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Людмила Тарнашинська

Імператив щирості в художньо-естетичній парадигмі 
Івана Франка та його інтерпретація Василем Стусом

Щ   ирий, за словником Б. Грінченка, справжній, непідробний, сущий, 
чистий, безпримісний, старанний, правдивий1. У такому розумінні 

в інтерпретаційному полі І. Франка концепт щирості слід розглядати як 
нефальшивість, справжність, істинність, як вслухання митця у свій вну-
трішній голос, в  інтуїцію. Ще – як мистецьку совісність, коли пишеться 
не на догоду кон’юнктурі чи бажанню швидкої слави, а за істинним покли-
ком серця. Загалом концепт, якщо осмислювати його з психолінгвістичної 
позиції – а саме такий підхід тут найбільш доцільний з огляду на  забарв-
леність поняття «щирість» психоемоційними переживаннями – являючи 
собою спільність, є «мисленнєвим утворенням, яке заміщає нам в процесі 
думки невизначену множинність предметів одного й того ж роду – дея-
ких сторін предмета або реальних дій; різного роду чисто мислительних 
функцій»2. У Франка ж цей концепт набирає статусу імперативу.
На Франковій вимозі щирості чи не вперше наголосив С. Єфремов, на 

що звертає увагу В. Мазепа, цитуючи такі рядки:
Естетика у Франка надзвичайно широка й поєднує в собі все, що цікавить сучасну 
людину. Його психологічний принцип поглинув, з одного боку, всі різноманітні ін-
тереси, що входять до «інтернаціональної атмосфери» в інтелектуальному житті, але, 
з іншого, і сам через те втратив ясність і виразність та повернувся почасти до того ж 
суб’єктивізму –  індивідуального чи гуртового – що його засуджував був автор... Вся 
оцінка літературної творчості зводиться кінець кінцем до одного критерію – щирості 
[підкр. моє – Л. Т.], з якою талановитий письменник осмислює і висвітлює свої про-
блеми3.

Подібні тенденційні, необґрунтовані закиди на адресу І. Франка відбу-
валися в полемічному полі щодо проблеми зміни естетичних та етичних 
оцінок художнього твору, що його витворив довкола себе ранній модер-
нізм4.
Відомо, що Франків вірш Посвята Миколі Вороному (написаний 

1900 р.) вперше з’явився друком у збірнику З над хмар і долин («Україн-
ський  альманах» 1903; далі надрукований як посвята до поеми І. Франка 

1 Словарь української мови, т. 4. Зібраний редакцією журналу «Кіевская Старина». Редагу-
вав з додаванням власних матеріалів Б. Грінченко. Київ 1909, с. 526.
2 Цит. за: А. Григорьев, Концепт и его лингвокультурологические составляющие, «Во-
просы философии» 2006, № 3, с. 68.
3 Див.: В. Мазепа, Культуроцентризм світогляду Івана Франка, Київ  2004, с. 172.
4 Там само, с. 161–185; 4, 45–49; 5, 79–99.
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Лісова ідилія в збірнику Semper tiro 1906) – це була реакція на відозву мо-
лодого поета М. Вороного5 із закликом співпрацювати в новому альманасі, 
який, за його задумом, мав відкрити новий шлях українській літературі 
у її прямуванні до західного модернізму. При цьому література, на думку 
поета, мала би вирватися з обмежень вузького служіння народницьким 
ідеалам.
Перебуваючи й сам під впливом подібних тенденцій, І. Франко, між тим, 

застерігає проти надмірного відриву у тих модерністичних шуканнях, що 
заполонили мистецьке життя на переломі століть, від канви життя, яка 
тчеться народним духом, що у висловлюванні І. Франка артикулюється 
як застереження проти мли й опіуму «рожевих пестощів туману», «міс-
тичних візій». У вірші звучить заклик до поетів, чи радше морально-есте-
тична настанова, піднесена до рівня імперативу: Най будуть щирі, щирі, 
щирі!*.
І хоча маємо підстави говорити про те, що С. Єфремов тенденційно 

й не до кінця збагнув естетичні домінанти, задекларовані І. Франком 
у його творах, зокрема і в трактаті Із секретів поетичної творчості, виріз-
нений ним критерій, що визначає передусім етику І. Франка-художника, 
а через неї – і його естетику, є досить посутнім для засадничого розу-
міння І. Франком літературної творчості у широкому її розумінні. Адже 
в імператив щирості він вкладає розуміння суголосності відчутого, пере-
житого й зображеного, а точніше, адекватності перших двох компонен-
тів творчого процесу третьому. При цьому береться до уваги та обставина, 
що правда життя і правда мистецтва – речі різні. 
Саме така суголосність, адекватність або, іншими словами, гармонія 

зовнішнього із внутрішнім і дає в результаті той твір, який завдяки по-
етичній техніці, опертій на закони «психологічної перцепції і асоціації 
говорить нам», що  мета – викликати в душі читача освітлений автором 
з різних боків образ «по змозі в такій самій формі, в такій самій силі, 
в такім самім колориті» – найкраще осягається найпростішими спосо-
бами, комбінаціями конкретних образів, але «так упорядкованими, щоб 
вони, мов знехотя, торкали найтайніші струни нашої душі, щоб відкрива-
ли нам широкі горизонти чуття і життєвих відносин»6.

Без тієї, що так скажу, долішньої гармонії поет може змалювати дуже гарні і пластичні 
образки, але вони в нашій душі не лишать глибокого сліду, прогомонять, мов припад-
ково зачуті, хоч не раз і дотепно скомпоновані анекдоти. Про такі твори ми кажемо: 
вони лишають нас холодними» [підкр. моє – Л. Т.]. 

5 Див.: «Літературно-Науковий вісник» 1901, кн. 9.
* Відповідь М. Вороного Іванові Франкові також було вміщено в тому ж збірникові З над 
хмар і долин.
6 І. Франко, Леся Українка [у:] І. Франко, Зібрання творів у п’ятдесяти томах, т. 31. 
Літературно-критичні праці (1897–1899), Київ 1981, с. 272.
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Ще і ще І. Франко наголошує:
Тільки той поет годен зватися правдивим поетом, хто, малюючи нам конкретні і яркі 
образи, рівночасно вміє торкати ті таємні струни нашої душі, що озиваються тільки 
в хвилі нашого власного, безпосереднього щастя або горя7.

Імператив щирості виступає умовою правдивості, реальності пережи-
того героєм твору, вона співмірна лише з власним пережиттям реципієнта, 
а також є противагою «фальшивому пафосу», властивому деяким творам, 
противагою вдаваності, награності і т. д.
Іван Франко знаходить «безмірно ніжне, щире чуття»8 в творчості Лесі 

Українки. У статті про письменницю ця Франкова настанова
«писати з душею», а отже, щиро, раз по раз виринає з новими рефлективними від-
тінками. Наголошуючи на перевагах Лесиного поетичного письма, І. Франко показує 
при цьому зразки тих поезій, які попри всі «цвіти і зорі, зорі і цвіти» не будять в нас 
«ніякого настрою і читаються без смаку, як ремісницька робота, не раз добра і старан-
на, але все-таки без душі»9. 

Тож критерій щирості постає саме тим невловимим (у розумінні арти-
куляції) маркером, який відрізняє добру ремісницьку роботу від справді 
талановитої, тієї, що написана «з іскрою Божою».
Щирість не може зродитися із недобрих почуттів, із ущербної моралі 

– її глибини мусять бути чистими, незамуленими. От як І. Франко пока-
зує це на прикладі Давньої казки Лесі Українки: «Се гумор наскрізь до-
бродушний, щирий [підкр. моє – Л. Т.], що пливе не з гамованої злості, не 
з зависті, а з глибокої любові, з ясного спокійного погляду на життя і його 
боротьбу»10. Отже, добро-душність, або душа, занурена в добро, у любов 
– такі ознаки справжньої щирості, що нею освячена творчість істинних 
митців.

Ще раз повторяю: читаючи м’які та рознервовані або холодно резонерські писання 
сучасних молодих українців і порівняючи їх з тими бадьорими, сильними та сміли-
вими, а притім такими простими щирими [підкр. моє – Л. Т.] словами Лесі Українки, 
мимоволі думаєш, що ся хора, слабосильна дівчина – трохи чи не одинокий мужчина 
на всю новочасну соборну Україну...11.

 Тут слово-маркер щирість набуває ще й ознак простоти, адже в манір-
ності, словесних викрутасах годі знайти щирість як еквівалент нефальши-
вості, ту природну співмірність, що й робить твір талановитим.

7 Там само, с. 272.
8 Там само, с. 271.
9 Там само, с. 263.
10 Там само, с. 269.
11 Там само, с. 271.
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Щирість виступає також еквівалентом природності, органічності, не-
силуваності, нефарисейства, а отже, є критерієм вартості.
Якщо розглядати літературно-критичну творчість І. Франка з його домі-

нантними «завданнями й ціхами», неважко помітити, що він підносить кон-
цепт-імператив щирості і до поняття нетенденційності, по суті, розширю-
ючи власне інтерпретаційне літературне поле від ознак чисто художніх до 
ідейних. Автор сам дає пояснення власного розуміння ідейності на прикладі 
творів Лесі Українки, які він називає ідейними, але зовсім не тенденційними:

Яка тут різниця? Та, як між індукцією і дедукцією в логіці, як між синтезом і аналізом 
в хімії. Поетичний твір я називаю ідейним тоді, коли в його основі лежить якийсь об-
раз, факт, враження, чуття автора...12.

Тільки поет, який «має ключ до скарбниці наших найглибших звору-
шень», який «розбуджує в нашій душі такі сили і такі пориви, що без нього, 
може, й довіку дрімали би на дні або піднялись би тільки в якихсь надзви-
чайних хвилях»13, може претендувати на поважне місце в літературі.
Саме такий правдивий поет, що
збагачує нашу душу зворушеннями могутніми, а притім чистими від примішки бу-
денщини, припадковості і егоїзму, робить нас горожанами вищого, ідейного світу. Се 
й є ідейність його творів. Вона не є ніякою штучною примішкою, її не можна «вложи-
ти до твору», вона є те, що німці називають immanent, є впливом такого, а не іншого 
способу думання, бажання і почування автора, впливом і маніфестацією його душі, 
образом його індивідуальності14.

Отже, щирість, це ще й своєрідний модулятор незвичайності,  своєрідна 
іманентна маніфестація душі, образ індивідуальності, який тим виразні-
ший, чим виробленішою, гармонійнішою є ця поетова індивідуальність.
Натомість тенденційна поезія, на переконання І. Франка, «виходить із 

іншої основи і доходить до іншої цілі». Тенденційний поет, популярно по-
яснює І. Франко, виходить «від якоїсь чи то соціальної, чи політичної, чи 
загалом теоретичної тези», яку він хоче висловити й поширити. В такому 
разі замість розумових аргументів він підбирає для неї якісь поетичні об-
рази, немов ілюстрації до друкованого тексту.

Ілюстрації можуть собі бути дуже гарні, але вони є в книжці не самі для себе, а тільки 
для пояснення тексту. Тенденційний поет може бути знаменитим віртуозом поетичної 
техніки, та проте його твір блищить, а не гріє, значить, не осягає того, що повинна 
осягти правдива поезія. [...] Чим більше таланту потрачено на такий твір, тим гірше, бо 
читачеві серце лишилося холодне, а його розум в найліпшім разі збаламучено замість 
дійсного прояснення15.

12 Там само, с. 272.
13 Там само.
14 Там само, с. 272–273.
15 Там само, с. 273.
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Таким чином тенденційність як своєрідна проекція заданості – що, по 
суті, випливає із тлумачень І. Франка, не має нічого спільного із щиріс-
тю – адже вона йде від розрахунку, працює на певну мету. Тим-то навіть 
художньо огранена річ не має того сугестивного впливу на читача, яку 
має твір, пропущений через серце, перейнятий спів-пережиттям: саме це 
слово не артикулюється в текстах І. Франка, однак його змістом  фактично 
наповнені всі його розмисли щодо співвідношення таланту та «могучого 
полум’я любові до людей, до рідного краю і широких людських ідеалів»16.
Ідейний світ для І. Франка – це не апологетика якоїсь однієї ідейної док-

трини, не політичне чи народницьке доктринерство у чистому його вигля-
ді, а світ «духової красоти, ідейної [читай – ідеальної – Л. Т.] гармонії», де 
«головним рішучим моментом є власне та душа, індивідуальність, чуття 
поета»17. Тільки та щирість, що «проростає» із душі як вислід її актив-
ної внутрішньої роботи, знаходить адекватне віддзеркалення в творчості. 
Тим-то щирість завше постає як власне пережиття.
Сповідуючи імператив щирості у своєму поціновуванні літературних 

з’яв, І. Франко нерідко підкреслював цю обставину, вважаючи саме щи-
рість вагомою моральною підтримкою для талановитої людини. Так, зо-
крема, вияв щирості присутній також і в оцінці таланту Лесі Українки: 
автор бажає, щоб написане ним про цю поетесу було «не тільки інтерпре-
тацією її таланту для ширшої громади, але також словом щирого [підкр. 
моє – Л. Т.] признання і заохоти для авторки, піддержкою на її важкому 
шляху»18.
Це є свідченням обопільності концепту щирість в літературному полі: 

щирість може (й повинна) розраховувати на щирість.
Вважаючи естетику як науку про почування, «спеціально про відчуван-

ня артистичної краси»19, частиною психології, І. Франко наголошує, що 
в такому разі й «основана на ній критика мусить бути психологічною»20. 
А це означає, що екзестенціал щирість як психологічна категорія є й кате-
горією естетичною, а не тільки моральною.
Своєрідним екраном, радше негативом, на якому проявляється щирість, 

є рецепція – саме через рецептивні канали настільки резонує авторове сло-
во в душі читача, наскільки глибоко пробуджує його власне думання.
Франків концепт мистецької щирості найвиразніше прозвучав у літе-

ратурно-критичній творчості Василя Стуса, зокрема в його статтях про 
поезію шістдесятників Серед грому і тиші21 та Най будем щирі...»22.

16 Там само, с. 264.
17 Там само, с. 274.
18 Там само, с. 255.
19 Там само, с. 53.
20 Там само, с. 54.
21 В. Стус, Серед грому і тиші [у:] «Сучасність» 1995, № 1, с. 138–148.
22 Його  ж , Най будем щирі... [у:] «Дніпро» 1965, № 2, с. 142–150.



271

Активне звертання Василя Стуса до літературної критики в першій по-
ловині шістдесятих років, очевидно, було викликане не тільки спробою 
знайти нішу в атмосфері неприйняття його офіційними колами як поета, 
але й потребою самовисловлення саме в тій царині літературного життя, 
яка давала можливість чіткого означення й формулювання філософсько-
етичних засад художньої практики. Це інтерпретаційне поле було для 
нього своєрідним «дослідним майданчиком» для відточування як «сюже-
ту думки», так і її логіки й глибини. 
Отже, саме тому вже в перших, хай не зовсім вершинних літератур-

но-критичних Стусових статтях відчувається, за словами Івана Дзюби, 
«енергія і витонченість, часом – афористична сконцентрованість думки, 
а головне – висока мірка і незалежна оцінка, – риси, такі властиві Василеві 
Стусові як літературознавцеві та критикові»23.
Ця літературно-критична практика була не так самоутвердженням, як 

своєрідним самовіднаходженням та апробацією художньо-естетичних кри-
теріїв, які знайшли свій розвиток і поглиблення в літературознавчих студіях 
про Павла Тичину, Максима Рильського, Р. М. Рільке, Гарсіа Лорку та ін.
Амплітуда сприйнятливості В. Стусом іншого – досить широка – від 

гречного толерування й намагання вжитися у світ чужої душі, до цілко-
витого несприйняття й категоричного відкидання. Це можна пояснювати 
не тільки системою етико-художньої спорідненості чи неспорідненості, 
а й об’єктивною реальністю самого життя, яке з часом розмежувало шіст-
десятників «логікою вибору», позначившись певною мірою й на оцінках 
творчості окремих письменників.
Звертання В. Стуса до аналізу доробку сучасних йому поетів дало йому 

можливість артикулювати в літературній критиці шістдесятих таку на-
зрілу проблему, як особистісний вимір художньої творчості, а значить – 
і проблему авторської самосвідомості.

Аналізувати – означає виражати якусь річ чимось таким, чим вона сама не є. Проте 
будь-який аналіз є перекладом, розвитком у символах, уявленням, створеним завдяки 
тим точкам бачення [підкр. моє – Л. Т.], з яких зауважуємо сукупність зв’язків ново-
го предмета, який досліджуємо, з іншими нам відомими предметами. Аналіз у сво-
єму одвічно ненаситному прагненні пізнати предмет, навколо якого він приречений 
кружляти, нескінченно розмножує точки бачення [підкр. моє – Л. Т.], щоб доповнити 
неповний образ, невтомно змінює символи, щоб удосконалити недосконалий пере-
клад. Отже, аналіз тягнеться у безмежність. А інтуїція, якщо вона можлива, є одним 
простим актом24.

23 І. Дзюба, Вступне слово до В. Стус. Серед грому і тиші [у:] «Сучасність» 1995, № 1, 
с. 138.
24 А. Бергсон, Вступ до метафізики [у:] Антологія світової літературно-критичної дум-
ки ХХ ст., Львів 1996, с. 57.
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Для В. Стуса, аналітика якого, безперечно, орієнтувалася на інтуїтивізм, 
витворюючи органічну й гармонійну «співвіднесеність», художній твір, 
наразі поетичний, – це не тільки глибина «інтелектуального позначення», 
гармонія слів, образів, звуків, своєрідна поетична тканина, а досить широ-
кий функціональний простір, який неодмінно захоплює в себе й феномен 
«я» автора з усім комплексом його етико-психологічних особливостей. 
При цьому феномен «я» усвідомлюється критиком як саморефлекторна 
здатність омислювати ті «правила, інформаційне опрацювання даних», 
створення яких є прерогативою розуму, й головним законом функціону-
вання якого є свобода25 як екзистенційна домінанта.
Через те аналіз поетичної творчості для В. Стуса – це насамперед уві-

ходження в розуміння логіки авторового вибору, логіки його серця, нама-
гання відчути динамічну природу «внутрішнього образу» автора, «криву 
напруги» його «я», простежити, як «поступово мужніє почуття громадя-
нина-поета, що від обов’язково імперативного „ми” йде до усвідомлення 
свого добровільного індивідуального обов’язку»26. Маючи, очевидно, ін-
туїтивне переконання в тому, що «в художньому творі присутня сама суть 
автора, і глибина твору, так би мовити, вертикаль його, відповідає глибині 
авторської особистості»27, саме динаміку індивідуалізації художнього про-
стору В. Стус розглядає як найвищу мистецьку мету. Особистісний імпе-
ратив як здатність бути й залишатись самим собою (а отже, сповідувати 
концепт щирості) є, на його переконання, запорукою «глибшого і ширшо-
го естетичного освоєння світу – як об’єктивного, так і свого власного»28. 
Через те таким потужним є гуманістично-людинознавчий аспект його фі-
лософсько-естетичних переконань.
Глибина тут – відповідник якості щирості, оскільки індивідуалізація 

літературно-критичного простору неодмінно передбачає органічність, 
природність як еквівалент щирості. Саме тому для В. Стуса важливим за-
лишається (і в поезії, і в критиці також): хто пише, що тотожно якісній 
характеристиці людини.

«Читаючи книгу поезії – вивчаєш людину, – переконаний В. Стус. – Увіходиш у його 
світ, пізнаєш, як його відображує письменник, і нарешті починаєш розуміти, х т о 
пише. Розпізнавши риси авторового обличчя, починаєш відчувати, як усе стало при-
родньо освітленим. Лінія легко уявляється в перспективі. Мертвий зміст друкованого 
тексту набуває трепетної життєвості. Показуються заґрунтовані начерки, пошукові 
ходи, чуєш стереоскопічний простір авторового існування. Стає зрозумілою логіка 
вибору [підкр. моє – Л. Т.]. Кожен вірш збірки знаходить для себе точно визначене 

25 Див.: О. Суворов, Разум и феномен «я» [у:] «Вопросы философии» 2000, № 4, 
с. 130–137.
26 В. Стус, Серед грому..., op. cit., с. 144.
27 Н. Бонецька, «Образ автора» как эстетическая категория [у:] Контекст-1985. Лите-
ратурно-теоретические исследования, Москва 1986, с. 257.
28 В. Стус, Най будем щирі..., op. cit., с. 150.
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місце в художній системі. А вся книга сприймається як психологічний портрет доброї 
людини (творчість – то акт доброти й найщедрішого самороздаровування). Радіння і 
боління цієї людини є чи не найточнішими відбитками об’єктивного світу: адже вони 
виявляють, як людині живеться і дихається в цьому найкращому із світів29.

Оце «і нарешті» означує ту дистанцію, радше той процес «увіходження», 
що його неодмінно мусить перейти літературний критик, перш ніж він – че-
рез пізнання феномену авторського «я» – замість мертвого тексту відчує його 
трепетну життєвість, яка й виступає якісно емоційною ознакою щирості. 

«Радіння і боління» людини – той сутнісний вектор, що визначає при-
родність, справжність рефлексій того, хто взявся за перо. Саме через щи-
рість, що йде від внутрішнього пережиття, усе стає «природно освітле-
ним». І саме щирість – як  морально-естетична домінанта, моральний 
імператив стає тим фокусом, що збирає й пропускає через себе всі роз-
сіяні точки бачення досліджуваного, перетворюючись на своєрідний ек-
зистенційний фокус творчого процесу, який фільтрує матеріал, що його 
митець кладе в основу свого твору.
У трактуванні В. Стуса щирість невід’ємна від доброти, це дві взаємо-

пов’язані чесноти – не тільки чисто людські, а й мистецькі, бо саме мис-
тецтво покликане пробуджувати в людині найчистіші почуття. Тим-то 
й пізніше, вже 1969 р., В. Стус наголошує на цьому ж постулаті: «Поет – це 
людина. Насамперед. А людина – це насамперед добродій»30.
За В. Стусом, тільки та творчість є життєдайною, яка сповідує активний 

гуманізм. Творчість для нього – то акт доброти, й поет – насамперед добро-
дій, тобто творець добра, а добро, безперечно, не може бути безликим, воно 
несе на собі відбиття людської індивідуальності, яка неможлива без тієї ми-
стецької щирості, що цю індивідуальність і визначає та конкретизує.
Можемо говорити про тяглість утверджуваного І. Франком імперативу 

мистецької щирості, що знайшло свій розвиток у літературно-критичних 
рефлексіях В. Стуса.

«Головне тільки – зберегти власну мистецьку щирість [підкр. моє – 
Л. Т.]. У поезії, цій, може, найбільш інтимній галузі мистецтва, не можна 
заховати нічого. Вся індивідуальність митця в ній – як на долоні»31, під-
креслює В. Стус, ще й ще раз звертаючись до проблеми «самоіснування» 
поета в просторі витвореної ним мистецької дійсності як «пробного каме-
ня, на якому іспитується цінність вищих сфер». Самоіснування для нього 
– «це та сталість, яка допомагає відчути життя і його плин, дає змогу тво-
рити це життя»32.

29 В. Стус, Серед грому..., op. cit., с. 138.
30 Його ж, Двоє слів читачеві [у:] Його ж,  Дорога болю. Поезії, Київ 1990, с. 8.
31 Його ж, Най будем щирі..., op. cit., с. 150.
32 Його ж, Серед грому..., op. cit., с. 145.
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Отже, щирість – як іспит на істинність, непідробність, відкритість, як 
зворотній бік фальшивості й удаваності, в силовому полі яких (останніх) 
втрачається органіка почуття та його вербального оприЯвлення.
Як бачимо, В. Стус, для якого в поезії визначальним є критерій есте-

тизму, сповідує імперативи мистецької щирості й доброти, наділяючи 
творчість поета «функцією доброти» як творчою, динамічною силою, яка, 
проте, не мусить, на його переконання, бути сліпою.  
Так як доброта не мусить бути сліпою, так і щирість повинна нести 

в собі активне, добротворче начало.
Однак горизонт очікування В. Стуса, який пізніше Оксана Пахльовська 

сформулює як «новий відлік часу інтелектуальної історії України»33 – 

з одного боку, та реальний процес «естетичного освоєння самого реально-
го предмета, реального факту життя у їх внутрішній сутності»34 в україн-
ській поезії шістдесятих – з другого, далеко не завжди співпадають, і тоді 
дослідник категорично виступає проти штучної ерудиції та штукарства, 
«злоякісної» гіперумовності та силуваної (а отже, нещирої), психологіч-
но необумовленої асоціативності, коли «задана» інтелектуальність більше 
прикрашає, ніж наповнює текст, позбавляючи таким чином його енергети-
ку того імперативу щирості. 
Справжню наповнюваність поезії може дати, на переконання В. Стуса, 

лише особистісне відчуття світу. Для увиразнення своєї думки він вживає 
ще й вираз розповнення. Очевидно, у першому випадку префікс на (на-по-
внюваність) вказує на розкриття світу зовнішнього, а в другому – префікс 
роз (роз-повнення) – розкриття світу внутрішнього через максимальне  
вивільнення енергії авторського «я». Так поняття мистецької щирості ви-
ступає у В. Стуса синонімом свободи само-виявлення в часопросторі куль-
тури, окресленої ним як гуманістична домінанта. 
Інакше поезія – і це В. Стус доводить на прикладі низки віршів конкрет-

них авторів – приречена на «романтизовану безплотність», детерміновану 
задавненою традицією романтизму. 
Принагідно зазначимо, що й сам дослідник у своєму ідеалізованому 

потрактуванні творчості лише як акту доброти почасти перебуває під 
впливом того ж романтизму – то вже пізніше творчий акт явиться йому 
і в подобі «гримаси індивідуального болю», й прийде важке розуміння: 
«Відшукування душевної рівноваги в стражданні, задоволення в горі і за-
доволення горем – ось його [мистецтва – Л. Т.] підступна мета»35. Звичайно 
ж, йдеться про те,  що культивована В. Стусом пізніше естетика страж-
дання як розгортання справжньої, немаскованої, глибинної мистецької 

33 О. Пахльовська. Українські шістдесятники: філософія бунту [у:] «Сучасність» 2000, 
№ 4, с. 70.
34 В. Стус, Най будем щирі..., op. cit., с. 150.
35 Його ж, Твори в 4-х т. 6-ти кн., Львів 1994, т. 4, с. 347.
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щирості завше була детермінована особистісною потребою гуманістичної 
доброти у найкращому її ідеалістичному вияві.
Ставлячи за мету дослідити простір художнього твору як «стереоско-

пічний простір авторового існування», як «свідомість самого себе», тобто 
як «розпросторення» авторської свідомості, В. Стус передусім намагаєть-
ся сягати «обрію його [автора – Л. Т.] поетичної індивідуальності». Він 
наче живе передчуттям того, що поезія шістдесятників має зайняти – як те 
означує тепер Оксана Пахльовська – «чільне місце в процесі літератури, 
тому що вона є основним естетичним носієм енергії „я” та його збунто-
ваної іпостасі»36. Принаймні, необхідність в «окресленості людської оди-
ниці» як носія тієї енергії життєвиявлення В. Стус співвідносить із пе-
ріодами, «що знаменують кінець одних ідеалів та ілюзій і появу нового 
людського мислення»37.
Прикметно, що «збунтовану іпостась» внутрішнього авторського «я», 

врівноважену його посутньою естетичною енергією та почуттям міри, до-
слідник знаходить хіба що в «здоровій плоті» збірки поезій Земне тяжіння 
В. Симоненка – «найбільшого шістдесятника з шістдесятників», – яка, на 
відміну од його першої книжки, де «забагато вистояної тиші», видається 
В. Стусові «громовою територією». 
Отже, для В. Стуса залишається важливим не тільки як і чому, а на-

самперед хто – як носій істинної щирості. Через те, поставивши за мету 
дослідити, «як автор індивідуалізується в культурі», він розглядає, за фор-
мулюванням Мішеля Фуко, «певне раціональне буття, що його називаємо 
„автором”»38, той складний симбіоз особистості як homo sapiens, та осо-
бистості, обдарованої іскрою Божою, віддзеркалену в художньому творі 
поєднаність цих двох аспектів, які «органічно взаємопов’язані, відкриті 
для проникнень і одна другу опосередковують»39 – через екзестенціал 
мистецької щирості насамперед.
Процес поетичного становлення й змужніння розглядається В. Стусом  

передусім як становлення внутрішнього «я», яке не тільки набуває нових 
ознак, а виявляє готовність до якомога ширшого саморозкриття, самови-
вільнення в слові, а відтак «самоіснування» в художньому просторі. Саме  
тому він ратує за те, що поет повинен опускатися в «штольні» не тільки 
людського життя, а й «власних психологічних відчуттів»40.

«Спосіб визначення [...] автора, чи, радше, конструювання фігури авто-
ра»41 відбувається у В. Стуса через очевидне й безперечне розуміння того, 

36 О. Пахльовська, Українські шістдесятники..., op. cit., с. 70.
37 В. Стус, Серед грому..., op. cit., с. 144.
38 М. Фуко, Що таке автор? [у:] Антологія світової літературно-критичної думки ХХ 
ст., Львів 1996, с. 449.
39 Н. Бонецька, «Образ автора» как..., op. cit., с. 416.
40 В. Стус, Най будем..., op. cit., с. 143.
41 М. Фуко, Що таке..., op. cit., с . 449.
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що мистецтво – «не ілюстрація постульованих істин, в кращому разі воно, 
художньо відбиваючи дійсність, може мати з ним дотичні точки. Так само 
не може воно виходити з логізованих, нехай і дуже правильних істин»42. 
Сполучною ланкою  цих «дотичних точок», тим, хто «відбуває трансфор-
мацію в стихії Логосу»43 і є автор, «внутрішній образ» якого не може не 
бути щирим, і сприймається критиком як контрапункт.
За поетичними рядками В. Стус завше шукає суті – «краси самої суті 

речі» – тієї естетичної істини, про яку і пише Поль Рікер
Хоч би що там було з цією політичною ситуацією естетичної істини, вона вносить у 
наше культурне життя нову лінію поділу та розщеплення. Чисто естетичне існування 
є можливим; і всі інші люди матимуть вигоду з цієї ситуації; чи міг би нас так хвилю-
вати цей світ, який ми сприймаємо, коли б митець безперервно не доносив до нас його 
радість, хай навіть екстремальними штучними засобами абстрактного мистецтва? 
Зберігаючи його колір, і звук, і смак слова, митець, не бажаючи цього явно, воскрешає 
найпервіснішу у світі істину нашого життя, яку вчений закопує; створюючи образи 
та міфи, він витлумачує світ і перманентно інституює етичне судження про наше іс-
нуваня, навіть якщо він не моралізує; а надто тоді, коли він не моралізує. Поезія – це 
критика життя…44.

Так, аналізуючи Симоненкові вірші про цілком конкретних трударів, 
їхні важкі людські долі (тих славнозвісних дядьків і тіток, без яких годі 
уявити поезію 60.), В. Стус дошукується воскреслої в рядках поета «най-
первіснішої у світі істини нашого життя» як еквіваленту щирості, тієї суті, 
в яку В. Симоненко ще нібито боїться глянути, бо «ця суть його осліплює, 
як сяйво електрозварки, вона його ще відстрашує», та все ж, як наголошує 
дослідник, «поет уже дивиться в цю суть»45.
Саме Симоненків погляд у «суть», рікерівську істину, оминаючи по-

зірне моралізаторство, творить ту особливу Симоненківську поезію, яка, 
зберігаючи в собі «нерозщеплену конкретність навколишньої реальнос-
ті», по суті, вносить у культурну парадигму шістдесятих нову лінію «по-
ділу та розщеплення» реального й естетичного і є, власне, тією «крити-
кою життя», яка співвідноситься із художньо-естетичними сподіваннями 
В. Стуса.

«Істина пошани» та «істина сумніву» (П. Рікер) ніколи не покидають 
дослідника, вони йдуть у парі заради об’єктивності аналізу, хоча перше за-
вжди детермінується другим. Саме тому він обстоює необхідність набуття  
«глибокої інтелектуальної позначеності», адже в усій художньо-естетич-
ній «матерії» твору виявляється рівень інтелектуальної індивідуальності 
автора, яка має бути адекватною горизонтові очікування читача. Повага 
В. Стуса до читача, рівень якого, як він вважає, «став незрівнянно вищим»,  
42 В. Стус, Твори..., op. cit., с. 166–167.
43 П. Рікер, Істина в пізнаннні історії [у:] Історія та істина, Київ 2001, с. 81.
44 Там само, с. 181–182.
45 В. Стус, Серед грому..., op. cit., с. 141.
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передбачає ту незаперечну істину, що «писати для такого читача – стає 
все важчим і важчим письменницьким іспитом»46. Власне, іспитом на щи-
рість як вірність самому собі.

«Стереоскопічний простір авторового існування» (вислів В. Стуса), нео-
дмінно передбачає «почуття боргу й примусу, свідомість найважчого люд-
ського обов’язку – обов’язку бути самим собою [підкр. моє – Л. Т.], цього 
найтяжчого хреста вивітреної людини –сучасника»47, а зберегти себе са-
мого, ясна річ, неможливо без почуття глибинної щирості.
Означуючи просторову парадигму «авторового існування» місткими 

образами грому й тиші, замикаючи ними художній простір, наповнюва-
ність якого передає вибудуваний ним синонімічний ряд доброта—мис-
тецька щирість—індивідуальне «я» – відчуття повноти світу, В. Стус не 
тільки соціологізує їх, а й проектує на внутрішні стани поета. Аби відпові-
дати своєму найвищому призначенню, митець повинен досягти рівноваги 
двох станів: офіри «для загального» та потреби підноситися «до почуття 
власної людської значиннєвості й неминущості, до усвідомлення цінності 
людського життя, до власної самодостатності й тихості»48. Тільки тоді, як 
у випадку В. Симоненка, його розповнене «я» зможе «обрости» «глибами 
рідної землі, народу та його історії»49, набути глибинної наповнюваності, 
що в результаті й може дати стереоскопічний портрет доби.

46 В. Стус, Най будем щирі..., op. cit., с. 143.
47 Його ж, Серед грому..., op. cit., с. 144.
48 Там само.
49 Там само, с. 145.


