі!.. Я жити 

так не можу!..» 

«Так, так! Те, що я хвора, тобі – наплювати! По-твоєму, я й хворості 

свої мабуть вигадую!.. Йди, Йди!.. Знюхався!..» 

«Ти замовчиш?! Облиш!.. Я також жити хочу!» – закричав син і кинувся 

до дверей. Варвара Антонівна забрала від очей руку і якусь мить-другу 

розгублено оглядалася по кімнаті. Раптом її погляд зупинився на примусі. 

Вона в ту ж мить схопила примуса і шпурнула його в розчинене вікно. 

Примус упав на брук і розбився» [129, с.227]. Предмет, звичайно не є 

причиною незгоди двох рідних людей, але через його призму письменник 

моделює характер персонажів. Предмет є символом людської незгоди «Я» у 

відношенні до «Іншого». Примус розбився, а отже, разом з ним розбилась 

сімейна ідилія Варвари Антонівни.  

Аналізуючи художній світ новел й оповідань, нами спостережено, як 

письменник через діалогічне мовлення персонажів майстерно осмислює й 

«уживлює» внутрішній і зовнішній світ у структуру художнього тексту, а 

передусім – розкриває екзистенційно-естетичне підґрунтя літературних 

творів. Вдаючись до поетикального діалогу в аспекті екзистенційного 

художнього поля, О. Смотрич моделює глибинні смисложиттєві порухи 

людської душі, пізнаючи істину буття, людини і світу. Центральним 

стилістичним прийомом при цьому є категорія відчуження, як центральна 

естетична ознака екзистенції, існування індивіда в дійсності, знеособленому 

світі нелегкого щодення. З приводу сучасного художнього зображення 
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естетизації відчуження Г. Токмань резюмує: «Глобалізація, що відбувається у 

світі, накладає відбиток на людину, яка має реагувати на цей процес: вона або 

вливається в нього, втрачаючи національні корені, або протидіє йому, 

зберігаючи окремішність, або свідомо вступає в діалог з реаліями дня, 

змінюючи себе і бережучи своє сокровенне «Я» водночас» [162]. 

Екзистенційне моделювання літературного діалогу тісно пов'язуємо з 

філософсько-естетичними координатами творчості О. Смотрича, його 

майстерністю, вправністю, креативністю у подоланні меж власного «Я». 

Смотрич зумів «заглянути» в душу персонажів і, застосувавши різні 

стилістичні засоби, трансформував їхній внутрішній світ у зовнішній через 

матрицю діалогічних текстів. Відтак внутрішня мова героїв набуває обрисів 

відкритості завдяки розширеним комунікативним ресурсам, зображально-

виражальним засобам.  

 

 

3.3. Конструктивістське й сюрреалістичне письмо О.Смотрича  

 

На відміну від доби соцреалізму, сьогодні важко здивувати когось 

жанрово-стильовою різновекторністю творення художнього світу. 

Еміграційна література ХХ ст. розвивалась у вільному світі, без остраху, без 

оглядання на будь-які «ізми» чи позирання на цензурні заборони у 

висловлюванні. Нині в незалежній Україні цензура виглядає примарною. 

Ведемо мову до того, що письменникам в Україні не завжди вільно можна 

було творити художній світ, хоча на початку минулого століття українську 

літературу стрімко охопили нові явища, що ними активно зацікавилися 

майстри слова, перейнявши передові ідеї західноєвропейської філософії, 

культури. Письменники намагалися утриматись на авангардних позиціях, 

позаяк надто помітними були занепад і криза суспільної думки. Літератори 

дошукувались позитивних ідеалів, зверталися до ірраціонального, 

містичного. Відтак на вітчизняному горизонті з'явилися нові художні 
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напрями, течії, критики все частіше вводили у свій лексикон літературознавчі 

терміни «авангард» (передовий), «декаданс» (занепад), «модерн» 

(найновіший, сучасний). Словом, новий час вимагав нових імпульсів 

творення української художньої літератури. За визначенням мистецтвознавця 

Д. Горбачова, український авангард – це «цілий материк світової культури», 

його вивчення тільки починається [167]. 

Доведено, що «в українській поезії XX ст. можна вирізнити три хвилі 

розвитку поетичного авангарду. Перша хвиля – це так званий історичний 

авангардизм 1910-1930 рр., представниками якого були В. Поліщук, 

М. Семенко, ранній М. Бажан. Поетичний авангард був покликаний до життя 

гострою необхідністю очистити українську поезію від застарілих тенденцій – 

консервативності, хуторянства, народницьких ідей, що в першій третині XX 

ст. гальмували художні пошуки митців. Проте на початку 1930-х років усі 

естетичні здобутки поетів-авангардистів були нівельовані під тиском репресій 

і засилля соціалістичного реалізму як «єдино правильного творчого методу» 

[166]. Вищенаведена теза потребує певного уточнення, бо перед тим, як 

нівелювати здобутки поетів-авангардистів, більшовицькі ідеологи в добу 

українізації вдалися до хитрощів: якщо усі модерністські течії в літературі і 

мистецтві були під забороною, то авангард існував до певного часу, особливо 

течія конструктивізму. Наприклад, заторкуючи створення «Пролітфронту», 

Г. Костюк згадував: «На першому засіданні Хвильовий інформував, що має 

згоду з «вищих сфер» про творення нової організації й обіцянку фінансового 

забезпечення видання місячника» [59, с. 80], що означало, за О. Ільницьким, 

quid pro quo, потрапити в немилість до влади, яка у такий спосіб 

«виловлювала» націоналістів, інакомислячих, а отже, ще був 1927 рік, «коли 

Скрипник особисто висловився про особливу довіру до авангардистів. 

Надходив кінець мистецького й організаційного плюралізму. Тепер модними 

стали слова «федерація» та «консолідація» [49, с.196].  

Професор Альбертського університету О. Ільницький, посилаючись на 

французьку дослідницю українського походження, уродженку Одеси, 
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Валентину Васютинську-Маркаде й аналізуючи футуризм, резюмує: 

«Європейський футуристичний рух став добре відомий в Україні майже з 

самого початку. Хронологічний аналіз, який зробила відома дослідниця 

українського образотворчого мистецтва В. Васютинська-Маркаде, доводить 

те, що колиска авангарду формується плідніше в Україні, ніж у Росії. Відомо, 

що російський футуризм був заснований в селі Чорнянка на Херсонщині у 

1910 році українцями В. і Д. Бурлюками, які вважали себе нащадками 

козацького роду» [49, с.6]. Унісонуючи думці О. Ільницького, отже, можна 

стверджувати, що український авангард на початку минулого століття 

активно розвивався не лише в образотворчому мистецтві, архітектурі, а й в 

художній літературі. Тому слушною є думка Валентини Маркаде, що 

«колиска авангарду формується плідніше в Україні», адже брати Володимир, 

Давид і Микола Бурлюки були чільними представниками поетичного 

авангарду, зокрема таких його напрямів як футуризм, сюрреалізм, 

конструктивізм. В. Маяковський свідчив, що саме Д. Бурлюк був його 

справжнім учителем, «Бурлюк зробив з мене поета… Щодня давав 50 

копійок. Щоб писати, не голодаючи» [89].  

Український поетичний авангард різко відмежовувався від застарілих 

художніх форм й докорінно змінював поетику як на жанрово-стильових, так й 

на тематично-проблемних позиціях. Аналізуючи український авангард, нами 

помічено, що у багатьох дослідників випадає з поля зору стилістична течія – 

конструктивізм. М. Ільницький взагалі ставить під сумнів авангардні потуги 

письменників, заявивши про це у заголовку статті «Чи був український 

авангард?» [48]. Певна річ, що був, як й існував конструктивізм, про що 

заявила у статті [12, с.50-52] й дисертаційному дослідженні [31] Г. Давидова-

Біла, яка у розділі «Конструктивізм з людським обличчям» аналізує 

динамічний спіралізм В. Поліщука, «конструктивістську» лірику і прозу 

М. Йогансена.  

Слушною є думка О. Ільницького про те, що в дослідженні варто 

усувати порівняльні екскурси, а на перше місце ставити пізнавальне явище, 
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щоб згодом «належно приміряти його до інших... самоокреслити його (явище. 

– І.Н.) в історії, теорії та творах» [49, с. 365]. Прислухаючись до думки 

діаспорного літературознавця, нами в першу чесргу окреслено короткий 

екскурс в історію українського авангарду, щоб об'єктивніше виявити й 

обґрунтувати модерний напрям у творчості О. Смотрича, бо, як зазначає у 

передмові до антології «Координати» І. Фізер, «світогляд поетів-емігрантів 

був перевантажений неймовірною трагедією їхнього народу... Втрачена 

батьківщина і майже травматична туга за нею в творчості цих поетів-

емігрантів є фактором великого значення. Вона часто-густо мобілізує їхню 

увагу, вона викликає надмірну ідеалізацію історичної минувшини... Україна 

для цих поетів була реальнішою дійсністю, ніж дійсність, у якій вони жили 

на еміграції» [40]. І це справді так, про що красномовно свідчать вірші 

О. Смотрича.  

Подаючи до друку в журнал «Березіль» (1991, №8), поет назвав цикл 

«Дещо з моїх немережаних віршів». Б. Бойчук писав: «Збірки Смотрича 

«Вірші» небезпечно межують з політичною публіцистикою... Словник його 

ніби «непоетичний», виповнений нецензурними й грубими прозаїзмами, які 

посилюють його загострену ефективність» [130, c. 112]. На жаль, Б. Бойчук 

далі не розвинув свою думку, не сказав, що такі вірші автора якраз і є 

ознакою конструктивізму, недарма ж їх автор назвав «немережаними». По-

перше, його твори увиразнюють образ автора, який належить до покоління, 

вихованого в тоталітарному суспільстві, а поезії – то відгук недовіри, 

ненависті до авторитаризму. По-друге, вірші репрезентують автора із 

загостреним відчуттям патріотизму, заглибленого в українське коріння, поета, 

чутливого до національних традицій, цінностей свого народу. Поетичні твори 

О.Смотрича є зразком українського авангарду; поет порушує «питання 

«національного» (Л. Лозова) в авангарді, який сам себе часто проголошував 

«міжнародним» ... воно [мистецтво] складне і заслуговує окремої уваги» [71, 

с.523].  
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Дослідниця Л. Лозова відзначає структуру модерного стилю, 

зауважуючи, що, «авангардними» визнаються футуризм, дадаїзм, 

сюрреалізм, поп-арт та ін.» (с.527), оминувши конструктивізм, залишивши 

читачам домислити, що вона свідомо чи несвідомо стилістичну течію 

віднесла позатекстово в «інші». Як бачимо, тут дослідниця на перше місце 

поставила не пізнавальне явище, а порівняльне, тому й залишила поза 

науковою рефлексією конструктивізм, який характеризується смисловою 

організацією, смисловою акцентаціює щодо одиниці літературного матеріалу, 

прозаїзацією, а поетичний словник письменника, на зауваження Б. Бойчука, 

якраз і виповнений «грубими прозаїзмами»: «Мова Смотричевих віршів 

буденна, розговірна й ляконічна, позбавлена незвичних стильових прийомів 

чи контурів; її завдання – якнайпряміше і якнайпростіше передати 

інформацію. Словник його ніби «непоетичний», виповнений нецензурними й 

грубими прозаїзмами, які посилюють його загострену афективність» [27, с. 

104-105].  

Аналізуючи модель світу та форми її художнього вираження в поезії 

О. Смотрича, на наш погляд, варто відійти від усталеної формули, заявленої 

ще за часів соцреалізму, згідно якої конструктивізм – це будова, осмислення 

формотворчих можливостей нової техніки, пов'язаною з індустріалізацією в 

СРСР, бо конструктивізм у літературі – це насамперед «агіт-поезія», газетна і 

плакатна мова, прозаїзація поезії (Б. Бойчук), що широко репрезентована в 

художній практиці поета. Автор-інтроверт має екзистенційно загострене 

бачення довкілля як світу хаосу, суспільства байдужого й агресивного до 

особистості, а отже, відповідно спроектовує надмірно чутливу реакцію на 

ліричного героя. Його герой – українець, який внутрішньо бунтує, протестує, 

виразно виступає опонентом існуючій тоталітарній системі на його рідній 

Батьківщині: «Мене болить, / здавалося б, подібний біль / лиш можна 

виразить / у звуках похоронного / хоралу... / Ні, краще не скажу, що України 

вже нема, / що бачив я, / як Україна / у тридцять третьому / конала» [130, с. 

101].  
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Означений вірш унаочнює «прозаїчність» ліричного героя, він ніби веде 

невимушену розмову з читачем про пережите непоетичним словником. 

Насправді плакатна, газетна мова, агіт-поезія допомагає автору краще 

передати антипатію до ворога, просторіше, ємкіше увиразнити 

антиколоніальнау проблематику. Автор колоніальне становище України в 

совєтській імперії переносить на конкретні особистості, як носіїв зла:  

Гей, енкаведе та й Енка веде! 

Гей, гей та й в енкаведе... 

Ой та й гей – тепер не те! 

Сидить Енко в ка ге бе! 

                 Гей... [132, с.20]. 

Поет конструює свій вірш на контрастах, наче інженер-будівельник 

споруджує будинок. Слушною є думка Г. Черінь, що О. Смотрич у віршах 

«хуліганив», одначе авторські «витівки», авторський настрій – це емоції, 

через які автор намагався якомога глибше донести свій біль, свої жалі до 

свідомості читача, розбурхати його національну гідність, пробудити від 

летаргічного сну, щоб не проспати Україну. Ю. Шевельов (Гр. Шевчук) 

зауважує, що поет, «виливаючи свій настрій, будує вірш, як інженер», на 

контрастах, «тому зміст завжди знаходить свою, властиву йому форму» [184, 

с. 11].  

Застосувавши грубий прозаїзм, поет підсилив загострену ефективність 

інвективного висловлювання. У такий спосіб, завдяки творенню вищого 

ступеня іронії, злої, уїдливої насмішки, поет заперечує ленінську ідеологію, 

яка насильницьки прищеплювала любов лише до однієї нації, однієї мови, а 

автохтони повинні щезнути.  

Представлені в конструктивістській поезії іронія, сарказм, гротеск 

позначено вербальними експлікантами інвективного фрейму. «Коли б зібрати 

зуби всі, / що були повибивані / в застінках большевицьких, / то можна було б 

з'їсти / цілий світ і закусити сонцем / з апетитом молодої кицьки» [130, с. 

105]. У художній системі Смотричевих текстів мовні знаки, повторимось, 
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маркують негативні елементи опозицій: «Я все про смерть – / тремтячими 

холодними устами / і все ж люблю життя я до нестями, / бо ж так, як раз мені 

/ один візник сказав: / – Куди не поганяй, / все ближче ями!» (с.57), або: 

«Вулиці за ніч просмерділись арештами / ліхтарі вуличні світилися / 

збляклими жертвами / хоч знав кожний – / наступної ночі приїдуть за 

рештою» (с. 104). У віршах присутні два «Я». Оцінка явищ, відсторонена 

дескрипція оприявнюють перше «Я», друге «Я» виражено в художній 

дійсності. Розмежування між ними простежується самопрезентацією, 

окремим голосом, який змодельований прямою мовою, яку сприймаємо як 

репліку. 

Публіцистичний виклад віршів анонсує конструктивістську поезію 

вербально-комунікативними засобами на рівні мікротексту, що наділяють 

слова експліцитно (очевидно) вираженою заперечною семантикою, 

просторово-часовою дихотомією «тут» («Я» – ліричний герой, наратор) і 

«там» («Інший» – тоталітарна система, несвобода), «колись» і «тепер». 

Розмірковуючи над Шевченковою квінтесенцією, поет іронічно висміює й тих 

українських «патріотів», які комфортно почуваються на чужині, забувши про 

багатомільйонне населення України, яке страждає від національного й 

соціального гніту: «В своїй хаті своя й правда / і сила і воля!» / Отак колись – 

«во время оно» / Шевченко, кажуть, десь / у «Кобзарі» / сказав. / 

Розміркувавши, що й до чого, / він у своїй хаті, під Торонтом, / для себе 

Україну незалежну / збудував» [133, с.13].  

Прикметно, що конструктивістські твори письменника виключно 

україноцентричні, вони не мелодійні, а просторічні, їх треба читати повільно, 

вловлюючи в іронічному ключі смисл. Осердя його думання лише про 

Україну, яка у ХХ ст. пережила апокаліпсис під імперським колоніальним 

гнітом. В унісон О. Смотричу В. Чапленко над дихотомією «своє» – «чуже» 

розмірковував так: «У теоретично-політичних настановах більшовицької 

національно-мовної політики «діалектично» поєднано різні суперечні 

моменти; з одного боку, позитивне для поневолених націй та мов і негативне 
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для більшовиків як носіїв ідеї «всесвітньої пролетарської революції», а з 

другого – негативне для поневолених народів та мов і позитивне для 

більшовиків» [179, с.7]. Авангардні вірші О. Смотрича увиразнюють 

контрастність, антагонізм між «Я» та «Інші», «Я» – це український народ, 

«Інший» – совєтська тоталітарна система, система зла.  

Авангардний поетичний світ О. Смотрича сповнений гротескною 

образністю, метафоричними максимами, алюзією, сарказмом (іноді 

в'їдливим), перенасиченою емотивністю. Аналізуючи художній світ поета, 

В. Мацько резюмує, що «за метафорою стоїть гра художніми образами. 

Емоційна виразність ламає звичні стереотипи, перепони між серйозним та 

іронічним» [86, с.217].  

Авангардній поезії О. Смотрича властива чітка громадянська позиція, 

простежується палка любов до України, хоча йому не дає спокою «стара, ще з 

дому вивезена, рана» – це погляд в ретроспекцію, в історію його країни, що 

віками перебувала під імперською колонізацією, а отже, авторське бачення 

історичного розвитку України резонує із внутрішнім світом ліричних героїв, 

бо «історія не є для людини чимось зовнішнім, […] вона є для неї сутністю її 

буття» [5, с. 18]. О. Смотрич прагнув вільної думки, свободи творчого 

процесу, через це емігрував, щоб відбутися в цьому світі. Його колишній 

начальник, редактор газети «Подолянин», письменник Д. Корбутяк так і 

назвав свої спогади «Втеча до свободи» (Львів, 1999) з передмовою 

М. Француженка. Мемуарист називає життєві перипетії, що траплялися на 

шляху до омріяної свободи, заради чого тікав від світу зла, від світу темряви і 

несвободи. 

Справжнім майстром слова постає письменник-авангардист і в 

сюрреалістичній прозі, яка «демонструє» приклад-свідчення модерної 

чуттєвості, оприявнює спосіб мислення, світосприйняття сучасної людини. 

Смотричевий сюрреалістичний текст написано філософсько-критичним, 

мистецьким стилем, що трансформує в собі особливий образ світу, образ 
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персонажа із притаманним світовідчуттям. Саме в такому стилі створено 

новелу «Final (пам’яті Леонтовича)» [145, с.47-53].  

Реципієнту важко вловити, визначити образ композитора, він – 

позатекстовий. Таким прочитується й образ вбивці. Словесно абстрагуючи 

картину безмежжя простору, умовно знаходимо особистість, що вкинута в 

цей простір і блукає. Абстрактно зображено зимовий пейзаж на селі, досить 

обережно, лапідарно, пунктирно. Заштрихований пейзаж інтуїтивно вказує на 

трагедію ночі, коли загинув маестро, а взаємини між людьми автор змальовує 

в сюрреалістичному ключі. Текстова структура підсилює інтуїцію читача 

осмислення довкілля й декодування слів-символів на зразок: «Свічка капає і 

гасне» (с.47); «Коли ж весна… – свічкою запалахкотіла думка і згасла, як 

свічка гасне…» (с.50); «Мати, батько і він – найдовша тінь, що несе перед 

собою свічку…» (с.51). Свічка як сакральний атрибут вказує на передчасно 

згасле життя молодого таланту, причому ми спостерегли, що у творі ім'я 

композитора не згадується жодним чином.  

Абстрактно виписує письменник й образ убивці, вказавши на 

предметність і кольористику: «Вікно сіріє! …болючою кропивою меж ночі 

вдарив сніп сліпучих лез – ай голосних же як! – і мла хитнулася – упала…» 

(с.53). Зауважимо, що О. Смотрич надає перевагу не змісту, а формі, яка є 

тривалішою. Силою мистецтва слова прозаїк намагається втілити форму 

естетичного освоєння дійсності, створити естетичну цінність силою вільної 

гри образами. Домінанта краси, наче коштовний діамант, випромінюється в 

слові. Тлумачення краси прочитується в контекстуальному осерді-ореолі 

ірреалістичних картин світу упереміш з реальними.  

Аналізуючи текст, ми виявили, що сюрреалістичне переживання-

моделювання у підсвідомості перебуває на стику естетичного пограниччя 

реальності й авангардного мовного інструментарію, стилю потоку свідомості, 

порушенні синтаксичної будови речень й реальної присутності автора. Саме 

техніка автоматичного письма характеризується потоком свідомості, 

ігноруванням правилами синтаксису. Ю. Ковалів вказує на «неподоланну 
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амбівалентність людського єства, що позбавляє свідомість сподіваної 

певності й визначеності, про розірвані зв’язки між означуваним та 

означником, які позбавляють мислення традиційної референційності. Навіть 

купівля-продаж прізвищ не спроможна навести номінаційний лад» [52, с. 95]. 

Прочитавши Смотричеву збірку «Ночі», В. Винниченко не сприйняв 

модерного (імпресіоністичного, екзистенційного і сюрреалістичного) письма, 

отож у листі (1.04.1948) висловив власну точку зору: «Всі Ваші «Ночі» 

просякнуті тяжкими моментами життя», схиляючи молодшого колегу до 

традиційного прозописьма, до «ясних моментів», де «бувають вияви не 

тільки ворожнечи, ненависти, заздрости... а і любови, і дружби, і 

товаристськости, і самопожертвованости, і взагалі всього того, чим 

тримається життя. Якщо моя увага поможе Вам звернути увагу на це явище, я 

буду радий» [129, с.357-358]. Адресат тішився тим, що з ним листується 

класик української літератури, але прислухатися став до думки 

Ю. Шевельова, який ще з «мурівських» часів прагнув модернізувати 

українську літературу, дистанціювавшись від традиції, від побутового 

портретописання. В художньому стилі О. Смотрича превалює 

експериментування як інтелектуальна гра, цієї тенденції він дотримувався до 

останніх днів життя, випускаючи 2010 року книгу вибраної прози «Подорож 

у країну ночі».  

Досліджуючи художній світ письменника, ми помітили, що концепт 

ночі для О. Смотрича є центральним. Символічний феномен ночі в 

літературознавстві дослідники співвідносять зі злом, смертю, неспокоєм 

персонажа. І то є неповна відповідь у дешифруванні дефініції, бо в 

культурологічному аспекті ніч О. Смотрич розглядає насамперед як космічну 

одиницю часу, антитезну до світлого дня. Недаремно В. Маслова дефініцію 

ночі в художньому тексті вважає найскладнішою, позаяк «крізь її призму 

сприймається нами все суще в світі, доступне нашому розуму і нашому 

потрактуванню» [78, с. 71]. У концепті «ніч» автором закладено глибоку 

психологічно-філософську, антропологічну домінанту, що кидає світло на 
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сприйняття індивідом (мікрокосмом) проблеми часу як вічної онтологічної 

категорії буття (макрокосму), по-перше; по-друге, ніч – асоціюється з чорним 

кольором, здатним поглинати інші кольори – символ глибини, індивідуальних 

метафізичних, індивідуально-психічних процесів, які, за висловом М. Зуєвої, 

«трансформуються у різновекторні зримі форми» [44, с.212]. Означені 

метафізичні процеси до певної міри опановують персонажа, провалюються, 

немов у безодню, у внутрішній світ індивіда чи «заселяють» космос, що в 

людській психіці асоціюється з неіснуючими міфологічними чи позаземними 

істотами. Подібне пояснюється самою метафізикою людини, її бажанням 

через позаприроднє пізнати себе у реальному світі, порівняти з «Іншим», 

божественним. Ми називаємо це роздвоєнням душі: ззовні людина грішить, а 

внутрішньо прагне торкнутися «подоби Божої» і вважає свою присутність на 

землі втіленням Абсолюту духовного.  

У просторово-часовому континуумі ніч є константою циклічного 

протікання доби, репрезентує циркадний колокруг біологічних ритмів у 

природі, відтинок, який разом із днем складає рівний період обертання Землі 

чи іншої планети Сонячної системи навколо своєї осі. На психічний стан 

людини ніч накладає певний рефлексивний відбиток: у темряві ночі зникає 

обрій, до певної міри стираються грані перспективи. Смотричевий персонаж 

наче втиснутий у мінімальний простір. Російське прислів'я «утро вечера 

мудренее» відповідає українське словосполученням: ранок покаже; ранок 

мудріший від вечора.  

Слушною є думка В. Мацька про те, що «мовний «бунт» О. Смотрича 

слід сприймати і як наслідування західноєвропейській літературі, і, не 

меншою мірою, як опозиція соцреалістичним творам, культурному 

традиціоналізму, що був «консервативнішим», чинив опір новому поступові. 

Додамо, що письменницький «мовний «бунт» репрезентує спрагу до пошуку 

й реалізації нових форм моделювання художніми засобами таємниці світу, 

заперечення штучного соціалістичного реалізму через іносказання, гру, 

іронію, опозицію реалізму та матеріалізму, абстрактного і реального буття.  
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У «Finalі» прочитується синтез гіперчуттєвості, коли симультанно 

поєднуються зорові та інші (тактильні (дотик), слухові, одоричні (запах), 

густативні (смак) враження. Іноді спостерігаємо гіперсенсорику формально 

вираженою, імпліцитною (прихованою): «– аж посміхнувся – що то мрії... 

Мати б'є низькі поклони... – і прикриває скрипучі, що обсалена Йоселева 

скрипка, двері. Тихо і тільки вітер на комині, як на фаготі... Сон торкається 

втомлених віхолою повік... От тільки ноги – чує – мерзнуть у ціпку замазку 

промерзлої землі... а очі липнуть, солодким і прозорим, що сльози молодиці, 

медом» [129, с. 84-85].  

Українськість – центральна риса усієї творчості письменника, яка по-

особливому увиразнюється в його сюрреалістичних творах: алогічністю, 

спонтанністю, колажністю твореного художнього світу засобами тропеїзації. 

Особлива роль у зображенні моделі-зразка людини і світу сюрреалістичного 

типу належить метафорі («Вікно сіріє! / ... болючою кропивою межи ночі 

вдарив сніп сліпучих лез – ай голосних же як! – і мла хитнулася – і тоді 

замайоріло червоними ряднами...»). Реальний світ, суперечності його моделі 

автор приховує від читача, закодовує, відтак дешифрування тексту 

відбувається у свідомості реципієнта на асоціативному, імагінативному 

рівнях.  

Сюрреалістичний проект новел О. Смотрича «Лист (1932)», 

«Інтермецо», «1941», «Коли за вікном ранок і сонце» базований на уяві, яка є 

вільною й необмеженою, без оглядання на будь-які приписи логіки чи моралі. 

В думках реципієнт позатекстово переосмислює виклики долі, довкілля, а сам 

сюрреалістичний текст сприймає як своєрідну гру, в якій прочитується 

інтерференція реального з підсвідомим: «хіба ж ми граки якісь тим тільки й 

граки що чорними поробилися дітей люди порозбирали до смерти замерзла 

кажуть мало що кажуть всього не переслухаєш» («Лист (1932)» [129, с.338]. 

Читаючи новелу, відчуваємо напругу, спричинену нестандартністю викладу 

прозового тексту, логічною непослідовністю. Виклад тексту суцільний, без 

абзаців, без розділових знаків, структурування – за смисловим 
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навантаженням. Відтак твір читачем сприймається важко, потребує 

підключення внутрішньої інтелектуальної свідомості, знання інших 

культурних кодів. Сюрреалізм у художній структурі зіставляється з 

метафоричною симфорою, яка створює чітку образну уяву про предмет, але 

не називає його. Зокрема в наведеній цитаті симфорою є «граки що чорними 

поробилися», адже йдеться про голодний 1933 рік, де в образі чорних граків 

пізнаємо сільських активістів, які викльовують у селян усе до зернини, 

прирікаючи їх на голодну смерть.  

Новела нагадує кататимно-імагінативну драму, подібну до сновидінь 

наяву, де персонаж ніби має проблему з невротичним розвитком. Подібний 

імагінативний натуралізм як центральна модель сюрреалістичного стилю є 

антитезою реальному світові. У надреалістичному тексті імагінатив (уява) 

формує нові образи, відчуття, які не сприймаються через почуття, а 

переносять в інші світи, у позасвідомий простір. У структуру художнього 

тексту автор залучає нестійкі психічні стани людини, сни, ілюзії, марення, 

механічні прийоми, все те, що підвладне підсвідомому, безконтрольному 

розумові, чого, на жаль, не помітив критик Гр. Шевчук (Шевельов), 

рецензуючи збірку новел «Ночі». Науковець акцентує увагу лише на 

імпресіоністичних художніх аспектах усіх творів, а серед них й новела 

«Final», назвавши її мистецьки найзавершенішою, вважаючи, що тут «з 

імпресіоністичної манери взято максимум того, що вона може дати» [129, с. 

349]. Ю. Шевельов не врахував істотної риси модернізму: він не має однієї-

єдиної стильової домінанти, а розкладається на кілька стильових течій, куди 

відносимо авангард, що вбирає в себе і сюрреалізм.  

О. Смотрич у післявоєнний період явив перші сюрреалістичні зразки 

творення малої прози в українській літературі, що згодом знайшли своє 

широке застосування в прозі письменників Нью-Йоркської групи 

(Ю. Тарнавський, Е. Андієвська, Віра Вовк та ін.). Підсвідома проза 

письменника увиразнюється наявністю сюжетних механічно-штучних 

конструкцій, висвітлює сенс після того, як твір повністю прочитано, 
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сприйнято. Отже, вищеозначені сюрреалістичні твори О. Смотрича 

демонструють «шозизм» персонажів, які оприявнюють сенс онтологічного 

питання, розмірковують про дихотомію добро-зло, життя-смерть, 

матеріальне-духовне, раціональне-ірраціональне. Тут вловлюються глибини 

філософських знань.  

 

 

3.4. Поетика крику і художнього простору в прозі О. Смотрича 

 

Аналізуючи літературознавчі праці, нами помічено, що до класифікації 

поетики крику науковці майже не зверталися, тоді як поетикальні 

особливості твору, в якому автором вжито концепт крику, характеризують 

емоційний стан, характер, мислення, настрій персонажа, його духовний світ, 

самопізнання, культуру спілкування, увиразнюють абсолютний дух, як вищу 

форму буття, адже, як стверджує Е. Гуссерль, «універсальність абсолютного 

духу охоплює все суще в абсолютній історичності, яка включає і природу як 

духовний витвір» [30, с. 93]. Людина є часткою природи, Космосу, а отже, 

мусить розвиватися за її законами, а не підніматися над нею, володарюючи.  

Звернення до образу крику спостерігаємо в художній літературі, у 

творах мистецтва як українських, так і зарубіжних культурних діячів. 

Зокрема, І. Драч в поетичну строфу «вмонтовує» крик із стилістичною метою 

задля увиразнення явищ, реалій дійсності, адже на тавтологічне 

словосполучення «кричаний крик» ліричного героя довкілля відповідає 

байдужістю :  

На кричаний крик мій – мовчазне мовчання…  

Я прагну спочатку почути ячання.  

І всесвіту розум поставлю на чати –  

Я хочу спочатку початок почати… [37, с. 311]. 

Поетика крику, іменникова лексема стає домінантою національного 

хронотопу, саме її письменник Р. Іваничук виносить у заголовок роману 
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«Журавлиний крик». У Т. Чорновіл є вірш під назвою «Крик душі»; театр 

одного актора в місті Дніпро носить назву «Крик»; 15 травня 2014 р. в 

Одеському національному академічному театрі опери і балету відбулась 

прем'єра балету «Крик» на дві дії за мотивом роману «Іди на Голгофу» 

О. Зінов'єва. Лексема має й дещо інший зміст, наприклад, американський 

режисер Уес Крейвен вкладає в неї негативний відтінок, назвавши свій 

багатосерійний фільм жахів «Крик». Сумними фарбами, негативним змістом 

насичена картина «Крик» (1893) норвезького художника Едварда Мунка, 

якого вважають психологічним реалістом й експресіоністом. На полотні 

художник відтворив атмосферу страху самотності.  

О. Смотрич у малій прозі порушує антропоцентричну проблему, 

головна суть якої зводиться до того, що індивід, як біосоціальна істота є 

часткою не лише природи, а й суспільства. Людина не може існувати осібно, 

вона вступає в тісний контакт з іншими людьми завдяки процесу спільної 

трудової діяльності. Е. Гусерль закцентовує на нівелюванні людиною в 

результаті протиставлення суб’єкта й об’єкта, пов'язуючи це із занепадом 

європейської духовності, «крахом раціоналізму» в «його озовнішненні, в 

його викривленні натуралізмом та об’єктивізмом» [30, с. 94]. Смотричева 

проза динамічна, персонажі постійно перебувають у русі, вони активні, 

комунікабельні, надмірно емоційні. Іноді складається враження, наче емоції 

не мають об’єктивної прив’язки, позаяк виникають не стосовно до чого-

небудь, а у відношенні до ситуації в цілому. Такі мовні конструкції 

знаходимо в сюрреалістичному письмі, де людина ніби вкинута в простір і 

блукає в ньому. Автор моделює персонажів у динаміці через виражений 

психоемоційний стан у матриці крику: «– пішли по світах люди – куди й 

пощо йдуть, самі не знають, а йдуть!» [129, с.87]. Цитата підтверджує 

прагматику крику, що взаємодіє із семантикою, а отже означені параметри 

реципієнт може виявити у взаємодії з текстом.  

Смотричева поетика крику тісно пов'язана з почуттями та емоціями 

персонажа: ревнощі, образа, засмучення, агресія, сум, гнів, сором, радість, 
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задоволення / незадоволення. Як зазначав К. Ушинський, «в почуттях 

виражається суб’єктивне ставлення душі до відчуттів, причиною яких є 

зовнішній світ, що діє на нас через посередництво органів зовнішніх 

відчуттів» [168, с. 13].  

За нашим спостереженням, поетика крику виражає не лише емоції 

людини, а й оригінальний природний персоніфікований голос (грім, вітер, 

вулкан, зоологічний крик тощо) і має в художній літературі власну 

класифікацію: антропологічний крик; екзистенційний (безмовний) крик; 

метафоричний крик; декламаційний крик; крик-плач; іронічний крик; крик 

вулиці; голосіння; крик-докір; сонорний крик; оніричний крик; крик 

зоологічний; метафізичний крик; агресивний крик; крик-заперечення; 

номінативний крик; крик риторичний. Тому авторські моделі крику в 

прозовому тексті не лише характеризують персонажа, а й впливають на 

переживання реципієнта, викликаючи в нього інтенсивніші емоції і почуття, 

увиразнюючи голоси автора і персонажа, зближуючи автора і читача. 

Оскільки крик виражений сильним різким звуком голосу, відповідно в 

українській давній традиції він має певне смислове значення: крик сови – 

сповіщення біди, зловісний крик пугача вселяв у людину переляк, крик чайки 

ніс тривогу, крик барана – ознака тупості, крик ведмедя – ознака сівби 

пшениці тощо. Російська дослідниця І. Седакова поетику крику 

співвідносить за трьома основними ознаками, що належать до людської 

(антропологічної), природної (оригінальної) і міфологічної (ірраціональної) 

сфер, крик буває мовним і безмовним [121, с. 107].  

Аналізуючи художній світ О. Смотрича, спробуємо дати визначення 

його поетикальним особливостям крику, що оприявлені і в прозі, і в поезії. 

Так, зоологічною мовою поетика звуку виражена асоціативно, з 

порівняльним предикатом, в який «вмонтовано» сонорний мотив: «Собаки 

вили десь селом, немов їм трьом за упокой сумний співали» [131, с.8]; 

«Собаки, як собаки – гавкають!» (с.69). Сонорний (музичний) крик у вірші 

«Перемога» автор передає не безпосередньо, а через асоціативне сприйняття 
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звуку: «ачей ніхто не стямивсь як – «Дев'ята» на гармошці прогриміла!» [124, 

с. 23]. Позначаючи сонорний крик, поет застосував алюзію у значення 

цифрової назви, яку читач, підключивши культурний код, дешифрує як 

Дев’яту симфонію Бетховена. Причому позатекстово прочитується у назві 

антитезне – крик і тиша, бо ж композитор створив симфонію, будучи 

цілковито глухим. Метафізичний крик утілено в переносному значенні із 

застосуванням метафори й порівняння: «Гриміло десь – надходила гроза, як 

реквієм!» [131, с.10]. Крик-заперечення вказує на незгоду ліричного героя з 

суспільними процесами, які дратують його, сіють внутрішній неспокій: «Ні! 

Це народ погромників, громил! Той самий смак, та сама гидь!» [125, с.7]. 

Прикметно, що крик-заперечення поет підсилює іронічним криком. Подібна 

суспільно-політична атмосфера змодельована поетом у вірші «Проклятим», в 

якому крик-заперечення потлумачується антропологічним криком, 

зверненим до негативного ліричного персонажа: «як справедливості суворої 

звелить / закон. / А доти – ні! / Ви доти, прокляті, /лиш будуватимете / 

комунізм» [125, с. 4]. Іронічний крик прочитується в суперечці (оповідання 

«Наступ») активістів села, які мудрували над назвою щойно насильницьки 

створеного колгоспу. Іронія підсилюється діалогом, вдалими репліками, 

просторічною лексикою: «Дорога в комунізм! Понятно?» / «Не годиться?!» / 

«Як не годиться!» / «Ну, та он у Врублівці вже так написано!» / «Правильно! 

Дорога! Наше село при дорозі! То ж нехай напише... «Дорога просто в 

комунізм!» / «Хіба що так!» [129, с. 184]. Крик-докір прозаїк вживає тоді, 

коли в емоційній розмові, на підвищених тонах триває суперечка між 

комунікантами: «Ти замовчиш?! Облиш!.. Я також жити хочу! – закричав син 

і кинувся до дверей» [129, с.127]. 

Автор вдається й до декламаційного крику задля підсилення ефекту 

сприйняття чужого тексту, передачі емоційного стану персонажа, який 

«вібруючим баритоном пристрасно співав циганські романси: «Ах, тари, 

тари, тари, тари, тари, тари, / Ах, тари, тари!» (c. 320). Звернення автора до 

інтертекстуальності, де особливо увиразнюється поетика крику, свідчить про 
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стилістичну різноманітність, стилістичну диференціацію мовного світу 

творів, залежно від сфери спілкування, мети висловлювання, мовленнєвого 

рівня персонажів, як і мовної культури автора. Літературний герой з іронією 

декламує: «Была бабулєнька роду богатего, / Мала козльоночка бардзо 

рогатего. / Фік, мік, фік, мік!» (с. 151).  

Демографічну тему порушує автор у деяких поетичних та прозових 

творах («Ранок», «На кладовищі», «Клавка»), в яких застосовує поетику 

агресивного крику. В новелі «Клавка» міліціонер, допитуючи жінку-

одиначку про батька майбутньої дитини, до гурту зацікавлених покрикує: 

«Гей ти там! Ще раз гавкни мені і покажу тобі таку маму, що своєї не 

впізнаєш! Дивись!», «Мовчать!» – крикнув Степан Павлович...» [129, с. 114]. 

Вдавшись до діалогічного моделювання агресивного крику, прозаїк у такий 

спосіб порушує здавалося б буденну демографічну тему, в якій нічого немає 

дивного, але на сьогодні для України вона є чи не головною, адже з року в 

рік смертність, як не парадоксально, перевищує народжуваність, населення 

щороку зменшується, що негативно впливає і на економічну, й на соціальну 

політику держави. В. Андрущенко вбачає у цьому кілька теоретичних 

факторів, серед них – теорія «перешкод», зміна ціннісних орієнтацій, 

витіснення потреби у дітях, а також інтегративна теорія або теорія 

народжуваності як адаптивної реакції сім'ї до всієї сукупності умов життя 

людей» [4, c. 467-469]. «Вживлена» в структуру оповідання поетика крику 

порушує не лише соціальну проблему, а й проблему моралі, яка висловлена у 

співчутті літньої жінки. Лагідна, нейтральна розмова згладила надмірно 

емоційний тон міліціянта. Жінка, звернувшись до Клавки, сказала: «Нічого, 

нічого... Ти не бійся, дитинко... Народиш... А там видно буде... Так, так...» / «І 

Клавка усміхнулась» [129, с. 115]. Поетикальні особливості агресивного 

крику детально змальовують картину справжнього двобою між людьми, 

ситуативні моменти психологічної атаки: «А я уже на всю залу: – Кажу, 

закрий плювалку, бо як тикну! / – На! – припав я йому кулаком по губах, аж 
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зуби його почув, і кажу: – а маєш, ти, гавкун! / – Так його, так його, гавкуна 

заїждженого!.. Бий, знаю його!» (с. 298).  

Додамо, що в новелі «Клавка» останнє словосполучення «Клавка 

усміхнулась» асоціативно перекидає місток до Шевченкового крилатого 

вислову про материнське щастя: «У нашім раї на землі / Нічого кращого 

немає, / Як тая мати молодая / З своїм дитяточком малим». На останнє 

речення новели «Клавка» свого часу звернув увагу й Б. Бойчук, який у листі 

(16.07.1985) до автора у піднесеній емоційній тональності писав: «Ваша 

«Клавка» мені подобалась – особливо останній рядок: «І Клавка 

усміхнулась». У трьох словах увесь зміст новели! Обов’язково використаю в 

«Сучасності» (й таки далі заохочую Вас до прози)».  

За жанровою ознакою Б. Бойчук визначає твір як новелу. І це справді 

так, бо в ній немає нічого зайвого. Якщо в оповіданні йдеться про одну чи 

кілька звичайних у своїй буденності подій та епізодів, то, наприклад, у новелі 

«Клавка» основу сюжету визначає незвичайний випадок із життя окремого 

персонажа (Клавки), що має несподівану розв'язку. Тобто з тієї крикливої 

цікавості міліціонера нічого не вийшло, бо Клавка усміхнулась. Її радість 

виражена у природній формулі – щастя бути матір'ю. Новеліст уникає 

детального опису обставин дії (що характерно для оповідання), а розкриває 

героя не так у площині суспільній, як у моральній. О. Смотрич моделює 

свого літературного героя із сформованим характером, а відтак «досліджує» 

в новелі на певній помежовій стадії, на незвичайному переломі прийняття 

вирішення важливої для нього проблеми. 

Зауважимо, що О. Смотрич найчастіше звертається до моделі 

наказового крику: «Цить! Говориш казна-що!.. Цить! Щось... ніби рипнуло... 

у сінях...» (с. 172); «Чекай! Бачиш, вони зі мною говорили, як з своїм...»; 

«Злазь з сходів!» – хтось закричав» (с.179). Іноді наказовий крик носить 

елементи номінативного в тому сенсі, коли вказівка звернена до конкретної 

особи. Наказовий крик носить і пом'якшений, і зневажливий характер: «А ви 

мовчіть, тітко!» (с.171); «Ану, сороки, цить! – крикнула Мар'яна, – цить!» 
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(с.63); «Олесь! До дошки!» (с. 255); «А ти, виродку, де вештаєшся!? А ну 

ступай сюди!..» (с. 184); «Гей, ви! Та дайте ж дорогу товаришеві!» – закричав 

Конюшенків син» (с.178). Зазначимо, що наказовий крик несе у собі 

негативний конотатив (позначення), оскільки він виражає астенічні емоції і 

почуття, які пригнічують, демобілізують особистість, суттєво впливають на 

послаблення її активності, психічного стану. Наприклад, особовий займенник 

множини другої особи «ви» вказує на зневажливе, зверхнє ставлення 

комуніканта до групи людей. Вольовий окрик «гей, ви» свідчить про 

елементарну невихованість сільського комсомольця, порушення ним 

культури спілкування.  

В оповіданні «Наступ» йдеться про наступ на свободу селян, коли 

більшовицька влада церкву закриває, землю усуспільнює, прирікає село на 

голодну смерть, у той час, як для людської діяльності свобода є істотною 

ознакою. Смотричеві персонажі наділені сміливістю, рішучістю, однак їхній 

протест поволі затухає після того, як енкаведисти темною зграєю накинулись 

на село, виловлювали тих, хто не хотів вступати до колгоспу. Страх переміг 

свободу. Слушною є думка К. Ушинського, який завважував, що без свободи 

будь-яка діяльність неможлива, а та, що «їй нав’язана, яку вона виконує 

супроти бажання, є уже для неї не своя, а чужа» [159, с. 329]. Автор цитати, 

очевидно, мав на увазі те, що свобода діяльності потребує свободи душі, без 

чого не може розвиватись людська гідність. І. Лисяк-Рудницький, навпаки, 

потрактовує свободу як самоусвідомлення людини до волі, творення нації в 

собі через історичне буття і визначеність індивіда в ньому, одначе 

«потенційна історичність стає дійсною лише тоді, коли спільнота досягає 

самоусвідомлення» [68, с. 32]. Позатекстово вловлюється антитезне: в 

К. Ушинського – смиренність, в І. Лисяка-Рудницького – бунт. Творчість 

О. Смотрича наближена до другого визначення. Його поетика крику – це 

«бунт» персонажів, ліричного героя супроти зла. Такий художній прийом 

цілком логічний, бо, за Ю. Лотманом, модель світу, яка закодована в мові, 

розкривається через опозиції і «розкриваючи закодовані в природі мови 
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смисли, вони виражають і регулюють модель світу в цілому, й національну 

зокрема» [72, с. 21-22].  

Крик душі – це екзистенційний (внутрішній) крик, не висловлений 

вголос: «Дачник!.. Да, дачник, чорт забери...» – сам до себе говорив Платон 

Павлович [129, с. 105]; «Бантики чомусь злять двірникову жінку, і вона часом 

шипить про себе: «У-ууу! Прокляті... Прийде й на вас погибель!..» (с. 232). 

Риторичний крик симультанно розкриває здивування, внутрішній стан 

персонажа: «Ти?! / Бо-ро-дай / Ти?!» (с.37). Він не потребує відповіді, 

широкого тлумачення подій, явищ.  

Сонорний крик може бути оприявлений як звуконаслідуваний (звуки 

живої і неживої природи, грому, сигнали тварин, птахів тощо). Так, скажімо 

персонаж гумористичного оповідання «Роман з проблематикою» передає 

сонорний окрик звукомелодійним тактом, вдавшись до інтертекстуальності: 

«... замість цієї класічєскої єрунди краще вивчимо два похоронні марші. 

Один Шопена – Таа- ра-ра-ра-ра! Тара-ра-ра-ра! А другий – для партійних і 

безпартійних безбожників! – «Ви жертвою впалі в борьбе роковой!». От 

тільки вивчимо і гратимемо на похоронах! От що!» [129, с.317]. Означений 

крик є правдоподібний до реальності, він може викликати роздратування в 

середовищі суспільної групи. Так, 28 січня 2016 року в Інтернеті з'явилась 

інформація про те, що в Амстердамі сусід оперного співака викликав до 

нього наряд поліції, бо, поачувши крик, подумав, що той став жертвою 

домашнього насилля. Поліція також почула крик, вибила двері, коли зайшли, 

то артист у навушниках прослуховував оперний запис, підспівуючи. Усім 

нічого не залишалось, як посміятись над інцидентом [104].  

У художній структурі творів О. Смотрича знаходимо й оніричний крик, 

зокрема у п'єсі «Син» дійова особа кричить у сні: «С л і п а. Я бачу! Зорі... О, 

любий!» / С т а р и й. Ти чого? Лампадку перекинеш! Ну, приснилось щось?.. 

О, як перелякана!.. Ступай!..» [126, с. 70-71]. Конотативний крик номінується 

віщим сном, адже Сліпа увесь час думала про сина Старого, який 

повернеться з фронту і вони одружаться. Героїня мріє про щасливе життя, 
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мріє вирватись із злиднів, змінити свій побут на краще. Ми називаємо сон 

героїні віщим, бо таки у п'ятій завершальній дії Син повернувся. Сліпа 

простягає руки і йде йому назустріч. Доведено, що емоціям притаманна 

полярність з чітко вираженим позитивним / негативним відтінком. Сон 

дійової особи репрезентує не астенічні, а таки стенічні емоції і почуття, які 

налаштовують обділену долею людину на посилення активності. Оніричний 

крик прочитується й у новелі «Звичайний день», коли персонаж переповідає: 

«Власне, ви мені приснилися. Так це були ви! Приснився сон! Про що я, ага 

сон! Ви частували мене пирогами. Я відмовлявся. Ви дивувалися: – Чому? 

Може, ви ситі пане професоре!? / Я відповів: – Нічого дивного! Нічого 

дивного, пане письменнику!» [129, c. 47]. Як переконуємось, в 

проілюстрованому тексті, оніричний крик позначений знаком оклику і 

подвійним розділовим знаком, що вказує на піднесений тон розмови 

комунікантів.  

Крик вулиці (просторовий) крик в О. Смотрича оприявлено кличною 

формою, покликом, зверненим у простір. Така форма виражена 

монологічним й діалогічним мовленням: «Убить!» – луною озивається 

подвір'я» [129, с.61]; «Василю! А йди-но сюди! Поможеш сама не годна... Он 

вітром повалило... Ходи!..» (с. 170); «санітар, хитро усміхнувшись, кричав у 

пустку довгого коридора: «Петренко-о-о!!» (с.344), «На подвір'я увійшла 

Любов Дмитрівна, учителька, керівниця Васьчиної класи.  

– Ага! Так ось чим ти займаєшся!  

– Вас ще тільки тут не ставало! (с. 328). 

Уважно занурившись в текст, читачеві не важко помітити в 

комунікативному аспекті авторську позицію, світогляд письменника, 

симпатія якого на стороні правди, гуманістичних цінностей. У даному разі 

відчутною є взаємодія реципієнта й автора твору. В основоположній праці 

«Думка і мова» (1862) О. Потебня прочитання художнього твору визначає як 

когнітивний акт, у якому позиція і читача, й автора є ідентичним творчим 

процесом. Науковець аргументує тезу, апелюючи до комунікативних і 
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психологічних моделей літературної теорії. Мову вивчає як знакову систему, 

а лексему розглядає в тріадному полі: внутрішня форма, зовнішня форма і 

зміст. Тріадний лексемний вимір О. Потебня спроектовує на художній твір й 

у такий спосіб уподібнює функції слова з функціями художнього світу. Свою 

теорію підкріплює концептуальним лінгвістично-філософським апріорі: 

мислення і мова не існують відособлено. При цьому відомий філолог 

висловив припущення, що такий діалектичний процес науково можна було б 

назвати мовомисленням. О. Смотрич поетику крику моделює в діалогічному 

полі, тобто, за О. Потебнею, в означеному просторі задіяні і психологічний і 

комунікативний компоненти: персонаж себе проявляє через мисленнєву 

інтенцію і комунікативний акт. 

Поетика крику в художніх творах підсилює естетичне сприйняття. 

Відомо, що естетичність мовлення найвиразніше простежується в стилістиці, 

що характеризується усталеністю норм літературної мови. Звичайно, усі 

ознаки поетикального крику в структурі художнього тексту вказують на 

емоційний стан персонажа, його ставлення до дійсності, але, як стверджував 

британський науковець Б. Рассел, усі емоції людини «обернено пропорційні 

нашим знанням: чим менше ми знаємо, тим більше паленіємо» [113]. Саме 

тому Смотричевий персонаж знав мало про свою вчительку, яка зробила 

йому слушне зауваження окриком, який був звичний в тоталітарному 

просторі совєтської педагогіки. Нелякливий Васька натякнув учительці про її 

минуле, про її чоловіка, що жив на еміграції, що вважалося великим гріхом. 

Знав мало, тому й паленів, злостиво розмовляв з класним керівником. 

Б. Рассел, як письменник і філософ, добре розумів: справжня літературна 

праця може проявлятися вільно при повній свободі мислення, в 

демократичному світі. Він переконався в цьому на власному досвіді, 

одержавши Нобелівську премію (1950) саме за твори, в яких обстоював 

гуманні ідеали й свободу думки. Настрій характеризує певну життєву 

активність літературного персонажа, якого письменник змальовує в надмірно 

грайливому, бадьорому тонусі. Герой твору сприймає світ іронічно, 
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гротескно, з гумором, або, навпаки, перебуває в пригніченому, афектному 

(короткочасному) стані, як вдало підмічено народом – людина опанована 

затьмареним, помутнілим розумом (страх, спалах гніву, на певний момент 

неконтрольовані дії).  

Зазначимо, що емоційно наснажені речення, діалоги, репліки 

супроводжуються відповідною інтонацією, розділовими знаками в 

залежності від характеру і тону висловленого. Переважна більшість таких 

граматичних конструкцій побудована О. Смотричем з одного чи кількох 

речень, у кінці яких стоїть знак оклику. Вони репрезентують пряму мову 

персонажа. З меншою інтенсивністю побудовано речення із вживанням 

моделей крику, де в кінці стоїть два розділових знаки – знак оклику і знак 

питання, які ми відносимо до риторичних. Речення з незакінченою думкою 

автор позначає трьома знаками – знак оклику, знак питання і крапка. У 

такому реченні не всі його компоненти наявні, воно не закінчене, обірване, 

уможливлює реципієнтові самому домислити, що мав на увазі чи хотів 

сказати автор устами персонажа. Художня експресія виражально-

зображальних засобів засвідчує високий культурний код, належний 

лексичний мовний рівень письменника. Аналіз творів переконує, що 

О. Смотрич окличні граматичні конструкції створює переважно зі 

вторинними, повнозначними вигуками, первинні вигуки вживаються зрідка: 

«О!» [129, с. 52; с. 188], «О-вва!» (с.189) «Ха!» (с.47). В експресивно 

вираженому реченні «Фе – бека!» (с.219) первинний вигук не несе окличного 

навантаження, хоч його вжито у парі з повнозначним, підсиленим окличним 

знаком. Як бачимо, прозаїк майстерно володіє словом: звернення автора до 

образу крику підсилює характер індивідуальних особливостей персонажа, 

стану його душі, ставлення до ситуації, довкілля. Авторські моделі крику в 

прозовій структурі не лише характеризують персонажа, а й впливають на 

переживання, більш інтенсивніше викликають у реципієнта певні емоції, 

почуття, увиразнюючи голоси автора і персонажа, зближуючи автора і 

читача.  
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У сучасному літературознавстві актуальним залишається поглиблення 

дослідження проблеми поетики простору з огляду на підвищений інтерес 

українського читача до літератури духовного змісту, формування нової 

системи цінностей. Звернення автора до творення образу простору просто 

вражає, письменник «переносить» діяльність своїх персонажів у 

різновекторний рух як у відкритому, так і в закритому локусі. Простір автор 

моделює в статичному та динамічному аспектах, розкриваючи образність 

центроспрямованого руху. 

Своєрідність авторського сприйняття простору, поетикальні засоби 

його вираження прочитуються у взаємозв'язку індивідуальної та художньої 

просторової образності. У просторово-часовому зрізі розкривається бачення 

розвитку людства в трагедійному ХХ ст. Авторська позиція зумовлена 

філософсько-літературним переосмисленням буття людини, її духовних та 

моральних імперативів, перегляду значення та місця окремої особи та світу 

загалом. Перша половина минулого сторіччя ознаменувалась утвердженням 

відверто нігілістичних та глибоко песимістичних концепцій, які згодом стали 

підґрунтям для нової філософської та літературної течії – екзистенціалізму. 

Саме у творчості О. Смотрича прочитується прагнення збагнути й 

переосмислити справжні причини трагічної невлаштованості людського 

життя. Каталізатором цього процесу були трагічні події двох світових воєн, 

геноциду, репресій, голодоморів та політичних переслідувань. Екзистенц-

філософія зосередилася на аналізі духовного стану окремої людини в 

абсурдному і позбавленому логіки світі.  

Відомо, що після Другої світової війни разом з І. Манилом, О. Гай-

Головком, М. Понеділком, О. Смотрич був кандидатом (існувала й така 

номінація) у члени Мистецького українського руху, в якому домінували дві 

протилежні тенденції: одні письменники прихильно ставилися до традиції, 

другі – до модернізму. О. Смотрич потрапив під вплив модерних літературно-

мистецьких віянь і не зрадив своєму вибору до кінця життя. Почав із прози – 

писав у модерному ключі, підтриманому Ю. Шевельовим. І традиціоналісти 
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також прагнули модерну, але заполітизованого: через художнє слово 

намагалися оновити українську ідею державності, у той час як модерністи 

прагнули почувати себе поза національним світом відчуженими, 

позбавленими ґрунту. Вони вважали, що закинутість у чужий світ є марністю 

індивідуальних зусиль боротися за національну ідею, бо так чи інакше 

розчиняться в чужомовному середовищі, якому байдужа українська ідея. Це 

не що інше як світоглядний песимізм, що його заперечував своєю творчістю 

О. Смотрич. Писав сміливо, вільно і майстерно.  

Так, аналізуючи поетичну творчість О. Смотрича, Р. Рахманний у 

рецензії «Холодний вогонь їхніх віршів» резюмує: «В поезію він 

увійшов 1974 року, коли під маркою «сам видав» став публікувати серію 

збірок «Вірші». Не для вас і не для мене він пише. Він не просить, щоб його 

вірші друкували... Нікому не кланяється, щоб їх книжечками видавали... 

Нічиєї ласки не запобігає, щоб їх читали, рецензували, вихваляли, 

рекомендували. Він – вільна людина, як вільним є той, хто музичний твір 

компонує чи виконує і на музичних фразах у зовсім інший світ летить» [114, 

с. 490]. 

У пошуках естетичного ґрунту О. Смотрич вдається до 

екзистенціалізму, світогляду, що зосереджується на самотній особистості, 

вилученій з будь-яких систем інтегрування. У своїй художній практиці поет 

наче залишився наодинці з буттям, шукає нові форми висловлення, форми 

такої мови, за допомогою якої можна було б провести «чесний» і трагічний 

аналіз людського існування, позбавленого традиційної системи цінностей. 

Письменник лише думав, що він перебуває в пошуках позанаціональних 

ідеалів, а по суті він розширював масштаб національної літературної 

традиції. Його центрифуга думання не витала довкола Канада – Україна, а 

Україна – Україна, хоч мешкав у частині Північної Америки понад 60 років.  

Як письменник-екзистенціаліст, він моделює своїх героїв в ореолі 

відчуженості, вини, туги, страху, жаху, відчаю, гніву, ненависті, нудьги, 

зневіри, безнадії, самотності, абсурдності буття, боротьби, руйнації 
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особистісного начала, фізичного й духовного страждання, як ось: «Люди 

жали жито, / пес крутився під ногами, / веселий та ситий, / а дідові все 

думалось / як мало радості з років прожитих» [130, с. 44]. У 

проілюстрованому вірші безпосередньо не названо простір, на нього вказує 

дія «люди жали жито», жали – в полі. Отже, відкритий простір завуальований 

подієвістю. Поетичний світ автора осмислюється в аспекті словесно-

тематичного плану тексту і визначається сталістю, алюзією думок у 

найрізноманітніших аспектах і компонентах. Принциповим є розуміння тих 

факторів, що обумовлюють індивідуальний поетичний світ. Важливим 

впливовим компонентом, на нашу думку, є також уявлення автора про простір 

(в найширшому розумінні: від простору культури, мови до природнього), 

особливості авторського бачення простору – відкритого чи закритого.  

У поетичній уяві простір, довкілля оживає дивними образами. Подібна 

дивина змодельована в екзистенційному художньому полі: про що б 

письменник не говорив, а його ліричний герой ніби не може вирватися на 

простір світлий, всеперемагаючий, оптимістичний, бо він «затиснутий» в 

рамках зневіри, безнадії, суму, туги, самоти, відчуженості, гніву, страждання. 

Навіть через зображення закритого простору в епіцентрі постає сум і самота: 

«Часом тиша вповзає до кімнати з вікна, / і кімната вужчає темною нішею. / 

Сумно, коли в кімнаті людина сама, / і тиша до ранку здається їй вічністю» 

[130, с. 48-49]. Серед письменників української діаспори саме О. Смотрич із 

кінця сорокових років до кінця днів своїх не зрадив модерністській течії в 

літературі – екзистенціалізмові. Його ліричний герой найтрагічніший, як і 

сам автор, який жив за сто кілометрів від Торонто на хуторі, зрідка з ким 

спілкувався. В листі (4.03.2013) Ліда Палій резюмує: «Довго до смерті 

Смотрич «сховався» від усього нашого суспільства. Навіть проф. 

Янішевський (двоюрідний брат Смотрича. – І.Н.) не міг з ним 

контактуватися». Іншими словами, екзистенційними мотивами пройнятий не 

лише художній простір письменника, а й також його особисте життя. Ще в 

одному листі (10.03.2013) до В. Мацька Ліда Палій лапідарно 
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охарактеризувала поета так: «Стосовно Смотрича, мені важко ще щось 

сказати. У нього життя, наче трагічна дорога до смерті» [65]. Справді, навіть 

після кремації його прах за християнським звичаєм не віддано землі – й 

остання дорога для нього «трагічна», що є однією з філософських визначень 

екзистенційного поля. Свою долю поет наче передбачив, коли писав про 

останній шлях людини: «Сія нікого чаша не мине... Ми всі там будемо... – 

один живий другого потішає, хоч сам не знає саме де» [141, с. 39].  

Ірраціональні футурологічні мотиви лунають й у триптиху «Старість». 

Автор в екзистенційному вимірові скрушно змальовує таку картину: «Я діда 

стрів, і ніби в дзеркалі / себе майбутнього побачив, / а потім сум – мені себе, / 

не діда, жалко стало» [140, с. 16]. Ясна річ, поза свідомістю завершується 

розуміння про екзистенцію, тож не дивно, чому К. Ясперс висновував думку 

про смерть (яскравий приклад межової ситуації) як кінець екзистенції. Хоча 

не лише відхід людини за межу вічності, але й невиліковна хвороба, психічні 

розлади організму, стан депресії, призводять особистість і до межової кризи 

осмислення буття, тривоги, і позасвідомого сприйняття / несприйняття 

власного існування чи схоплення світу повсякденних турбот, які для індивіда 

є просто неактуальними, несуттєвими. І. Куриленко, розмірковуючи над 

прозою І. Багряного, стверджує, що романіст моделює такого центрального 

персонажа, який розуміє всю складність ситуації і готовий стоїчно нести 

тягар, не коритися важкій долі. Дослідниця вважає, що саме такою, за 

А. Камю, має бути абсурдна людина, яка намагається знайти й реалізувати 

себе в хаосі абсурдного світу [61, с. 178].  

Через екзистенційний простір внутрішнього єства автор виходить на 

творення зовнішнього образу нудьги. Смотричів ліричний герой постає у 

просторі і часі: теперішній – це нудьга, минулий час – радість. Різке 

оксиморонно метафоричне протиставлення, контрастність підсилюють образ 

нудьги: «Моя нудьга – не хитро й мудро складена поема, / моя нудьга, немов 

сестра нудьги Шопена... / Лишень моя мелодія й гармонія – німа.../ І тільки 

інколи привидиться мені / сім'я весела та щаслива – / тих, що в живих давно 
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нема...» [140, с.17]. У такий спосіб поет увиразнює часову площину «вчора» і 

«сьогодні», «колись» і «тепер», через яку виразно репрезентує складні 

суспільні та моральні виклики трагічної доби, що випала на долю українців у 

ХХ ст. У цій добі довелося творити письменникові, щоправда уже поза 

межами України, але побачене і пережите ним особисто відтворено 

художніми засобами. Подібні естетичні концепти представлено у творах 

«Зрадникам», «Збіглий», «Боюся старості», «Елегійне», «На полі бою» та ін. 

О. Смотричем настільки опанували песимістичні настрої, швидше всього 

злість за те, що він ніяк не міг побороти в Україні «комуністичного раю», що 

ладен був усю провину зіпхати на українську націю. Вдаючись до вкраплень 

ліричного та історичного часу, у заспіві («Вірші: збірка перша», 1974), поет 

звертається до українців, які залишилися на материзні: Мені вас шкода, 

земляки, / душа моя за вас у мене ниє. / А втім – ви мудрі / й гнучкошиї. / То 

ж вибачте мені, коли / знайдете в книжці цій / замість поезії помиї [142, с. 3]. 

Філософська медитативність тут пропорційно залежна від сили ствердження 

духовних імперативів до сили заперечення. У такий спосіб автор висловив 

ставлення до світу абсурду. О. Смотрич через екзистенційний ліричний 

простір вийшов на філософську лінію, розуміючи, що людина відповідає за 

свої дії і помисли лише тоді, коли діє вільно, має свободу волі, вибір і засоби 

їхньої реалізації. Однак цього у підсовєтській Україні він не бачив. Тому й 

народився алегоричний вірш-послання до земляків.  

Продовження трагічного просторового образу всієї України знаходимо 

у вірші «Мене болить...», де за епіграф письменник взяв слова П. Тичини «О, 

Україно! Сонце волі! / Від ран твоїх мене болить». О. Смотрич, 

відштовхуючись од Тичинівських рядків, творить власну трагедійну 

мініатюру: «Мене болить, здавалося б, подібний біль / лиш можна виразить / 

у звуках похоронного хоралу... / Ні, краще не скажу, / що України вже нема, / 

що бачив я, / як Україна / у тридцять третьому / конала» [130, с. 101]. У 

першому вірші засобами інвективи таврується ганебність відмови 

індивідуума від своєї сокровенної людської сутності, розвінчується 
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психологія пристосуванства до ситуації. У другому вірші-мініатюрі важливу 

функцію виконує застосування заперечувальних форм висловлювання, що 

змушує читача замислитися над своїм майбутнім, навертає до дискусії. Так, 

для О. Смотрича-емігранта України нема, а насправді вона є, доки буде 

українська мова, українська нація, географічна територія. Очевидно, автор-

екзистенціаліст за смисловою акцентацією, методом алюзій скеровує читача 

на організацію власного буття задля досягнення смислу у повній мірі при 

доброму здоров'ї саме зараз: «життя слід організувати так, аби воно могло 

мислитись таким, що закінчується будь-якої миті». Водночас, зазначає Отто 

Больнов, якщо ти зробив добру справу, залишив свій слід на землі, тоді життя 

людини не позбавляється смислу через раптову смерть [16, с. 132].  

Екзистенціальне мислення О. Смотрича детерміновано у мовному 

просторі, що увиразнюється медитативністю, філософічністю, розумінням 

сили поетичного слова, яке виконує функції емоційного стану краси. 

Смотричева лірика наскрізь просякнута почуттями. Глибокий психологізм – 

одна з найхарактерніших її ознак. Разом з тим, емоційне тут аналізується, 

перетікає в розмислове: «Мене ніхто не дожида, / і нікому од мене взяти мита, 

/ моя країна з кожним днем / все більше й більше неземна, / вона, мов молода 

у шлюбну ніч, / сльозами втіхи вмита, / мов Богом приобіцяна земля / в 

солодких снах старого / набожного жида» [144, с. 9]. 

Ліричний герой прагне зрозуміти, чому поет слова складає у рядки 

«отак, як оси/ мед кладуть солодкий в соти ...» і чому сам собі каже, що «я не 

оса, мій біль не мед / не сповнені нектаром/ сонячним/ мої турботи». В 

екзистенційно-модерній парадигмі кожна екзисема, як і кожний екзистенціал, 

відсилає до іншої екзисеми і екзистенціалу; модерну екзисему (екзисему 

смерті, страху, відчаю, ностальгії, нестерпності, безсилля) відносимо до 

вираження свідомості, невловимої, динамічної свідомості в бутті. Вона 

(свідомість) кодифікується в контексті, постійно перебудовується, залежно 

від авторської інтенційності, естетичної спрямованості тексту, а саме: 

онтологічний рівень модерного тексту проявляється крізь призму проблемно-
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тематичного пласту екзистенційної чуттєвості, що вербалізується на 

підтекстовому, імпліцитно-латентному, рефлективному рівні як мотив 

усвідомленої екзистенційної безвиході, апокаліптичної приреченості та 

тотальної самотності приреченої людини, як ось: «Молись, молись, народе 

мій – / обкрадений, оббреханий, доведений / до божевільного відчаю. / Ачей 

тобі колись / за щирі й теплі молитви / веселий реквієм сама папа римський / 

проспіває». Котрастність увиразнена оксимороном «веселий реквієм». Іронія 

несе центральне смислове навантаження песимістичного настрою ліричного 

героя через зневіру. Автор сприймає життя як абсурд.  

Зазначимо, що смислова акцентація розкошує у Смотричевій поезії, 

вона виконує центральну роль авторського задуму, дешифрує екзистенційний 

світ ліричного героя. Своєрідна стихія вулканом б'є, стукає в кожну душу. 

Кожна людина унікальна, у кожної своє світобачення, світопростір, 

світорозуміння. Отже, поет усвідомлює, що біль його для когось і не мед, і не 

бальзам. Біль митця можна зрозуміти лише тоді, коли кожен пройметься 

болем своєї історії, своєї доби. Медитативна насиченість творів О. Смотрича 

постала не одразу. Глибока еволюція пролягла від чисто ліричного змісту 

віршів поета-початківця до лірико-медитативного, громадянського пафосу 

звучання. 

Смотричева лірика насичена спрагою персонажа до самопізнання. 

Філософічність, увага до онтологічної, гносеологічної, аксіологічної 

домінанти виявляється у прихованому запитальному способі його думання. 

Позатекстова (езотерична) запитальність – одна із форм його духовного 

існування. Інтелектуальність лірики О. Смотрича проявилась у розробці 

власне філософської тематики. Тут образне осмислення знаходять категорії 

часу, простору, руху, розкриваються світоглядні, етичні, моральні проблеми. 

А. Шопенґауер у працях «Під завісою істини. По той бік добра і зла» 

заперечив об’єктивне пізнання, піддавав сумніву можливості людського 

розуму, позбавляв буття людини логіки та цілеспрямованості [188, с. 375]. 

Філософ відстоював істину, сутність якої полягає в тому, що людина у своїй 
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діяльності здебільшого керується суб’єктивними уявленнями, а не 

раціональними мотивами. Ліричний час у творі – перервний і зворотній; 

історичний час «вловлює» якусь мить буття, «перетворює» його об’єктом 

споглядання. Історична мить, епізод є відправною точкою, «горизонтом», на 

якому «зустрічається» минуле і майбутнє. Однак минулий час виступає у 

вигляді реконструкції – відтак усвідомлюється як теперішнє, справжнє. У 

творах Смотрича ускладнена структура часу дає можливість явити дії не в 

одній часовій площині, а в декількох, причому не пов’язаних між собою. 

Часові хвилі перебувають в різних співвідношеннях щодо тривалості, їх ваги 

у фабулі. Цьому сприяє ретроспекція (роздуми, навіювання, спогади 

ліричного героя про пережите, мрії тощо).  

Лірика О. Смотрича сповнена екзистенціальними ситуаціями і 

мотивами. Такою є беззаголовкова поезія : «І знову тільки сон, не смерть – / 

убогий хрест на перехресті – / похмурим смертним осторога, / і жито кольору 

жовтка, / і неба синь в життя закоханого ока / і постать старця в постолах / 

така проста і одинока [5, 30]. У цьому вірші обігруються два символічні 

образи: жовте жито і синь неба, що втілює символ українського прапора. Ці 

образи символізують Україну, над якою самотньо стоїть старець – Господь-

Бог, який оберігає нашу державу від усякої скверни. Означена поезія 

виокремлює дві основні функції просторових елементів (лексичних одиниць 

із просторовим значенням): 1) організація художнього простору як об'єкта 

поетичного повідомлення; 2) пояснення й опис непросторових об'єктів як 

просторових (сон розкриває психологічний стан ліричного героя, мрії і 

переживання – через уявний простір виходимо на реальні речі). Однак у 

просторову структуру автор «вмонтовує» містифікацію життя для підсилення 

символічного образу, вдавшись через оніричний світ до алюзії.  

Координатори пам'яті в модерному тексті О. Смотрича резонують до 

Бога в іронічному звертанні, властивому ідіостилю письменника: «Я сам на 

сам із Богом / тихо розмовляв, а всім здавалося, що то я у поета граюсь» [130, 

с. 85]. Інший твір у формі молитви: «О, Господи, коли помру – не сподіваюсь, 
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/ щоб гріхи мої земні / були на небесах великодушно, / грішному мені, 

відпущені... / Мій Господи, дозволь мені лишень / узять з собою в 

потойбічний світ, / усі ті дні, / що мною тут були, / дурним, пропущені» [130, 

с.62]. Ознайомившись зі Смотричевою збіркою «Лірник» (1985), 

Ю. Стефаник 12 листопада 1976 року писав до нього: «Дякую за листа і за 

Вашого «Лірника». Прочитав його і подумав: «Так, як Ви, ми всі 

розмовляємо з Богом, тільки рідко хто з Ваших читачів знаходить час з ним 

розмовляти» [65].  

Екзистенційна стильова домінанта виразно субстантивується у віршах 

О. Смотрича, вона спирається на кращі зразки західноєвропейського 

модернізму й майстерно репрезентує український національний контекст, в 

якому реалізувалася. Його переважно песимістична лірика пояснюється 

внутрішньою боротьбою, спричиненою вимушеною еміграцією, оскільки він 

до болю не сприймав більшовицької ідеології. Через мовний простір виходив 

на реальність бажаної та вимріяної Батьківщини, її образ залишався для 

нього далеким і трагічним, що штовхало поета на пошуки України не в 

Україні. Екзистенційну поезію О. Смотрича розглядаємо як явище 

контрастності реального буття. Справжня дійсність зображена поетом у 

темних тонах, позамежова – у світлих. Поза Україною він виношував 

філософську концепцію держави без комуністичних ідеологем, часто вів 

внутрішній двобій, конфліктуючи і контрастуючи з реальним світом, прагнув 

вийти на простір загальнолюдського міфу. 

Поет замислюється над причинами національної трагедії. На його 

думку, її зумовлювали певні зовнішні чинники – постійні напади чужинців-

сусідів на Україну (особливо інвективною поезією відзначається його сьома і 

восьма збірках «Віршів»). Хвилюють О. Смотрича й внутрішні негаразди: 

зрада й підступна політика провідників нації, невміння українців 

самодисциплінуватися і згуртуватися перед силами зла, їх схильність до чвар 

та мстивих незгод, витіснення громадських інтересів особистими. Злиться 

поет, що національні лідери шукали підтримки то на Сході, то на Заході, а не 
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у власного народу. Поет засуджує перевертнів, що зраджували націю, її 

інтереси. У віршах автор звертається до збірного образу народу, проте бодай 

штрихово, алюзією, а головне, що у комплексі змодельовано ті негаразди, які 

впливали на розпорошення національних сил, призвели до втрати Україною 

державності. Останнє найбільше боліло поетові, крик душі намагався 

донести до свідомості читачів засобами художнього слова.  

Отже, в процесі дослідження нами виявлено, що лірика О. Смотрича 

пройнята історіософськими проблемами. Вдивляючись в історичне минуле 

України, він намагався збагнути й переосмислити перемоги й поразки 

української нації, окреслити вимріяний образ України через екзистенційний 

простір, через контрастне поетичне вираження. Відтак відтворює складні 

душевні переживання ліричного героя, песимістичні відтінки настрою, цілу 

гаму емоційних станів. Архетипно-екзистенціальні міфи-антитези, характерні 

для свідомості модерного героя, увиразнено образом бунтівника. О. Смотрич 

моделює героя в абсурдному бунті з власним, незалежним поглядом на світ. 

Його герої перебувають у реально-жорстокому просторі, не бачать перед 

собою світлої перспективи, притлумлюють у собі романтично-

трансцендентну, справжню сутність.  

Просторові аспекти в поетології О. Смотрича взаємозумовлені власне 

поглядами письменника та його індивідуальним баченням образу простору. 

Поетика простору Смотрича в аспекті екзистенційного художнього поля, як 

переконують наведені приклади, виконує ключову функцію характеристик і 

стосовно уявлень автора про призначення й природу поетичної творчості – 

архетипові антитези виявленого-невиявленого, закритого-відкритого, 

зовнішнього-внутрішнього, – і щодо складових елементів індивідуального 

образу простору. У поетичних творах О. Смотрича спостерігаємо три типи 

простору: безмежний, замкнений і граничний. У динаміці поетичної дії 

розкривається мотив їх взаємоперетину, взаємоперетікання. Дані складники 

просторів, мотив подорожі, звернення-мандрівки до невідомого (вічного), що 

їх поєднує, становлять комплекс як статичних, так і динамічних елементів 
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індивідуального образу простору у творчості поета. Певна річ, що мотив 

подорожі до позасвідомого, вічного простору у своїй основі є 

міфопоетичним, відтак обумовлюється необхідністю осмислення його 

поетом у контексті традиційних форм естетичного світосприймання.  

 

Висновки до третього розділу 

Матриця, в якій відображено домінантні моменти письменницької 

спрямованості, цільові установки, закодована у виражальній системі 

письменника. У художній практиці О. Смотрича переважає тематика і 

проблематика антиколоніального дискурсу, в якому ємко увиразнено 

естетичний та філософський наратив модернізму, як і погляди письменника 

щодо обстоювання потреб національного визволення українців, опозиція 

стосовно точки зору літераторів-соцреалістів, які у своїх творах 

возвеличували заслуги «старшого брата» в історичному контексті розвитку 

інших націй, оспівували російський колоніальний світ («русский мир») у 

трагедійному  ХХ столітті.  

Засобами художнього слова О. Смотрич творив власне національно-

культурну специфіку українського руху опору. Позатекстові концептуальні 

метафори «боротьба», «бунт», «опір» у його літературній спадщині є 

провідними, реальний світ мілітарного, антиколоніального дискурсу 

змодельовано під знаком ідеологічного та художнього вимірів. Смотричеві 

іронія, сарказм, гротеск позначені вербальними експлікантами інвективного 

фрейму. В художній системі Смотричевих текстів мовні знаки маркують 

негативні елементи опозицій («несвобода», «тоталітаризм», «антигерой», 

«дикунство», «слабодухість», «ненависть», «смерть»). Вербально-

комунікативні методи на рівні мікротексту, застосовані автором, наділяють 

слова експліцитно вираженою заперечною семантикою, просторово-часовою 

дихотомією «тут» і «там», «колись» і «тепер».  

О. Смотрич чи не єдиний поет в українській діаспорі, хто зберіг у своїй 

художній практиці формозмістову будову конструктивістського вірша, в 
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якому легко поєднував ліризм, іронію і сарказм із простотою викладення 

внутрішнього світу ліричного героя. Письменник свідомо пішов на 

експеримент, відмовившись від традиційного ритмічного віршування, творив 

художній світ переважно з трагічним світосприйманням. Феномен творчості 

О. Смотрича полягає в тому, що далеко до появи роману «Рекреації» 

Ю. Андруховича, поет висловив власне ставлення до дійсності. Таке 

ставлення характеризується щирістю, іронізуванням, сарказмом над будь-

яким моралізаторством. Його вірші є запереченням загальноприйнятим 

нормам пристойності, але подібна авторська позиція не послаблює, а 

посилює естетичну вартість поетичного тексту, позаяк його емотивні 

структури впливають на почуттєві порухи реципієнта, навертають до 

самозбереження в поліетнічному просторі, нагадують про Україну, яка 

стримувала у ХХ столітті шалений наступ колонізаторів на культурному 

просторі.  

Антиколоніальний дискурс у художній практиці О. Смотрича, його 

поезії у 70-х рр. минулого століття в рецептивній естетиці не сприймалися як 

«скандальні», а як «лікувальні». Вони «лікували» хвору душу читача від 

байдужості до долі України, вказували шлях визволення рідної Вітчизни від 

колоніальної залежності. Парадигма світоглядних шукань поета пролягала 

від ідеалу краси («мурівський» період діяльності) до чітко вираженого 

протестного ідеалу і гострого заперечення будь-яких «ізмів».  

Поет вдається до художнього творення моделей «антитези», 

«зіставлення», та «узагальнення» задля підсилення інвективної тактики, 

застосувавши смислові зв’язки між особою інвектума й того явища, якому 

висловлена негативна оцінка. Звернення автора до таких художніх прийомів 

сприяє більш ефективнішому підсиленню своїх аргументів, уможливлює 

якомога дошкульніше висміяти узагальненого ворога.  

Майстер слова був провісником українського постмодернізму. Він 

інтуїтивно відчував близькість епохи розпаду цілісного погляду на світ, 

руйнування світоглядно-філософських, політичних, культурних суперсистем. 
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Антиколоніальна тематика творів О. Смотрича, змодельована художніми 

засобами, була однією з ознак розпаду означених ланцюгових поєднань 

множинності систем. 

О. Смотрич у своїх творах порушує антропоцентричну проблему, 

головна суть якої зводиться до того, що індивід, як біосоціальна істота є 

часткою не лише природи, а й суспільства. Людина не може існувати осібно, 

вона вступає в тісний контакт з іншими людьми завдяки процесу спільної 

трудової діяльності. Смотричева проза динамічна, персонажі постійно 

перебувають в русі, вони активні, комунікабельні, надмірно емоційні. Відтак 

автор звертається до різновекторних моделей поетики крику, що оприявлені в 

структурі прозового тексту.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на підставі здійсненого аналізу проблематики і поетики 

творчості О. Смотрича можна зробити висновки, що їх потлумачуємо із 

кількох позицій: 

1. З'ясовано, що світоглядні пізнання О. Смотрича стали 

переконаннями, формувалися в стійкі високодуховні, моральні і патріотичні 

позиції, стали для інших взірцем національного самоутвердження, вираження 

аксіологічних загальнолюдських координат. Смотричева світоглядна культура 

виформовувалась в оточенні української інтелігентної родини з найперших 

вражень дитинства та юності, згодом – серед творчо обдарованих 

особистостей, українців-патріотів Б. Якубського, Д. Ревуцького, 

Г. Світлицького, О. Теліги, І. Ірлявського, М. Коркішка (Лазорського), 

Б. Кравціва, з якими в роки Другої світової війни доля його звела на 

журналістській стежці. Майже всі поетичні, прозові, драматичні твори 

О. Смотрича пройняті любов'ю до простої людини, присвячені їй, і за 

жанровою ознакою твори наче автобіографічні, ніби всі персонажі справді 

зустрічалися письменнику на його шляху, позаяк у художніх текстах відчутна 

авторська присутність.  

2. Розкрито феномен творчості О. Смотрича, який полягає в тому, що 

поет оприявнив у віршах власне ставлення до дійсності; ліричний герой 

характеризується щирістю, іронізуванням, сарказмом над будь-яким 

моралізаторством. Вірші автора є запереченням загальноприйнятим нормам 

пристойності, але така авторська позиція не послаблює, а посилює естетичну 

вартість поетичного тексту, позаяк його емотивні структури впливають на 

почуттєві порухи реципієнта, навертають до самозбереження в поліетнічному 

просторі, нагадують про Україну, яка стримує шалений наступ колонізаторів 

на культурному просторі ХХ століття.  

Поет інтуїтивно відчував близькість епохи розпаду цілісного погляду 

на світ, руйнування світоглядно-філософських, політичних, культурних 
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суперсистем. Антиколоніальна тематика творів О. Смотрича, змодельована 

художніми засобами, була однією з ознак розпаду означених ланцюгових 

поєднань множинності систем. Відтак, доведено, що поетика О. Смотрича 

увиразнюється антиколоніальним дискурсом, а його поезії в рецептивній 

естетиці слід сприймати не як «скандальні», а як «лікувальні», адже вони 

«лікували» хвору душу читача від байдужості про долю України, вказували 

шлях визволення рідної Вітчизни з колоніальної залежності. Парадигма 

світоглядних шукань поета пролягала від ідеалу краси («мурівський» період 

діяльності) до чітко вираженого протестного ідеалу, гострого заперечення 

будь-яких «ізмів», засудження імперських амбіцій Кремля, що сковували 

людину, звужували її права (останній період творчості). Поет був 

провісником українського постмодернізму 

3. Доведено, що модерні вірші поета, його метод відтворення 

художньої дійсності, індивідуальний стиль, характер мислення кардинально 

відрізняються від реалістичного, традиційного письма діаспорних 

письменників, твори яких прийнято вважати класичними. Проілюстровані у 

дисертаційному дослідженні цитати віршів переконують в тому, що 

Смотричева громадянська лірика належить до модерного (а в деяких 

позиціях навіть до післямодерного) способу світобачення, 

світовідображення. У творах широко оприявлено художньо-філософську 

концепцію письменника, дифузію естетичного вирішення проблеми «людина 

й епоха», синтез біографізму й автобіографічності, становлення і вияви 

цілісної творчої особистості митця, проблеми авторського «я» і особливості 

літературного сюжето- і характеротворення, дослідження морально-етичних, 

історіософських, гуманних, антиімперських вимірів, «бунт» письменника 

проти будь-якої колоніальної залежності України.  

4. Обґрунтовано майстерність творення письменником художнього 

простору і крику. Доведено, що поетика крику в художніх творах прозаїка 

підсилює їх естетичне сприйняття. Естетичність мовлення найвиразніше 

простежується в стилістиці, що характеризується усталеністю норм 
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літературної мови. Ознаки поетикального крику в структурі художнього 

тексту вказують на емоційний стан персонажа, його ставлення до дійсності. 

Визначено структурування крику за їх емотивним вживанням у художньому 

тексті, психологічним сприйняттям і висловлюванням персонажа. Поетика 

крику виражає не лише емоції людини, а й оригінальний природний 

персоніфікований голос (грім, вітер, вулкан, зоологічний крик тощо) і має в 

художній літературі власну класифікацію: антропологічний, екзистенційний 

(безмовний), метафоричний, декламаційний, крик-плач, голосіння, 

зоологічний, іронічний, сонорний, оніричний, агресивний, номінативний, 

риторичний крики, а також крик вулиці, крик-докір, крик-заперечення. 

Позаяк поетика крику у творах О. Смотрича виражена сильним різким звуком 

голосу, і такий звук прочитується у відповідних розділових знаках, то, отже, 

за українською давньою традицією окремі моделі крику мають смислове 

значення, що його читач дешифрує самостійно за своїми світоглядними 

канонами. Таким чином, автор в оповіданнях демонструє високохудожні 

приклади екзистенційного, зоологічного, іронічного, оніричного, 

агресивного, риторичного крику. 

5. Охарактеризовано поетику реального та ірреального світу 

письменника, який розкриває його крізь призму людського життя, 

поетикальними засобами вигранює «мандри» в часопросторовій матриці. 

Причому автор у просторовому ореолі «знайомить» реципієнта з різними 

людьми, соціальним прошарком, у такий спосіб «знищуючи» кордони між 

вигаданим та реальним. Поетика письменника увиразнюється мовним 

колоритом, тропеїзацією, живою народною мовою, влучно дібраним і вжитим 

словом, для яскравої передачі характеристики персонажів, ліричного героя. 

Естетично наснажені думки, художньо змодельоване життя, довкілля читач 

сприймає через грані поглядів, інтенцію письменника, який спершу глибоко 

вивчає дійсність, проникає в закони антропологічної сутності, Всесвіту і 

лише згодом здійснює задум в творчому процесі. Зрештою, О. Смотрич, як 

художник слова, добре усвідомлює, що певний ідеал людини в житті не існує, 
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як і не існує істини в останній інстанції, бо вона багатовимірна, метафорична, 

але в художньому творі, мов у дзеркалі, подія, ситуація зображені так, ніби в 

житті це сталося чи могло б статися (оповідання «Гавкун», «Цукор», 

«Повнява життя», «Механіка», «Клавка»). У творах О. Смотрича типізація, як 

спосіб художнього узагальнення, не зображає всеохопно життя людини, події 

й образи постають фрагментарно, але ємко настільки, що читач довго носить 

у підсвідомості образи персонажів. Письменник майстерно застосував 

художню типізацію, сповна розкрив панораму суспільного життя, як і життя 

літературних героїв у підсовєтській дійсності, вивів низку людських типів, 

характерів, що, гадаємо, зумовило і соціальну, і морально-етичну, і художню 

цінність творів письменника, їхнє довготривале життя. В поезії, драматургії, 

прозі персонажів оприявлено низку складних характерів через художні 

образи, які постали в мистецькому слові. Словом і в слові автор змоделював 

універсальний світ, що йменуємо мистецтвом, і саме завдяки цьому полягає 

секрет довготривалості «життя» Смотричевої художньої спадщини, яка стала 

предметом наукового вивчення, пізнання.  

О. Смотрич за допомогою оніричних компонентів створює 

психологічний конфлікт твору, персонажі якого перебувають у 

тоталітарному світі, під пильним пресом однопартійної ідеологічної 

диктатури. На наше переконання, ефект інтеграції бінарних полюсів 

реального та ірреального, свідомого й підсвідомого досягається в прозових 

текстах автора завдяки запозиченню, привнесенню специфічних жанрово-

стильових прийомів, що домінували в повоєнний час у західноєвропейській 

літературі.  

За нашим спостереженням, О. Смотрич є чи не єдиним серед поетів 

української діаспори, хто звертався до моделі концепту конструктивізму 

своїй художній практиці. Конструктивістські твори письменника виключно 

україноцентричні, вони не мелодійні, вони просторічні, їх треба читати 

повільно, вловлюючи в іронічному ключі смисл. Осердя його думання лише 

про Україну, яка у ХХ столітті пережила апокаліпсис під імперським 
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колоніальним гнітом. Аванггардні вірші О. Смотрича увиразнюють, 

контрастність, антагонізм між «Я» та «Інші», «Я» – це український народ, 

«Інший» – совєтська тоталітарна система, система зла («Союз», «Я вас 

ненавиджу...», «Коли вожді стоять на крилах мавзолею» та ін.). 

6. Досліджено діалогічне мовлення персонажів малої прози 

О. Смотрича, з'ясовано поетику та проблематику діалогу в аспекті 

екзистенційного художнього поля. Доведено, що екзистенційна модель для 

персонажа є механізмом захисту, екзистенцією тривоги, усвідомленням 

максимальної стурбованості; подібне прочитується на певному рівні 

внутрішнього конфлікту учасника діалогу із застосуванням стилістично 

маркованої алюзії. Екзистенція діалогу змодельована й авторським 

відступом, в окремих випадках навіть із застосуванням сфрагіди задля 

підсилення іронії, сарказму. Під час аналізу художнього світу творів 

О. Смотрича нами спостережено, як письменник через діалогічне мовлення 

персонажів майстерно осмислює й «уживлює» внутрішній і зовнішній світ у 

структуру художнього тексту, а передусім – розкриває екзистенційно-

естетичне підґрунтя літературних текстів. Вдаючись до поетикального 

діалогу в аспекті екзистенційного художнього поля, О. Смотрич моделює 

глибинні смисложиттєві порухи людської душі, пізнаючи істину буття, 

людини і світу. Центральним стилістичним прийомом автор у прозописьмі 

вдається до категорії відчуження, як центральної естетичної ознаки 

екзистенції, існування індивіда в дійсності, знеособленому світі нелегкого 

щодення. 

Перебуваючи в еміграції, О. Смотрича на початковій стадії творчого 

шляху підтримували відомі літературні критики В. Винниченко, Г. Костюк, 

Ю. Шевельов, Ю. Лавріненко. Все ж таки майстерний стиль епіка вироблявся 

під впливом настанов доброго фахівця-філолога, яким був для нього 

Ю. Шевельов і до голосу якого автор постійно прислухався. Про 

двосторонній творчий контакт між Смотричем і Шевельовим свідчить 

взаємне довготривале листування. 
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Літературна мемуаристика Олександра Смотрича репрезентована 

короткими спогадами про творення газети «Українське слово», моральний 

клімат, що панував у редакції, занепад романтично-патріотичного піднесення 

серед української патріотичної інтелігенції на окупованій території («Спогади 

кореспондента», «Моя сусідка Олена Теліга», «Короткі спогади 

«відповідального секретаря»). Зі спогадів постає невтішна картина: гестапівці 

пильно стежили за тим, щоб не дозволити розвиватися автохтонам в Україні, 

до того ж їм допомагали таємні інформатори російських спецслужб, як-от 

редактор К. Штепа. У мемуарах епізодично зображено безперешкодний вхід 

гітлерівців у Київ («два-три дні погриміло»), окреслено силуети-образи 

культурних діячів О. Лисенка, В. Волянського, К. Дніпрова, О. Музиченка, 

І. Рогача, Д. Гуменної, С. Тобілевич, Н. Калюжної, М. Ситника, постатей нині 

невиправдано призабутих, уперше в подробицях описано вбивство 

Д. Ревуцького за допомогою алюзій, що вказують на причетність окупантів до 

його трагічної смерті. У лапідарних спогадах О. Смотрича авторське «Я» не 

виставлено на перший план, воно прочитується через внутрішній світ 

мемуариста, який бачив події і факти на власні очі, їх пережив, вистраждав, 

роками зберігав у пам’яті і лише на схилі літ доніс до читачів реальні картини 

українського літературного життя початку 40-х рр. минулого століття, 

розкрив нові, маловідомі факти, що про них його попередники якщо й 

згадували, то лише через зображення суб’єктивного світу речей.  

У стилетворчих шуканнях відчувається орієнтація О. Смотрича на 

західноєвропейську літературу. Автор зосереджується на негероїчних 

персонажах, нездатних адаптуватися в соціумі. У «драмі абсурду» «Син» 

драматург вдається до «мовної революції»: роз’єднані, уривчасті, логічно 

незрозумілі монологи і сцени, гра словами, каламбури, дивовижні, а іноді 

неузгоджені репліки. Прикметно, що весь антураж п’єси спрямований на 

відтворення відчуття абсурду. 

У своїй художній практиці О. Смотрич розкриває проблеми переважно 

в суспільно-культурному розвороті. Автор не обмежується лише тематикою, а 
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насамперед ідейно осмислює соціальні характери, типи. Проблеми, які 

розкривають персонажі в авторському версіюванні, є загальнолюдськими, їх 

він виносить на суд читачів, на суд історичного часу. О. Смотрич у своїй 

творчості розкриває різновекторні аспекти, порушуючи екологічні, морально-

етичні, філософські, соціальні проблеми крізь призму оприявлення ідейно-

тематичних моделей, зображення психологічних характерів, діалогічного 

мовлення, ліризацію художнього світу. Уже в самому задумові народжується 

проблема, яку згодом автор реалізує в художньому творі. Письменник 

заторкує ті питання, що охоплені його інтересом, відповідь на які знає він 

сам, питань, на які відповідь дає час й дешифрує читач. Не в кожному творі 

автор дає відповідь на порушену проблему, бувають такі, що потребують 

певної відстані або й зовсім не піддаються дешифруванню, як у 

конструктивістських віршах, в яких, експериментуючи із соц-артівською 

ідеологією, О. Смотрич урізноманітнював змістоформу творів, тематично 

розширював діапазон пізнання людини і природи, людини й історії, людини і 

Всесвіту, людини і соціуму (поетичні збірки «Вірші. VІІІ», «Лірник», «Скупі 

вірші»). 

7. Узагальнено індивідуальний внесок митця слова у розвиток 

літературного процесу, який, вважаємо, є вагомим і посідає чільне місце в 

українському культурному просторі. Письменник порушував ті проблеми, що 

хвилювали читача, українське суспільство, наповнював тексти 

філософськими максимами, медитаціями, роздумами над сенсом буття. 

О. Смотрич органічно поєднав у своїй творчості «високе» і «низьке», «гучне» 

і «притишене», делікатно захищаючи художнім словом власні гуманістичні 

принципи в літературі та погляди на її призначення. Образний світ його 

творів – це кращі зразки творчого осяяння, творчого набутку письменника. 

Його літературна спадщина заґрунтована на засадах оновлення художнього 

стилю в українській літературі. Прикметно, що усі художні твори 

О. Смотрича побачили світ в еміграційному середовищі. У цьому 

виявляється феномен письменника, який, подолавши усі перешкоди, 
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обставини, зберіг національну повнокровність, здобувся на висоту такого 

діапазону, де проявив себе талановитим майстром слова, заслужив визнання 

в читачів. Його твори і досі працюють на розбудову незалежної України.  

Серед розглянутих у дисертаційній праці проблем видається 

перспективним комплексне дослідження поетики конструктивізму й поетики 

крику в художній практиці письменника. Вбачаємо також результативність 

наукового діапазону в напрямку деталізації, конкретизації вивчення проблеми 

в більш ширшому компаративному літературно-історичному контексті, який 

зумовлював українських письменників звернутися до означених 

поетикальних моделей. 
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