
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СТАТТІ

МОНУМЕНТАЛЬНИЙ РЕАЛІЗМ

Про Джона Голсуорсі

Повість з природи реалістична. Під цим гаслом народили
ся, під ним довершилися всі справді великі досягнення про
зової епіки. Реалізм відповідає психічному наладженню зви
чайного читача, його бажанням та світоглядові, й тому зро
зуміла річ, що роман має далеко ширші круги сприймачів, 
ніж протиреалістична з природи лірика. Тому сливе кожний 
великий повістяр є реалістом без огляду на напрямок чи мо
ду, яка володіє під даний момент. З цієї причини роман ли
шається дещо осторонь від загальних зрушень, що потря
сають поезією чи драмою. Проти змінливості інших ділянок 
літератури та мистецтва роман видається широкою рікою, 
що пливе спокійно глибоким руслом в одному напрямі. Чи 
це буде натуралізм, чи нова речевість (сііе пеие ЗасНІісЬкеіІ), 
суть є завжди та сама. Це тільки дрібні відміни, парості ве
ликої струї.

Прізвище Голсуорсі зв’язане з реалізмом нашої епохи як
найтісніше. Це хіба найбільш типовий його класик. Початки 
майбутнього лауреата нагороди Нобеля були дуже скромні. 
Перший раз він виступив як спілий тридцятилітній мужчина 
в р. 1897 книжкою «Ргот іЬе Роиг \УіпсІ5». 1 цей, і наступні 
твори минули без відгомону. В 1905 р. був уже автором п’яти 
повістей, а одначе його близький друг, славний Джозеф Кон- 
рад дивився на його творчість дуже скептично. Як личить 
правдивому класикові, Голсуорсі починав пересічними ре
чами, шоб поволі, ступнево, з року на рік здобути таємниці 
мистецького реалізму, а закінчити на найвищих шпилях. По 
п’яти ремісничих студіях заблиснув майстер. Це був рік 
1905. Це був перший том «Саги Форсайтів» («ТЬе Рогзуїе 
5а£а»), По ньому п’ять дальших, тож разом шість грубих ро
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манів, пов’язаних спільними персонажами (історія однієї ро
дини). Так постала епопея новітньої Англії. Вже заголовок 
указує на намір дати монументальний епічний образ. Сьо
годні рукописи «Саги», оправлені в сап’ян, виставлено за 
склом у славному Бритійському музеї, де може їх кожний 
здалека оглядати. Сьогодні Голсуорсі є головою найбільшої 
міжнародної, дійсно світової організації письменників, Реп- 
СІиЬ.

Покінчивши «Сагу», автор не може відірватися від своєї 
теми, вийти з завороженого круга своїх героїв. Пише про
довження, нову епопею: «Новітню комедію» («А Моделі 
Сошесіу»). Знову товсті, багатосторінкові книжки. Щойно 
останній том циклу, «На біржі Форсайтів», визволив його 
накінець від тиранії світу, ним самим створеного.

А цей світ багатий, наче справжня дійсність. Сотні поста
тей, а кожна інша, кожна — окремий індивід, кожна живе. 
Немає двох тотожних. Сотні подій, здебільшого сірих, буден
них, звичайних, а всі пов’язані з собою довгими, поплута
ними, але міцними нитками. Під цим оглядом метода Гол
суорсі далеко вища від звичайного, такого частого в реаліс
тичній повісті хронікарства. Автор не тільки розказує події, 
але й об’яснює їх, в’яже в одну майстерну, до найменших 
подробиць викінчену суцільну мережку. Це сливе історич
ний прагматизм. Тут немає нічого припадкового. Все обду
мане, розраховане, прецизне, послідовне. Спіле академічне 
майстерство в найкращому значенні цього слова. Тільки 
однією прикметою нагадує техніка англійського автора хро- 
нікарську методу. Голсуорсі переповідає події в такому по
рядку, в якому вони відбувалися б у дійсності. Автор нічого 
не пропускає, розкриває все ясно перед очима читача. Немає 
натяків, перерв, недосказів. Події чергуються одна за одною, 
пливуть рівно, негальмовані, вперед, котяться широкими 
хвилями. Це є найвища форма справжньої епіки.

Безособистість, можлива об’єктивність (якщо взагалі мож
на її в мистецтві осягнути) посунена до останніх границь. І 
тільки зрідка дещо песимістична усмішка над долею по
колінь англійського міщанства, що сходить з обріїв історії.

ДЕЩО ПРО НАШУ СПОРТОВУ ТЕРМІНОЛОГІЮ

Наша спортова термінологія ще не усталена. Спорт у нас 
ще все є штучно годоганою квіткою в невеликих гуртках 
прихильників по містах, не має ще за собою ніякої традиції.
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Прийшов до нас з-за кордону й приніс із собою чужу слівню. 
Витворився зрозумілий хаос. Справу ускладнює ще недоста
ча яких-небудь зносин наших спортових гуртків із зазбру- 
чанськими. Повстає небезпека окремого галицького спорто- 
вого жаргону, ніде поза Львовом не зрозумілого. На пробу 
перегляньмо декілька найчастіше вживаних назв із ділянки 
зимового спорту.

Маємо тепер два його головні роди. У галицькій пресі 
називаються вони: лещетарство (або лещатарство) й совгар- 
ство, а відповідні прилади: лещети (або лещати) та совги. 
Ні один з цих термінів не є відомий на Наддніпрянщині. 
Правда, всі словники української мови знають слово: «ле
щата», що означає прилад до стискання. Жаден із багатьох 
наших словників не подає його в значінні польських «нарт». 
Слово «лещети» є виключно галицьке, але в нас дуже по
ширене, значить тільки спортовий пристрій, а тому не може 
викликувати непорозумінь. Немає, отже, підстави заміню
вати його на «лещата», як це роблять деякі наші часописи 
(напр., «Діло» пише неконсеквентно раз «лещети», раз «ле
щата» — таж це два відмінні вирази). Відрізняє їх теж 
найновіший укр.-польський словник Е. Грицака та К. Ки- 
сілевського. Читаємо тут: «лещата-праса» та «лещети-нар- 
ти» (І частина, ст. 280, Львів, 1931). Кийки, що ними під
пираються при їзді лещетами, називаються ціпками (ціпок, 
ціпка), реміння — в’язанням, лещети «ялозимо», а не «сма- 
руємо».

Ще складніше словництво другого зимового спорту, що 
його називають у нас тепер «совгарством». Зачнім від його 
основи, від наших «совгів». Це вираз виключно галицький. 
Словники, що повстали за Збручем, записали оці назви: 
«лижва», «ковзан» (побіч «ковзань» і «скобзун»), Найбільш 
офіційний для Наддніпрянщини словник Гр. Голоскевича 
(VII вид., 1930) знає лише два перші слова: «лижва» та 
«ковзан». Вираз «совги» не тільки обмежений до Галичини, 
але ще й невигідний, бо визначає не лише прилад, але 
також і саму дію, саме «совгання» (напр. «під звуки музики 
відбувалися совги»). Тому краще було б для нас залишити 
оці «совги», а коли кожному по обох берегах Збруча зро
зумілі «лижви» звучать нам чомусь чужо, то вже радніше 
сприйняти невідомі ще в Галичині «ковзани». (Застері
гаюся, що не хочу бути тут законодавцем, рад би почути 
інші голоси в цьому напрямі і свою статтю уважаю за ди
скусійну) .
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ЛІТЕРАТУРНІ ЗАПИСКИ

ГЕТЕ

Кожний рік приносить із собою щонайменше кілька де
сятків усяких роковин, ювілеїв тощо. Уже такий звичай, 
що кругле число літ, яке відмежовує нас від якоїсь події, 
дає нам нагоду до споминів, до її святкування. Бувають 
річниці, щоб так сказати, домашні, бувають світової ваги. 
До цих останніх, безперечно, належить століття смерті 
Й.-В. Гете (1749—1832). Хто з вас не чув про Гете? Ніхто, 
усі чули — напевно, відповісте. Так, уже в школі говорять 
нам про нього, уже в школі читаємо частини його творів, 
а шляхетні постаті Германа та Дороти лучаться часом раз 
на все життя в нашій уяві з не конче приємним спогадом 
«двійки». Спомин цей відбирає нам пізніше на все життя 
охоту до читання нудного «класика». Це найгірша кривда, 
яку роблять творцеві «Фауста* надто ревні вчителі. Бо Гете 
заслуговує на те, щоб до нього вертати, мов до джерела 
вічно нового. Що ж можливо в нім знайти, чого напитися, 
за чим передусім треба нам тут шукати?

Про Гете почуєте всяке. Безсмертний, божеський, 
аполлінський геній німецької нації, пророк свого народу, на
роджений співець, виразник болю людини (Вертер), віщий 
поет і т. д. Такі та їм подібні фрази можна виголошувати без 
кінця. Таким робом можемо зробити з Гете (як узагалі з 
кожного великого письменника), що тільки хочемо. А Гете 
ще як підхожий до цього. Величава, всестороння спадщина 
(разом з листами та приватними записками рівно 133 томи), 
в якій відбилися періоди творчості автора (від бурхливого, 
войовничого романтизму аж до довершеної, досконалої кла
сичної рівноваги, а під кінець життя знову перехід до мороч
ливої символіки другої частини «Фауста») аж проситься, щоб 
її насвітлювати з різних сторін. Але значення Гете в іншому. 
Із своєю всесторонністю цей поет, драматург, повістяр, фі
лософ, критик, ідеолог, теоретик, учений, природник, до
слідник і т. д. є найбільшим виразником цього, що коротко 
називаємо «Європа» чи пак «європейська культура». Фаус- 
тівський світогляд є найкращим її завершенням. Сто літ уже 
йшли і ще довго йтимуть паломники до цього джерела чис
того європеїзму. Для нас — народу між Сходом а Заходом, 
це джерело першої ваги.
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КАРНО МАЙ

В лютні ц. р. обходили урочисто в цілій Німеччині 90- 
ліття (25.11.1842) й 20-ліття смерті (31.III.1912) великого 
письменника на полі подорожничої повісті — Карла Мая.

Твори Мая є до нинішнього дня найбільш займаючою 
лектурою для молоді. Як звісно, повстали вони виключно 
завдяки великій уяві та письменницькій інтуїції їх автора. 
Всі свої повісті написав Май, не опускаючи ні на крок ро
динного міста. Знання Заходу, Сіюксів, Білих Гір, Великих 
Озер і американської прерії завдячує Май тільки дрібнич- 
ковим і безустанним студіям.

Твори Мая — це один з прикладів, до чого може довести 
витривала праця над собою та письменницькі здібності ав
тора.

РАЙНЕР МАРІЯ РІЛЬКЕ

Райнер Марія Рільке (4 грудня 1875 — 29 грудня 1926) — 
один з найвизначніших ліриків нової Німеччини. По вдачі й 
характеру творчості неоромантик, водночас віддзеркалює в 
своїх писаннях чимало філософічних ідей та культурних 
струй, що перехрещувалися на грані двох століть, минулого 
й сучасного. Найважніші між ними — м’яке, обхоплююче все 
людство чуття, такий, сказати б, ліричний альтруїзм, далі за
хоплення героїзмом минулих часів, боготворення мистецтва, 
врешті, подекуди воплочення могутньої ідеї в ніцшеанській 
надлюдині.

Рільке лірик. Його твори є незвичайно артистичним вия
вом перечислених угорі ідей і їм подібних, а зокрема можна 
подивляти їхню мистецьку форму, пластику стилю при 
якійсь діточій майже простоті вислову. Це однаково в творах, 
писаних в’язаною і нев’язаною мовою.

Найважніші його твори: <ЛУеізе уоп  УеЬе ипсі Тосі сіез 
Согпеїз СНгізІорН Кііке», «БіипсІепЬисН», «Маїїе Ьаигісіз 
Вгі££е» і «СезсНісЬіеп уоп  ІіеЬеп Соіі».

Для нас Рільке близький тому, що, шукаючи за сюжета
ми, що оформлював б його ідеї, не раз звертав свої очі на 
Україну. До таких творів належить поема про Карла XII, де
які його лірики та два оповідання з «Казок про любого Гос
пода», що їх саме даємо в перекладі.

їхня вартість незвичайно велика, однаково артистична і 
мистецька. Ці два нариси дають неначе синтезу українського 
духу: з одного боку безмежжя артизму української націо-
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нальної психіки, з другого — мужня шана справедливості, 
за яку хватаємо за оружжя і твердо боремося.

Перший з вичислених горі творів переклав на українську 
мову В. Залозецький (Літ.-Наук. Вістник, 1924), багато лі
рик Рілького засвоїв нам Юрій Липа, найкращий переклад
ник Рілького. Два оповідання з «Казок» являються оце впер
ше на українській мові.

Згадаємо вкінці, що чимало сучасних українських поетів, 
зокрема молодших, захоплювалося його творами.

НАТХНЕННЯ Й РЕМЕСЛО

«Романтизм — це хвороба, 
класицизм — це здоров’я» 

Гете

Проблема натхнення й ремесла стає руба перед кожним 
мистцем, перед кожним періодом у розвитку літератури. 
Вона витискає своє тавро на поодиноких напрямах і в їхніх 
програмах займає одне з перших місць. Річ не в банальнім 
протиставленні цих понять, але в підході мистця до влас
ного акту творчості. Матеріалом, яким орудує письменник, 
не є, як звичайно думають, слово, але уявлення, складники 
нашого психічного змісту. Отже, першим завданням творця 
є композиція уявлень, внутрішня будова з елементів 
цілості. Другим є перелиття уявлень в слова. Уявлення гра
ють для письменника таку ролю, яку для маляра барви, 
краски (червона, біла, синя тощо), а слова — подібну до 
тієї, яку мають фарби (олійна, водна тощо). Коли цілість, 
збудовану з уявлень, убираємо в одяг слів, приходить третє 
завдання. Треба компонувати слова, творити будову слів, 
рівнобіжну й відповідну будові уявлень. Так повстає те, що 
називаємо стилем літературного твору. Осягнення од
нопільного стилю є кінцевим завершенням праці письмен
ника. Чи твір добрий, чи невдалий, рішає в першій мірі 
його внутрішня та зовнішня композиція. Можна писати чу
дово без ніякої вправи й науки, але компонувати твір кож
ний письменник мусить навчитися. Можна бути генієм, та 
не вміти збудувати одної строфи, одного розділу повісті. 
Можна писати без крихітки захоплення та ентузіазму, але 
компонувати знаменито. Прикладом французька пересічна 
комедія. Можна писати з найсильнішого внутрішнього
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інстинкту, з наймогутнішої чуттєвої спонуки й у найвищій 
температурі емоційній, одначе не зуміти дати твору. Тут є 
ріжниця між молодечим письменником а дозрілим, і в даль
ших висновках між романтиком а класиком.

*  *  ♦

Головною подією французької літератури в останніх мі
сяцях є поява нового великого роману «Клубок гадюк»!. Ав
тор Франціск Моріяк є передовим повістярем сучасної Фран
ції та сильним представником католицького відродження. 
Загальновідома річ, що французи є майстрами психологічної 
повісті. Вірний традиції рідної літератури лишився й Моріяк. 
В його творчості доходить аналітичний роман до вершин. Так 
бачити людську душу вміли хіба Бальзак, Стендаль, Мопас- 
сан і Пруст. Французька критика прийняла «Ье поеисі сіє 
уірбгез» сливе як архитвір, ставляючи його автора на рівні 
побіч Бальзака. На чолі книжний напис. Це уривок з молит
ви святої Тереси: «Боже, поглянь на те, що самих себе не 
чуємо, що не знаємо, чого хочемо, що втічемо геть від того, 
чого бажаємо».

Герой роману — старий багатий адвокат, що його серцем 
заволоділи «гадюки» жадоби, заздрості, ненависті. По матері 
одідичив пристрасть до грошей і передав її дітям та внукам. 
Не завжди чистими способами доробився великого майна, 
одначе це не дало йому щастя. Даймон золота обняв жорсто
кими кігтями старого меценаса, його жінку, дітей та внуків. 
Ненавидять себе взаїмно, тільки чигають одне на одного. Ба
гач з приводу своєї скупості стає причиною смерті власної 
доньки. Скажена ненависть його до рідні доходить до меж 
божевілля. Одначе під кінець життя має велике бажання, 
єдину ціль: знищити своє майно, щоб дітей та внуків кинути 
в нужду. Починає свою роботу, але тут прожогом діткнулася 
гордого чола Божа долоня. На смертній постелі багач побо
рює «гадюки» свого серця. О людське серце, що не знає, чого 
хоче, як каже свята Тереса.

Роман Моріяка стане гідно в французькій літературі побіч 
«Скупаря» Мольєра й «Батька Горіо» Бальзака. «Ье поеисі сіє 
уірегез» — це класичний твір неокатолицької літератури.

Ф. Моріяк: Клубок гадюк. Париж, 1932, 311 ст. (Р. Маигіас: Ье поеисі сіє 
уірегеа).
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КРИЗА СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Література перед судом

Вислів, що його вживаю в заголовку, це вже фраза. Сті
льки напсовано паперу на тему занепаду сучасної літера
тури, стільки набалакано, що питання стало ще більш за
плутане, ще туманніше. З книжок, розвідок, статей, що 
кружляють довкола нього, повстала б окрема велика кни
гозбірня. Проте всі ці голоси не принесли ніякої певної роз
в’язки. Лікарів знайшлося багато, а одначе не тільки, що 
не вилікували, але навіть не розпізнали хвороби. Усі теорії 
залишилися безпорадні супроти дійсних явищ, не добулися 
до ядра проблеми. Можна навіть говорити про кризу до
слідів над кризою. Загалом погоджуються, що в сучасному 
мистецтві, а зокрема в сучасній літературі, не все в поряд
ку. Проте обвинувачення є такі суперечні, залежно від 
світогляду та вихідної точки критика, такі відмінні, далекі 
від себе й розбіжні, що губляться в завороженому колесі й 
не ведуть до ніяких тривалих вислідів. Літературу поста
вили перед судом, але на один присуд не можуть чи не 
хочуть рішитися. Аж нудно повторювати фразу — сучасна 
література переживає кризу — фразу, що стала вже трюїз
мом, та одначе треба приглянутися питанню ближче. Спро
буймо зібрати разом важніші закиди обвинувачів.

2. Обвинувачення

Сучасна література не в силі наздогнати життя. Коли 
його темп неймовірно прискорений, вона лишається позаду 
й тому затрачує безпосередні зв’язки з ним, відокрем
люється від нього. Література мусить завжди висловлювати 
свою добу, її дух, настрої, питання, а коли цього не робить, 
стає для неї чужа. Література повинна завсіди відбивати 
ритм своєї епохи, бо нерівномірність витворює між ними 
віддаль, а пізніше навіть пропасть. Мистецтво без живо
творних подувів дійсності замикається в собі, дебеліє, а далі 
замерзає. Сучасна література не відтворює сучасного жит
тя, воно не впливає на неї, а знову вона не діє на нього. 
Це дві ріжні, окремі царини, що між ними немає мостів. 
Сучасна література не розуміє свого часу, а тому він від
вертається від неї, не хоче також її розуміти. Вона не спов
нює одного з перших своїх завдань, тому поволі викидають 
її поза дужки життя. Попросту стає нікому не потрібна.
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Хто сьогодні супроти таких суспільних та моральних пе
ремін, супроти скаженого темпу подій, що змінюють світ, 
має час розчовпувати абракадабру складних із зовнішньої 
сторони та внутрі беззмістових віршів, хто сьогодні схоче 
займатися дріб’язковими питаннями літературної техніки, 
що за ними не ховається ніяка вища ідея, що за ними 
тільки звичайна порожнеча? Література, зашкарубла в сво- 
му малому обмеженому світику, поставлена віч-на-віч про
блемам і завданням реальної дійсності, стає безпорадна. Во
на не співзвучить почуттям, бажанням, хвилюванням 
психіки сьогочасної доби. Вона не розв’язує нічого, що ціка
вить сучасну людину. Ті питання, що їх вона ставить і хоче 
розмотати, є нам зовсім байдужі, є далекі й вартісні тільки 
для неї самої, лише для вузького круга спеців.

Вона не тільки не спромоглася наздогнати життя, але що 
більше, свідомо цього не хоче вчинити. Вона з власної волі 
обмежується до свого вузького світика з його дрібними пи
таннями й осягами. Література доцільно зрікається вищих 
вартостей! та, одночасно, безпосередніх зв’язків з довко
лишньою дійсністю. Це буцімто велика скромність письмен
ників, але, по правді, це втеча перед завданнями, котрим 
не можуть зрівняти, перед дійсним життям, що їх переви
щило й випередило, що йому не вміють додержати ходу. 
Не оправдує поверховна відраза до пози, бо великі дні, що 
в них живемо, вимагають великої поезії, а не тільки «до
брих віршів» на байдужі й маловажні теми. Письменники 
не пишуть для себе (коли тільки для себе й «для муз», то 
навіщо друкують), тому те, що говорять, повинно бути важ
не й вартісне, а сучасна література не має нічого до ска
зання. Тож хто буде її читати чи слухати? Її вага й су
спільна доля зводиться до забавки для нечисленних сма- 
кунів, до виставної цяцьки, й на цьому кінець. Сьогод
нішнім суворим та гострим часам не лицюють штукарські 
блискітки літературних жонглерів. Суспільність питається: 
що ви нам приносите, про що говорите? Вони відповідають: 
розв’язуємо вам питання, що є краще, чи коли в любовно-

Існує навіть окремий напрямок, що його програмою є найбільша 
«скромність» (у Франції Іван Кокто). Самозречення з усяких «вищих 
завдань», з усякого оббріхування, пози, патосу. Писати добрі вірші (слово 
«поезія» вже занадто патетичне) і більш нічого. Слід пригадати теж, що, нагір., 
молоді польські поети так оголошували свої виступи в «Пікадорі»: «Ти шоіпа 
ивіумес (іоЬге ячегоге». Мов товар у крамниці.
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му акті момент напруги виступає в обидвох коханців рів
ночасно, чи коли неодночасної. Суспільство відвертається: 
ваші питання та розв’язки без змісту, без душі й без мети. 
В середньовіччі була така проблема. Селянин веде на яр
марок осла за мотузок. Повстає тепер питання, чи селянин 
тягне осла, чи мотузок тягне осла, чи, може, навпаки, осел 
тягне мотузок. Над цією загадкою ломило собі голови ба
гато давніх учених. Ваші питання нагадують своєю вар
тістю славну проблему осла та мотузка.

Література нашої доби не має ідейного та морального 
стрижня, щоб об’єднував поодинокі хвилі й струмики в од
ну суцільну течію. Звідсіля така розгубленість, такий ве
ликий хаос, що в ньому годі знайти якусь провідну думку, 
якусь однонапрямну лінію. Сучасне мистецтво не має, вла
стиво, окремого обличчя. Десятки напрямів і напрямків, 
усяких ізмів, кожний інший, кожний на погляд зовсім но
вий, кожний уважає за свій обов’язок боротися з усіма 
іншими. Війна всіх проти всіх. Між ними, здається, немає 
спільних прикмет, немає переходу від одного до другого. 
Не тільки кожний напрямок, але навіть кожний поодино
кий творець бажає за всяку ціну бути новаторським, зовсім 
оригінальним, неподібним до інших, кожний намагається 
винайти щось нового, чим зумів би зачудувати весь світ. 
Найбільші зусилля йдуть на те, щоб здивувати («епатувати 
буржуя»). Думають, що штукарством чи любовними збо
ченнями вирвуть його з зашкарублої дрімоти. Але під но
гами міщанина горить земля, його хвилюють далеко важ
ливіші справи, він привик до всього, на його шкуру не діє 
вже ніякий «зЬоскіп§». Він лишається байдужий та холод
ний. Навіть обурюватися, сердитися вже не має охоти. Він, 
звичайно, позіхає. В модерній літературі замість поважної 
праці й напруги почувань погоня за сенсацією, а навіть за 
скандалом, щоб тільки звернути на себе увагу, щоб виби
тися понад інших. Ніхто не бере серйозно свого покликан
ня. Мистецтво зійшло з височини натхнення на базар низь
ких амбіцій, на ярмарок снобів та чваньків. Усякими про
грамами, теоріями, ізмами торгують між собою, наче ву
личним крамом. Кількість напрямків є така велика, що при

Роман Д. Г. Лоуренса ф .  Н. Ьаятапсе): «Коханець леді Чатерлей». 
Критика зараховує цього письменника до передових повістярів новітньої 
Англії. Це не лубок, це таки «поважна» література. Це не якийсь бруковий 
писака. Що більше, Д. Г. Лоуренс признається навіть... до католицизму.
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найкращій волі годі їх від себе відріжнити, годі розпізнати 
їхні прикмети та їхній зміст. Хоч не хоч, а загубишся в 
цьому лабіринті й не вийдеш із нього. Не розмотаєш цього 
клубка тонких ниток, а може й.„ не варто розмотувати. 
Поза гучними, бундючними, багатословними маніфестами 
не знайдемо нічого, дослівно нічого. Порожнеча, закривана 
зверху фразами. Витворити щось зовсім нового по тися
чоліттях існування європейської літератури не так легко, 
тому модерні літератори хватаються кожної дивовижі, щоб 
тільки придбати собі ознаки новості. Не прикладають ваги 
до якості, рішає тільки кількість. Надмірна плодючість зна
менує більшість сучасних витворців мистецтва. Надпро- 
дукція краму, що його не в силі зупинити навіть найбільші 
маси сприймачів. Що й говорити, коли покупці втечуть пе
ред цим крамом. Зайвий вантаж сучасної культури. Книж
ки йдуть «до коша».

Сучасна література не дала й не може дати синтези. Вона 
розгублена в подробицях, хвора на аналітизм. Розпоро
шеність, роздрібленість, розкладництво, атомізування може 
діяти лише в тому самому напрямі, себто також на спосіб 
розкладницький. Розклад є першим ступенем до занепаду. 
Сучасне мистецтво має всі прикмети занепадництва, а його 
вплив є й може бути тільки негативний. Новітня хвора 
душа видала й може видати лише хвору творчість. Треба 
вилікувати найперше нездорові основи нашої епохи.

Цілющий лік міг би, може, принести досвід минулого, але 
модерна література відвернулася зовсім від нього. Цілкови
тий розріз із традицією є виявом гордовитості та снобізму су
часних творців і дає, очевидно, лихі наслідки. Сучасне мис
тецтво саме собі замикає двері до відродження. Безідейність, 
аморальність, вузькість обріїв, безпорадність супроти зав
дань нашої дійсності, хаотичність, недостача спільних доро
говказів, істерична нервовість, розгубленість, відсутність 
зв’язків з сучасним і минулим — ось прикмети сучасної літе
ратури. Зайшла вона в сліпу вулицю, скотилася майже в без
вихідь. Криза новітньої літератури є органічна й виросла з 
неї самої.

3. Оборона

Це більш-менш усі закиди, що їх раз у раз підносять 
супроти сучасної літератури. Є в них багато слушного, але 
не з усім можна погодитись. Обвинувачувати новітнє пись
менство стало просто модою, але треба послухати й другі
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сторони. Найперше вирішім остаточно, як є в дійсності. 
Безперечно, сучасна література переживає кризу, себто не
певність майбутнього й деяке обниження свого рівня, але 
не є воно такої величини, як думають усякі обвинувачі, та 
його причина не лежить виключно в самому нутрі мистець
кої царини. Самі скептики не годяться між собою. Одні (з 
лівого боку) бачать занепад сучасного мистецтва в його... 
ідеалізмі, говорять про втечу митців перед жахливою мі
щанською дійсністю в надреальне. Інші, навпаки, вичува- 
ють у новішій літературі сильне матеріалістичне наставлен- 
ня. Мусимо вибрати посереднє: є течія й одна, й друга. 
Суперечність діагнозу указує, що справа є далеко склад
ніша, ніж це видається однобічним лікарям. Перейдім чер
гою поодинокі закиди й приглянемося їм по змозі об’єк
тивно.

Чи справді сучасна література втратила всі зв’язки з 
життям? Хіба навпаки. Нова «революція» в мистецтві, що 
почалася напередодні світової війни, вийшла саме від за
клику: ближче до життя. Адже ж навіть у такому футу
ризмі, що на погляд буцімто відірваний від реальної дійс
ності, одним із перших гасел було: мистецтво на вулицю. 
Цей яскравий визов протиставляли саме давньому не
життєвому: мистецтво для мистецтва. Славні три слова, що 
їх виписав на свому прапорі футуризм (в слов’янських кра
ях можна би їх назвати три М), а саме: місто, маса, ма
шини, були висловом крайнього змагання до актуальності. 
Ця тенденція лежить на дні майже кожного сучасного на
прямку. Інша річ, що актуальність розуміють не всі одна
ково. Більш академічний, спокійніший вияв знайшла вона 
в німецькій новій речевості (сііе пеие ЗасЬІісНкеіІ) або фран
цузькому популізмі (очевидно, від слова рориіиз, зворот до 
народу, до простого, буденного, реального життя). Загалом 
бачимо в повоєнній літературі великий підйом реалізму в 
ріжних його відмінах та паростях. В найяскравішому ви
падку доводить він властиво до заперечення літератури са
мої в собі. Це так звана література факту, що відкидає 
уяву, видумані особи й події, а вимагає тільки простого 
опису дійсних, реальних подій з науковою точністю істо
рика чи економічного справоздавця. Це або модерний ре
портаж, або життєписний роман (очевидно, історичних по
статей). Цей напрям уважає навіть літературну форму за 
зовсім пережиту й перестарілу. Бажання якнайтіснішого 
зв’язку з життям веде аж до того, що література виріка
ється сама себе. А проте сучасне мистецтво має далеко мен
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ший вплив на дійсність, як давніше. Це парадокс, але, мо
же, власне, надмірне бажання актуальності, занадто велике 
намагання впливати на реальне життя спричинює, що 
дійсність переходить понад головами мистців. Загорільці ак
туальності не розуміють і не хочуть розуміти, що літера
тура має свої окремі цілі, що її першим завданням є бути 
справжнім мистецтвом. Зведення мистецтва тільки до зло
боденно суспільницької раті суперечить його суті й очевид
но обнижує його вартість.

Література є безсильна супроти пекучих проблем наших 
днів. Це безперечна правда, але чи тільки вона одна? Сучас
на дійсність вовтузиться в майже безвихідних суперечках, і 
не так легко вивести її на простий шлях. Безпорадними ви
явилося багато інших царин культури, що є більше покли
кані до цього, ніж література. Не можна так гостро обвину
вачувати її в тому, що вона не розв’язала загадки сучасності, 
бо це не є її головне завдання й не подужали йому більш до 
цього підготовані ділянки.

Новітня література має бути після думки декою крайньо 
аморальною, а в найкращому випадку байдужою супроти 
моралі (індиферентною). Такий погляд дуже багато причи
нився до упаду літератури, але й він не є найголовнішою 
причиною сучасної літературної кризи. Приклади розбе
щення знайти дуже легко, але вони не рішають справи, бо 
порнографія існувала сливе в кожній добі розвитку літе
ратури. Правда, що в неоднаковій кількості й натузі. Досі 
ще «недосяжним* її взором є славний «Декамерон» Боккач- 
чо та повісті Петра Аретіно (помер 1556) з епохи Ренесан
су. А дальше, що дуже важне в шуканні джерела лиха, 
аморальність не є питома всій модерній літературі, пере
дусім не охопила її шпилів, її найкращих сил. Навпаки, 
маємо й відрадні явища. Рік за роком зростає нова като
лицька література. Коли перед війною були тільки пооди
нокі одиниці, що симпатизували з католицизмом, сьогодні 
маємо в багатьох краях організовані групи католицьких 
письменників (найкраща саме в Франції, в тій Франції, що 
колись перейшла першу велику революцію), до котрих на
лежать творці найвищого мистецького рівня. Під цим огля
дом справа мається навіть краще, як давніше. Кількість і 
якість католицьких авторів росте навіть у некатолицьких 
народів (.Честертон, Белок, Сигрид Ундсет, з давніших 
Сельма Лагерлеф). Також і в байдужих релігійно кругах 
маємо в останніх часах деякий відступ від надмірної еро
тики. Передусім у суспільницькій повісті та драмі останніх
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днів стало своєрідною модою нехтувати любовну дію. Мов
ляв, повага й важність справи не відповідає романсовій плу
танині*.

Хаос новітньої літератури не є знову такий великий, як це 
видається деяким постороннім глядачам. Коли їй ближче 
придивимося, знайдемо в ній виразні напрямні й не буде нас 
жахати безліч ізмів, бо їхнє число буде можна значно по
меншити. Багато назв іноді витворилося для одного й того 
самого напрямку. Сучасне мистецтво має своє обличчя, хоч, 
може, ми його сьогодні так докладно не бачимо. По літах з 
певної віддалі виступить воно далеко ясніше. Ми заблизько 
наших днів, ми не маємо ше потрібної перспективи. Тому 
давніша література видається нам така суцільна, а сучасна 
така розпорошена. Це тільки оптична омана.

А одначе сучасне письменство переживає кризу. На це зло
жилося багато складних причин і в ньому самому, й передусім 
з-поза нього. Важкі дні сьогоднішньої літератури можна по
яснювати лише в якнайтіснішому зв’язку з загальною кризою 
нашої культури. Візьмім порівняння з господарської царини, 
напр., з промислу. Криза сучасної літератури є подібна до 
кризи сучасного бавовняного промислу. Хоч піднеслася в ньо
му й кількість, і якість, хоч введено ряд нових поліпшень 
(раціоналізація), переживає він свої найважчі часи. Хоч у су
часній літературі бачимо навіть зріст, хоч немає недостачі ви
значних одиниць, справжніх таланів, а одначе...

НАЦІОНАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
(Спроба ідеалістичної системи мистецтва)

Що таке мистецтво?

Почнім від цього примітивного питання. Скільки разів по
вторюємо слова: мистецтво, мистець, мистецький, які мали 
вже час витертися, вигладитися в наших устах, наче ка
мінчики у воді, вилиняти із змісту, мов сукно з барви. З при
чини частого вживання стали вони такими близькими і зна
йомими, що не вважаємо за потрібне призадуматися про суть

1 Крайнім прикладом такого наставлення є відома драма Шеріфа «Кінець 
мандрівки», що в ній зовсім не виступає ні одна... жінка.
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і межі понять, які їм відповідають. Ми нібито розуміємо їх 
самих про себе, нам так видається, але коли доведеться виз
начити їх, стаємо майже завжди безпорадні. Оця плутаність 
і неозначеність змісту та обсягу поняття доводить до по
стійних непорозумінь.

Перед остаточною відповіддю треба доконче вирішити й 
усталити основні преміси.

Автономність мистецтва

Загально поширеним є погляд, що мистецтво відтворює 
реальну дійсність. Правда, що не один раз підносилися проти 
такого розуміння спротиви, а хоч би тільки застереження; 
все ж таки оцей помилковий підхід до мистецтва залишився 
не тільки серед загалу, але і в самих мистецьких кругах. Усе 
ще говориться про відтворю вання, відбивання, 
віддзеркалювання тощо. Цей погляд є далекою спадщиною 
по матеріалізмі, чому не перечить те, що він є також основою 
початкового, примітивного розуміння мистецтва. Мате
ріалізм, визнавши мистецтво не за ціль, а тільки за засіб ося
гнення інших цілей, не міг погодитися на признання окремої 
мистецької дійсності і таким чином придав первісному, спро
щеному підходові зовнішню покришку науковості. Треба 
сказати різко: отже, ні! Мистецтво не відтворює дійсності, 
ані її не перетворює, як хочуть інші, а лише створює окрему 
дійсність. Це не є програма якогось надреалізму. Ніколи. 
Навіть звичайний реалізм, коли він є мистецтвом, не обме
жується тільки до простого відбивання дійсності. Навіть зви
чайна світлина, якщо вона хоче називатися мистецькою, не 
дає лише віддзеркалення. Власне, відбиття в дзеркалі або 
світлина до посвідки не мають з мистецтвом нічого спільного. 
Відношення мистецтва до дійсності не можна спрощувати до 
звичайного відтворювання, воно є далеко складніше. В кож
ному випадку мистецька дійсність є суцільна, в собі замкне
на, окрема, із своєрідними законами. Мистецькі закони не є 
тотожні з законами реальної дійсності.

І

Мета мистецтва

Найперше слід зазначити, що мистецтво діє виключно на 
нашу психіку, цебто обсяг або поле його впливу є стисло об
межене. Воно викликає в нашій психіці певні переживання, 
а саме — вражіння, уявлення, почуття та навіть відрухи во
лі. З ’являється воно завжди та всюди, навіть на найнижчому
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рівні культури, тому мусить бути одною з первісних потреб 
людини. Воно торкається тільки психіки, отже, є одною з по
треб психічних. Звичайна річ, що є люди, які їх зовсім не 
мають, які з природи нездібні їх відчувати, котрим вистача
ють біологічні потреби. Тому завжди буває стільки байдужих 
до мистецтва. їх не можна ні обвинувачувати, ні осуджува
ти, їм не до снаги розуміння мистецтва, це їхня природа, та 
й годі. Вони до певної міри хворі, вони не є повними людьми, 
одначе не кожну хворобу зможемо вилікувати. Зате в кож
ному підсонні, в кожній епосі та в кожному місці знайдемо 
людей, що в них мистецькі потреби вроджені і для них такі 
первісні, як їда чи сон. Це повинна бути загально відома річ, 
та проте так не є. Вряди-годи трапляються пугачі, що пере
дбачують у майбутньому загин мистецтва, нібито прийде 
час, коли воно буде непотрібне. Коли б вони усвідомили собі 
найпростіші основи мистецтва, соромилися б виступати з та
кими дивовижними та недоречними теоріями. Вони дають 
ними тільки свідоцтво наївної несвідомості та власної, осо
бистої неспроможності сприймання мистецтва.

З преміси, що мистецтво є первісною потребою людини, 
можна видобути два висновки. Перше: якщо мистецькі пе
реживання є початково потрібні, то, таким чином, вони є та
кож вартісні й корисні, отже, мистецтво є саме про себе 
суспільною вартістю. По-друге: коли визначна частина лю
дей має вроджений нахил до сприймання мистецтва, вихо
дить, що не вистачають ті переживання, котрі дає реальна 
дійсність. Мистецькі переживання не є ні гірші, ні ліпші від 
дійсних переживань (дійсних у розумінні тих, що їх спону
кою є реальна дійсність), зате в кожному разі вони є корисні, 
до певної міри незалежні, окремі, самі для себе вартісні та 
потрібні.

Одне застереження. Не належить розуміти цього в пе
ресічний спосіб, не треба вважати цього за звичайний есте
тизм. Метою мистецтва не є краса. Це було б завузьке об
межування. Мистецькі переживання не вичерпуються есте
тичними переживаннями. Треба сказати загальніш: метою 
мистецтва є викликувати в нашій психіці такі переживан
ня, яких не дає нам реальна дійсність.

Зміст та форма

Формою мистецтва є більші або менші клаптики полотна 
чи паперу, що на них наложена тонка верства фарби або 
туші. Це конкретні, реальні предмети, це лінії, плями, пло
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щини, обриси, мазки пензля, наверствування відтінків, ук
лад ліній та плям. Змістом! є переживання, котрі постають 
у безпосереднім зв’язку з оцими конкретними предметами. 
Мистецтво — це до певної міри явище психічне. Образи, кар
тини є тільки спонукою, джерелом мистецтва, зрештою, 
джерелом конечним та необхідним.

Мистецькі переживання є двоякі, а саме творчі, себто ті, 
що їх відчуває мистець перед та в часі творення, і сприй
мальні, то є ті, що їх переживає сприймач у моменті сприй
мання мистецького твору. 1 одні, й другі є первісні, і теж по
треба як одних, так других є вроджена. Також суб’єктивні 
переживання є не тільки перші, але й другі. Кожна людина 
сприймає кожний мистецький твір на свій спосіб, себто 
інакше. В кожному образі, картині тощо є стільки мистець
ких творів, скільки цей образ мав сприймачів. Об активного 
мистецтва немає й не може бути.

У творця зміст випереджує форму, у сприймана навпаки — 
форма випереджує зміст.

Межі мистецтва

Якщо метою мистецтва є згадані своєрідні переживання, 
то насувається питання, чи нема інших ділянок, що давали 
б нам такі самі або дуже подібні спонуки. Очевидно, спада
ють на думку наука та релігія. Побіч основних біологічних 
потреб (голод та ерос) і їхніх відмін (наприклад, госпо
дарські, суспільні), людина має ще три роди психічних по
треб: пізнавальні, метафізичні та мистецькі. Мистецтво на
лежить, отже, до тієї ж групи, що релігія та наука. Одначе 
є між ними та різниця, що мистецькі переживання є окремі 
від реальної дійсності, а пізнавальні (бажання пізнати дійс
ність) та метафізичні (бажання зрозуміти суть дійсності) є 
від неї стисло залежні, безпосередньо з нею зв’язані; одним 
словом, вони не є окремі.

Можливо, найкоротша, можливо, найзагальніша і, можли
во, найбільш наукова дефініція мистецтва є така: мистецт
во — це окрема дійсність, яка викликує в нас переживання, 
потрібні для нашої психіки, котрих не може дати нам ре
альна дійсність.

З цього такий висновок: мистецький твір є тоді й лиш тоді

Поняття змісту не є тотожне з поняттям ідеї. (Приміт. авт.).
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вартісний, коли викликує вартісні переживання, і передусім 
такі переживання, яких інша ділянка не могла б у нас спо
нукати. Твір, що не сповнює цих умов, властиво, годі назва
ти мистецьким твором.

Кожне мистецтво є конструктивне

Мистець створює окрему дійсність. Але створити щось із 
нічого не можна. Навіть природа не творить із нічого. До 
кожної творчості потрібний матеріал. Матеріалом мистець
кого творення є уявлення мистця. Барва та лінія, фарба, 
вугіль та туша для маляра чи графіка; брила, мармур та 
дерево для різьбаря; слово для письменника, тощо — це 
тільки засіб зовнішнього оформлення, відтворення уявлень, 
їхньої матеріалізації. Помилковим є загально досі пошире
ний погляд, що матеріалом творчості є колір, площина або 
слово. Мистець будує твір виключно з власних уявлень. 
Уявлення постають на основі вражінь, вражіння мусять ма
ти спонуки; вони є витвором нервів під впливом зовнішніх 
побуджень, себто постають вони на основі зовнішньої дійс
ності. Ось такий далекий шлях від реальної дійсності до 
мистецької дійсності. Мас він аж п’ять ступенів: від спону
ки до вражіння, від вражіння до уявлення, від уявлення до 
укладу уявлень, від їхнього укладу до засобів барви чи сло
ва, і в кінці — матеріалізація цих засобів. Перейшовши 
стільки стадій, первісні спонуки з правила не є зовсім по
дібні до кінцевих вислідів, себто мистецька дійсність є інша, 
ніж реальна дійсність. Майже при кожній стадії мистець 
будує, а саме: з вражінь — уявлення, з уявлень — зміст 
(іноді також ідею) твору і т. д. Уявлення, а ще більше 
вражіння, є хаотичні, безладні, невпорядковані. Цей сирий 
матеріал треба впорядкувати, виправити, вибрати з нього 
те, що важне й суттєве, а, навпаки, відкинути те, що не
важне й несутнс. З вибраних уявлень треба зложити су
цільну цілість. Одним словом, мистець мусить скомпону
вати твір. Первень будування виступає навіть у творах, 
що на перший погляд роблять вражіння хаотичності та не
доладності. Попросту, в мистецькому творі навіть треба ха
ос збудувати. Справжній хаос є можливий тільки в реальній 
дійсності, але ніколи в мистецькій. Тому помилково нази
вати якийсь мистецький напрям «конструктивізмом», бо 
взагалі кожне мистецтво є конструктивне.
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Кожний мистець виявляє в будові свою спроможність, це 
виявлення дає йому почуття сили, а почуття власної потуги 
приносить, як відомо, внутрішнє вдоволення, повну насоло
ду, інакше кажучи — щастя. Чим більше вкладає він себе в 
твір, тим більше він задоволений. Тому нічого дивного, що 
кожний мистець настроєний з правила протиреалістично. 
Навпаки, звичайний сприймач хоче в дію сприймання вкла
сти якнайменше зусилля, момент будування лишається для 
нього майже завжди неспостережний, увага його переходить 
понад ним здебільшого байдуже. Тому пересічний сприймач 
був у кожній добі та в кожному краї настроєний реалістично, 
він бажав і бажає реалізму. 1 з своєї точки погляду він мас 
безперечну слушність. Тут таємниця вічної незгоди мистця 
із сприймачем. Коли мистець іде в реалістичному напрямі, 
то робить уступки (компроміс) на користь останнього. Є, 
очевидно, люди, що з природи люблять податливість (комп- 
ромісовість).

Кожне мистецтво є дидактичне

Мистецькі переживання потрібні й вартісні самі про себе, 
тому мистецтво — це суспільна вартість. Але, окрім цьо
го, сповнює воно ще одну суспільну дію. Мистецтво вчить, 
так, усюди та завжди вчить. Вчить не гаслами, моральними 
науками, проповідями. Вчить саме собою. Мистецтво вик
ликує своєрідні переживання, що їх не може дати ніяка 
інша дійсність. Мистецтво діє в окремий спосіб на нашу 
психіку і таким чином збагачує її, поширює її обсяг та 
досвід, підносить кількісно та якісно її засоби, розвиває чут
ливість вражінь, прецизність уявлень, напруження почу
вань та силу явищ волі. Це один його вклад у нашу 
психіку, а є ще другий. Мистецтво дає нам хвилини повної, 
практично безвартісної, безкорисної насолоди, або, інакше 
кажучи, переносить нас на якийсь час у ділянку вищих 
вартостей. Побут, хоч би хвилевий, на такій височині, оче
видно, підносить нас морально. Це робить кожне мистецтво, 
котре є правдивим мистецтвом. Не треба до цього окремих 
настирливих наук. Тому кожне мистецтво є навчальне 
(дидактичне).

Туга за реалізмом
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Якщо мистецтво діє морально, то робить це безпосередньо 
тільки змістом. Це стасться попросту тому, що форма — це 
конкретний предмет, а моральні явища належать до абстрак
тної ділянки. Конкретність не може безпосередньо діяти на 
абстрактність, посередником мусить бути зміст, який є яви
щем психічним, отже, абстрактним. Щоб мистецтво побіль
шувало ділянку вищих вартостей, його зміст мусить до неї 
належати. Для цього вистачає, коли він справді мистецький. 
Виходить, що зміст не є байдужий...

Єретичні думки

Говоримо майже на кожному кроці, що мистецтво розви
вається, поступає вперед, здобуває нові позиції. Очевидно, 
що кількісно мистецьке надбання росте з кожним роком, з 
кожним днем. Чи справді в мистецтві існує розвиток та 
поступ? Коли досі від чотирьох століть недосяжним ідеалом 
є майстри Ренесансу, коли сьогодні можемо захоплюватися 
технікою й майстерністю передісторичного маляра буйволів 
із печер Альтаміри, коли на багато тисяч літ розв’язано в 
цьому печерному мистецтві проблему руху, бігу (буйволи в 
розгоні), що над нею так клопотався недавно футуризм... Ка
жуть про одного пуриста, що він зачеркнув на папері кілька 
обрисів і дав до лакувальника замалювати площини. Звичай
но, лакувальник закриє фарбою площину найрівніше. Проте 
цей образ міг бути твором мистецтва, але хто відважиться 
доказувати, що техніка цього наймодернішого з модерних 
мистців стоїть вище від мистецького ремесла якої-небудь ми
нулої епохи? Навіть у ділянці технічній можемо про розви
ток та поступ у мистецтві говорити тільки з великими засте
реженнями, а що вже й мовити про справи самої творчості! 
Мистецтво не є водою, не пливе, а проте воно завжди творче.

Безперечно, що кожна доба має свої власні художні форми, 
свої власні способи мистецького вияву. Одначе вони тільки 
змінюються, і годі говорити про їхній ступневий та по
слідовний розвиток. Мистецькі форми одної епохи не є зде
більшого ні вартісніші, ні кращі від мистецьких засобів іншої. 
На них складається надбання поодиноких мистців, а це зале
жить передусім від одиниць. Одиниця — це не тільки витвір 
обставин, що серед них вона живе, як вчить матеріалізм,— 
одиниця — це одноразова подія. Мистецькі форми якоїсь до
би — це способи мистецького вияву одиниць, що живуть у

Зміст не є байдужий
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цьому моменті. А втім, усі мистці, без огляду на те, в якому 
часі вони живуть, подібні один до одного хоч би тому, що кож
ний з них має вроджені творчі потреби. Очевидно, кожний, 
хто є справжнім мистцем, бо тільки такі будують мистецтво. 
Висновок: мистецькі форми кожної епохи є неповторні, а од
ночасно художні закони всіх часів до себе подібні

Вартість одиниць, їхнє творче напруження не підлягає 
якомусь однонапрямному розвиткові, хоч зазнає воно змін. 
Тому й засоби мистецького вислову є цариною, що в ній не 
діють закони однобічного поступу.

Поняття розвитку перенесено механічно на ділянку мис
тецтва (точніше кажучи, на мистецтвознавство) з природни
чих наук. Але сьогодні, коли й у природознавстві спадщина 
Дарвіна захитана і коли частинно виправдується старого 
Карно, слід і в мистецькій критиці вживати слова «розвиток» 
чи «поступ» дещо обережніше.

Проти переваги напрямів

Другим фетишем мистецької критики є поняття напрямів. 
Вона намагається за всяку ціну втиснути кожного мистця в 
якусь шухляду, приклеїти йому дешеву етикетку якогось на
пряму. Чи поняття мистецької течії справді потрібне, важне 
та конечне? Чи мистецькі напрями дійсно існують в 
об’єктивному розумінні цього слова, себто чи справді мис
тецьке життя кожної епохи розпадається на поодинокі стру
мені і замикається без решти в їхніх рамах? Одним словом, 
чи мистецтво творять напрями? Назви видумують здебільша 
критики, щоб таким дешевим способом облегшити собі за
вдання, повкладати мистців до готових шухляд і мати святий 
спокій, або другорядні мистці, щоб звернути увагу на себе і 
свою нецікаву творчість. Якусь признану величину беруть за 
майстра, й усе в порядку. Хай собі, але фетиш напрямів 
шкідливий для молодих і некритичних початківців (або й не- 
початківців), бо викликує дурійку епігонства. Пам’ятаймо, 
що мистецтво творять мистці (одиниці), а не напрями. 
Пікассо знаменитий маляр, але мас на собі щось аж чотири 
наліпки. Вийміть його з шухляд ізмів!

Трюїзми про національне мистецтво

Слід пригадати відому, не один раз висловлювану, проте 
ще не признану й не поширену правду, а саме, що націо
нальний характер не творить у мистецтві народна або істо



рична тематика чи наслідування народних або наших давніх 
способів оформлення мистецького твору. Аж соромно повто
рювати такі трюїзми, але годі. Мистецтво само про себе є су
спільною вартістю, а нація — це, очевидно, суспільство: от
же, мистецтво саме про себе є також і національною вар
тістю. Мистець є тоді національним, коли признає свою при
належність до даної нації та відчуває співзвучність своєї 
психіки із збірною психікою свого народу. Якщо це відчу
вання справді щире, воно напевно знайде вислів — навіть 
мимохіть — у творах мистця.

Чи народне мистецтво таке оригінальне?

Національної оригінальності не треба шукати виключно в 
народництві та бувальщині. їхня прарідність і чистість є ду
же та дуже сумнівна, в кожному разі, не стовідсоткова. Бо
рис Антоненко-Давидович у своїй відомій повісті «Смерть» 
говорить, що українська нація вигадала тільки «плахту (зіс!) 
й бандуру». Це, звичайно, помилка. Ми навіть бандури не 
винайшли, бо, як загально відомо, прийшла вона до нас влас
не з Італії, та ще й до цього дуже пізно. Яких дев’ятдесят 
відсотків наших народних казок, приказок тощо навіяні з чу
жини. Деякі коломийки та думки нагадують до омани ні мен
ше, ні більше тільки... іспанську народну музику. Чи твор
чість такого, наприклад, Андрієнка така знову чужа, а всяке 
народництво таке знову прарідне?

Навпаки, прихильників останнього можна потішити 
іншим прикладом. Такий модерний кубізм, який нібито ви
скочив з голови Пікасса і є плодом холодного інтелекту, це 
ніщо інше, як тільки справжнє народне іспанське мистец
тво, очевидно, у великій мірі перетворене (це річ менше 
відома, але таки так). Але з народного мистецтва треба 
видобувати загальні проблеми, а не зовнішні прикраси, од
ним словом, треба піднести його до понадлюдового рівня, 
але це може вчинити хіба... Шопен чи... Пікассо.

Мистецький матеріалізм

Вимоги чітких, яскравих зовнішніх національних признак 
у мистецтві — хоч із свого вихідного пункту оправдані — ми
мохіть наближуються до матеріалістичного розуміння мис
тецтва. Тут мистецтво — це тільки надбудова (класичне сло
во їхньої термінології) суспільного життя, а його єдиною ме
тою є помагати в зовнішньому та внутрішньому закріпленні
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класи (другий фетиш), що його витворила. Мистецтво — засіб 
суспільної боротьби. Послідовно йдучи, вони повинні були ді
йти до заперечення мистецтва взагалі. Спинив їх перед тим 
останнім кроком звичайний здоровий глузд. Так, як він тепер 
проявляється, мистецький матеріалізм сам у собі суперечний.

Мистецький ідеалізм

Навпаки, мистецький ідеалізм суцільний та послідовний. 
Він є єдиною системою, яку можна оперти на науковій де
фініції мистецтва та в логічний спосіб вивести з неї. Вва
жаючи мистецьку дійсність за окрему і знаходячи в ній 
самій, а не поза її межами, мету та всякі вартості, ідеалізм 
відкриває в самому мистецтві широкі обрії.

МІЖ ЗМІСТОМ 1 ФОРМОЮ

Найперше — мале вияснення. Нарис цей не є рецензією 
на відому книжку Михайла Рудницького під подібним заго
ловком. Це краще дискусійна стаття, що хоч у деякій мірі 
хоче допомогти до роз’яснення згаданої проблеми. Книжка 
Рудницького при всій своїй вартості певної позитивної роз
в’язки не дає, а хоч досі сливе в кожній мові існує на цю 
тему окрема література, не дійшли до тривалих, раз на все 
усталених вислідів.

Можна сказати, що майже з кожним новим напрямком, 
з кожною новою течією міниться підхід до цього важливого, 
навіть основного в мистецтві питання. Може, саме його вага 
впливає на те, що залежно від загального мистецького спря
мування даної доби чи даного гурта творців хочуть вони 
розв’язати проблему на свій окремий, своєрідний лад. 
Маємо тут до діла не з якоюсь байдужою чуттєвою цари
ною, не з якимсь відтинком конкретної дійсності, який ба
жаємо пізнати й вияснити, але з питанням, що іноді стає 
саме про себе спонукою, зав’язкою й основою окремого на
прямку, який вирішує чимало разів практичні шляхи своє
часної творчості. Тому мусимо погодитися на умовність усіх 
можливих розвідок.

Перед усякою дискусією потрібне означення понять, що 
ними маємо орудувати, щоб не виходили зайві непорозу
міння. Зачнім від слова «ідея». Звичайно вживають його в 
двоякому розумінні. Здебільша говоримо про філософічні,
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релігійні, політичні чи суспільні ідеї. Побіч цього первіс
ного, щоденного, властивого значіння в мистецькій критиці 
появляється вряди-годи друге, більш особливе. Це так звана 
«мистецька ідея» («ісіеа агіузіусгпа»). Означає вона більш- 
менш те саме, що іноді вживана «мистецька проблема», хоч 
поняття неоднозначні. Краще зрозуміємо таке значіння 
слова «ідея» на прикладах. Мистецькою ідеєю імпресіонізму 
є відношення барви до світла, цебто барва, піддана діянню 
ріжних відмін світла або тіні в ріжній напрузі, пуантиліз
му — є барва крізь порозоре повітря. Мистецькою ідеєю 
футуризму є рух, кубізму — первісні спрощені, отже, ге
ометричні обриси реальних предметів (праформа дійсності), 
конструктивізму чи супрематизму — гармонія («ліризм») 
чистих геометричних зразків.

Може, хто скаже, що це технічні питання, завдання ви
робничого ремесла. Одначе так не є. Рух як «мистецька 
ідея» футуризму — це не тільки формальна, технічна спра
ва. Це відноситься одночасно, а може, навіть у більшій мірі 
до змісту, це навіть тема, своєрідний сюжет. Коли загля
нути до книжки Рудницького, то тут з назвою «ідея» не є 
таке просте. Критик уживає її по правді в першому, зви
чайному розумінні, але побіч цього слово «ідея» заступає 
тут ще й інший, такий важний у мистецтві термін, а саме 
«зміст». Одначе на цьому не кінець. На с. 168 подає (автор) 
довженну дефініцію ідеї, яка не покривається з обидвома 
першими значіннями та в якій майже кожне слово супе
речить з іншими. Починається вона так: «Ідеєю називаємо 
в першій мірі «провідну думку» твору, те абстрактне по
няття, яке спонукало автора до нього...» Уже тут маємо 
суперечність. «Провідна думка», а «те абстрактне поняття, 
яке спонукало автора» до написання, намалювання тощо 
твору, це, очевидно, не тотожні речі. Останнє — це тільки 
спонука, й більш нічого. Наприклад, «абстрактним понят
тям, яке спонукало автора» до праці, може бути надія на 
гонорар, а це ніяким чином не стане «провідною думкою» 
твору й сприймач (читач, глядач тощо) не пізнає з нього 
ніколи такої «ідеї». Відома з досвіду творців річ, що гні- 
тучий песимістичний настрій може стати спонукою до 
крикливо «життєрадісного» твору. Це є зрозуміла протидія 
(реакція) нашої психіки. Для сприймана (а пізніше й для 
самого автора ) твір залишиться назавжди «бадьорим». Спо
нука може не лишити по собі в творі ніякого сліду, у деяких 
випадках є вона для кінцевого вражіння зовсім байдужа. 
Спонуки твору не можна ототожнювати з його провідною
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думкою. Декілька рядків нижче читаємо: «Вона (ідея) — 
та узагальнена думка, яку творить собі уява читача-крити- 
ка підо впливом цілої низки конкретних образів, змальова
них мистцем у свому творі». Це знову зовсім інша річ. 
«Думка», що постає в нас по сприйнятті мистецького твору, 
звичайно буває інша й від спонуки до цього твору, й від 
його «провідної думки». «Узагальненою думкою» по поба
ченні образу чи прочитанні вірша може бути, наприклад, 
ствердження, що він є безвартісний. Далі Рудницький мі
шає тут дві окремі справи. «Те абстрактне поняття, яке 
спонукало автора до творення», виступає перед постанням 
самого твору й діється в психіці творення. Навпаки, «уза
гальнена думка, яку творить собі уява читача-критика», 
наступає по сприйнятті готового твору (отже, тоді, коли 
вже твір існує як покінчена цілість) і розвивається в психіці 
сприймача. Перша — апіе, друга — розі. Перша — творча, 
друга — сприймальна. У Рудницького це все одна й та сама 
річ, оця якась «ідея» (вигідне слово, що ним можна назвати 
кожну річ).

Але «ідея» Рудницького має ще більше значень. Це може 
бути також «волевий намір», «індивідуальне уявлення* або 
«почування». Це, очевидно, три окремі явища, а кожне з них 
зовсім інше від попередньої «узагальнюючої думки». При 
кожному мистецькому творі виступає завжди один «волевий 
намір» — сотворити твір (намалювати образ, написати вірш). 
Чи це є «ідея»? Що це значить — «індивідуальне уявлення»? 
Творець будує свій твір тільки з власних уявлень. Свої уяв
лення передає засобами барви, слова, звуків, брил. Якщо 
уявлення мистця чи сприймача назвемо «ідеєю», то такою 
«ідеєю» буде сливе весь мистецький твір, а бодай усе, що в 
ньому справді сутнє.

Далі критик забув, що уявлення — це не є «узагальнена 
думка», що уявлення — це, щоб так сказати, психічні об
рази. Це суперечить розумінню ідеї як чогось абстрактного. 
Кілька рядків вище читали ми, що ідея — це «абстрактне 
поняття». В кожному шкільному підручнику психології 
можна довідатись, що уявлення та поняття — це два окремі 
й різні роди психічних явищ. Усе це можна віднести й до 
почування.

Три рядки спершу написано: «Ідея — плід наскрізь інте
лектуальний». Пізніше виходить, що «ідеєю» може бути по
чування. Почування, а «плід наскрізь інтелектуальний» — 
це хіба не протилежні бігуни. Збираючи разом сказане, ді
йдемо до висновку, що назва «ідея» має в книжці Рудниць-
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кого аж вісім означень, а саме: 1) первісне (релігійна, по
літична, суспільна ідея тощо), 2) зміст мистецького твору, 
3) провідна думка твору, 4) спонука, цебто те, що спону
кало мистця до творення, 5) думка сприймача по пізнанні 
твору, 6) «волевий намір», 7) «індивідуальне уявлення», 
8) почування.

Тепер читач має неабияке завдання розчовпати щокілька 
речень, в якому значенні вживає автор цього вигідного слова 
(назва до всього). Байдуже, чи автор свідомо й доцільно 
підложив усі ці значення під одне слово. Читач має перед 
собою тільки текст і ніщо більше. Деякі непорозуміння може 
викликати стилістична незрушність певних висловів, але це 
не вина читача*. Тому краще буде повернути назад до зви
чайного, щоденного розуміння слова «ідея», а інші явища на
зивати їхніми належними йменнями.

Ще одне цікаве місце в згаданій дефініції «ідеї». «Ідея — 
плід наскрізь інтелектуальний і не може бути переданий у 
ніякій смисловій формі» (с. 168). Навіщо тоді говорити про 
«ідею» мистецького твору, коли він не в силі її передати (досі 
в критиці завжди говорили, що такий і такий твір передає 
таку й таку ідею)! Справді, автор був послідовним і в іншому 
місці добалакався: «Ідеї в творі нема» (с. 172). Отже, навіщо 
писав книжку під заголовком «Між ідеєю і формою»? Зреш
тою, всюди деінде займається одночасно обидвома складни
ками, їхніми взаєминами й сполуками тощо. Виходить, що 
все ж таки форма може передавати оцю «ідею».

Чим є форма? яке відношення одної до одної? Думки 
Рудницького найкоротше й найкраще можна висловити так: 
в мистецькому творі «ідеєю є все абстрактне, а формою все 
конкретне». Негайно насовується питання: дуже гарно, але 
що в мистецькому творі конкретне, а що абстрактне? Де є 
в ньому межа цих двох царин? Кожний без виїмку й без 
застережень погодиться, що в малярському творі конкрет
ним є, наприклад, кусні полотна, закриті олійною фарбою, 
шматки паперу, замазані тушею, в літературному — папір, 
записаний літерами (лінії чорнила чи друкарської фарби), 
а в хвилині виголошування — відповідні дрижання хвиль 
повітря, в музичному — подібні явища. Чи це справжня

Багатозначність назви «ідея» не рішає про вартість книжки Рудницького. 
Як завважали й інші рецензенти, саме її заголовний розділ є з усіх 
найскладніший. Інші далеко кращі. Зовсім не маю на думці поменшити цим 
великі вартості твору нашого визначного критика.
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форма твору? Можна це назвати хіба матеріальною фор
мою. Її звичайно дуже рідко беруть під увагу. Сливе ніхто 
не пробує обмежити до неї поняття форми мистецького тво
ру. А все інше? 1 несподівано виявляється, що навіть по
няття конкретності та абстрактності не є однозначні. За
лежно від того, як будемо розуміти ці назви, розмежовуємо 
ідею та форму. І вийде нова непередбачена (мабуть, і Руд- 
ницьким) несподіванка. Коли психічні явища признаємо за 
абстрактні, то всі інші складники мистецького твору, тому 
що це психічні явища, мусимо вважати за абстрактні. Ви
ходить, що майже весь мистецький твір — це ідея. Цього 
критик напевне не хотів сказати. Якщо уявлення признаємо 
за конкретні явища (понять, почувань, думок, очевидно, не 
можемо, хіба що одні уявлення), то справа вийде навпаки, 
а саме, що весь мистецький твір — це виключно форма й 
ніякої ідеї (отже, й змісту) в ньому немає. Як спершу зга
дано, автор книжки наближується в одному місці (але 
тільки в одному, деінде ні) до такого розуміння. З-поміж 
рядків студії Рудницького можна вичитати, що визнає він 
давню (від Арістотеля) популярну в більшій частині 
шкільних підручників теорію, що мистецький твір діє на 
нас тільки образами, картинами. Ріжниця між літературним 
та науковим чи філософським твором є така, що перший 
орудує картинами (цебто образними уявленнями), а другий 
поняттями. До поширення в нас цієї теорії допоміг також 
славний критик Віссаріон Бєлінський. Коли мистецький 
твір — це картини (в психологічному розумінні), то можна 
дійти до того, що немає в ньому місця на «ідею». Очевидно, 
«картинова теорія» при сучасному стані мистецтв не видер
жує критики. Сьогодні, коли нові напрямки проповідують 
«чисту пластику», «чисту лірику», «чисту музику», а це 
ніщо інше, як тільки «абстрактна пластика», «абстрактна 
лірика» чи «абстрактна музика». Це так званий чистий лі
ризм пуризму (рипів — чистий) ,  супрематизму чи унізму. 
Хоч будемо вважати ці течії за нежиттєвії, але все ж таки 
за теоріями йде практика не раз з дуже поважними ви- 
слідами. Зрештою «картинову теорію» можна провалити й 
на основі давнього мистецтва. Вислід такий. Дефініція: фор
ма — все, що конкретне, ідея (зміст) — все, що абстрактне 
в мистецькому творі, не є ясна й однозначна (можна її

Нежиттєві в тому розумінні, як нежиттєве є гасло «мистецтво для 
мистецтва», хоч очевидно є зовсім можливе.
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розуміти на двоякий лад) і в кожному випадку веде до 
неможливих до сприйняття висновків.

При негативній частині — позитивна. Перша річ, це вер
таймо до звичайних, первісних значень слів: ідея (релігійна, 
політична, суспільна тощо), зміст («що») та форма («як»). 
Яка-небудь ідея може бути висловлена в творі мистецтва, але 
не мусить. Вона звичайно підносить вартість твору, впливає 
корисно на його рівень, не суперечить з мистецькими основа
ми, але можливий є навіть архітвір без ніякої ідеї. Звичайне 
розмежування змісту та форми таке: зміст — це те, що автор 
каже (висловлює, передає, виявляє) в творі, форма — те, як 
автор каже. Є тут заключена безсумнівна правда, тільки 
з ’ясована ще в досить примітивний спосіб і дещо занадто за
гальний. Причиною всіх помилок, неясностей і непорозумінь 
стало розуміння мистецького твору як одної неподільної й од
норазової речі, як однини. Чи існує один зміст? Ні. Існує 
тільки багато змістів, існує множина змістів. Перша спонука, 
що сама, очевидно, ще не є змістом, викликує в психіці твор
ця гурт (комплекс) уявлень, який є першим змістом майбут
нього твору. Цей гурт уявлень розвивається, змінюється, 
іноді навіть замінюється зовсім іншим. Психічне явище є од
норазове, отже, в свідомості творця виринає за кожним разом 
інший зміст, а не один і той самий. Перед остаточним ма
теріальним оформленням (написанням на папері, намальо- 
ванням на полотні) маємо інколи довгу, інколи коротку низку 
змістів, що їх можемо назвати наміреними змістами або твор
чими, бо діються в психіці творця, або ж змістами ех апіе. Ду
же рідко буває тільки один такий зміст, а саме тоді, коли ав
тор безпосередньо но одержанні першої спонуки кидається до 
праці. Але й тоді перемінюється зміст — власне, в часі самого 
творення чи, краще кажучи, матеріального оформлювання 
(писання, мальовання) . Намірений зміст треба передати в 
якийсь спосіб, треба дати йому вигляд, постать (Сезіаіі, 
Кзгіаііі), що не є тотожне з формою. Недостача в нашій мові 
відповідного слова на означення чужих Оезіаіі, Кзгіаіі вик
ликала змішання цих двох окремих понять. Постатьі не є 
формою, навпаки, це один із складників змісту. Яке відно-

Це слово може викликати непорозуміння, коли постать змішаємо з 
поняттям особи (регеопе). Може, хто придумає кращий переклад Оезіаіі, 
Кміаіі? В наддніпрянській Україні вживають попросту слова: кшталт. Одначе 
галичан воно вражає.
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шення постаті до форми? Форма є тільки шляхом, дорогою до 
мети — постаті (отже, змісту), є лише засобом до її відтво- 
ренняі, звідціля говоримо зовсім слушно про «формальні 
засоби». В цьому популярному давньому вислові завершений, 
може, навіть підсвідомо єдиний правильний підхід до проблем 
змісту та форми. Форма — це тільки засіб, а кожний засіб по 
осягненні цілі перестає існувати. Коли твір готовий, кінчить
ся роля форми. В кожному готовому мистецькому творі немає 
ніякої форми, є тільки зміст (а в ньому як його складник і по
стать) . Хіба що формою будемо називати матеріальну форму 
(полотно з фарбою, папір з чорними рисочками, дрижання 
хвиль повітря). Звичайно формою називається щось більше. 
Хтось скаже: одначе в часі сприйняття художнього твору має
мо іноді «почуття форми», виразно бачимо форму. Це діється 
тоді, коли вжито не зовсім відповідної форми, коли вона не 
злилася зі змістом, інакше, коли засоби не осягли вповні своєї 
мети. Тоді маємо почуття чогось незавершеного, неповного, 
й мимохіть шукаємо його причин. Таким чином нагадуємо 
собі про засоби, що їх уживав творець. Подібне явище висту
пає ще в одному випадку. Інколи приступаємо до твору зазда
легідь з наставленням на шукання форми. Тоді шляхом розу
мової аналізи відтворюємо (реконструюємо) формальні засо
би, шлях, дорогу, що довела до такої постаті твору. Це підхід 
дослідників та критиків, і тому вони так виразно «бачать фор
му». Форма не існує об’єктивно, реально, в готовому мистець
кому творі, але є тоді розумовим плодом аналізи деяких 
сприймачів. Творець збудував при помочі форми (формаль
них засобів) свій зміст і записав його матеріальними знаками 
(матеріальною формою). Вони стають спонукою до нового 
змісту — змісту сприймана. Кожний сприймач має свій окре
мий зміст, а краще кажучи, має стільки змістів, скільки разів 
сприймає твір. Назвім його сприймальними змістами або 
змістами ех розі. Не є вони ніколи тотожні змістові (чи зміс
там) творця. Такий підхід можна назвати мистецьким плю
ралізмом (подібно як існує філософський плюралізм).

Верстви мистецького твору

Спонука — зміст творця — формальні засоби — матеріаль
на форма. Три перші верстви в готовому творі перестають *

* Коли мовою образу є, напр., проблема барви в світлі, то це його зміст, а 
не форма. Поняття змісту не є тотожне поняттю сюжету, теми.
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існувати. Можемо в ньому тільки шукати їх, відтворювати ро
зумово їх правдоподібний образ.

Для вигоди можемо сотворити поняття ідеального та по
тенціального змісту. Перший (як слово «ідеальний» розуміє 
феноменологічна філософія) — це сума прикмет усіх спри
ймальних змістів. Другий — це спроможність (потенція) 
матеріальної форми до спонукування таких, а не інакших 
сприймальних змістів. Коли в критиці говоримо про зміст 
(в однині), думаємо найчастіше про ідеальний зміст. Одна
че пам’ятаймо, що це загальні поняття, фікції, а об’єк
тивно, реально існує в готовому мистецькому творі тільки 
матеріальна форма й діються в психіці сприймачів їхні 
змісти.

Правдивий сприймач мистецтва переживає твір (зміст), а 
дослідник чи критик таки стане розумово відтворювати фор
мальні засоби, мусить найперше бути справжнім глядачем, 
читачем чи слухачем. Треба спершу пережити мистецький 
твір, щоб його пізнати.

ПРОТИ ПОМЕНШУВАННЯ МИСТЦЯ

(Книжка про Новаківського)

Книжка складається з розвідки Хмурого (тридцять 
сторінок та односторінковий зміст французькою мовою) і з 
двадцяти п’ятьох відбиток образів Новаківського.

Багато говорить заголовок статті: «На роздоріжжі поміж 
Ібсеном і Франком». Виявляє він необережно наставлення 
автора більше літературне, як мистецьке. Хмурий оповідає 
більше про тодішні суспільні та літературні гасла, течії, 
настрої, змагання, ніж про творчість мистця. Очевидно, 
маємо тут наявний приклад, до чого може довести пересада 
в офіційності: на Радянщині можлива тільки суспільницька 
критика, тому, щоб знайти признання, треба свідомо роби
тися сліпим, цебто поза суспільними проблемами не бачити 
нічого. Такий підхід мав би іноді безперечну вартість, коли 
б малюнок епохи був точний та вірний. Одначе коли він є

Василь Хмурий: О. Новаківський. (В серії монографій «Українське 
малярство». Видавництво «Рух», Харків, 1931).
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скривлений та неправдивий, із студії не лишається ніщо. 
Висвітлення умовин, серед яких живе мистець, його ото
чення, суспільного підкладу, що на ньому виростає твор
чість, має тільки тоді свою ціль та оправдання, коли веде 
безпосередньо або бодай посередньо до роз’яснення самої 
творчості. Коли суспільницькі міркування завішені в по
рожнечі, стають для критика зайвим вантажем. Розвідка 
Хмурого — це зразковий приклад такої буцім суспільної 
балаканини й муляння читача вивченими фразами. Критик 
приступає до своєї теми з готовою схемою, навіть з приго
тованим заздалегідь вислідом. Увесь його хист і зусилля 
звернені тепер, щоб дійсність, що про неї має писати, під
тягнути під схему й під апріорні висновки.

Треба за всяку ціну вишукувати докази й латати ними су
перечності, закривати справжній стан. Повстає не оперта на 
дійсних явищах студія, але штукарство думки. Можна з по
дивом дивитися на заходи Хмурого, як намагається знайти 
між картинами Новаківського вихідні точки для своєї схеми. 
Кілька краківських образів мистця мають бути творами 
«правдивого» Новаківського, усі інші не з душі, не з його осо
бовості, тільки викликані посторонніми впливами, усі інші є 
лише самозреченням творця із своїх ідей. Очевидно, ці всі 
інші є невигідні критикові, тому треба з ними справитися та
ким дешевим, легким способом. Ще більше здивування вик
ликують штудерні витівки Хмурого в поясненнях до пооди
ноких образів, У мистця-некомуніста все мусить бути обо
в’язково печальне, занепадницьке, зневірене. Трагічна й пе
чальна для автора статті є навіть дівчина, що їй надівають 
очіпок (до речі, на образі розсміяна). Таким робом можна 
підкинути творцеві все, що критик хоче, байдуже, чи мис
тець бажав такий намір перевести в діло й чи справді в сво
йому творі висловив таку ідею. Такий підхід критика до тво
ру називається в теорії критики «підкиненим мішечком». То
варишу Хмурий, заберіть собі свій мішечок!

На мішечковій методі не кінець. Автор розвідки нама
гається насилу пхати Новаківського в літературу. Робить 
асі Ьос готову шухляду «брандизму» та із спокійним сум
лінням складає до неї мистця. Рецензент книжки Хмурого 
в «Мистецтві» Михайло Драган зовсім зайво виводить цей 
буцімто «брандизм» нашого творця з Кракова. Що це є 
брандизм? Ібсенового героя можна двояко розуміти. Це або 
незломний борець, непохитний визнавець ідеї, людина з 
залізною волею й силою духа, що вперто змагає до здій
снення своїх задумів і не відступить від них ні на крок,
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або де самітна одиниця, що перевищує вартістю своє ото
чення, та її не зрозуміло суспільство. І одне, й друге пояс
нення є слушне. Але чи такий «брандизм» не є відвічною 
темою, незалежною від їбсена, а з другої сторони, чи вплив 
норвезького письменника на польську літературу був під 
цю пору (та й пізніше) такий великий? Здається, навпаки. 
Зовсім зайва річ дошукуватися якогось окремого «брандиз- 
му» в творах Новаківського. Це теж підкинений мішечок.

Загалом Новаківський виходить у студії Хмурого помен
шений та сфальшований. Є вона яскравим прикладом тан- 
дитності великої частини радянської критики.

Під зовнішнім оглядом книжка видана дбайливо. Обгор
тка Кричевського добра. Проте насовується питання, чому 
радянське видавництво (державне) не спромоглося на бар
вні відбитки малюнків Новаківського.

МИСТЕЦЬ ПРИСТРАСТІ

(Про Д. Г. Лоуренса)

Девід Герберт Лоуренс (Ілшгепсе) промайнув понад 
англійською літературою, наче блискавка. Поки жив, гово
рили про нього притишеними голосами, звичайно промов
чували, воліли й не згадувати. Сам звук його прізвища 
бентежив деякі круги. Вимовити голосно його ймення Ні§Ь 
ііїе вважав за $Носкіп§. Сьогодні минули два роки від смерті 
великого повістяра, а його твори викликають досі бурхливі 
суперечки. Це безсумнівний доказ, що є живі й такими 
залишаться на довгий час. Нехтуваний, легковажений (бо
дай офіційно), промовчуваний за життя діждався по смерті 
світової слави. Стрінула його звичайна доля справді неза
лежних талантів. Зараз це наймодніший автор романів, 
модна тема для балачки в салонах, джерело сентенцій про 
жінок і мужчин для чепурних балакунів. Тендітні й чутливі 
Іасііез зворушуються долею його героїв, як колись над іди
ліями Руссо. Видавці різних країв спекулюють на його 
повістях, наче на любовних листівках, «вітальних елікси
рах» для мужчин тощо. «Коханець леді Чаттерлей» буває 
тисячами розсиланий як «дискретна посилка» («тільки для 
панів»). Ох, Лоуренс,— говорить гарна пані й усміхається 
соромливо. Блищать очі на згадку лоуренсівських полум’я
них описів ночей кохання.
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Ось чого дочекався цей католик, похмурий аскетичний 
кельт із суворої валлійської провінції, що досі живе тра
диціями давньої пуританської моралі. Цей мораліст, який 
на смертній постелі проповідував захоплено, що католи
цизм є найкращою й найпевнішою охороною правдивого 
кохання. Цей проповідник з гострими, фанатичними риса
ми обличчя, який уважав папу за найбільшого знавця по
дружжя, діждався того, що тираж славного «Коханця леді 
Чаттерлей» англійська влада сконфіскувала й спалила в 
Дуврі, мов твори давніх єретиків (в XX столітті й у най- 
культурнішій європейській державі). Нові видання (одне за 
одним) появились у Франції, й різними шляхами перепач- 
ковують їх до батьківщини автора.

Також поезії Лоуренса стрінула подібна доля. Пізніше 
продавали «на чорній видавничій біржі» книжечки його 
віршів по неймовірно високих цінах. Тільки вибранці могли 
їх дістати. Сьогодні «Коханець» перекладений майже на всі 
європейські мови. Студії, розвідки, полеміки — обвинувачі 
й оборонці.

Д. Г. Лоуренс має в своєму мистецькому надбанні довгу 
низку романів. Ось заголовки важніших із них: «ТЬе 
Ігезраззег" («Злочинець»), «ТЬе шЬіІе реасоск" («Біла пава»), 
«\Уошеп іп іо ує» («Закохані жінки»), «5опз апсі іо у є г з» («Си
ни й коханці»), «Аагоп’з госі» («Паличка Арона»). Новели: 
«ТЬе ІасіуЬігсІ», «ТЬе їох», «ТЬе саріаіп’з сіоіі». Поезії. Одна
че найважніший і найславніший твір — це згаданий великий 
роман: «ТЬе іо у є г  о(  Іасіу СЬаІІегІеу». Лоуренс — це дивний 
мистець, повний суперечностей і протилежних настроїв. Су
ворість і полум’яна змисловість. Містичні наголоси й 
вітальне захоплення життям. Християнський зрив до висо
чин і поганський культ дочасного. Гіркий песимізм і діо- 
ніська життєрадісність. Похмурий пуританізм і похвала пер
вісних сил природи. В жилах Лоуренса плила кельтійська 
кров. Його стиль, бурхливий і схвильований, є противенст
вом чистого, стислого, мужеського, расового англійського 
стилю другого великого повістяра новітньої Англії — Голсу- 
орсі. Композиція повістей Лоуренса стоїть здебільшого ни
жче від будови творів автора «Саги про Форсайтів». Це зро
зуміла річ, коли порівняти їхні протилежні психіки. Зате 
творець «Коханця» перевищує свого великого сучасника 
внутрішньою напругою, силою почувань, яскравістю висло
ву. Голсуорсі — це письменник англійський у повному ро
зумінні цього слова, й тому здобув швидко й без труднощів, 
без застережень офіційну славу та академічне становище.
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Лоуренс — це мистець більше південний, нечистого англій
ського походження (кельтієць) і майже чужий духовно своїй 
північній батьківщині. Звідсіля сильний спротив або до
цільна байдужість, що їх знайшли його твори на бритійських 
островах. Чи його романи неморальні? Справа є складна й 
годі відповісти на питання одним словом: так або ні. Дуже 
залежить від умовного рівня й наставлення читача. Та по
рнографією ніяк вони не є.

Лоуренс займався також суспільними справами, брав на 
свій верстат навіть робітничі сюжети, але це не є його най
кращі речі. Назавжди залишаться в літературі жадна кохан
ня, спрагла розкоші сумна леді й її коханець з лісу — при
страсний син природи.

*  *  *

Ще не минув відгомін «Кубла гадюк»і, а вже Моріяк ки
нув із своєї майстерні новий роман. Очевидно, французькі 
письменники живуть не в таких обставинах, як наші, й мо
жуть спокійно віддаватися своїй праці. А Франція — країна, 
відома з аскетів письменницького ремесла (хоч би Бальзак, 
Флобер), -що вміли дні та ночі тратити над солодкою алхі
мією слова. Романи Моріяка ніколи не мають на собі слідів 
поспішної роботи. Не має їх на собі й «Тайна Фронтенаків»2, 
хоч виходить на світ у такому короткому відступі часу по 
попередньому творі.

Творчість Моріяка кружляє здебільша довкола одного пи
тання — питання сім’ї. Уже заголовок останньої повісті го
ворить про її тему. Але родина Фронтенаків є інша від дав
ніших персонажів -цього автора. Робили докори повістяреві, 
що він малює передовсім темні сторони життя, що його по
статі — це люди більше або менше лихі, а коли морально 
вартісні, то нещасливі. Тінь вічності, що падає на їх обличчя, 
є знаком кари або всепрощення, але не радісним дороговка
зом життя. Наче відповідь, Моріяк видав останню повість, 
осяяну світлом глибокої любові до світу і до всього, що живе. 
Фронтенаки — це сім’я позитивна й на високому морально

* Франциск Моріяк: «Тайна Фронтенаків», (Ргапдоі$ Маигіас: Ье шуМеге 
Ргопіепас. Кошап. Вегпаїті Стаксі, Рагіа, 1933, ст. 202).

7
Такий переклад цього заголовка буде, може, кращий від попереднього 

«Клубок гадюк». По появі польського перекладу «ЮцЬоиіїко гшу», дехто у нас 
писав «Клубовище змій». Це чистий і дослівний полонізм.
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му рівні. Лучать їх із собою якісь таємні, несвідомі чи під
свідомі зв’язки крові та серця, виссані з землі (дія відбу
вається в південній Франції, в околицях міста Бордо) й з ро
динної традиції. Це є їхня тайна. Подібно як у «Кублі’ га
дюк», знову виступає старий адвокат, але зовсім інший від 
свого попередника. У серці тамтого кипіла ненависть до най
ближчих, той живе думкою про рідню, про своїх Фронтена- 
ків, що розбрелися світами. А з другої сторони чудова по
стать наймолодшого з сім’ї, початківця поета, що їде здобу
вати літературну славу до Парижа, до цієї «столиці світу». 
Зате старший брат не зрадив родинної справи, виречеться на
укових успіхів і залишається при батьківському підпри
ємстві. Старосвітська традиція Фронтенаків не може бути 
перервана. А все це на тлі чудової природи, серед винниць і 
зелені, паленої південною спекою.

Долоню майстра знати на кожному описі, на оформленні 
персонажів, на будові дії, на гармонізації цілості. 1 безкрає 
захоплення світом, і висока напруженість моральна пред
ставника нової католицької Франції. Твори Моріяка — то 
найвища класа сучасної європейської повісті.

МІШОК ВЕСЕЛОГО БОЖКА

(Місячна хроніка)

Наш весняний божок — це тверда штука. Хоч виливають 
на нього відра легковаження та мовчанки, він не піддається. 
Лежить собі в пеленах, фиркає пером, наче ногами, і грає 
на носі всім великим критикам та малим вундеркіндам. Та
кий уже хвинтик уродився при площі св. Юра, й нічого на 
це не вдієш. Наперекір усім прихильникам, що хотіли б пи
сати йому епітафії, відживає, навіть поволі розпеленюється, 
тугішає, огряднішає, ростуть йому нові кігтики. Буває, що 
накиплять у ньому соки, наче в свіжому яблуку. Тоді божок 
не видержить. Вистрибне із своїх пелен, мов фуркало. Поле
тить сюди-туди, подивиться, усміхнеться, іноді спаленіє со
ромливо, мов дівчина. Різні зустріне пригоди й нагоди, всяке 
побачить й зачує. Усе це збирає до свого мішка.

Найбільшу мороку має божок з поетами. Загальновідомо, 
що це химерний народ. Роби, що хоч, та не догодиш. На
приклад, був собі один незвичайно симпатичний маляр. Ма
лював бляшаних гуцулів та ультрамаринові Марини. Крити
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ки хвалили, люди поважали. Аж одного дня злетів стрімго
лов із стола на підлогу й з цього часу почав писати вірші, а 
навіть уявив собі, що є великим поетом. Такий на нього бо
жий рік. Тітка на присяйбі впевняє, що в колисці був з нього 
порядний хлопчисько. Бувають і відворотні припадки. Один 
емеритований повістяр заснув на лівому боці, проспав біля 
десять літ, а коли пробудився, видається йому, що став ма
лярем. Знов інший старий поет не має чогось кращого до ро
боти, як тільки мріяти про якусь «мадам» («Назустріч»), Ду
же чемно, як личить мені, зеленякові, дозволю собі звернути 
увагу Карманському, що знайти «мадам» у Львові зовсім не 
є так трудно. Навіщо ж з тієї причини робити аж «гегенну в 
серці»? Уявім собі, що редактори «Назустріч» у комплекті 
виходять з ринку до одної з бічних вуличок назустріч якоїсь 
«міньйонки». Невже ж це не розкішне видовище? Попереду, 
очевидно, Славко Гординський. Він практикував у Парижі, 
отже, неабиякий фахівець. Хоч, може, для нього це заслабі 
враження, наче розціджене водою вино. Він бажає свіжішого 
й гострішого трунку. Відчуває нахил тільки до недоторканих 
дівчаток, найбільше п’ятнадцятилітніх («Барви й лінії»). Од
наче мами треба заспокоїти, бо їхнім донечкам нічого не за
грожує. Попросту з тієї причини, що йому діло ніколи не 
вдасться. Чому? Що як що, але дівчинки в тих літах не люб
лять нудитися.

В «Назустріч» божок прочитав, що «у той день, коли Сте- 
фаник іде до радянського посольства, ніколи не йде до Шеп- 
тицького — аж на другий». 1 божок, урадований, відітхнув 
з пільгою. Бо що було б, коли б наперед ходив до митропо
лита, а щойно потім до консуляту. Грішити, а пізніше кая
тися, це природна людська річ. Коли б ми не грішили, не 
мали б з чого каятися. Щойно тоді зле, коли хтось наперед 
кається, а згодом грішить. Ось життєва філософія.

Не знаю тільки, чи на неї погодяться японські моралісти. 
Я сам у них недавно дзвонив разом з Ромком Завадовичем. 
Я катав латинські чотки, а він був за восточного дячка. Зараз 
ми пішли в відпустку. Лишилася тільки пані Уляна, що те
пер сама-одна тягне за мотуз. Симпатичний старозавітний 
редактор «Калатала» затикає діри в свому баламкалі проду
кованим у «Новій Зорі» єгипетським мохом. Точніше кажу
чи, тільки його залишками.

На ринку божок довідався, що замість літературної наго
роди призначено п’ять премій, а саме одній старшій пані й 
чотирьом молодикам (звичайно преміюють коней на перего
нах). Щоб доповнити потрібні фонди, жюрі влаштовує для
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публіки виставу під заголовком: «Леді анд фор бойс». Оче
видно, буде це ревізія. Славко Гординський представиться як 
універсальний вундеркінд, що переливає з пустого в порожнє 
старі коктейлі. Левинський виступить як мандрівний факір 
з Коломиї. Монтек Процишин як свій номер виконає атентат 
на одного з критиків. Козирем вистави стане кінцевий живий 
образ, що в ньому журлива мама гладить голівки своїх чо
тирьох хлопчиків. Найбільші симпатії приєднає собі Данко 
Кравців, що буде в своєї пані за піколо.

Майже нікого не вдовольняють заголовки нагороджених 
творів. Тому дозволю собі поробити деякі зміни. Повість пані 
Журби так зацікавлює своєю фабулою, що ніхто не може до
читати її до кінця. Отже, повинна називатися: «Зорі світом 
нудять». Кажуть, що Гординський давав свої вірші до випра
ви старому Крушельницькому. Пізніше возив їх до Харкова 
молодий Крушельницький. Коли там пороблено відповідні 
поправки, вернулись славні рими назад до Львова. Тут по
правляв їх ще раз один відомий критик. Тому найкращий за
головок для них «Мандрівні рими». От, Славку, не бери собі 
цього до серця, але признаєш сам, що краще було дати вірші 
виправити Маланюкові або Пеленському, а передовсім само
му Зоїлові, який навіть Гомера поправляв. Тоді могло бути 
все в порядку. Критика стверджує, що Процишинові вдалися 
в першу чергу оповідання на злодійські теми. Таким чином 
його книжка повинна називатися не «Молоде покоління», а 
«Стара кумпанія». Книжка Лєвинського названа зашироко, 
бо властиво обмежується до «Японського ліжка» або канапи.

В зв’язку з преміями божок нагадав собі різні псевдоніми 
наших письменниць. Маємо, отже, Галину Журбу, Олену 
Журливу, Олену Задуму тощо. На днях має вийти альманах 
«Дівочий віночок». В ньому помістить Калина Тужлива пое
зії в прозі, а Галина Мрійлива прозу в поезії, Ярина Зітхай- 
лива настроєві нариси, а Марина Хліпайлива нарисовані на
строї. Далі на грядці нашої літератури ростуть ще барвінки, 
волошки та іриси. На жаль, останні розцвітають так рідко, 
наче квітки папороті.

Правда, маємо ще письменниці іншого типу. Одна вар
шавська поетка, якої холодне прізвище не відповідає її тем
пераментові та основному тонові її віршів, виступатиме в 
найближчому часі як Гаряча. Ця пані має настільки сили, 
що не тілько «пропалює» («Ми») серця мужчин (очевидно, 
в віршах), але й тягне за собою здорову телігу. Інша річ, 
що теліга це теж і передня частина воза, а молода поетка 
повинна би властиво називатися Причіпка (звичайно, в ро
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зумінні: причіпка до Лівицької). Солодка пряля пахучих 
строф запрошує якогось «подорожнього» до себе: «заходь до 
мойого дому» й спокусливо підшептує: «О злови мене, зло
ви...» («Вістник»).

— На жаль, незнайома Оленко, поки що не межу скори- 
стати з запрошення. Може, колись пізніше... Небезпечна гра 
має найбільше принади, але не все можна її починати.

По довгій мандрівці божок вертається. Знічев’я вистрибує 
мені з-за коміра, сідає на кінець пера й висипує з мішка на 
папір усе призбиране. Коли кого-небудь непосидючий дзига 
чим-небудь вколов, хай у гнів це не буде нікому. Це тільки 
розвійний гокус їдкого дажбожика.

ПРИМІТИВНА ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ

Останніми часами віджила у нас мода на європейськість. 
Слово «Європа» виринає знову з-під пера майже кожного 
критика чи взагалі кого-небудь, хто вважає за потрібне за
водити балачку на літературні та мистецькі теми. Де не 
посієш, там виростають «європейські» претензії, а хто вже 
не має безпосередніх амбіцій, бодай докине свої глибоко
думні міркування. При цьому йдуть завзяті (очевидно, на 
папері) змагання за монополь. Кожний тільки себе признає 
європейцем, а других відштовхує від цієї назви руками й 
ногами. Повстають журнали, що мають відвагу писати про 
себе, як про перший і єдиний український журнал, що фор
мою і змістом орієнтується на Захід.

Викрити причини цього явища зовсім легко. Література 
хоч-не-хоч мусить іти рівнобіжно з життям і відбивати його 
загальні тенденції. Останні події в Росії відкинули непере
можною хвилею настрої широких кругів від Москви. Кажу
чи грубо, сьогодні совітофільство не поплачується й є за
надто рисковною справою. Попадали всякі «Нові Шляхи» 
до «Критики» й залишили по собі на львівському й празь
кому бруку безробітний гурт бувших співробітників, що 
стратили грунт під ногами й шукають вигідної пристані, де 
могли б причалити. З другої сторони, трагічна смерть Хви
льового пригадала його ідеї й поставила перед очі, на ввесь 
ріст основну проблему його життя й творчості, проблему 
Москви та Європи. Зовнішні обставини самі вирішили пи
тання й спрямували хід думок та почувань. Життя приго-
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товило тло' для «європеїзації», як не можна краще. Нічого 
дивного, що кинулася на неї, мов на спокусливий жир, 
передусім безробітна новошляхівщина. Знаходить у ній для 
себе новий захист й одночасно хоче в цей спосіб затерти 
свою несла вну минувшину. Відомо, новошляхівщина рух
лива й підприємлива, хоч цією рухливістю заступає зде
більше нестачу талантів і дійсної праці. По дорозі для за
безпечення притягає до себе ріжних «відомих» авторів, що 
досі мали небагато спільного з європейством. Трудно, кож
ний хоче бути модним.

Подивімся на другу сторону медалі, отже, як виглядає 
оця європеїзація в дійсності. Перед нами перше число 
літературного часопису, що був довго наперед рекламова
ний як український «Ьез ІМоцуеПез ІлП^гаігез» чи «Біе 
ІііегагізсЬе \*/е11» На першій сторінці на передовому місці 
вірш, а в ньому читаємо:

Як самота мене гніте 
І туга незбагнута!
Все кличе вас сюди, мадам!
Здається, все голосить:
Ваш друг, покинутий і сам,
Гегенну в собі носить.
Дай руку: підемо удвоє 
У затишну оазу мрій,
Де спеленаємся спокоєм.
Дай руку, чарівна Міньйон!

Що спільного має Європа з тою рутенською тугою за «за
тишною оазою» і за «спокоєм»? Згаданий перший і єдиний 
український журнал, що орієнтується на Захід, починається 
знову таким віршем:

Вишневий сад при хаті,
Дубовий перелаз,
І липи розсохаті,
І роси, як алмаз.

Пахуча нічка в маю,
З-під стріхи в'ється дим...
Мов тихий сон о раю 
Над пеклом життєвим.

Знову той «сон о раю» втомленого русина. Що ж то за 
«орієнтація на Захід»? Недавно появилася збірка віршів, що 
її частина критики прийняла з захопленням, як об’яву но
вої європейської, чи, точніше, «паризької» поезії. Перший 
вірш збірки дзвенить:
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Ніч. Підняв я коміра пальто.
Дощ хлюпоче в подертій кальоші.
Каштановий пожовклий листок 
На асфальті припадає: осінь!

Подані вірші виявляють як не можна краще дійсне облич
чя найновішої «європеїзації». Здавна відома мелодія, шаб
лон, наше «рідне» цідрім-цім-цім, а тільки замісць Ганнусі 
чи Марусі «мадам», замісць коломийського болота «ас
фальт». Що тут знайдемо? Європейський світогляд? Ані слі
ду. Ідеї, що хвилюють сучасною Європою? Дарма й шукати. 
Модерні надбання форми? Навіть цього немає. Під маркою 
європейської поезії десятий раз відживає лепківська мелан
холія, осінні дзеньки-бреньки, пришмінковані кабаретною 
музою. Наш примітив єднається з примітивом міжнародної 
вулиці. Старосвітська сопілка, що хоче хихикати під ритм 
бульварного саксофону. «Бодай ся когут знудив» помішане з 
«Са1о)§ і\уод ШоК, шабаш». Гапка з Кобилячої Волі ріиз Де- 
ля Ліпінская.

Поети оті, як звичайно, ідуть по лінії найменшого опору. 
Висхло джерело новошляхівське, прийшла мода на Європу. 
Гаразд, але замість учитися цієї Європи, здобувати її 
пізнання основною й завзятою працею, зближатися серйозно 
до неї,— знаходять її там, де найлегще, в каварні. Уся час
тина збірки Гординського, присвячена європейським моти
вам, навіть має заголовок: «Саїе-сгбше». Приїде Гординсь- 
кий <чи Хмелюк) до Парижа й поза шантаном нічого не по
бачить і нічого не навчиться! М. і. чи правдиві уперто кур
суючі чутки, що той «європейсько»-більшовицький поет був 
стипендіатом митрополита в Парижі? А коли правдиві, то чи 
справді треба посилати до Парижа поетів, які шукали б 
Європи по кафе, або чи є це поезія, що — як другий «пари
жанин» Хмелюк шукає Європи «під спідницею дам»? Це зо
всім автентичне. Просимо розгорнути «Нові Шляхи» (1931,
ч. 9, ст. 3), а знайдемо там вірш одного з них:

Сміх для початку 
Можна отримати 
В брамах
За столиками кафе.
На перехрестях вулиць 
Та
Під спідницею дівок. 
Дам,
Якщо в кого є засоби. 
Столице світу.
Паріс!
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Хто хоче купатися в грязюці, хай купається (навіть римо
вано!). Але нащо за власні уподобання винуватити циві
лізацію Європи? Кожний скрізь знайде, що шукає.

А як уявляє собі Гординський парижан, про це свідчить 
його недавній вірш у «Критиці» (1932, ч. 1, ст. 22):

І, підвівши вгору монокль,
Зуби шкірять на обеліска 
Й підтягаються високо.
Аж пумпи тріскають.

Потім роблять — хто, де і коли,
Апаратами фотографію,
Й, оглядаючись, з-під поли,
Розкуповують порнографію...

І цей знайшов, чого шукав!
І такі поеми мають нас учити Європи, а навіть самозван- 

чо хочуть узяти на це монополь. Що вони в тих Парижах 
бачили поза «Ьгаззегіез»? Що вони знають? Що вони від
чувають? Зрозуміймо, що не може бути ніякої європеїзації 
без засвоєння собі європейського світовідчування, зро
зуміння ідей, що стрясають Європою, культурного над
бання століть її історії, без упертої та невпинної праці 
й зусилля.

Але наша публіка любить примітив. їй тієї тільки 
пісеньки грай. На тому тлі зрозумілий несподіваний успіх 
віршів Гординського. З тої причини забувають про все, про
щають йому комунофільство, «Нові Шляхи», «Альманах 
лівого мистецтва» та «Критику», трафаретні вигуки проти 
«Капіталу», компліменти для Горького («Барви й лінії», ст. 
38). Забувають такі бойові вірші, які викликають миле для 
автора видиво:

А і музики — горі колами,
Губіган — на блузах брудних,
Під червоними прапорами 
Стукіт тисячей ніг!

А як сопГегепсіег тих поетів, як провідник цієї найновішої 
рутенської комуністично-кафешантанної й московолюбної 
«європеїзації» виступає редактор з «Діла», дописувач 
«СНшІі» та «Нових шляхів»,— як протектор безробітної но- 
вошляхівщини. В програмових статтях, що ними вводить 
нові «європейські» журнали, проповідує Європу однобічно 
спрощену, Європу бунтарську й скептичну. Забуває, що на 
той комплекс ідей та прикмет, який називаємо європей- 
ством, складалися довгі століття ріжні раси й нації, а тому
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є він чимсь складним. Побіч Європи скептицизму була ще 
інша, а саме Європа хрестоносних походів, Петра з Ам’єну, 
Колумба, Кортеса, Стенлі, Галілея й Пікара, завойовників 
землі й неба, Данта, Корнеля й Шекспіра, Гете, Вагнера, 
Рільке й Георге, Кіплінга та Лондонських «законів білої 
людини». А сучасне західне «бунтарство» напевно не йде 
тими «новими» шляхами, що їх уявляють собі наші спізнені 
«радикали».

Коли М. Рудницький пише програмову статтю про Європу, 
не може обійтися без Достоєвського, Тургенєва, Толстого, 
Чехова, Горького («Ми», ч. 1, ст. 97). Редакційна стаття на
ших «Без МоїіуеИез Уіі^гаігез» теж вичисляє одним помахом 
Достоєвського, Тургенєва, Толстого, Чехова, Горького й 
Буніна (бракує ще Зощенка та Еренбурга, а був би комп
лект). В цьому тижневику (ч. 1) одночасно статті про Буніна 
й Тургенєва, а немає навіть згадки про смерть пані де Ноай, 
Бремона. Гординський у своїй збірці не може собі уявити 
Італії і Капрі без Горького й зітхає мрійливо до совітсько-бо
сяцького святого. Стара драгоманівська сопілка!

Ми («ЛНВ» та «Вістник») вже від дванадцятьох літ об
стоюємо духову єдність з культурою Заходу, але шукаємо 
Європи не в кафе-шантанах, не в Драгоманова, не в Горь
кого і не в Маркса, і — не в Фейхтвангера, ані в Людвіга 
Кона чи Еренбурга.

СТОРІНКА ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАНДАЛІСТИКИ
Критичні статті про сучасну українську літературу трапля

ються так рідко, що кожна нова вже самою своєю появою вик
ликує особливу цікавість. Таку несподіванку зробив тижне
вик «Самостійність», що виходить від початку цього року в 
Чернівцях. В довгій низці чисел (ч. 16—17, 19, 21—22, 25— 
27) друкувалась тут більша стаття про молодий літературний 
рух у Галичині («З молодого Парнасу» та її продовження «На 
маргінесі»). Автор підписаний буквами А. О. В міру читання 
розвідки ще більше зростало наше зацікавлення та враження 
несподіванки... а понад усе почуття несмаку. Виявилось, що 
поважна, серйозна на перший погляд літературна стаття є ні 
більше ні менше, тільки скандальною хронікою «молодого 
Парнасу». Ось кілька виїмків для прикладу:

«Іван Чернява теж цікавий тип. Нічим не ріжниться від 
А. Курдидика. Вичерпаний слабкою збіркою поезій «Ступіні» —



думав, що у порожній голові щось нове вродиться — та буде 
ділком сміло новим бойовиком, ударником націоналізму. Не 
прочитавши як слід конкретно нічого, видає «На Сході — 
ми», що тільки засвідчило про його вбогість. Хотів створити 
«монументальний націоналістичний твір» (як сам говорив ав
тор) — заплутався у тому, про що найменшого поняття не мав 
і досі не має. Видавши, сіє їасіо — заплативши видавництву 
кошти видання його речей — кинувся був до «Зиза»... А щодо 
його політичних переконань — то вони ще більше неясні, як 
його минувшина, а вона цікава й багата в матеріали...»

Не менше різка характеристика попала й Жигмонтові 
Процишинові: «Такий же Ж. Процишин, як його поперед
ники. Гарячий націоналіст — раптом зробився великим 
журналістом і поетом в одній особі. Взявши трохи грошенят 
у І, Тиктора — виїхав до Бельгії — та мучиться, бідака, 
над газетою зі словарем, щоб щось цікавого до «Нового 
Часу» дати...»

1 тільки всього. Навіть згадки немає про «Молоде поко
ління» та літературну премію. Щодо «грошенят» від Тикто
ра, то ми не є так добре поінформовані, але панові А. О. не 
завадило б знати, що Процишин є перш за все новелістом. 
Теж не все в порядку з логікою нашого «критика». Після ньо
го Процишин був найперше націоналістом, а згодом став по
етом. Виходить, що націоналізм та поезія — це поняття тієї 
самої категорії. Окремо згадує А. О. про Марійчина й жаліє, 
що він «замовк навіки». Знов годилося б «критикові» знати, 
що це одна й та сама особа. Адже ж оповідання «Молодого 
покоління» друкувалися спершу під псевдонімом Павла 
Марійчина, а щойно пізніше появились книжкою, підписані 
справжнім прізвищем. В цьому випадку не треба відслоню- 
вати чужого псевдоніму, бо його розкрив уже сам власник, 
а той, хто пише про літературний рух даного часу, повинен 
орієнтуватися бодай у прізвищах та творах, одним словом у 
фактах. Це ж хіба мінімальна вимога.

Своєрідним курйозом є розділ про Романа Завадовича. «Ос
танній Р. Завадович усе щось пише. Його теж трудно вгадати. 
Ніби живе у Львові, ніби на селі, гарні дівчата в місті, та для 
ідеї оженитися забагає зі селянкою, пише поезії й образки для 
дітей... Раз у «Вістнику» — раз у «Дзвонах» — і так скрізь. У 
«Дзвонах» пише псальми та історії створення світу, у другому 
таборі підносить авізо «мечем у юрбу нікчемну і неситу» — 
та... «мечем по небу писати закони»... Сьогодні, себто від 
трьох літ усе заповідає шумну збірку — а спиниться деколи 
на книжечці... для дітей — «Через файку»...
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Передусім треба дещо спростувати. Отож Завадовим поки 
що псальмів у повному розумінні цього слова не пише. Бодай 
ніде чогось подібного не друкував. Може, наш «критик» по
плутав з низкою свого часу друкованих стисло релігійних 
віршів та псальмів Антонича. Також ніхто не читав Завадо- 
вичевих «історій сотворення світу». А. О. знов переплутав з 
поміщеним у «Дзвонах» (1933, ч. 8—9) циклом його сонетів 
«Сотворення думки». Одне до одного трохи подібне, але таки 
не те саме. Що хтось пише для дітей, можна зарахувати тіль
ки на його добро. Панові А. О. «трудно вгадати» Завадовича, 
бо не знає напевне, чи поет живе на селі, чи у Львові. Ось 
новий клопіт критика! Не морочте собі ним голови. Ну, як 
не було б, але А. О. начеркує критиці нові шляхи, винахо
дить нові методи мистецького розгляду. Досліди над помеш
канням письменника, очевидно, річ першої ваги при оцінці 
його творчості. На кінець інформації про дівчата та наречені 
Завадовича радимо панові А. О. заховати для свого власного, 
приватного вжитку.

Найбільше місця в своїх фейлетонах присвятив «само
стійницький критик» ширше не знаній літературній групі 
«Недея» (про неї напишемо колись пізніше). Тут читаємо:

«Б. 1. Антонович в сам час вступлення до «Недеї» видає 
книжку поезій «Привітання життя». Автор наскрізь модерної 
поезії під кожним оглядом, бо духово бачимо модерного мо
лодця. Талан, що обіцював своїй публиці нові здобутки — 
перелився в сторону опортуністів (мабуть з такого вийшов)».

Найперше зачнім від справлення неточностей. Отож, не 
Антонович, тільки Антонич. Годі, так уже він називається, 
а панові А. О. ніяке діло бавитися в поправляна чужих прі
звищ. Не зовсім правдиво поставлена справа оцього «вступ
лення» до «Недеї». Антонич не «вступував до неї», бо був у 
ній від самого початку, від перших її хвилин, цебто брав 
участь у її заснуванні. Був навіть її хресним батьком. Тепер 
малий запит. Що це значить: «з такого вийшов»? З чого саме 
вийшов,— пане А. О.? Звичайно, до метод літературної кри
тики належить теж така собі невинна інсинуація. До речі, 
щоб заспокоїти детективно настроєного критика — Антонич 
вийшов з далекої Лемківщини, а не з чогось «такого». Також 
ніде не «перелився». Загалом людина не вода, щоб мала пе
реливатися.

На іншому місці знаходимо таку квітку: «Дехто головою 
й руками в таборі націоналістів, а ногами таки ще бовтає в 
католицькому багні (І. Самчук, А. Антонич)».

Ага, тут сидить сорока. Тільки знову наперед треба вип-
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равити неохайність інформацій, знову халепа з нещасними 
найменнями. Отож, не І. Самчук, а Улас Самчук, не А. Ан- 
тонич, тільки Богдан Ігор. Як не було б, називати католи
цизм «багном», це таки щонайменше груба демагогія. Можна 
когось поборювати, та проте панові А. О. не зашкодило б тро
хи більше такту й почуття міри.

Фейлетони «Самостійності» читаються, немов сенсаційна 
хроніка з якогось «експресу» або «курієрка», цебто годі від 
них відірватися. Ось нова жертва — Теодор Курпіта. «Т. 
Курпіта — молодик. Лиха доля шарпала його, мов найми
том. Відслужив у товариша А. Крушельницького в «Нових 
Шляхах» та «Критиці» іменами Юрій Текур та Богдан Гу- 
паловський. Сьогодні працює теж в прозі та поезії під но
вим іменем, вже по наших опортуністичних або й...— Бог 
зна, де працює. Все можливе сьогодні».

Дійсно, все можливе сьогодні. Навіть і рівень критики па
на А. О. сьогодні можливий. Щодо справи Курпіти, то підо
зріваємо, що так досконало в цьому випадку поінформова
ний А. О.— це його найближчий товариш і приятель. Як це 
кажуть, друг другові найкраще вміє прислужитися.

«Безліч тих співців червоних гімнів «покаялися» або їх вже 
ці «покаяні» розгрішили. Деякі з них навіть простягнули вже 
по літературну нагороду ту саму руку, яка недавно лічила 
червінці». Легко догадатися, під чиєю це адресою.

Але безоглядний А. О. не попускає нікому. З його щедрої 
руки піймає буки навіть «Літ.-Наук. Вістник» разом з «Віст- 
ником». «Його співробітники не мали своїх певних шляхів, 
а шукали тільки нагод. Сьогоднішній «Вістник» теж не ви
чистив ще усіх». От пана А. О. запросити тільки до Львова 
на «чистку» наших письменницьких кругів.

Все ж таки знайшовся хтось, що його наш фейлетоніст по
хвалив беззастережно. Є ним «письменниця»... яка досі ще 
нічого не друкувала. «Ліда Софісвич — надзвичайно добрий 
талан, цілком оригінальний підхід у прозі («Пир Тієста»), що, 
мабуть, не зустрічалося сьогодні. Та не відомо, з якої рації, 
чи з якої-то радше амбіції, не позволяє себе ніколи надруку
вати». Не знаємо рукописів цієї пані, але беремо часопис для 
молоді «Вогні» й знаходимо в ньому в відділі редакційної пе- 
реписки таку замітку: «Софієвич Л. «Пир Тієста» був би тоді 
оригінальним, якби не було «Оргії» Лесі Українки. Не кидай
те пера!» («Вогні». 1932, ч. 2, ст. 31). Як бачимо, наша неві
дома авторка не була би знов такою абстиненткою від друку, 
коли б її писання хотіли друкувати. Але віддаймо голос панові 
А. О. «Знову Слава Гаращак куди слабший матеріал». Котра
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з цих двох пань сильніший, а котра «слабший матеріал», не 
знаємо. Не мали нагоди переконатися.

В усьому цьому ще одна неприємна річ, а саме — груба 
автореклама. Є ще двох молодих письменників, що їх «кри
тик» не тільки вихвалив, але виніс на п’єдестал майже ге
ніїв. Це ні більше ні менше, тільки — Іван Калинів та Ми
кола Гурко. Вони й тільки вони «вулканічні типи націона
лістичної літератури», «визначний майстер», «визначний 
рецитатор», їхні твори «ревеляційні», «книгарська полиця 
вичікує його ревеляційного циклу». Обидвох знали ми ко
лись як симпатичних товаришів, але про «ревеляційність», 
«вулканічність», «майстерство» краще не говорім. А. О. всіх 
інших ставить «на цензурованому». Щоб не робити виїмків, 
його власною методою поможім йому. Отож, «вулканічний 
націоналіст» Калинів не тільки зовсім «перелився в сторону 
опортуністів», але пішов ще дальше, бо виступає в них з 
протинаціоналістичними статтями. Знов другий «вулка
нічний націоналіст» Гурко не тільки «бовтав ногами в ка
толицькому багні», але сидів у ньому по самі уші. «В свому 
часі виступав виключно на сторінках католицької преси, й 
то не лише літературної («Дзвони»), але й політичної («Ме
та», давніша «Неділя»). Одночасно працював у редакції од
ного популярного часопису під проводом відомої «новошля- 
хівської доктрини», постійної співробітниці журналів Кру- 
шельницького. Так виглядає на ділі «вулканічний націона
лізм». Власне в націоналістичних журналах («Вістник», «Сту
дентський Шлях») писань цього автора не зустрічалось. Ні
кому не хочемо шкодити, але автореклама повинна мати 
деякі межі, 3 цього моральна наука: піе рсЬа] раіса тіедгу 
с1гг\уі — або — не мішати з болотом своїх товаришів, бо 
самому можна впасти.

«Самостійність» мала добрий намір увести на своїх 
сторінках літературний фейлетон. На жаль, увела поки що 
тільки сторінку літературної скандалістики.

Дописка. Хтось їдкий нагадав нам, що під буквами А. О. 
окривається вихованець львівської «малої семінарії» й, ма
буть, студент католицької теологі. А коли так, то писати 
про «католицьке багно» він справді компетентний. «Малій 
семінарії» побажати талановитого учня!
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МАЛИЙ СКАНДАЛ
З УКРАЇНСЬКОЮ ПОЕЗІЄЮ В РАДІО

17 травня ц. р. на наше Вознесення почули ми в радіо ре
цитації перекладів з сучасної української поезії. Що львів
ська радіостанція відважилася присвятити бодай чверть го
дини новій нашій ліриці, можна це зарахувати тільки на її 
добро. Все було б гаразд, коли б на ділі не вийшов з цього 
малий скандал, що за нього відповідальність не може, зреш
тою, брати управа радіостанції, в якої добру волю не маємо 
потреби сумніватися. Річ передовсім у доборі авторів. Як чо
лових представників сучасної української поезії вибрано 
Максима Рильського й... Андрія Скибу. Читачі, напевне, з 
дива розкривають очі: а це хто? Ми теж, признаємось, довго 
не могли пригадати собі, хто це такий. Аж накінець знайшли 
в пам’яті відгадку. Отже, цей Андрій Скиба помістив у «Кри
тиці» Крушельницького (1933, ч. 4, ст. 36) два малі віршики. 
На цьому почалася й закінчилася його «творчість». Бодай під 
прізвищем «Андрій Скиба» нічого більше ми не змогли від
шукати. Ось вам чудовий винахід зробило польське радіо — 
найбільший галицький поет, гідний станути побіч Рильсько
го, це «Андрій Скиба». Прелегент подавав характеристику 
«творчості» цього Скиби (звідкіля він її взяв — заввага скла
дача) , висунув її на перше місце по Рильськім і накінець від
читав переклад одного з цих двох віршиків із «Критики». Як 
легко в нас можна стати «славним», і то ще навіть перед чу
жинцями. Далі відчитано переклади віршів С. Чарнецького, 
С. Гординського, Н. Лукіяновича й Курдидиків, та й на цьо
му кінець. Тенденція з цього добору авторів вилазить на всі 
сторони. Ні один поет з «Вістника», «Дажбога» чи «Дзвонів» 
не вдостоївся ласки шановних перекладачів. Більшість виб
раних віршів — це римована тандита, самі переклади теж не 
завжди могли вдоволити. Вислід такий, що ця аудиція хіба 
обнизила нашу поезію в очах польських літературних кругів 
(коли хто-небудь її слухав — заввага складача).

Переклади зладили два молоді польські поети-початківці 
Баумгартен та Кунстман, але відповідальність паде не так 
на них, як на їхніх інформаторів. Легко догадатися, що ос
танні виводяться від «Назустріч». Тут джерело нових вун
деркіндів та «об’єктивності» в інформаціях.

Не без усмішки прочитали ми похвальні, повні тепла ре
цензії про цю аудицію в «Ділі» та в «Назустріч». Так сказати 
б: спілка з необмеженою відповідальністю.
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ЯРИЙ, ТА НЕ ЯРИЙ

Недавно «Назустріч» (ч. 10 з 15 травня) принесла вірш 
Ярослава Ярого «Вістря серця». Вірш справді гарний, пов
ний розмаху, як усе, що виходить з-під пера цього талано
витого поета, тільки що не оригінальний. Зіставлення «пей
зажів» та «вітражів», автохарактеристика як «закоханого 
поганина» тощо — все те знайдено в збірці Антонича з-пе
ред трьох літ («Привітання життя», 1931). Схожостей за
надто багато, щоб вірити в припадкову подібність. Найви
щою амбіцією поета повинна бути оригінальність. Пишемо 
це тільки тому, що бачимо в Ярого безсумнівний визначний 
поетичний хист.

КУТОК ДЛЯ ЕРОТОМАНІВ

«Неділя» — це, безперечно, цікавий часопис. Мов у крам
ниці, знайдете тут усе. За одні сорок сотиків панна Кука має 
тендітний віршик до записника своєї товаришки, а пан посол 
куток загадок і ребусиків. Єсть і шаховий, і кіновий, і жіно
чий. Досі не було тільки одного, а саме кутка для еротоманів. 
Аж ось недавно читаємо:

У келих білий губи тулю,
Мов п’яний: чари п’ю і ссу —
А вітер легіт котить полем:
(Ні, це жіноче є десу...).

Ця перлина роботи одного з недільних «поетів» має декіль
ка неясних місць. Отож, чи цей «келих» маємо розуміти в 
дослівний спосіб, чи в образний, цебто чи автор «тулить гу
би» в якийсь справжній «келих білий», чи просто в «жіноче 
десу»? Ціла наведена строфа побудована на так званому в 
стилістиці негативному порівнянні (негативній, заперечній 
метафорі). Поет уводить найперше «келих білий», згодом 
«вітер легіт», але накінець заперечує: «ні, це жіноче є десу». 
На жаль, порівняння не вийшло зовсім прозоро. Чи «десу» є 
замість «келиха», чи замість «леготу», чи, може, замість од
ного й другого? Зіставлення «десу» з «келихом», оперте на 
схожості зовнішнього вигляду, належить до одного з най
частіше вживаних типів порівнянь (відношення безпосеред
ньої схожості — зіозипек робоЬіепзІша Ьегро^гедпіе^о). Ав
тор скріплює зв’язок (асоціацію) обидвох понять епітетом
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«білий», цебто спільною прикметою барви. Хоч, до речі, «ке
лихи» звичайно не бувають білі. Може, поет утотожнює бі
лість із прозорістю, хоч знов «десу» здебільше не буває зо
всім прозоре. Зрештою, уявлення білості та прозорості дале
ко не тотожні (ідентичні). А може, автор не думає про зви
чайний скляний «келих», а тільки про «келих» квітки. В та
кому випадку мали би ми нове порівняння, а саме «десу» до 
квітки. Це очевидно було би значно вибагливіше та штудер- 
ніше порівняння другого ступня, посереднє порівняння («де
су» — «келих» — квітка), оперте на аналогічній схожості 
(зіозипек росіоЬіеЛзі^а апаІО£іс2Пе§о). Підтверджує наш здо
гад дальший вислів поета: «чари п’ю і ссу». Очевидно, при
родніше «ссати» «келих» квітки, ніж звичайний скляний. 
Теж більш природне до квітки «тулити губи». Щодо порів
няння «десу» з «леготом», то воно спирається хіба на при
кметі м’якості, ніжності, приємності в дотику.

Одначе ще не всі питання, що в’яжуться з цим шедевром 
нашої лірики, зостали вияснені. Річ у тому, що саме «котить 
полем вітер», чи «легіт», чи «десу», чи одне й друге. Логічно 
беручи, висловитись «вітер котить легіт» це сказати «редак
тор котить редактора» або «редактор котить свою голову». 
Таким чином, лишається тільки «десу», хоч годі уявити собі, 
як вітер може його «котити». Адже ж воно не є круглим пред
метом. При цьому що за вишукана ситуація, щоб вітер котив 
полем «десу». Сумнівне, чи поет щось такого коли-небудь ба
чив. Не менш власне цей факт свідчить про буйність авто
рової уяви.

Кінчаючи формальний розгляд (аналізу) наведеного вір
ша, пізнавши незвичайну складність та вибагливість його 
мистецьких засобів, зволимо собі звернути увагу ще на одне, 
а саме на велику сміливість поета, що так одверто й щиро 
розкриває перед читачем свої найінтимніші нахили. Наш ав
тор любить «тулити губи» в «жіноче десу» й знаходить у ньо
му «чари», що їх «п’є і ссе». Це, звичайно, має свою назву 
в сексуальній патології. Як людина з нормальними інстин
ктами, не маємо зрозуміння для нахилів поета, та проте ми
стецька вартість його твору виправдує редактора «Неділі» за 
його поміщення.

А втім, симпатичним редакторам бажаємо, щоб їхній но
вий «ку.ток» приєднав їм бодай тисячу нових передплатни
ків.
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ПОЕЗІЯ ПО ЦЕЙ БІК БАРИКАДИ

І

Смерть Франка в 1916 році завершує довоєнний період ук
раїнської літератури, період, щедрий на таланти, багатий на 
великі імена. На останнє десятиліття перед війною припадає 
у Галичині період т. зв. «Молодої музи», що була досить від
даленим відповідником «Молодої Польщі». Поети цієї групи 
вже тоді сказали все, що мали сказати, і майже цілком ви
черпалися. Більшість із них ще живі, але вони або зовсім за
мовкли, або щонайменше полишили лірику. їх роль у по
воєнному літературному житті доволі скромна, а впливу на 
це життя вони не мали жодного. Сучасна літературна молодь 
зовсім відійшла від них, і їй ближче навіть середньовічне 
«Слово о полку Ігоревім», аніж їх смутки, муки і космічна 
туга, як і для сучасного польського покоління ближчий Ко- 
хановський, ніж молодопольськість. Чільний представник 
«Молодої музи» Петро Карманський (нар. 1878), творчість 
якого характеризують самі назви його довоєнних книжок: 
«Ой люлі, смутку», «Блудні огні», «Пливем по морю тьми», 
після війни видав у Бразилії, куди виїхав, мало кому відому 
з часів війни «За честь і волю» (1923), в якій пробує вдатися 
до провісницького тону. Потім він опублікував у періодиці 
низку гарних віршів на бразильські теми. Тривалий уже час 
мовчить, а опубліковані останніми місяцями два-три вірши
ки, на жаль, слабкі. Найпопулярніший і найплідніший поет 
цієї групи Богдан Лепкий (нар. 1872), співець тихої мелан
холійної осені, автор книжок «Над рікою», «Осінь», «Листки 
падуть», «На чужині», «З глибин душі», «Поезіє, розрадо 
одинока», «Над морем», «Доля», після війни долучив до них 
тільки збірку «Сльота» (1926) з банальним лейтмотивом:

Василь Пачовський (нар. 1878) після трьох довоєнних 
книжок «Розсипані перли», «На стоці гір» і «Ладі й Марені 
терновий огонь мій» друкує лише кілька фрагментів із поеми 
у стилі Дайте «Марко Проклятий». Замовкли також два їх 
молодші колеги. Остап Луцький (нар. 1883), автор збірки «В 
такі хвилі», ще один співець осені, присвятив себе лише гро
мадській та політичній діяльності. Степан Чарнецький (нар. 
1881) певний час продовжував лепківську поезію осені та ме-

Дощі, сльота 
1 болота,
Ніде ні фіалків, ані рож 
Знайти не мож.
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ланхолії (у збірках «В годину задуми», «В годину сумерку» 
і «Сумні ідем»), щоб перервати її уже кільканадцять років 
тому. Нарешті, з «Молодою музою» пов’язана лірична твор
чість Михайла Рудницького (нар. 1889), більш відомого ба
гаторічною критичною діяльністю. Його нечисленні вірші, 
розкидані по часописах, скупі на слова, позбавлені безпосе
редності, дратують своєю заінтелектуалізованістю, наче 
майстерні, але штучні квіти; вони нагадують картини, поба
чені через зелене скло акваріума. Зібрані в розцяцькованому 
томику «Очі і уста» ліричні нариси, написані неримованим 
віршем,— це в найблагороднішому камерному тоні любовна 
лірика мудрої осені, притишена сурдинкою розваги. Дрібні й



лярним стрілецьким піснярем є Роман Купчинський (нар. 
1894), чиї меланхолійні вірші стали набутком загалу, пере
ходять з уст в уста як народна поезія. Кілька сильних тво
рів, що розкидані по часописах, дав Микола Мишіїв-Мель
ник (нар. 1893), відоміший як новеліст. Віршики на всі свята 
й урочистості року постачає Юрій Шкрумеляк.

Дещо пізніше здійснюється у Львові перша спроба ство
рення групи поетів католицької орієнтації. Вони обирають 
собі назву «Логос» і об’єднуються навколо журналу «По
ступ», який з 1930 року перестав виходити. Після його за
криття припинилася і діяльність групи, результати якої 
менш ніж скромні, а кажучи щиро — ніякі. Справжній ми- 
стець і чільний її представник Орест Петрійчук (Микола 
Мох) почав і закінчив свою творчість одною книжкою вір
шів «Про те, що люблю». Зібрані в ній любовні вірші не 
позбавлені певної свіжості і навіть формальних знахідок. їх 
автор тепер виступає як доволі цікавий критик. Найплодо- 
витіший член групи — Василь Лімниченко. Проте найпо
мітніший український католицький письменник св. Гавриїл 
Костельник перебуває поза групою. На жаль, нечисленні 
вірші є слабшою частиною його творчості, натомість далеко 
помітніших результатів Г. Костельник досяг у галузі драми, 
філософської прози та критики.

Водночас у Галичині починають щораз сильніше діяти ра
дянські впливи. З їх зростанням відбувається радянізація де
яких письменників, до чого спричинилася політика радянсь
ких урядових кіл і їх дипломатичного представництва. Пер
шим за новими гаслами пішов Василь Атаманюк (нар. 
1897), за ним Василь Бобинський (нар. 1898). Обидва вий
шли зі стрілецьких рядів і співпрацювали певний час із ре
штою письменників цього покоління. Творчість обидвох у 
цей період відзначалася виразною еротикою, щоб від неї че
рез загальну революційність прийти до декларованого кому
нізму. Атаманюк, який доволі скоро виїхав до Рад, видав 
низку збірок: «Засмучені флояри», «Чари кохання», «Хвиля 
життя», «Жовтень», «Галичина», переклади з єврейської по
езії, та все ж не посів помітного місця ані в поезії галицькій, 
ані в радянській. Бобинський (збірки «Ніч кохання», «Тайна 
танцю», поема «Смерть Франка», переклади з Рембо) — лі
тератор, який блискуче володіє мистецтвом вірша, але пре
тензійний і холодний, котрому не допомогли допінги ані по
рнографії, ані революційного пафосу.

Через деякий час піднялася справжня хвиля попутницт- 
ва, органом якого став місячник «Нові шляхи», що виходив
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у Львові протягом чотирьох років (1929—1932) товстими 
томами. Чільні його представники Іван Крушельницький та 
Авенір Коломиєць. Перший працьовитий, велемовний і во
дянистий, другий — студент теології, що насміхається з ре
лігії. Але побіч попутників подають голос і справжні про
летарські письменники. Ще давніше Бобинський заснував 
журнал «Вікна» (1928—1932), який набирає радикального 
характеру, особливо завдяки Степанові Тудору. Тудор є 
найвидатнішою постаттю серед комуністичних українських 
літераторів Галичини. Він єдиний серед них справжній мар
ксист, що пройшов школу діалектики Гегеля і Плеханова, 
бо Бобинський — позер, а Крушельницький — нудний ба
зіка. Цікаві й формальні експерименти Тудора, хоча вони 
сильніше виявилися у прозі. Останнім часом хвиля попут- 
ництва раптово припинилася. Обидва журнали закриті. 
Крушельницький, а трохи раніше Бобинський емігрував до 
Харкова, інші зникли з арени, як камфора.

Нарешті виступає наймолодше покоління. Найперше з’яв
ляється короткотривала група «Листопад» (1929), у якій ще 
помітні прояви дещо сентиментального стрілецького епігон
ства поєднані з новішими, більш виразними течіями. Після 
того, як група розпалася, більш енергійна й обдарована ча
стина її учасників, поповнена новими силами, створює 
щомісячний орган «Дажбог», який виходить з осені 1932 р. 
Програмною рисою їх є певний юнацький романтизм, що 
видно вже з самої назви. Діапазон форм надзвичайно широ
кий, від густого сонета й мелодичної строфи до дадаїстичних 
словесних конструкцій за принципом фонетичної асоціації. 
Метафора виразно сучасна. Ці юнаки з полум’яними очима, 
неспокійні, нервові, звеличники здоров’я і сили, вітають у 
своїх віршах невідомі шляхи, незнане життя, бурхливі дні, 
в’язничні келії, барвисті міста і місяць над конюшиною. 
Найобдарованіший з них Богдан Кравців (збірки «Дорога», 
«Промені», «Сонети і строфи»), може, найкращий виразник 
ідеалів, турбот і проблем сучасної української молоді. Про 
решту індивідуальностей можна буде говорити лише після 
певного їх розвитку.

Як у кожній групі, тут є свої марудники, які, звичайно, 
за якийсь час відпадуть. Зрештою, й поза нею з’являють
ся останніми роками яскраві таланти подібного психічного 
складу. Можливо, ми перебуваємо напередодні нової школи 
неоромантиків. До того ж, бачимо численні таланти, які не 
належать до ніяких груп, як Ю. Косач, яскравий і стихійний 
поетичний талант, відомий і як першорядний новеліст.
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II

Емігрантська поезія розвивається більш-менш паралельно 
з галицькою, хоч має своє власне, навіть монолітне і яск
равіше обличчя. З одного боку, вона скоріше присвоїла собі 
формальні здобутки нової наддніпрянської лірики, що стало
ся радше завдяки мовній близькості, з іншого — лишилася 
більш замкнутою і недоступною для усіх чужих ідейних 
впливів, обмежуючись лише цариною змісту. Два її провідні 
мотиви, а саме: зрозуміла туга за втраченою батьківською 
землею, яка є домінуючою головно у старих письменників, 
та розлитий широкою рікою історизм. Останній заповнює до
брих три чверті емігрантської віршової продукції. При цьому 
характерно, що він звернений передусім до найдавніших 
часів, аж до Середньовіччя, до Русі варягів і «Слова о полку 
Ігоревім». Така популярна колись козацька романтика знач
но втратила свою притягальність, а іноді навіть була долана 
як вираз т. зв. «провансальства». Мотиви чужоземної історії 
зустрічаються, але значно рідше, причому також із тенден
цією до Середньовіччя. Цей історизм поділяється на два роз
галуження: одне радше ліричне, безпосереднє, розспівне 
(Дараган, Ольжич) , а друге скоріше історіософічне, поглиб
лене, похмуре (Стефанович, Маланюк).
' Еміграція мала спершу свої власні літературні періодичні 

видання: «Веселка» (1922—1923) в Каліші, «Нова Україна» 
(1922—1928) у Празі, поминувши дрібні одноденки. Вони, 
однак, не позначилися на загальному літературному рухо
ві. Еміграційні письменники згуртувалися передусім у 
львівському «Літературно-науковому вістнику». Цей зага
лом найсолідніший український журнал, заснований ще в 
1898 р. Франком та істориком Грушевським, від 1922 р. 
редагований Дмитром Донцовим, виходить тепер (від 
січня 1933) під скороченою назвою «Вістник». Діяльність 
Донцова незатертими слідами позначилася на українсько
му літературному житті. Вся молода еміграційна поезія ви
водиться з нього, та й на деяких галицьких письменників 
мав він значний вплив (Бабій, наймолодші). Він оголосив 
війну російським впливам, закоріненому культові росій- 
ськості, провінціалізмові, місцевому провансальству, рути
ні, шаблону, катеринкарству, легкопису, сентименталізму, 
традиційному «м’якому серцю» і веде її безперервно з не
ослабним розмахом.

Із старших поетів, головна частина творчості яких припа
дає на довоєнний період, в еміграції перебувають О. Олесь
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(Олександр Кандиба, нар. 1878), Спиридон Черкасенко (нар. 
1876), а певний час Микола Вороний (1871) та Володимир 
Самійленко (1864—1925). Два перші ще творять і дають речі 
високого рівня, хоч у галузі поезії до осягнутих раніше ре
зультатів не вносять нічого нового. Тон їх творчості носталь
гічний і переважно болісний (збірки Олеся «Чужиною», «Ко
му повім печаль мою»). Незабаром з’являється на видноколі 
воєнне покоління, яке хронологічно відповідає галицькій 
стрілецькій групі; воно починало свою творчість в інтерно
ваних таборах. Першим серед них виділяється Юрій Дара- 
ган, що передчасно помер на туберкульоз (1894—1926). Ви
дана у Празі 1925 р. збірка «Сагайдак» із незвичайною май
стерністю і відчуттям слова містить у собі всі елементи, які 
згодом розвиватиме решта поетів еміграції: яскравий істо
ризм, варяги, дикий степ, сонячний Дажбог, настрої вигнан
ця. Олекса Стефанович (нар. 1900) пише важко, бореться з 
неподатливим наголосом, поглиблює думку, володіє довгим 
диханням, відкриває історіософічні перспективи (трагізм ве
ликих просторів, країна між Заходом і Сходом, «хрест» до
ріг), створює бриласті і міцні поеми (напр., «Хрест»), крім 
того, осінь стилізовано в історичний язичницький спосіб у 
бронзі й парчі. Зате чиста лірика авторові не вдається. Тен
денція обидвох поетів приводить до найкращих результатів.

Євген Маланюк (нар. 1897) у Степовій Україні, колиш
ній офіцер, інженер, тепер мешкає у Варшаві — найви- 
датніший поет української еміграції. Він дебютував разом 
із двома іншими поетами в спільній збірці «Озимина» (Ка- 
ліш, 1923). Далі йдуть дві наступні збірки: «Стилет і сти- 
лос» (1925), «Гербарій» (1926) і найкраща «Земля й залізо» 
(Париж, 1930). Спершу частими є ще особисті мотиви, 
конструктивістські тенденції («Поет — мотор! Поет — тур
біна!»), екзотика, поміж якої вирізняється любовний вірш 
з Таїті і Гогеном. Поступово все це перемагає історизм із 
вершинними «Варягами». Вірш Маланюка — це переважно 
чіткий ямб, часто жорсткий. Як творча індивідуальність 
Маланюк нагадує відомого російського поета Миколу Гу- 
мильова (розстріляного більшовиками). 1 про українського 
поета сказано: «Таких, як Маланюк, ми не оцінюємо, а 
розстрілюємо». Стилізатором мови, задивленим у давні ча
си, є Юрій Липа (нар. 1900), оригінальніший у прозі (бли
зький у цьому плані до Берента). Так само оригінальніший 
у прозі Леонід Мосендз (у Празі), автор кількох гарних 
фабульних поем переважно на теми чужоземної історії. 
Наймолодший і найбільш обнадійливий поет цієї групи
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Олег Ольжич (Олег Кандиба, син Олеся, нар. 1907, асис
тент антропології у Празі), теж співець історичних та на
віть доісторичних тем, найближчий, може, до Дарагана ме
лодійністю вислову, споріднений настроями з львівською 
поетичною молоддю.

Від цих авторів відділяються поетеси Наталя Лівицька- 
Холодна та Олена Теліга у Варшаві.

З поетів Буковини можна виділити Володимира Кобилян- 
ського (1895—1919), лірика за типом і з долею Ліберта, а 
далі Дмитра Загула (нар. 1890, збірки «З зелених гір», «Наш 
день», «Мотиви», переклад «Фауста») і Миколу Марфієвича, 
автора поеми про опришка Миколу Шугая, які живуть в 
СРСР.

На Закарпатті виділяються лівий Василь Гренджа-Донсь
кий та католик Зореслав.

В ЦЬОМУ ЧИСЛІ ГОВОРЯТЬ
ПИСЬМЕННИКИ З ГІР

В українську літературу, виплекану низькодолом, верхо
винські автори можуть і повинні внести нові складники.

Скаже скептик: етнографія. Хіба ні. Чи справді поміщений 
тут матеріал можна звести тільки до етнографії? Зрештою, 
це залежить від того, що ми під словом «етнографізм» ро
зуміємо.

Скаже скептик: продовжування Стефаника та Черемшини. 
Теж ні. Шануємо кожну традицію, коли вона творча й вели
ка, але ніколи не погодимося на те, щоб мали стати тільки її 
продовжувачами. Чи дійсно хто-небудь схоче й зможе з лег
ким сумлінням звести видруковані в цьому числі оповідання 
й нарис тільки до відгомону давніх зразків? Знову ж автор 
«елегії» як співець Лемківщини в загальноукраїнській поезії, 
мабуть, зовсім не має попередників.

Поганська Лада з прадавніх лісів, з кичер і недей варить 
у глиняному збані черлене зілля поезії. У хвалу Ладі під
палюємо ялівець строф.

Звеличуємо оленя, гірський потік і вітальні праінстинкти 
природи. Закохані в життю і в батьківських горах.

Верховинці йдуть. Антонич з-за Горлиць, гуцул Єндик, 
Ткачук — талановитий хлопчина з Покуття й інші. У час, 
коли наші гори переживають, мабуть, свої найважчі роки, 
коли б’є в них безпощадний вітер днів, коли йде на них

509



зміцнений наступ з різних сторін, наше скромне слово хай 
буде бодай малим доказом, що

гори говорять, 
гори творять, 
гори живуть.

ЛІТЕРАТУРНА ПОРАДНЯ

Оцим числом відкриваємо на сторінках нашого журналу 
літературну порадню для початківців. Даватимемо в ній 
оцінки надсиланих нам літературних спроб, вказівки в пи
таннях віршової та прозової техніки, завваги щодо компози
ції змісту та організації мистецької мови, одним словом, уся
кі поради в справах письменницького ремесла. Теж інфор
мації для тих, що бажають поглибити свою літературну й ми
стецьку освіту. Відповіді будуть складені в такий спосіб, щоб 
могли зацікавити не тільки того, до кого адресовані, але й 
інших початківців чи загалом кого-небудь, кому не є бай
дужі, так сказати б, «фахові» питання літературної твор
чості. Що така порадня потрібна, знають найкраще самі мо
лоді автори. Щоб нікого не бентежити, зазначуватимемо від
повіді тільки буквами прізвища або, коли хтось цього заба
жає, умовленим псевдонімом чи гаслом. Просимо надсилати 
до оцінки свої спроби, просимо звертатись до нас з усякими 
запитами.

До. Майже кожний початківець, коли дає до оцінки свої 
писання, бажає перш за все дізнатися, чи має він літератур
ний талант. Хоче ясної, рішучої, недвозначної відповіді, й 
щонайгірше, коли справді таку від якогось «знавця» дістане, 
може навіть у неї повірити. А питання саме собою куди 
складніше. Чи скажемо: так, чи скажемо: ні, завжди беремо 
на себе поважну відповідальність, хто зна, може, навіть, за 
майбутній життєвий шлях людини. А втім, кожна така від
повідь може мати в дійсності тільки умовну вартість. Сливе 
ніколи перші спроби не рішають про творчу спроможність 
одиниці. Тут вундеркіндство далеко небезпечніше й оманли
віше від незугарності й безпорадності. Тому, що до справи 
ставимось поважно, не будемо щедрою рукою розділювати 
вам похвали чи догани, ані на основі присланої вашої збірки 
«Перед сходом» вирішувати невідклично про ваш хист. Про
те дві речі можемо сказати зовсім певно. Перше, що видатна 
частина збірки є нецензурна, а проти конфіскати ні ви, ні
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ми не вдіємо нічого. Друге, що техніка вашого віршування 
на наш час трохи перестаріла. От хоч би дієслівні рими. Сьо
годні вживається їх тільки в окремих випадках (наслідуван
ня народної пісні, деякі звукові ефекти тощо), а у вас вони 
скрізь. В кожному вірші настирливо дзвонять своєю при
мітивністю. Є й інші примітивні граматичні рими, напр., 
твою — свою («Я вірю»). Римування — це абетка віршової 
техніки. Не її суть, але не менш найбільш спостережлива 
признака. Теж не володієте певно метафорою. Придивіться 
початкові свого вірша «До поезії»:

Поезіє пухка, крилата — 
красо паризьких бруків голосних, 
втікай мерщій із буйних піль, 
степів, гаїв, садів рясних!

Ось бачите: уривок написаний звичайними словами, 
буцімто зовсім зрозумілий, а його думку трудно схопити. 
«Пухка поезія» — смілива метафора, але що тут визначає? 
Могла б мати глузд, напр., при описі міщанського фі- 
лістерства, добробуту тощо. В наведеному вірші не знахо
дить оправдання в змісті цілості. Далі зверніть увагу на 
дивовижне зіставлення епітетів «пухка» й «крилата». Коли 
ця ваша поезія «крилата», то вже хіба не «пухка», або на
впаки.

Як сливе кожному початківцеві, прикметне й вам пере
більшування й пересолоджування настроїв. Ось уривок вір
ша «Вже стільки раз»:

Вже стільки раз ти плакала, душе, 
а серце стільки мліло з болю!
А стільки сліз пролилось із очей, 
а стільки серце знесло жалю!

Вибачте, коли дозволимо собі запитатись, чи це має бути 
поезія, чи губка до витискання сліз. Рима болю-жалю зовсім 
кульгава.

Хіба зайво давати вам трафаретні потіхи: не знеохочуйте
ся, пишіть далі. Чи писати далі, запитайтесь передусім са
мого себе. Це, звичайно, найкращий дорадник. Тільки па
м’ятайте, товаришу, про те, що найтруднішою річчю є кри
тицизм до себе самого.

Гк. Складаєте слова:

Світ світом величний, а люд незличний, 
ніяково згодити, один одного лиш хоче згнобити.
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Свята правда, тільки не треба з тієї причини зітхати, а йти 
в життя пробоєм. Поширюйте й поглиблюйте свою освіту. 
Вивчіться чистої літературної мови. Коли дає вам насолоду 
писати вірші, пишіть.

М. П. Дістали низку віршів «Над Дністром». Вони не най
гірші. Ось приклад:

Які чудові сходи,
наче фортепіанові клавіші!
Які чарівні тони, 
а все кращі, голосніші!

Одначе, й у цьому уривку зайва «чутливість» епітетів 
(«чудові», «чарівні»).

Вважайте на правильність наголосів і ритміку. Див. від
повідь т. До.

Дальші відповіді в черговому числі.

ВІДОЗВА ПЕРШОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З ’ЇЗДУ
РАДЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Оцю відозву передруковуємо з малими пропусками з київ
ських «Вістей» (ч. 189 з 17 серпня 1934). Передаємо її нашим 
читачам, як історичний документ, як яскравий приклад уря
дової совітської ментальності, як найкраще свідоцтво про лі
тературні відносини в совітській Україні.

(Далі йде текст відозви. Після нього:)
Оцю відозву відчитав на останньому засіданні «першого 

всеукраїнського з’їзду радянських письменників» 13 серпня 
1934 Микола Бажан. Чи він її також зложив, не відомо. Оче
видно, з ’їзд прийняв її одноголосно й беззастережно. Як чи
таємо в київських «Вістях» (ч. 186 з 14 серпня), «в обогово- 
ренні відозви виступили письменники: А. Любченко, Г. Ко
цюба, президент ВУАН акад. Богомолець, Панч, Гофштейн, 
Головко, Тичина, Ністер, М. Терещенко, Равіч, Рильський 
та Я. Савченко». Найприкріше в усьому, що в справу цієї ві
дозви замішані прізвища Бажана, Тичини та Рильського. Са
ма відозва, очевидно, пояснень не потребує.
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СТАНОВИЩЕ ПОЕТА

Слово при роздачі літературних нагород
дня 31 січня 1935 р.

Шановні Пані й Панове!
Те, що скажу, не буде ні нове, ні незвичайне. В короткому 

принагідному слові розкрити ширше обрії нашої сучасної 
літератури, чи зокрема хоч би тільки поезії — неможливо.

Живемо в часах, коли дійшло до того, що поети мусять 
виправдувати своє право на існування й коли дуже часто 
не вміють на це спромогтися, та й самі починають зневірю- 
ватися, чи вони потрібні. А втім, торкається це не тільки 
поетів, але взагалі всіх письменників і мистців.

Тут не місце, щоб вияснювати причини цього складного 
явища. Одне тільки певне: їх щонайменше кілька, вони 
зв’язані з самою літературою і з зовнішніми обставинами та 
переплутуються в дуже складний спосіб. Тут хочу звернути 
увагу тільки на одну з них, а саме на переміну суспільного 
становища письменника чи мистця, на зміни у відношенні 
суспільства до нього. Розуміння суспільної ролі мистецтва, 
побажання й вимоги, що їх ставить творцеві громадянство, 
очевидно, не є чимось сталим, вони завжди розвиваються й 
зміняються, але зміна, що довершилась під впливом остан
ньої війни, одна з найяскравіших і найгостріших.

У добі розквіту символізму — найважнішої довоєнної те
чії в літературі, в році 1896 такі три заповіді давав Брюсов 
«Юному поету»:

Юноша бледньїй со взором горящим,
Ньіне даю я тебе три завета:
Первьій прими: не живи настоящим,
Только грядущеє — область позта.

Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби безраздельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.

В цих «трьох заповідях» вміщується вся програма тодішніх 
мистців: творити для майбутнього, для вічного, зиЬ зресіе 
аеіегпііаііз — крайній індивідуалізм і служба мистецтву для 
нього самого. Сьогодні поети стоять у всіх трьох точках на 
протилежному становищі: творити для сучасності, для акту
ального, підпорядкувати індивідуальність творця якійсь ідеї, 
доктрині, програмі, якійсь групі, якійсь практичній цілі, під-
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порядкувати мистецтво тим самим чинникам. На цьому не 
кінець: вони йдуть ще далі, домагаються не тільки щоб ста
вити проблеми, але й їх розв’язувати, не тільки відтворю
вати сучасність, але й вияснювати її, ще й ставити їй єдині 
й непомильні дороговкази. Очевидно, що там, де блукають 1 
губляться діячі, політики, публіцисти, філософи тощо, там 
більше й письменники стають безпорадні або спрощують себе 
до ролі групових гітаристів якоїсь фірми з крикливою ви
віскою.

Не хочу боронити «заповідей» Брюсова, але вважаю, що 
тільки синтеза їх з їхніми суперечностями зможе витворити 
справжнього сучасного письменника. Погодити службу суча
сному з тривкішими, вищими мистецькими вартощами, збе
регти в цій службі свою індивідуальність і незалежність, вли
ти в жили мистецтва бурхливу кров наших днів, але так, щоб 
не перестало воно бути справжнім мистецтвом. Дозволю собі 
навести слова Пруста з «Тетрз геігоиу^»: «Баррес говорив, 
що мистець повинен служити передусім хвалі своєї Бать
ківщини. Одначе може він служити їй, тільки будучи мист- 
цем, себто під умовою, що в хвилині, коли досліджує закони 
мистецтва, коли довершує свої досліди й відкриття, такі 
тонкі, як і відкриття в науці, що в цих хвилинах він не думає 
про ніщо інше, навіть про Батьківщину, а тільки про правду, 
що перед нею стоїть».

Я сам у своїх поезіях підкреслюю свою національну та на
віть расову приналежність не тільки в змісті, але що важні
ше — й трудніше — ще й у формі. Роблю це менше за наду
маною програмою, більше з внутрішньої потреби вірності 
світові, що з нього я вийшов. Проти деяких голосів, ідейно я 
себе знайшов від першого рядка, що його написав. Основ свого 
світогляду ніколи не змінював, що не значить, щоб завжди не 
оформлював його точніше й не викінчував його у подробицях. 
Людина — це не завершена статуя, жива людина твориться в 
кожному дні, в кожній хвилині. Не шукаю фікційного Окци- 
денту з львівської каварні, але несмілий підходжу до традиції 
моєї землі. Це не значить, щоб я національний стиль розумів 
як щось скам’яніле й невідсвіжувальне. Тут Тобі хвала, сиво
бородий міністре республіки поетів, Уоте Вітмене, що навчив 
Ти мене молитись стеблинам трави. В корчмі «Під Романтич
ним місяцем», п’ючи палючу й похмільну горілку мистецтва, 
разом з Тобою звеличую найтайніше й найдивніше явище: 
факт життя, факт існування. Вдаряючи по плечі молодого че
лядника теслярства — розкриваєш мені крізь століття таєм
ниці «прапричини».
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Хочу й маю відвагу йти самітно й бути собою. Я не ман
долініст ніякого гуртка. Не вистукую верблів на барабані де
рев’яного патосу. Знаю добре, що криця й бунтарство, котур
ни й сурми наших поетів це здебільша векселі без покриття.

Сіра братіє й світочі моєї парохії, челядники й майстри з 
мого цеху, теслі строф, гончарі поем, різьбарі сонетів, ткачі 
повістей, будівничі драм,— усі ви, що нам дано жити в цей 
«час бурхливих війн і варварських звичаїв» (з Ольжича), по
вторім з Драй-Хмарою:

Крізь бурю й сніг гримить наш переможний спів,
Що розбиває лід одчаю і зневіри.
Дерзайте, лебеді: з неволі, з небуття 
Веде нас у світи ясне сузір’я Ліри,
Де пінить океан кипучого життя.

ЯК РОЗУМІТИ ПОЕЗІЮ

Розмова в редакції з Богданом І. Антоничем

Дістаємо від наших передплатників і читачів багато листів 
з усякими запитами та заввагами про наш журнал. Буває й 
таке, що заходять до нас у редакцію у тих справах. А то й 
на вулиці чи де-небудь доводиться відповідати на багато за
питів, вияснювати те чи інше. Радіємо тим, бо ж це доказ, 
що наші читачі цікавляться тим, що пишеться в «Назустріч».

В останніх часах мали ми великий клопіт. Вмістили ми по
езії Богдана Антонича, що викликали «бурю». Стрічає нас, 
наприклад, один наш прихильник на вулиці і вже здалека 
махає руками:

— Ні, ні! Дайте собі спокій з тим вашим Антоничем.
— Ну?!
— Та як ви можете друкувати такі речі? «Антонич був 

хрущем...» Ні, то вже якесь безголов’я... Ну скажіть мені, 
що це значить?.. Як це має бути поезія...

Важко було переконувати схвильовану людину, до того ж 
на вулиці.

Або дістаємо листа.
«Знаєте, «Назустріч» мені подобається, але не можу стра

вити поезій Антонича. Скажіть, будь ласка, що це значить: 
«Антонич був хрущем і жив колись на вишнях», або «росте 
Антонич і росте трава», або «червоне сонце продають на яр
марку в Горлицях».
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частини «Фауста» зовсім не можна вияснити. Щодо загаль
ного розуміння «Гамлета», ще досі учені не погодились. 
Маємо в «Слові про Ігорів полк» так звані «темні місця», 
що їх досі ніякий дослідник остаточно ще не вияснив. Зайво 
навіть згадувати про новішу літературу. По рецитаційному 
вечорі Степана Малларме вчинив галасливу авантюру 
якийсь генерал. Домагався звернути йому гроші за білет, 
бо з усього вечора не зрозумів ані речення. Проте Маллар
ме зараховують сьогодні до майстрів французької поезії, 
майже до класиків. Подібних прикладів можна назбирати 
досхочу. Коли привілей бути бодай у частині незрозуміли
ми мають найбільші архітвори всесвітньої літератури, то 
чому з такою безоглядністю домагаємось зрозумілості від 
усіх творів сучасного письменства?

— Отже, Ви обороняєте незрозумілість мистецтва й поезії?
— Властиво, ні, тільки вияснюю її як явище. Незрозумі

лість може бути потрійна: або історична (не розуміємо істо
ричних алюзій, не знаємо подій, що про них натякає автор), 
або органічна (не розуміємо задуму, суті, змісту, не розу
міємо цілості твору), або врешті формальна (формальні за
соби утруднюють нам зрозуміння). Не дивлячись на її тип, 
незрозумілість не зможе погасити вогню натхнення, що 
жевріє в кожній справжній поезії і в кожному справжньому 
мистецтві.

— Так, але мистецтво побіч естетичних завдань має ще 
національні, суспільні, виховні тощо.

— Це нічого не шкодить. Мистецький твір, хоч частинно 
незрозумілий, може сповнювати ці свої завдання зовсім до
бре, іноді не гірше від тих творів, що прозорі, наче вимиті 
шиби. Коли мистецтво виконує якусь національну, су
спільну чи виховну функцію, то виконує її, вдаряючи, оче
видно, передусім у струну емоції, своїм релігійним пато- 
сом. «Слово про Ігорів полк» своїм лицарським духом, 
«Фауст» своєю філософією, своїм так званим «фаустівським 
світоглядом», своєю концепцією «фаустівської людини» 
діють на читачів на свій лад і у свому напрямі без огляду 
на свою частинну незрозумілість. Навіть національні та ре
волюційні гімни мають такі уривки, що потребують докон
че ріжних, здебільша історичних пояснень. Маса співає оці 
гімни, п’яніє ними й піддається їхній сугестії без огляду 
на зрозумілість усіх уривків, усіх історичних алюзій. Поль
ський малоосвічений селянин, чи взагалі поляк без істо
ричного знання, співаючи своє «Єще Польска нє згінела», 
піддається свому гімнові без огляду на те, чи розуміє, чому
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кажуть йому сьогодні йти «з зємі влоскєй до Польскі». А 
проте гімн свою виховну ролю сповняє.

— Який з цього висновок?
— Існує формула, на перший погляд непорушна й Не

відклична: треба писати (малювати, компонувати, взагалі 
творити) ясно й зрозуміло! Вимога здебільше слушна й оп
равдана, але в світі мистецтва формули складають на те, щоб 
їх ламати. Кожна має стільки виїмків, що в кожну почина
ємо сумніватись. У царині поезії існує тільки одна безвиїм- 
кова формула, а саме, що немає більше ніяких безвиїмкових 
формул.

— Погоджуюсь з Вами, але читач здебільша бажає знати, 
що письменник хотів висловити в свому творі.

— Це знову складна справа. Дійсно, ідеальне сприйняття 
мистецького твору було б тоді, коли сприймач пережив би 
все, що при творенні переживав автор. Але це ідеал, у дій
сності недосяжний. Кожний читач чи глядач сприймає твір 
на свій лад, по-своєму. Важне передусім те, що дано в само
му творі. А втім, чи Ви думаєте, що мистець творить завжди 
свідомо, за попереднім задумом? Не завжди й не кожний. 
Знову існує формула: письменник, коли пише, мусить знати, 
що хоче сказати. Бодай у ліриці це неправда, це просто пси
хологічний фальш. Лірика буває тоді найбезпосередніша й 
найсвіжіша, коли народжується в коротких, емоційно сильно 
насичених проблисках. Якийсь один образ, один вислів, 
якийсь ритмічний уривок, зачутий припадково фрагмент ме
лодії, неозначений, безіменний перелив настрою — все це 
може стати засновком вірша. Що поет хотів у ньому сказати? 
Зайво й питати. А проте такий вірш має свій глузд, може 
мати навіть свою так звану глибоку думку. Вона виблисла 
тут, наче припадкова, наче заблукана, легка й яскрава, тому 
свіжіша, що несподівана. Смуга тіні від крил перелітної пта
хи. Або вірш буває вибухом, несподіваним проривом якогось 
гнітучого почування, мовби з твоїх плечей скинув хтось не
ждано тяжку брилу, звільнив тебе від чогось важкого, що 
тиснуло за горло. Хтозна, може, найглибші поезії великих 
майстрів народились отак... безцільно.

— Але Ви мали пояснити нам свої поезії, а ми в розмові 
ще досі до цього не дійшли.

— Власне. Читачеві здебільша важко дізнатись, як повстав 
читаний вірш. Деінде існують окремі видавництва, присвя
чені проблемам психології творчості, деякі чужі журнали си
стематично поміщують відповідні матеріали (польською мо
вою «Наука Польска»). Тут не йде про особу творця, тільки
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про цікавість самого матеріалу. Хоч в очах декого мали б 
стратити на вартості, мушу признатись, що значна частина 
моїх, і то бодай найкращих поезій повстала... напів у сні.

— Як це?
— Зовсім просто. Найкраща пора писати для мене, це 

ранній ранок. Напівпробуджений, ще в ліжку складаю вірші. 
Тоді уява викликує образи небагато ріжні від сонних мрій, 
тоді маю дослівно враження, мовби мені хтось у сні нашіп
тував якісь дивні слова. Буджуся вже цілком, одягаюсь і за
писую якнайскоріше зложені в цей спосіб поезії. Так пов
сталі вірші здебільша не потребують згодом майже ніяких 
поправок і змін. Все на свому місці, нічого не можна пере
ставити. В інших порах дня, при повній свідомості пишу на- 
загал важко й багато виправляю. Мав я цікаву пригоду. Од
ного ранку пробуджуюсь і маю враження, що саме народ
жується бодай найкращий мій вірш. Встав, одягся, хотів за
писувати, але закликали до снідання. Коли згодом вернувся 
й сів писати, переконався, що вірша зовсім забув, не пам’я
тав ні одного рядка. Довгий час ходив дослівно в розпуці, що 
забув, що не встиг записати свого досі найкращого твору.

— Ну, а тепер вернімся до того, з чого ми вийшли. По
ясніть тому читачеві, що не розумів «Росте Антонич і росте 
трава» та «Антонич був хрущем...»

— Окремі вислови, образи, порівняння набирають повного 
значення тільки на тлі цілості віршів, що до них належать. 
Знов окремі вірші часто виступають ясніше щойно в това
ристві інших подібних віршів, на тлі цілих циклів. Перший 
вислів — це вияв мого відношення до природи. Про це писав 
недавно 1. В. Дубицький.

— Так, маємо саме книжку «Ми» (ч. 4): «Цей поворот до 
первісної невинності душі і світу, те незвичайно глибоке від
чуття природи, що інколи доходить до якогось панте
їстичного злиття із нею, є в нашій літературі чимось зовсім 
новим», «можна бачити в ньому поворот до прадавніх перед- 
християнських часів нашого минулого», «здається, що саме 
так, як Антонич, мусили відчувати світ і наші забуті поган
ські предки».

— Антонич така сама частина природи, як трава, вільхи, 
зозулі, лисиці, тощо, частина органічно зв’язана з загальним 
біологічним ростом. Другий образ, цей з славним уже хрущем 
(«Назустріч», ч. 9) до деякої міри також має джерело в подіб
ному відношенні до природи. Але його зміст таки інший. Вірш 
«Вишні», що в ньому виступає цей образ, висловлює зв’язок 
поета з традицією нашої національної поезії, а зокрема з шев-
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ченківською традицією. У цій традиції поет почуває себе од
ним дрібним тоном (малим хрущем), але зате врослим у неї 
глибоко й органічно, начеб сягав корінням ще шевченків
ських часів. «Червоні шиби моря в олив’яних рамах» у вірші 
«Арктика» («Назустріч», ч. 14), це простори арктичного моря 
між льодовими скелями, освітлені полярною зорею. «Як з 
пращі (не «праці», як це змінив друкарський чортик) ранку 
вилітає сонця куля» в «Океанії» («Назустріч», ч. 14), це схід 
сонця, що виринає з півкола обріїв, подібйих до лука рамен 
пращі. Сам заголовок відноситься не до островів Тихого оке
ану, але, коли можна так висловитись, має символізувати 
первінь морськості, суть океанізму. Вірш у мітичних (тризуб 
бога океанів) і баладових образах хоче дати синтезу моря. 
Взагалі всі ці морські вірші («Океанія», «Арктика», «Пропо
відь до риб» тощо) не мають нічого спільного з модними тепер 
під знаком Близька моряцькими мотивами (я назвав би це: 
моряцький крицевізм або дредноутизм). В мене скоріше, так 
сказати б, океаністичні вірші. Поет, намагаючись сягнути до 
дна, до самого кореня, до ядра, углиб природи, зустрічає воду, 
море (море саме в собі), як правічну царину природи.

— А як поясните Ваші великоміські поезії? Звідкіля в Вас 
нові мотиви?

— Властиво, не нові, бо вже зазначились у «Привітанні 
життя» — морські й технічні. Це теж місто саме в собі, 
місто — суть, місто — майже царина природи, місто — 
майже біологізоване. Тут виступають два типи: один («Мо
нументальний краєвид», «Площа янголів») монумента- 
лізований з лейтмотивом статуї, другий («Концерт з Мер
курія», «Апокаліпсис», «Сурми останнього дня»), так ска
зати б, апокаліптичний. Окремі реалістичні образи складає 
в цілість, освітлену сяйвом Божої кари (комети, потоп, 
судний день). Якийсь надреалістичний натуралізм.

А втім, оця інтерпретація моїх поезій не обов’язує читачів. 
Як завжди, кожний розумітиме читаний твір по-своєму. Оці 
пояснення, властиво, походять теж не від автора, а тільки 
від одного з читачів.

— Як це?
— Бо роля автора кінчається, коли він написав твір. Далі 

він уже тільки читач (може бути й критиком), це не має 
нічого спільного з авторекламою, що звичайно проявляється 
в іншій формі, своїх власних творів.

Кінчаємо розмову. До редакції, де одночасно й адмініст
рація, входить найбільш побажаний гість — передплатник, 
що приніс передплату.
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ЛІТЕРАТУРА БЕЗРОБІТНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Підхід до літературних явищ із суспільного боку не втра
тив досі і ніколи не втратить своєї вартості, хоч би скільки 
разів знеохочували до нього своїми спрощеннями так звані 
марксівські критики, що намагаються взяти монополь на 
суспільницьке літературознавство. Хіба не треба повторюва
ти загальноприйнятого погляду, що література розвивається 
на суспільному тлі, що вона сама теж суспільне явище, зви
чайно, в ширшому розумінні того слова. В такому випадку 
мусимо признати оцінку літератури з суспільного становища 
за зовсім виправдану й навіть конечну. У нас небезпека ко- 
мунофільства відстрашила критиків дослівно від усяких 
спроб у цьому напрямку. Наша критика на західних землях 
за останні роки проціджена крізь сито політичної контролі 
так точно, що не лишились у ній майже ніякі — а втім, і 
давніше не такі сильні — суспільні складники. А шкода!

Суспільний підхід міг би вияснити, а бодай поглибити на
шу знайомість не одного явища в сучасному літературному 
рухові. Власне, сперечаються критики й письменники, як би_ 
це відродити й обновити нашу літературу, а проте ніхто з 
них не придивиться ближче, яке її суспільне тло, хоч би, 
наприклад, якої суспільної верстви вона творець.

Старше покоління письменників відійшло сьогодні зде- 
більша на задній план. Причини цього складні, й тут замало 
місця, щоб їх висвітлити. Літературному рухові проводять 
молодші й молоді. Неважко ствердити, що більшість із них 
уявляє собою такий характерний для наших часів тип зовсім 
або напів безробітного інтелігента. Звичайно, це мусило 
відбитись у якийсь спосіб на їхній творчості.

Давніше наше письменство було стисло зв’язане з селом. 
Тільки що за наших часів із кожним роком зростає між пись
менниками відсоток інтелігентів не тільки з освіти, але й з 
походження й виховання (діти інтелігентів). Психіка інтелі
генції спрямована завжди на витоншування, аналізу, склад
ність. Цей щораз більше інтелігентський у своїй суспільній 
суті характер нашої літератури — це теж одна з причин її 
розриву з широкими читацькими кругами. З одної сторони 
набирає вона щораз більше типових прикмет витвору дрібної 
інтелігенції і дрібного міщанства, з другої — інтелігентського 
читача обмаль, і він ще не зовсім підготовлений її сприймати.

Але важніша інша справа. Письменники виходять зде- 
більша з кругів молодої безробітної інтелігенції. На Заході 
настрої безробітної інтелігенції виявляються в різнона-
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прямному суспільному радикалізмі (не конче правовірно ко
муністичному, існують теж напрямки сильно протика- 
піталістичні серед молодшого покоління фашистів і католи
ків). У нас, безперечно, грізна, з великим зусиллям поборена 
примара комунофільства загальмувала природний для безро
бітного інтелігента розвиток і вияв цих тенденцій. Давати 
безпристрасний, спокійний образ своєї дійсності не дозволяє 
молодшому письменникові висока температура нашої доби, 
ну й молодість. Спиненим в обох напрямках поетам з без
робітної інтелігенції лишився тільки один шлях: втеча від 
своєї дійсності в казку.

На наших західних землях, в країні, далекій від моря, 
найпопулярніший сьогодні в поезії мотив: життя моряків. 
Коли якесь явище відокремлене, коли має характер на
скрізь індивідуальний, не можна з нього робити ніяких за
гальних висновків. Це справа даної індивідуальності. Але в 
нас моряцькі поезії пише тепер добрий десяток поетів, що 
з них більшість, може, й корабля не бачила. Зустрічаємо 
тут речі досконалі, зустрічаємо слабші, але в загальному 
моряцька поезія прибрала масовий характер. Не заперечую 
впливів політичних і літературних, але оця моряцька ма- 
сівка мусить теж мати деякі підсвідомі суспільні причини.

Друга сьогодні найпопулярніша тематика — це історизм, 
і то історизм своєрідного типу, з обов’язковою крицею (до
зволю собі назвати його крицевізмом). Суспільний підклад 
той самий. Це безробітні інтелігенти перемальовують свою 
дійсність у казку з обов’язковими одчайдушними матросами, 
потужними дредноутами й вогнекрилими скреготами, з 
обов’язковими варягами, мадоннами, крицею й римськими 
легіями. Гарно? Так, справді гарна казка. Казка — лік від 
дійсності. Річ самозрозуміла, що ні в кого не можна вбачати 
свідомого, обдуманого формування казки на місце дійсності. 
Але, власне, в тому справа, що суспільні спонуки діють теж 
підсвідомо, майже незавважно, так сказати б, підземно.

Безробітний інтелігент дуже скоро попадає в почуття мен
шовартості. Тоді шукає розпучливо якогось опертя, рятунку 
перед примарою непотрібності, перед суспільним спадком. 
Міжінтелігентський люмпен і намагається доказати хоч би 
тільки перед самим собою свою важність і потрібність. Це 
просто відрух самозбережного інстинкту. Письменник з без
робітної інтелігенції здебільша зневірюється в свою твор
чість, у суспільну важність свого мистецтва й старається зна
йти для нього виправдання в ідеологічній підбудові. Дуже ча
сто важний стає вже не зміст цієї підбудови, але щоб вона
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взагалі існувала. Тому так легко можна ці підбудови міняти, 
наче рукавички або капелюхи. На цьому тлі стають зрозу
мілі такі часті й раптові переходи деяких молодих письмен
ників із табору до табору, з доктрини в доктрину, з на
ціоналізму до комунізму, з комунізму до католицизму, з ка
толицизму назад до націоналізму тощо. Це мандрівки без
робітного інтелігента від одного бюра посередництва праці до 
другого. Коли, як каже один молодий поет у недавно виданій 
збірці, «ніщо мистецтво» та поезія сама собою тільки «сло
воблудів», то від цього тільки крок, щоб усю вартість мис
тецтва оцінювати виключно на основі ідеологічної підбудови, 
що її так легко до нього механічно приклеїти. Тоді треба до
конче літературу, наче спорохнявілий пень, підперти кий
ком офіційного підпису, що його можна досхочу змінювати. 
Підбудова стає для безробітного інтелігента ліком від почут
тя суспільної меншовартості й зайвості.

Як бачимо, суспільне тло зв’язане дуже тонкими й важко 
помітними нитками з деякими сучасними літературними 
явищами, що досі були для нас іноді мало зрозумілі. Шука
ючи для них, мов для векселів, суспільного покриття, дохо
димо до глибшого їх зрозуміння. Тут мушу застерегтись, що 
не вважаю суспільних спонук за єдині причини згаданих 
літературних явищ. Вони, як узагалі кожне мистецьке яви
ще, вислід діяння різних, іноді суперечних складників і сил. 
Суспільні спонуки тільки одні з них. Взагалі, суспільницька 
метода в критиці, коли має бути плідна, мусить пам’ятати, 
що вияснити сама всього не зуміє, що лишиться завжди щось 
поза нею, передусім індивідуальність мистця. Цим різниться 
незалежне суспільницьке літературознавство від марк- 
сівського догматизму.

Цією статтею не хочу теж поменшувати вартості сучасної 
молодої літератури, а тільки вказати на її суспільний бік.

СТО ЧЕРВІНЦІВ БОЖЕВІЛЛЯ

До дискусії про світогляд і розуміння поезії

Вже більш місяця ведуть у нас оживлену дискусію на тему 
«Чи письменник мусить мати світогляд?» Сама дискусія ви
явилася назагал безплідною, тупцюючи на одному місці, 
зайшла у сліпу вулицю й не може з неї вилізти. Обмежуюся 
до того, що один за одним заявляють дискутанти: я за по-
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требою світогляду, я теж за світоглядом, і я теж! Але набрала 
дискусія неабиякої ваги — і то з зовсім несподіваної причи
ни. Мимохідь і, так сказати б, по дорозі виявила вона бодай 
найслабшу сторінку нашого літературного руху, розкрила, 
мабуть, найболючіше місце нашого мистецького життя. Саме 
в тому річ, що так завзято й пристрасно сперечаються за 
світогляд — і тільки за світогляд.

На саме поставлене питання відповідаю банально, як усі 
інші, позитивним «так». Іду за звичайним, популярним ро
зумінням слова «світогляд»; якийсь світогляд має кожна лю
дина, ну й письменник чей же також людина! Властиво, зай
во за це сперечатись. Тільки в тому справа, що світогляд для 
мистецької творчості письменника зовсім не найважніша річ. 
Далеко важніші: творча індивідуальність, світовідчування, 
світосприймання чи як це там назвати.

М. Гнатищак почав дискусію такою казкою: раз зійшлися 
звірята, зв’язали орла й почали надумуватись, чи він мусить 
мати крила. У цьому часі орел розірвав пута й полетів собі. 
Тоді всі зрозуміли, що орел ніщо інше, тільки птаха, а кожна 
птаха має крила, щоб на них літати. Порівняння влучне, але 
не до самого кінця. Саме найбільше лихо в тому, що в нас 
кажуть письменникові літати на крилах... світогляду, а в 
дійсності кожне справжнє мистецтво, кожна справжня поезія 
виростали з емоції і зі світовідчування. Світогляд — як ми 
не будемо його називати — належить до царини розуму; це 
вартість інтелектуальна, це завжди якась система думок, 
«поглядів», якась більше або менше оформлена система ро
зуміння дійсності. Зате вражіння, що їх викликує мистецтво, 
чи це будуть вражіння творця, чи сприймана, мають завжди 
характер передовсім чуттєвий, емоційний. Це ніяка нова 
думка, це здавна відома й признана правда, але в нас майже 
десяток критиків і так званих прихильників мистецтва сва
ряться тільки за світогляд!

Тут ядро справи. У нас майже нема критиків, що дійсно 
відчували б літературу, щоб справді вміли сприймати мис
тецькі спонуки й відповідно на них реагували. В історії лі
тератури майже самі бібліографи, списувані, приміткарі, до- 
вботексти або знов дослідники розвитку таких чи інших ідей, 
в критиці це здебільша інтелектуалісти, розумовці, «світо- 
глядники». Навіть тоді, коли вони застерігаються і кажуть 
про натхнення, «внутрішню правду», суб’єктивізм тощо, ши
ло вилазить з мішка. Говорять про «огонь в одежі слова», а 
насправді думають про «думки в одежі слова».

Ось кілька прикладів. Уявім собі таку сцену: на відкриття
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малярської вистави приходить, якийсь Доктор Дальтоніст (це 
збірна назва, їх багато), стає перед публікою і говорить: «Па
ні й панове! Малярство — це мистецтво барви. Вартість ма
лярського образу в силі, красі й доборі барв. Це найважніший 
критерій оцінки». По цих словах підходить до стіни, де ви
сять образи, стає перед найбарвнішим, найяскравішим з них, 
показує на нього й пояснює: «Цей образ, бачите, якийсь «мо
дерний». Я його зовсім не розумію. Він сірий, брудний, без
барвний. Дивуюсь тільки, що дозволили якомусь претен
зійному мазунові його тут повісити». Публіка похитує голо
вами, що їй не йде до тямки, адже ж бачить: червінь, зелень 
тощо, але це ж Доктор Дальтоніст, поважна людина, учений 
знавець. Глядачі здезорієнтовані, не знають, кому вірити, чи 
«знавцеві», чи своїм очам.

Доктор Дальтоніст говорить про натхнення в поезії, про 
«суб’єктивну правду», про «внутрішню красу», а згодом бере 
вірш молодого поета О. Ольжича й цитує з нього:

Напинайте рогожі вітрил!
Океан прокидається злим.

Доктор Дальтоніст не «розуміє» цього. Це якийсь «да
даїзм» чи «футуризм». За всяку ціну старається осмішити 
поета. Протираємо очі з дива. Приходить інший доктор і 
цитує:

Співають теслі, бубни б’ють.
Розкрию таємницю: 
червоне сонце продають 
на ярмарку в Горлицях.

Можу заложитися з докторами дальтоністами, що прочи
таю цей вірш якому-небудь анальфабетові з глухої закути- 
ни — хоч би й з моєї далекої Лемківщини — чи той не 
«зрозуміє» вірша краще від нашого доктора.

Де вечори з євангелії, де світанки, 
де небо сонцем привалило білі села, 
цвітуть натхненні вишні кучеряво й п’янко, 
як за Шевченка, знову поять пісню хмелем.

Доктор знову цього не «розуміє»; на його думку, це «купа 
змістово не пов’язаних зі собою слів». Тут немає «жадного 
вищого настрою». Критика завжди суб’єктивна, але є також 
і якісь межі «суб’єктивізму». Інший «світоглядник» називає 
автора цих віршів «безрозсудним поганином самого почуван
ня» («Дзвони»). Цей, хоч також спрощує, але бодай не даль
тоніст. Тепер автор у клопоті, бо не знає, чи в нього надмір
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почування, чи брак. Але справа не в цьому. Обидва критики 
говорять про «почування», «натхнення», а хочуть просто 
«глибоких думок», що потверджували б їхні власні переко
нання. Коли б у цих віршах були якісь науки, зазиви, гасла, 
трохи абстрактного туману, то все було б у порядку. Доктор 
Дальтоніст не «розуміє» цих віршів тому, що вони зовсім ясні 
і прості, а відчувати їх не може, бо на те він дальтоніст. За 
звичкою старого емерита звик щоденно по обіді розв’язувати 
шаради, а тому, що згадані вірші не є шарадами, він розча
рований. Що багато уступів з другої частини «Фауста», «Бо
жеської Комедії», а навіть і «Слова про Ігорів похід» справді 
зовсім незрозумілі й їх ніхто не вміє вияснити, це нічого не 
шкодить. Його навчили в школі, що має ці твори вважати за 
геніальні. Але багатьох віршів сучасних поетів він не «ро
зуміє», бо цього ще в школі за його часів не брали, і вірші 
читає він раз на рік, коли пише статтю про поезію.

Так між мистцями та громадянством стають усякі «кри
тики», інтелектуалісти, розумовці, дальтоністи на мистець
ку емоцію, «світоглядники», трутні в літературному будин
ку, вчать письменників, як мають писати, а читачів, що 
мають «не розуміти». Повстає заворожене коло. Публіка 
каже, що не має що читати, письменники, що не мають 
для кого писати. Щасливіші малярі й різьбарі, бо можуть 
бодай відкликатися до оцінки чужинців. Яке це дивовиж
не, але' щойно тоді місцевий Доктор Дальтоніст починає 
злегка «розуміти».

Тиранія розумового «світоглядництва» викликує ще й інші 
лихі наслідки. Коли я недавно писав про «векселі без покрит
тя» деяких наших поетів, то стояв на становищі, що мистець
ка творчість повинна мати подвійне «покриття»; в оцій 
«внутрішній правді» творця і в правді дійсності. Може пись
менник писати про Китай, коли має якесь — хоч би тільки 
емоційне — відношення до Китаю й коли цей Китай справді 
існує. Але буває: живе собі молодий поет, симпатичний 
юнак, до речі, ще з дуже хиткими й невиробленими погля
дами, а вірші складає за зразком: «Іду крицевий і залізний, 
а за мною мільйони таких, як я, крицевих і залізних». Це 
світоглядне акторство, а ним не заступити правди мистецтва 
й правди життя. «Партія веде» Тичину й Рильського, але не 
раз і навпаки поет хоче вести партію. Коли знецінюється 
«чисту» чи «незалежну» поезію, амбіцією письменника стає 
становище партійного піїти, сурмоголосого кольпортера. Ко
ли бачить, що позиція його партії захитана, за тиждень пе
реходить в іншу і в ній робить те саме. Можна такий «трік»
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повторити кілька разів. Тоді світоглядницька критика пише 
про «шукання світогляду».

Ніхто не виступає проти «ідеї» в мистецьких творах. На
віть агітка в деяких випадках може бути потрібна і талано
вита. Але кожний, хто розуміє і відчуває вартість літера
турного твору, мусить бути проти примітивного, розумового 
світоглядництва та його диктатури. Велика творчість роди
лась завсіди з великих емоцій. Не можемо вірити в мистців 
і поетів, що для них творчість — це тільки справа світогляду, 
що не зуміли б для свого мистецтва посвятити самих себе, 
виректися для нього так званого особистого щастя, не спати 
ночей і будитись серед сну в сяйві нових задумів. Бо своє 
мистецтво треба таки протерпіти. Справжнім мистцям дає на 
дорогу найясніший бог Діоніс коли вже не «сто червінців бо
жевілля», то бодай одного.

ІРИНА ВІЛЬДЕ*

(Спроба портрету)

Коли в літературі й мистецтві зустрічаємось з новою 
індивідуальністю, питаємось, як і в житті: з ким маємо 
приємність? 1 ця витерта товариська формула така звичай
на, яка звичайна й природна наша недовірливість. Само
зрозуміла річ, шукаємо передусім не життєписних дат, не 
зовнішніх подробиць з урядової виказки, але того, що фор
мує своєрідне обличчя творчої одиниці, того єдиного, що 
відріжняє її від сотень інших. Кажуть, кожна людина — 
свій світ, кожна не схожа на іншу. Може, це й правда, але 
й ця формула дає нам стільки, скільки майже всі поширені 
загальні правди, цебто дуже мало. Ступінь цієї окремості, 
звичайно, завжди інший і не знаємо, чи лежить вона в 
своєрідних прикметах, чи в своєрідних сполуках спільних 
усім прикмет. Згадана синтеза золотої мудрості виявляє цю 
небезпечну сторінку, що може занадто легко нас заспо
коїти. Кожна одиниця свій світ — і кінець. А власне най-

* Ірина Вільде: Химерне серце. Новели. Накладом Видавничої спілки 
«Діло». Обгортка В. Січинського.— Львів, 1936 [справді 1935], стор. 206.

Ірина Вільде: Метелики на шпильках. В-во «Ізмарагд». Сорочка С. Гор- 
динського.— Львів, 1936 [справді 1935], стор. 152.
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важче в кожному випадку схопити цю «своїсть», цю 
«іншість». Знову й знову стаємо перед таємницею індиві
дуальності, одною з найтрудніших і найбільших.

Сьогодні, по довгих століттях розвитку нашої історичної 
літератури, по довгій низці чергових розцвітів і зупинок, не 
так легко бути новим. Здається — може, тільки здається — 
всі «первні», що їх можна виявити мистецтвом слова, вже ви
явлені. Лишається тільки неповторна ріжноманітність і ба
гатство сполук цих «первнів». Кожен з «первнів» уже був, 
але сполуки можуть бути завжди й завжди нові. Спробуймо 
збудувати хімічну формулу нашої нової лауреатки! Наперед 
застерігаюсь, що вона (формула, не лауреатка) не матиме 
претензій до стислості й систематичності. Отож: така трудна 
до охоплення й окреслення річ, що має походити з Божої ла
ски й називається звичайно талантом, правдивим талантом, 
плюс така життєдайна жила тематичного золота, що зда
ється невичерпна та називається споминами з першої моло
дості, а по-старосвітському з дівування, плюс персонажі, що 
заступають авторку, характеризовані за моделем «Химерне 
серце» (ніяк не підозріваю, що цей модель то авторка при
ватно) плюс іноді до моделю «химерне серце» долучений мо
дель «дикунка» плюс дві краплі меланхолії та всевибачливої 
усмішки над іронією долі плюс симпатія до героїнь ясново
лосих та презирство до «чорних, як смертельний гріх» плюс 
трохи визовної, але дуже невинної й чистої, «дівчачої» (коли 
б можна було вжити такого шмилешипучого слова для такого 
тендітного змісту) одвертості в еротиці й фізіології жінки 
плюс дуже багато відчуття родинного інстинкту плюс три 
краплини наївності плюс трохи спліткарства (знаєш, Славо, 
вона вчора йшла з тим, а сьогодні з цим, а він, знаєш, Славо, 
вчора ходив з тою, а сьогодні з цьою) плюс легкий, наче вес
няний капелюшок, стиль плюс свіжість і запах слова плюс 
свіжість і мистецький інстинкт в уживанні відповідних і на 
відповідному місці образів плюс кілька десять разів ужите 
слово «прецінь» (з самих «Метеликів» стор. 42, 49, 56, 85, 
91, 95, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 118, 120, 125, 126, 130, 
135, 142, 144 тощо, іноді по кілька разів на одній сторінці) 
плюс вся решта. Можна докинути ще доволі багато інших 
складників, ну й завжди залишиться ще щось, що його важко 
вловити й назвати. Ще «щось» — то наше тремтіння (почу
вань? уяви? нервів?) при зустрічі з мистецьким твором, при 
зустрічі з чимось «гарним». Чи письменник може чого-не
будь більше вимагати від читача?

«Химерне серце» має підзаголовком окреслення «новелі».
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Інша справа, чи всі зібрані тут речі можна в цей спосіб виз
начити. Правдива новела вимагає завжди виразної фабули й 
деякого згущення. Вибирає один момент, якусь одну подію 
й довкола неї скупчує все інше — постаті й конфлікти. В од
ному зударі, в одному скороті показати характер людини або 
дивні ходи долі — це мета новели. Суцільність дії й, так ска
зати б, підсоння та насиченість — це важні її прикмети. Кла
сична новела має здебільша щось спільного з драматичним 
мистецтвом. Жанрова гама речей, зібраних у «Химерному 
серці», дуже ріжноманітна й широка. Від безсюжетної лірики 
нев’язаною мовою крізь нарис, літературний лист, анекдоту 
доходить авторка до дійсної новели й оповідання. Лишаючи 
на боці, що всі ці жанрові розріжнення мають у дійсності 
умовну вартість, неодноцільність типу мистецької прози 
«Химерного серця» не зменшує її вартості. Навпаки, вільні 
переходи авторки від жанру до жанру влегшують читання й 
сприймання книжки. Брак суцільності нагороджує авторка 
мінливістю.

Як не всі речі «Химерного серця» — новели, так «Ме
телики на шпильках» — не повість. Відчувала це, мабуть, 
сама авторка, бо під заголовком не дала ніякого окреслен
ня характеру книжки. Знову справжня повість вимагає фа
були й деякої послідовності й суцільності в її розвитку. Всі 
епізоди, всі описувані події мусять бути піддані компози
ційній думці цілості, одному раз прийнятому принципові. 
Все, що поза дужками фабули, що не потрібне для дії, стає 
тільки зайвим вантажем повісті. Вільде компонує свої «Ме
телики» технікою записника, мемуарним ладом. Переказує 
події одна за одною без огляду на їхні зв’язки і взаємо
діяння. Мемуарист виправдовує свій спосіб писати коротко: 
так відбувались події в дійсності. Переповідає нам те, що 
вважає з пережитого за цікаве, і ні на що більше не звер
тає уваги. Звичайно, таким способом можна будувати й 
мистецький твір, не опертий на дійсних подіях. Треба па
м’ятати, що засадничо немає безоглядної, незалежної вар
тості літературних жанрів, цебто один жанр самий собою 
ще не вартісніший від іншого. Тільки що в конкретному 
випадку, перелитий з формули в живий твір, з можливого 
в дійсне, набирає такої чи іншої вартості. Коли стверджую, 
що «Метелики» не повість, то цим ніяк не хочу їх зне
цінювати. Жадним чином! Бо живий твір вартий не тим, 
що він повість, оповідання чи роман, але тим, яка це по
вість, яке оповідання, який роман. «Метелики» жанрово — 
це літературні мемуари. Байдуже, чи оперті на дійсно пе-
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режитому. їхня мистецька правда й їхня щирість переко
нує читача, й це найважніше.

Лишаю вже на боці, що, як на повість, сто п’ятдесят малих 
сторінок — це таки трохи мало, хоч, звичайно, розмір не рі
шає про вартість твору.

Мабуть, у Франції вперше висловили погляд, що добрий 
стиль повинен бути, наче шиба. Прозорий, чистий, все крізь 
нього видно, але він сам не накидується увазі читача, не то
мить його ока, цебто уяви й думки. Застерігаюсь, чи справді 
ця формула оправдана й слушна, але Вільде такий стиль має. 
Здебільша короткі речення зложені з правильних, щоденних 
слів у природній складні. Образи й порівняння зрідка розви
нені, свіжі, вдатні, хоч не висовуються, як це правильно в 
реалістичній прозі, на перший план уваги читача. Трохи до
брого, але не занадто багато. В мові зрідка галичанізми, хоч 
такі легшого калібру. Грубих і надто шорстких немає.

Я особисто не великий звеличник легкості стилю, бо в ній 
занадто часто скриті вовчі ями мілини й балакунства. Боро
ни, Боже, авторці «Метеликів» ця небезпека досі не загро
жує. З природним інстинктом обминає вона ріжні засідки не- 
мистецького примітиву.

Творчість Ірини Вільде поки що — камерна музика. Чи 
перейде вона колись у симфонічну, невідомо. Камерна му
зика має теж свою неабияку вагу! Одна з найважніших при
кмет мистця — це вміти рахуватись із своїми силами. Са
мопізнання (коли воно взагалі можливе?), зрозуміння обсягу 
й меж своїх можливостей приходить письменникові з най
більшими труднощами. Вільде напевне піде за своїм мисте
цьким вичуттям, а не за спокусами критиків, що виступають 
під її адресою з ріжними претензіями. Важне те, що її твори 
нам дають, а не те, чого не дають. Шукаймо в них того, що 
в них є, а не того, чого не мають.

Тим, що бажають приватних інформацій про письмен
ницю, не зумію багато сказати. З часу, коли застряла в 
Коломиї, не бачив її. В університет ходила в шапочці й 1а 
«козачок», на викладах постійно сміялась і взагалі була 
«химерна».
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НАЧЕРКИ, ПЛАНИ, ФРАГМЕНТИ

НОВЕЛИ

1. Людина, що згубила свій ніс.

2. Кохання (П’яний Орко).

3. Життя є гарне. (Голодний письменник, крайня нужда, 
ночі в нічліговому домі для бездомних, одної ночі стрічає в 
парку (?) товстого(?) добродія, що хоче відібрати собі життя. 
Це збанкротований крамар (?). Розмова, рефлексії. Пись
менник, що не їв уже два дні (соромиться спати в домі для 
нуждарів і їсти там безплатну юшку), потішає крамаря, го
ворить йому про красу життя й відмовляє від самогубства. 
Крамар кидає браунінг у ріку, дякує письменникові, що вря
тував йому життя, й здогадується, що цей мусить бути дуже 
щасливий, коли так хвалить життя. Слова крамаря пригаду
ють письменникові, що вже не їв два дні).

4. Романтика життя. Совісний старший урядовець, що 
має жінку й діти, знуджений сіриною, життя, хоче втекти, 
хоче пережити щось надзвичайне, якісь далекі подорожі й 
пригоди, шукає романтики життя. Одного дня, замість до 
бюра, сідає на перший-ліпший поїзд і їде світ за очі. Кон
дукторові каже дати собі білет де-небудь, де цьому подо
бається (?). Кондуктор бере його за божевільного (моргає 
значуще, кличе поліцая й контролера. На якійсь стації ви
водять його.

До жінки приходить лист з шпиталю для божевільних. «Я 
є зовсім здоровий...» і т. д. Під листом підпис: «Шпиталь для 
умово хворих»).
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5. Добродії міста. (Двох зручних молодців закладає «Бю
ро посередництва праці». Не мають ні гроша. Клієнти пла
тять високі (нерозб.) за запевнені їм добрі посади. Надувши 
багато людей, один з молодців хоче з грішми втікати за гра
ницю. Другий відраджує від цього. Так їх зловлять і переда
дуть. Краще зробимо що іншого. Усім клієнтам кажуть пе
реписувати якийсь безвартісний текст. За це дають марнень- 
ку платню. Але клієнти задоволені. Мають все ж таки «по
саду». Сотні нових даються (нерозб.). По якомусь часі справа 
викривається. Зручні юнаки ідуть до «паки». Але сотні тра
тять свої «посади». Іде делегація, щоб рятувати «добродіїв 
міста», які давали зайняття сотням безробітних. Випускають 
їх на волю (?).

6. Заздрісний муж. (Солідний крамар банкротує. Нужда. 
Від якогось часу жінка приносить звідкілясь гроші й удержує 
ними мужа й дім. Кращі часи в домі крамаря. Але ходять 
чутки про дивне джерело заробітку його жінки. Вона викру
чується від ясної відповіді. Одного разу застає крамар жінку 
роздягнену (?) на ліжку, а побіля якийсь добродій кінчить 
убиратися. Зав’язав краватку. Муж хоче кинутися на панка, 
підходить до нього і раптом... подає чемно гостеві своєї жінки 
його пальто).

7. За одну хвилину щастя (?). (Совісна вчителька музики 
(фортепіано) давиться в сірині життя. Це «стара панна». Од
ного вечора стрічає в кіні (стиск долонь) гарного молодого 
панка. Флірт. Усміхи учениць. Юнак намовляє її, щоб за
брала ощадності й втекла з ним у світ. Так робить. Ніч у 
готелі. Над ранок будиться. Коханця нема й нема грошей.

По якомусь часі стрічає на вулиці «його» з якоюсь іншою. 
Недалеко стоїть поліцай. В першій хвилині хоче закликати 
поліцая, щоб арештував зводника й гохштаплера. Підбігає. 
Але поліцай випереджає її, сам підходить до юнака й легі
тимує його. Тоді несподівано... вона приступає до них і бо
ронить свого зводника. Мовляв, «це совісна людина. Вона 
його добре знає». Але поліцай усміхається іронічно. «Я знаю 
цього пташка, це відомий злодій». Легітимує й її (підозріває 
і її в спілці).

(Відводить усіх троє: її, юнака й його нову товаришку (?).

8. Муза.- (Поет у чудову весняну ніч виходить за місто (до 
парку?). Сідає на лавочці, мріє, поетизує. Підходить до ньо
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го якась дівчина (повія), обіймає, пестить. Він називає її му
зою. Хвилина безтямної розкоші. Коли над ранок прочуняв, 
не має ні музи, ні годинника, ні грошей в кишені).

9. Дівчина з собачкою. (Він любить її. Стрічає її завжди в 
одній порі з собачкою. Привикають до цього. Одного разу во
на приходить без собачки й жаліється, що собачка її утекла. 
Повстає якийсь дисонанс. Чогось бракує їм, щось несвідомо 
гризе їх. Небезпека розбиття кохання. Щоби рятувати лю
бов, накінець він купує нового песика, подібного до першого. 
На стрічу веде нову собачку. Любов знову наладнується).

10. Отруя місяця. Мандрують літом на вакаціях. Двоє мо
лодих людей Павло і...(студенти?). Приходять до лісничівки. 
Живе в ній старий лісничий, похмурий, і його донька, моло
да красуня, ніжна, самітна, спрагла щастя й розкоші. Народ
ження любові. Обидва. Трикутник. Одної ночі має мати й 
один, і другий з нею стрічу. 1 один, і другий правдиво кохає, 
оба втічуть у іншу сторону, хотячи залишити місце другові. 
Оба зоставляють листи для неї з прощанням. Старий лісник, 
який підозріває, чатує зі стрільбою в кущах. Виходить на по
ляну вона сама й даремно жде котрогось з коханців. Щось 
зашелестіло в кущах. Лісничий стріляє, чути зойк, мовби 
щось впало на землю. Лісничий вибігає з кущів.

Дома знаходить вона листи від них і читає. Приходить 
лісничий і приносить убитого оленя. Світанок. Сонце.

На ганку (?) лісничівки вона. Приходять їй на думку 
слова:

Хто сплітає й розплітає,
Хто бавиться химерно нашою долею?

Віддається обидвом. Стає матір’ю одночасно від обидвох.
По їх втечі вночі на небі місяць. Сама думає.
На грамофоні неба золота платівка місяця. Срібна мелодія 

спливає на ліс. Питається: «Хто накладає платівки людсько
го життя?»

Біологічність. Пасивна, мов земля. Інстинкти, примус 
життя.

Один гордий, замкнений у собі, мовчазний.
Другий бере все легко, совгається по поверхні, хоч, до 

речі, щирий і добрий.
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ПЛАН РОМАНУ 
«НА ДРУГОМУ БЕРЕЗІ»

I. 6 (5 і 6 неповні)
II. 4 (4 «)
III. 2 (2 «)
V. (1 повість Мар.) 34 (34 «)
VI.
VII. (3) (їзда саньми) 3.
VIII. (4) (прощання Ігора) 2.
IX. (5) (кінець Ігора, лист Соні) 6.
X. (6) (по смерті Ігора) 5 (2. і 5. неповні)
XI. (Шут перед убивством) 2
XII. (Убивство)
XIII. (промова адвоката, молитва Шута в 

тюрмі) 1 (1 неповна)
XIV. (другий лист Соні?, молитва Соні...)
XV. (арештування Марка)
XVI. (Зникає із станції поспішний, дивні події: 

начальник не бачить його) 1 (1 «)
XVII. (? чи пересунути наперед) (Поворот Мар

ка з тюрми і зустріч з Сонею) 5
XIX. (Шут на станції, прибігає до своєї хати й 

не знаходить нікого, кличе дарма Соні)
XX. (Сойка, телеграф про поїзд Шута, оголо

шення про втечу) 9 (9 «)
XXI. (їзда Шута 1, всідає в поїзд і починає 

їзду) 1 (1 «)
XXII. (Останні сигнали Сойки)
XXIII. (їзда Шута 2, смерть Соні, катастрофа)
XXIV. Епілог (Антонич приходить до Марка, го

ворить про його повість, Марко віддає її, про 
глузд життя).

ГІГІ
(Пародія оперети)

Т р и  д і ї

Пісенька: «Гігі,
моя маленька Гігі,
твої уста, мов макабібі» і т. д.
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Кінчається п’єса словами суфлера.

О с о б и :

Князь де Бамбульйо.
Того» його син.
Гігі, акторка мандрівного театру
(Піндоретта, директорка театру)?
Енріко Бабанєллі, ліричний тенор у театрі
(Патурес, директор театру)?

Роман Гога і Гігі, старий князь перешкоджає, кидає громи 
на мезальянс, але сам пізнає одного разу Гігі, закохується 
(не знає, що це кохана його сина) і освідчується. Коли спра
ва викривається, годиться на подружжя сина з Гігі. (Зразу 
на перешкоді ліричний тенор, гордий і дурний сноб, який 
пізніше радо міняє Гігі на покоївку князя, що дістала від сво
го пана багате віно).

ДАРІО Й АМЕЛІЯ,
АБО СЕНТИМЕНТАЛІЗМ

(пародія, Дарія Віконська)

Д і а л о г  з р о к у  1780

Кінчиться розстанням: «Якщо мене кохаєш, то не 
стрічаймося більше».

ПАНТЕОН МУЗ 

Шарж

Редактор літературного журнальчика для графоманів 
«Пантеон Муз». Кожний автор мусить платити за видру- 
кування його творів, а пізніше за рецензії на них. Низка 
графоманських пародій. Редактор пише рецензії на графо- 
манські твори і відповіді від редакції.

Під кінець виявляється, що «Пантеон Муз» виходить 
тільки в сотні примірників для самих авторів. Редактор має 
добрий заробіток.

(П’є каву й пише відповіді та рецензії).
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У ЗАЛІ БУЛО ДУШНО...

У залі було душно. Густе повітря хилилося під тягарем 
віддихів униз, наче мало б сплинути на підлогу. Цупко за
чинені вікна не впускали свіжого подуву. Навіть ніхто й не 
подумав про таку звичайну й самозрозумілу річ, як розхи
лити крила шиб. Від задухи ставало млосно й кислий запах 
лоскотав слизові оболони, але свідомість зібраних у кімнаті 
була спрямована на інші шляхи. Загально говорили, що на 
черзі будуть сьогодні важливі справи, загально сподівалися 
вантажних у наслідки заяв, далекосяжних постанов і ви
рішень. Чутки випливали з невідомого джерела, перестрибу
вали, мов голуби, з кутка в куток, падали з уст до уст, влі
тали до вух не знати звідкіля. Годі було дошукуватися їхньо
го початку, а поки обійшли залу, пучнявіли, роздувалися, 
мала булька з мила виростала в здоровий пухир. Слова рва
лися, ломили, наче крихке скло, губилися, заки долетіли до 
вуха сусіда й несподівано виринали на другому кінці кімна
ти. Тут веселий, огрядний черевань розказував переливним 
голосом якийсь політичний дотеп, пух від сміху з власної ви
гадки, аж знічев’я поважнів і переривав у половині слова 
свою кумедну сплітку. Оце побіля зринали протяжним сиком 
над кріслами шепотіння, немов з кущів сполошені оси. Де
сяток голів зверталося одночасно в цю сторону, десяток очей 
блищало цікавістю. Невисловлене питання не могло видобу
тися з уст, тільки губи мимохіть задрижали, наче злегка до- 
торкнені струни. Хтось витягнув шию, перехилився понад 
крісло сусіда, застиг пригорблений у позиції знаку питання, 
аж переможна усмішка майнула на обличчі. Він уже знав, 
він уже довідався всього. Тепер з черги його оточили допит
ливі погляди, повисли на устах недосказані запити, аж з 
таємничим усміхом почав розкривати пошепки нову вістку. 
Нічого дивного, що в такому напруженні свідомості ніхто не 
звертав уваги на душне повітря й спітнілі чола.

Частина сиділа на кріслах, зайнявши заздалегідь вигідні 
місця. Дехто маскою байдужності й спокою намагався без
успішно закривати справжню нетерпеливість. Друга полови
на розсипалася по залі стійма в невеликих гуртках. Підхо
дили один до одного, віталися, здоровкали, розходилися. Же
стикулювали, розпитувалися, усміхалися, здвигали плечи
ма. Біля дверей хтось тягнув папіроску — на залі курити не 
вільно *— заслонивши її параваном долоні. Члени проводу, 
скупчені напереді поруч стола, дивилися спокійно й самовпе- 
внено та час від часу перекидалися словами, немовби знехо
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тя. Мовляв, усе підготоване, уложене, передбачене, усе буде 
по їхній волі. Нічого несподіваного не може скоїтися, все 
продумали, взяли під увагу всі можливості й неможливості. 
А втім усе йде своїм шляхом і не сходить з нього, усе має 
свою послідовність і лад, усе буде так, як буде.

Осторонь від інших у кутку стояло двох. їх майже ніхто 
не завважив, бо не висувалися попереду, не старалися звер
нути на себе уваги. На перший погляд було видно, що почу
вали тут себе чужими й навіть не мали наміру злитися з за
галом присутніх у залі. Розглядалися навкруги недовірли
вими очима та вбрали уста в іронічну усмішку. їхній підоз
ріливий погляд ковзався по кімнаті, мов по чомусь далекому 
й байдужому. Один худощавий, низький юнак з високим, по
хилим чолом, чорним, угору зачесаним волоссям, дбайливо 
зодягнений, з раптовими, нерівними, трохи дерев’яними ру
хами гостро й нервово стис кутки губ. Вигладжене вбрання, 
сильно прасовані штани з різкими рубами, тугий комірець, 
кощаве обличчя надавали цілій постаті вигляд чогось необ
тесаного, брилуватого, кострубатого. Навпаки, його товариш 
був схожий на гладку ляльку з паперової маси. Вищий, тон
кий, але не худий, увесь у м’яких лагідних лініях. Широкі 
жести закреслювали в повітрі повні півколеса. Здавалося, що 
не він володіє над своїми руками, але вони самі діють на 
власних автономних правилах. Рука підносилася на основі 
свого ритму чи якоїсь затаєної пружини, а не тому, що його 
воля так хотіла й так нею кермувала. Голова кругла, наче 
місяць уповні, стриміла на довгій шиї, мов на кийку. Ми
мохіть спадало на думку, що ремісник — творець цієї кук- 
ли — не прикрутив тісно голівки до кадовба й тому може 
вона впасти на землю й розбитися, наче горщок. Непосидю
щі, химерні очі бігали безупинно під густими віями. Волосся 
гладко причесане на дві сторони з рівним розподілом на са
мому чубі. Штани й піджак, мабуть, зроду не знали залізка 
й дулися за кожним порухом. В загальному перший мав у 
собі щось суворе, завзяте, непримиренне, другий — кумедну 
дітвацьку перекірливість й химерне презирство. У першого 
все було рубчасте, у другого все заокруглене та плавке. Пер
ший скупий на жести, другий непосидющий і рухливий. Пер
ший належав до тієї породи людей, що люблять кожному го
ворити безоглядну правду просто в вічі й ставити кожну 
справу руба, другий скидався на такого, що має звичку про
тивитися все та всьому для самої насолоди спротиву, запе
речувати для спокусливої розкоші заперечування. Тут пох
мура пристрасть і загбрілість, там — зловтішна вередливість.
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Коли в залі почало ставати забарно та марудно й можна 
було сподіватися, що вже ніхто більше не прийде, розлігся 
тонкий голос дзвінка. Ну, накінець — здавалися говорити де
сятки очей, і груди відітхнули з полекшою. Наче би хтось 
відпружив натяту струну.

ВИПЛИВАЄМО НАВЕРХ

Гротеск

Викурив останню папіроску й дивився без думки перед се
бе. Очі зайшли млою. Звуки оркестри плинули, наче з дали
ни, і не доходили до його свідомості. В ушах дзвенів одно
стайний шум, немов шепіт води. Скрипка голосила любов
ною скаргою, бубон бабахкав, роздратований, флейта хихи
кала, наче дівчина в пестощах коханця, а до його мізку впа
дав тільки бездушний гомін, низка тонів без барви й дзвін
кості, мов букет квіток без запаху. Машинально підводив до
лоню, вкладав її до кишені й виймав звідціля папіросницю, 
але в ній нічого вже не було. Не знайшовши ні одного клап
тика, ні одного хоч би недокурка, розчарований, позіхав й 
обкидав тупим зором обличчя ближчих і дальших сусідів, 
столики, меткого кельнера, що раз у раз блиснув бездоган
ною сніжністю крохмаленої сорочки, зелені абажури, що 
з-під них лилися струмені цитринового срібла. Уже п’ять го
дин куняв над одною склянкою чаю, розмірював що якийсь 
час невеликий ковток, поволі з насолодою втягав до уст па
хучу бронзову воду й з ляком думав про хвилину, коли в 
склянці не стане ні одної краплини та треба буде покинути 
це тепле, вигідне місце й самітно сновигати порожніми ву
лицями серед холодної ночі.

Знічев’я очі його зударилися з чиїмсь поглядом, в якому 
підсвідомо відчув щось дуже близького. Оподалік візаві сидів 
при столику чорнявий юнак, що також похилився в задумі 
над склянкою чаю, спер виски на долоні та вряди-годи сьор
бав декілька краплин. Так само часто шукав чогось по ки
шенях, мабуть, папіроски, й нічого не знаходив. Однаково 
здавався нічого не бачити й не чути, однаково поринув у 
крутіж власних думок, напевне, не бадьорих. А може, док
ладніше кажучи, обидва нічого не думали, що на одне вихо
дить. Бувають хвилини, коли справді найкраще нічого не ду
мати.
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Відповів приязною усмішкою. Очевидно, зрозуміли себе 
миттю. Не треба їм було навіть слів. Очі висловили все, що 
було до сказання. Але ледача мертвота гнітила їх до того сту
пеня, що не мали навіть бажання наблизитися один до од
ного. Навіщо? І так нічого з цього не вийде. Зрештою, так 
приємно запастися в крісло без діла й без пуття й викинути 
із свідомості гірку дійсність, що ніяк не хотілося піднести з 
місця й розправити втомлені ноги. Якнайдовше сидіти тут, 
у теплому сяєві, в сонливому гаморі, в запашному куриві. 
Коли немає власної цигарки, можна затягнутися хоч би чу
жим димом. Тут бодай ніщо не перешкодить забути про все, 
про холод, відморожені пальці в дряхлих черевиках, спалені 
гарячкою губи, тут легко обманути запахом чаю шлунок, що 
попереднього дня нічого не їв. Як би це чудово було, коли б 
оця склянка не мала дна, коли б можна було ковтати солод
кий струмок безперестанку.

Одначе, на жаль, склянка мала дно. Що вдієш проти цьо
го? Уже надходило зарання. Частина ламп погасла, інші наче 
би вилиняли. Зала потонула в зеленавій сутіні. Гості поволі 
виходили й повертались до своїх домів, до своїх жінок і до 
своїх буднів. Спорожніло. Послуга згортали склянки, пляш
ки й тарілки. Зрозумів, що годі далі залишатись. Хоч не хоч, 
а таки доконче треба вийти. Де? А що це кого цікавить, де 
він має піти, де зможе причалити в цю дошкульну негоду? 
Що кому до цього? Може зробити з собою, що тільки захоче, 
що лишень спаде йому на гадку, може навіть наложити руки 
на себе. Воля, приятелю, повна воля. Кульгавий собака не 
моргне на тебе. Кожному байдуже, що ти діятимеш із своєю 
багатоцінною особою. Багатоцінною? Цікаво! Не гни кирпи, 
товаришу. На макове зерно здалася твоя вартість. Твоє люд
ське існування так потрібне світові, як тобі лата на штанах.

Підвівся важко з крісла, випрямив плечі, покликав кель
нера й заплатив за чай. Так, прошу, тільки одна склянка. 
Більш нічого. Кельнер усміхається значуще: а-а, це такий 
добродій. Сьогодні таких буває багато, по кількох кожної но
чі. Ще добре, що за цю склянчину чаю заплатить, бо дехто 
й цього... Не підсміхайтеся, приятелю, бо й вас може стрі
нути подібна доля. Хто зна?

В одягальні послугач подав пальто. Вдяг його жваво на се
бе, подякував чемно й звернувся до дверей. Послужник мим
рив невдоволено під носом. Очевидно, якийсь могорич... По
хнюпив голову в комір, не оглянувся за себе, не подивився 
в вічі послугачеві й чимскоріше вийшов на вулицю.

Гірша була справа з сусідом. Майже одночасно з першим
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піднісся він теж із свого місця, звернувся до кельнера й роз
горнув перед ним безпорадно долоні. Звичайно, не має ані 
сотика при душі, звичайно, без праці. Підійшов до них влас
ник каварні. Почервонів, надув губи, жестикулював ліктя
ми. Грозив, що покличе поліцая. Гість вивернув кишені під
шивкою поверха. Свята правда, вже здавна не мав одесь
кого сотика. Власник ще вигукував щось, ще бурмотів, на- 
кінець махнув рукою й згірдно відвернувся. Які часи — за
мість порядних гостей самі пройдисвіти. Один з одним — каз
на-що. Одяг, наче в пристойного відвідувача, а тим часом... 
Сьогодні вже в його каварні третій такий випадок.

На вулиці перед порогом каварні стрінулися обидва това
риші від склянки чаю. Перший вищий, білявий, і другий ни
жчий, темноволосий. Простигли до себе долоні. Не подавали 
навіть своїх прізвищ, бо навіщо? Привіталися, наче давні до
брі знайомі. Не балакали до себе нічого, тільки усміхнувся 
один до одного. У таких припадках усміх зовсім вистачає. 
Цією усмішкою сказали собі все. Пішли вулицями навмання. 
Кудою ноги понесуть. До речі кажучи, де мали йти? Мокрий 
сніг, перемішаний з дощем, сік в обличчя. Дніло. Ліхтарні 
поблідли й посіріли, наче спечені морозом рожі. Вешталися 
безбач і безцільно. З нудьги вищий почав звірятися. Ще пе
ред кількома місяцями (Рукопис уривається) .

БУЛО ЛІТО, САМЕ ПОЛУДЕНЬ...

Було літо, саме полудень; на закруті плота. Поруч стояв 
старий дуб, що про його пень можна було сказати, мовляв, 
в’ється з розпуки через недостачу гармонії між своїм моло
дим, жовтявим листям та чорними, грубими й крутими 
гілляками, що дуже схожі на незугарно накреслені арабески 
ранньої готики. За дубом росла буйна ліщина з тьмяним, без 
сяйва листям, таким густим, що не можна було бачити ні 
пнів, ні гілля. Понад ліщиновою гущею стриміли два стрункі, 
веселі клени з химерно зарубчатими листками, червоними 
паростями з довгим намистом зелених пуп’янків. За кленами 
ширяв ліс — зелений, рівно заокруглений схил, що на ньому 
метушилась пташня, наче плем’я ельфів у траві на пагорбі.

Це все можна було бачити, йдучи польовою стежкою по
тойбіч живо плота. Знов лежачи в тіні дуба, з плечима, спер
тими на пень, і дивлячись в іншому напрямі — а ліг тут 
хтось, що це робив — то бачилось найперше свої власні ноги,
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згодом окраєць землі з куцою, цупкою травою, за нею вели
ку купину темної кропиви, далі живопліт з тернини з вели
ким білим повоєм, перелаз, трохи далі поле, засіяне житом, 
наприкінці вгорі держално корогви судового радника, та на 
самому кінці небо.

Було гнітуче тепло, повітря мерехтіло зо спеки, та водно
час так тихо; листки повисли на деревах і спали; ніщо не 
ворухнулось, хіба хрущі потойбіч на кропиві й та пригорща 
зів’ялого листя, що лежало в траві й звивалось повільними, 
вривчастими порухами, начеб корчилось під соняшним про
мінням.

Ну й далі чолов’яга під дубом; лежав, і ловив повітря, й 
дивився журливо, безпомічно на небо.

САУАЬЬЕКІА МАКША

Як тільки на легенько оповитий мрякою блакит неба ви
ринула рання зоря, задрижало від розкоші море в обіймах 
молодого сонця. Хлюпнуло раз, другий, третій, вал піни по
тряс своєю сніжною гривою, покотився до берега й, вирізь
бивши на піску якісь дивовижні, фантастичні букви, ущух.

Востаннє сплеснули весла об водяне плесо, гострим, як 
дзьоб, передом врився човен в прибережній мул, здригнувся 
і станув. Висіло з нього двох.

Перший: високий ріст, струнка стать, лискуче чорне во
лосся, піднесене чоло, глибокі, розумні, спокійні очі, смаг
ляве лице, тонкий, гостро вирізаний лук уст, опановані, сво- 
бідні рухи рук, енергійний, сильний крок.

Другий: денещо нижчий, голова похилена, рудявий, ма
ленькі круглі очі нервово глядять чогось по піску, уста стяг
нені, скорі, раптові, несупокійні рухи, нерівномірний крок.

Тиша. Не говорять до себе нічого. Тільки море... Тільки 
чути, як вітер чеше море.

Станули на піску. Відступили від себе по кілька кроків. 
Спокій. На лиці вищого не дрижить ні одна риса. Нижчий з 
нетерплячкою обкинув зором обрій.

Ще спокій. Мовчанка. Ще кілька кроків відійшли в про
тивні сторони. Тільки море... Нижчий знов нетерпляче по
глянув на небо й на море.

Ніхто не кинув слів розказу, але в одну мить, наче на ко
манду, витягнули оба з-за халяв ножі.

Далі спокій. Вищий похилився чогось. Може, хотів ножа
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на камені виострити, може, глядів за чимсь на піску, може... 
В нижчого заблестіли нараз дивним огнем очі. Майже нечут
но прискочив ззаду до товариша і встромив ніж в його плече.

Тиша ще триває. Тільки море... Вбивник тупо, без виразу 
вп’ялив очі в море.

Товариш майже нечутно зойкнув, похилився ще нижче, 
начеб знайшов якийсь незвичайний камінчик серед піску. 
Один мент оба непорушно мов закам’яніли. То лиш один 
мент, довгий, як вічність...

Пробитий врив ліктями в пісок та рівночасно почав його 
копати чоботами. Нагло, останком сил підірвавсь, переки
нувся на другий бік. Шорох піскових зернят. Знов спокій.

Побідник звернув свій погляд на лежачого. Погляд без 
думки, без цілі, без тямки. Хвиля тихості. Знеобачка роз
тяв повітря крицевою стрілою крик. Три звуки: Хам. Море 
відгукнуло відгомоном.

Рудий стрепенувся, раптово вчинив зворот та відійшов до 
берега. Сів в човен, дрижачими руками обняв держаки весел, 
відчалив від берега та поплинув в даль. Сам.

Острів обмотала ще тяжча тиша. Тільки море... Мертві очі 
покинутого гляділи на безкрає море.

На деревлянім костелі вежа струнка, немов гірська смере
ка. Вежа збудована зі струнких гірських смерек. На подвір’ї 
гурт молодих людей. Осмалені обличчя вихованців моря.

До громади наблизився мужчина з рудявим волоссям, схи
леною головою та круглими несупокійними очима. Не звер
нули на нього уваги. Простягнув руку. Ніхто не підвів своєї. 
Мовчанка. Не бачать його. Не хочуть бачити його.

Кинув гордий, дикий погляд. Відвернувся. Відійшов.
Ні, це не може бути. Ніяк не може бути. На острові ніхто 

не мешкає. Від берега до острова не досягнеш зором. Куди 
там. Це не може бути. Ніхто не бачив. Цілком певно, що ні
хто. Море бачило... Пішов геть від села в сторону, де буль
котить море.

В селі гомоніли. На вендеті згинув юнак від рани в плечі. 
Так може згинути хам, або герой з рук хама. Далі пішла чут
ка: рудий визвав все парубоцтво. Іншого виходу не мав. Але 
ніхто не приймив (Рукопис уривається).
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МІЩАНИН ІДЕ ВГОРУ 

(Знімка з дійсності)

Ви не знаєте старого Матвія? Це мені дуже дивно. Адже 
ж його в найтемнішу ніч пізнала би кожна дитина на всій 
вулиці Довгій, Соняшній, Широкій, навіть на Зеленій, хоч 
як вона велика. Адже ж про нього балакають усі перекупки 
в цілій другій дільниці.

МІСТО ЗАТИХЛО

Місяць заплутався поміж антени й ніяким чином не міг 
вимотати своєї незручної, опецькуватої кулі з сіті дротів.

Десь на партері рипів ще грамофон. Захриплий з утоми 
голос скаржився постократ, що його ув’язнили в мертве хо
лодне кружало з бездушного металу.

Вертався спішною ходою з роботи. Покінчив її швидко, 
точно, совісно — ну, не першина — з добрим успіхом, але, 
проте, не з таким, якого надіявся.

ВЕЛИКИЙ ЧИН 

(Фрагмент)

П'єса в чотирьох діях 

Д і я  І

Гостиниця малого містечка. Головна кімната. Задня стіна 
має посередині входові двері та два великі вікна. Крізь них 
видно жовту вулицю. Коли-не-коли хтось переходить або 
переїздить. Селянські вози, брички, звичайний вуличний 
рух. Ліворуч буфет, праворуч двері до кімнати хазяйки. На 
середині декілька старосвітських почорнілих, покривлених 
стільців та крісел. Обстанова та одяги напівсучасні, напів 
з-перед кількадесятьох літ, трохи гротескові, як переважно 
буває в глухій, відмежованій від світа містині. Час дії: мо
же, сьогодні, може, вчора, може, завтра, як хто хоче. Мо
же, все, а може, ніколи.

543



Літній ранок. Ще поки піднесеться завіса, чути з-за неї 
гамір вулиці, що будиться. Скрип відчиняних віконниць та 
дверей. Вигуки перекупців. Майже рівночасно, як заслона 
йде вгору, господиня підносить жалюзі.

Г о с п о д и н я :  (огрядна, круглолиця, пухка жінка 
стоїть у входових дверях, відвернена від публики, глядить 
на вулицю, здоровкається з прохожими, які пересовуються 
поза вікнами). А... добридень... добридень... яка сьогодні чу
дова погода... здоров’ячко пана нотаря... як почуває себе пані 
добродійка... дякувати Богу... як спалось... добридень... мо
же, зайдете на хвилиночку... а-а-а... пивце ргіша погіа... 
пальці лизати... як люблю пам’ять покійного чоловіка... а-а- 
а... добридень... прошу... прошу... добри... як здо... свіженьке 
пивце.

КІМНАТА В ПІДМІСЬКІЙ ВІЛЛІ...

Кімната в підміській віллі пані Залузької. Обстановка, як 
звичайно буває в середньозаможній інтелігентській хаті. Два 
столи: більший і менший, круглий. Трохи збоку в глибині 
піаніно. Ліворуч канапа. Крісла. Праворуч (у бічній стіні) 
двері. Ліворуч, у задній стіні вікно. Посередині задньої стіни 
великі двері на ганок. Ними входять із вулиці. Крізь них вид
но частину вулиці, з-за неї подалік виглядають обриси мурів, 
садів, квітників, хат. Кімната на партері трохи підвищенім, 
тому, отож, образ вулиці виринає, начеб злегка віднизу. Ву
лицею час до часу хтось проходить, їде віз, діти, вуличні кра
марі, візки тощо.

Пообідня пора гарного весняного дня.
В кімнаті пані Залузька й її дві доньки: Ліда та Марійка. 

Мати сидить на канапі й марудить з якоюсь ручною робіт
кою, молодша Марійка бамкає знехочу на піаніні, Ліда ти
няється без діла поблизу вікна.

Раптом чути з веранди гуркіт дрібних і жвавих кроків, 
двері швидко відчиняються, й до кімнати вбігає малий хлоп
чик, кольпортер газет, що приніс передплачуваний щоден
ник. Виймає з торбини часопис. Ліда відбирає його, тоді хло
пець без слова вибігає назад. Ліда, стоячи, без поспіху листає 
газету. (Чи дати якийсь привіт: Добридень! До побачення?) 
й читає то тут, то там. Пані Залузька звільна підводить го
лову й питає байдужим голосом.
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П а н і З а л у з ь к а :  Які цікаві новини?
Ліда не відповідає, тільки стенає плечима на знак, що нічого важного не 

знайшла. Перегортає далі часопис. Пауза. Неждано схоплюється й скрикує.

Л і д а :  Мамо! Мамо!..
П а н і З а л у з ь к а :  Що з тобою, дитино?
Л і д а :  Мамо! Андрій... Андрій вийшов...
П а н і З а л у з ь к а :  Хіба це можливо? ( підводиться й 

шукає нервово пенсне на столі).
Л і д а : Та так. Пишуть, що...
Марійка, що саме підвелась від піаніна, підбігає до Ліди, вихоплює їй ча

сопис із рук і сама читає вголос.

М а р і й к а :  «Довідуємось, що сьогодні вийшов із в’язниці 
відомий серед кругів молоді діяч і багатонадійний молодий 
публіцист Андрій Мостович, що відсиджував кару трилітньої 
тюрми за політичні провини. Звільнили його на два місяці 
раніше, взявши на увагу його лихий стан здоров’я й бездо
ганну поведінку в в’язниці. Без огляду на оцінку його доте
перішньої діяльності, панові Мостовичу бажаємо повороту до 
успішної праці для добра нації».

Скінчивши читати, Марійха опускає вниз долоні з газетою. Всі три ки
дають "на себе допитливі погляди. Ліда найбільш хвилюється. Хвилину мов
чанка.

ПРОТИ РОЗУМУ ВІРЮ, ЩО МІСЯЦЬ...

Проти розуму вірю, що місяць, який світить над моїм 
рідним селом в Горлицькому повіті, є інший від місяця 
з-над Парижа, Рима, Варшави чи Москви... Вірю в зем
лю батьківську і в її поезію.

З ЗЕЛЕНИХ ДУМОК ОДНОГО ЛИСА

Я не людина, я рослина, 
а часом я мале лися.

*

Співало дванадцять дівчаток: ой, стелися, хрещатий
барвінку,

і сонце в ріці веретеном зеленим крутилось...
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Написана єдина істина: рости!..

*

Хвала усьому, що росте, хвала усьому, що існує!

*

Живу, терплю й умру, як всі звірята.

*

Звірята й зорі, люди і рослини — 
у всіх одна праматір, 
природа вічна, невичерпна і невтомна, 
хоч час крилатий з вітром лине...

*

Шумить, мов мушля, море,— дзбан холодного напою, 
земля, мов мамут, зелені трави в сонці гріє й їжиться

лісами.

І сонце, що його він розчавив ногою,
тепер лежить на нім, мов намогильний камінь.

*

У черепі моїм пошлюбне ложе двох гадюк...

*

Невже ж? Невже, кохана, нам не вічно жити?

*

1 де межа життя проходить в попіл смерті?

*

Лежить на марах ночі день минулий...

*

1 ця балада так зродилась, як усміх місяця кривавий.
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І риби з моря моляться до риб із зодіаків.

♦

Ой, залюбились в твоїй дівчині 
і вітер юний, і зорі сині.
Вітер не віє, зорі не сяють, 
твою дівчину палко кохають.

*

Вдивляючись в уста, як кличуть, 
в розсміяних очей огні, 
різьблять у пам’яті обличчя, 
щоб перелить його в пісні.

*

Таємні тіні — квіти ночі, 
це душі білених дерев, 
до місяця летіти хочуть, 
та вітер їх не забере.

*

Молитва ранку до останніх зір:..

*

Коріння тиші, врослі в глину ночі...

*

П’ять крил зорі і змислів п’ять у людськім тілі, 
і ліжко — човен мрій, трагедій, сподівання.

*

...І крейдою зорі накреслить білий знак на карті долі. 

*

І вечір молитовно склав долоні зір...
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Із квіту, мов слимак із мушлі, виповзає запах... 

*

Киплять сади під снігом квіття.

*

Коса дороги в куряві розплетена лежить.

*

І ніч підкови зір в долонях казки іубить.

ф

В лісній абетці дивні букви, 
наприклад, жолудь значить: у.
У діалекті дятлів стукіт 
передає фонему цю.

*

О смутку молодий, о радосте струнка!

*

Сестра Антонича — лисиця...

*

До Тебе, Батьківщино — земле вічна, 
ведуть усі стежки й усі дороги.

ПОЕТИЧНІ ФРАГМЕНТИ 

З екстази птахи в’януть.

*

Плюють холодним сріблом горла кранів.
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І слина золота на язику зорі. 

ф

Язик дощу з троянд червоність лиже.

ф

Сліпа зоря не бачить. 

ф

Сліпа зоря не бачила, глуха зоря не чула 
(глуха зоря не бачила, сліпа зоря не чула).

ф

На пустині піраміди ночі. 

ф

Помазаний єлеєм музи. 

ф

Пірамідальні гори. 

ф

Де пітекантропос — твій старший брат? 

ф

Пень дуба — спалений від об’явління грому. 

ф

Пустиня — мумія землі.

ф

Обличчя неба — в ластовинні зір.
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*

Міста — людські звіринці.

*

Місяць — вічний сирота.

*

І обрій, мов пила, розкраяв сонця пень.

*

На шибениці ночі висить мертве сонце.

*

В конвертах жолудів листи закоханих зозуль.

*

Це не троянди — це вже суть сама — трояндність. 

*

Земля — ковчег живих і мертвих...

*

І квітів не питай за метрику...

*

Пісок — вода суха і жовта...

*

І бочка ночі котиться в долини...

*

Збудоване з блакитних цегол небо.
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ф

Два янголи виймають із грудей серця 
і їх кладуть на терези сузір.

ТЕМИ НЕНАПИСАНИХ ВІРШІВ

Молитва за поворот ластівок.
Молитва за врожай вівса.

Молитва за милосердя для змій (для павуків, для нетль). 
Молитва за прощення для змій (вужів, полозів).
Молитва за ласку голосу (співу) для риб.
Молитва за дощ серед посухи.
Молитва за соковитість яблук.

Молитва за сонце серед сльоти.
Молитва за ненароджених.
Молитва за тих, що ждуть.
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АВТОБІОГРАФІЯ. ЛИСТИ

СШ&ІСШДШ УІТАЕ

Я народився 5 жовтня 1909 року в селі Ковиді Горлиць- 
кого повіту. До початкової школи не ходив, а навчався 
приватно вдома. В червні 1920 року склав вступний іспит 
до 1 класу Державної гімназії ім. королеви Софії в Сяноці 
і від 1920/21 навчального року до 8 класу був учнем цієї 
гімназії.

Антонич Богдан

Л И С Т И

1. ДО ОДНОГО З РЕДАКТОРІВ ЖУРНАЛУ «ДЗВОНИ»

14 березня 1934 р.

Пане Товаришу'!

Ти, мабуть, уже дістав листа від Шавеля й знаєш, у чому 
річ. Коротко кажучи, справа є уака: у Львові, як Тобі хіба 
вже відомо, існує такий собі молодий видавець Іван Шавель, 
людина з широкими замірами й планами. Саме він купив і 
перейняв від Пеленського «Дажбога». Зараз хоче видавати 
часопис для дітей і шукає редактора. Питався за таким і ме
не, а я звернув йому увагу на Тебе, як на спеца від дитячої 
літератури. На його бажання пишу до Тебе цього листа. Ко
ли хочеш, приїдь до Львова й спробуй повести цей задуманий 
часопис. Втратити нічого не втратиш, ну, а заробити хоч не
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багато, але дещо все-таки зможеш. Побут у Львові може буде 
потрібний Тобі ще й у зв’язку з університетом. Цей часопис 
для дітей має бути виданий у загальному націоналістичному 
дусі (видавництво Шавеля є націоналістичне, але не зв’яза
не стисло з тією партією). Отож, мусив би тоді зірвати з 
«Дзвоном» (Закінчення не збереглося) .

2. ДО ЄВГЕНА-ЮЛІЯ ПЕЛЕНСЬКОГО

22 липня 1934 р.

Високоповажний Пане Товаришу!
Справа «Дажбога» стоїть поки що на тому самому пункті. 

Вакаційне число не вийде. Найближче появиться щойно в ве
ресні. Вже матеріали мали йти до друкарні, ну та Шавель 
задержав їх в останній хвилині. Все зміняється, як каже ста
ра мудрість. Хоч число не виходить, редакційні колегії змі
няються що кілька тижнів. Одне є тільки стале та незмінне: 
фінансові труднощі. Склад останньої (котрої ж уже з черги?) 
редколегії такий: Кравців, я та Ласовський (цей недавно 
приїхав з Парижа). Славко Рудницький уже посварився з 
Шавелем за чистість націоналізму. Мовляв — Славко вияв
ляє паліївські симпатії, цебто найгірший з «ухилів». Як од
наче співпрацюватимуть Кравців з Ласовським від «На- 
зустрічі», мені самому невідомо. Мені припадає роля чогось 
у роді посередника. Перші офіційні сходини нової колегії вже 
відбулись. Кравців попрочитував усі матеріали, усе докладно 
переглянув, уложив листу співробітників. Все пішло спо
кійно — мав свою звичайну «філософську» усмішку. Ласов
ський, який зрештою при цьому не був, досить усім хви
люється. А ргороз, власне відбувся шлюб Ласовського з Слав
кою Гаращак.

Щавель, як звичайно, снує великі, далекосяжні плани. Я 
йому згадував кілька разів за довги, але договоритися з ним 
на цю тему ніяк не можна. Каже, що вже заплатив якісь ра- 
ти. Чи я знаю?

В «Віиіеіупіе РоІзко-ІІкгаіпзкіт» (ч. 26 з ЗО червня 1934) 
появилась дуже гостра відповідь на Вашу замітку. Інспірував 
її, мабуть, сам Зайцев. Повно в ній їдких натяків на Вашу 
адресу. Чи будете відповідати в найближчому числі «Дажбо
га», чи, може, краще промовчати? Вирішіть самі.

Я аж досі сидів у Львові та непотрібно витратив час на
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всякі «сходини» та інші «організаційні» справи. За цих 
півтора місяця був би на селі написав не один новий вірш, а 
тут не повстало зовсім нічого нового. Знеохочений, лютий за 
змарнований час виїжджаю вкінці на днях до себе на село. 
Вже біля 20 серпня буду знов у Львові. Ви, мабуть, теж уже 
повернетесь. Тоді поговоримо ближче за матеріалами, за цю 
відповідь «Віиіеіупочч» та про інші справи.

Ви в горах бодай масте вільну голову від усяких «редак
ційних» заковик та від львівського пороху. Веселих вакацій!

Дружній поздоров!
Богдан 1. Антонич.

Моя адреса на селі:
ВоПіаІуп
росгіа З г̂іоч-а \Уі5гпіа

3. ДО РЕДАКЦІЇ «ПЕРЕМОГИ»

Високоповажний Пане Редакторе!
Думаю, що не відмовите помістити в Вашому цінному ча

сописі оце вияснення. В попередньому числі «Перемоги» по
явилася статейка про дискусію над укр. числом «Сигналів». 
На жаль, автор замітки невірно передав зміст моїх слів. Ата
кою на мою статтю примушений забрати голос у дискусії, 
відповів я між іншим одному з поляків, який висловив побо
ювання, мовляв, вони не хочуть пізнавати сучасної укр. 
літератури, бо сподіваються знайти в ній образливі для них 
і ворожі моменти. На це з усмішкою звернув я йому увагу, 
що їхня цензура добре сповняє своє завдання, ну, а за Збру
чем діє інша цензура. Мої іронічні вислови про «убогих крев
них» та «слов’янську селянку» вже самі собою виключали ті 
тенденції, що їх мені підсовує п. Р. Р., мабуть, не зрозумівши 
моїх натяків.

Прошу прийняти слова пошани.
Б. І. Антонич
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4. ДО ІВАНА ОГЇЄНКА

Високодостойний Пане Професоре!

Посилаю Вам три нові вірші до другого числа «Нашої 
Культури». Щодо якоїсь статті, то не маю ще до неї піді
браної теми, тому прошу її з числом не ждати. Не прийде 
своєчасно, піде до чергового числа.

З виступу «Назустрічі» проти Вас у відділі анекдот («40 
сорок») краще не робити великої справи й не роздувати його, 
просто не придавати йому більшої ваги. Кожний признає, що 
він несмачний, і тому краще його злегковажити. Далі, що 
інше «Назустріч» як журнал, а що інше особи деяких її ре
дакторів (Ви правильно відгадали). Видавець і власник «На
зустрічі» О. Боднарсвич був незадоволений з тієї нотатки 
проти Вас і, наскільки знаю, відмовився друкувати негатив
ну оцінку першого числа «Нашої Культури». Цебто станови
ще «Назустрічі» знов не таке «вороже», скоріше нейтральне. 
Що інше особисті порахунки деяких авторів. Сама «Назу
стріч» не становить чогось одного, не має своєї «лінії». Кож
ний з її редакторів (О. Боднарович, М. Рудницький, В. Сі- 
мович) та співробітників уявляє собою щось інше. Виступати 
проти «Назустрічі» як журналу недоцільно — тоді не знати, 
проти кого саме виступають. Натомість, коли хто хоче, мо
же висловити свою думку про діяльність поодиноких осіб.

«Нашу Культуру» прийняли львівські літературні круги 
скоріше неприхильно (не вони її «роблять»). Досі тільки «Но
вий Час» (з минулої неділі) помістив негативну нотатку Ми
коли Голубця.

Перше число щиро вітаю. Маю тільки деякі дрібні засте
реження, передовсім до зовнішнього вигляду. Він трохи за
надто «популярний». Обгортка трохи нагадує календарі 
(Закінчення не збереглося).
11935]

5. ДО ІРИНИ ВІЛЬДЕ 
( Фрагмент )

З цією моєю «незрозумілістю» справді вийшло багато не
порозумінь. Ладнаюсь забрати в цій справі голос (хоч непов
на й принагідна була вже на цю тему розмова в «На-
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раїни книжка «Богдан-Ігор Антонич: Покажчик друкованих матеріалів та 
автографів до 80-річчя з дня народження». Уклад. Т. Кульчицька, Н. Грай- 
цер. Ред. і вступ, стаття доктора філол. наук М. Ільницького. Львів, 1989; 
збірник «Весни розспіваної князь»: Слово про Антонича. Статті. Есе. Спо
гади. Листи. Поезії. Упоряд. М. Ільницький, Р. Лубківський. Львів: Каме
няр, 1989; а також грунтовна монографія М. Ільницького «Богдан-Ігор Ан
тонич: Нарис життя і творчості». Київ: Укр. письменник, 1991. Остання є 
містким підсумком праці львівського вченого, яка тривала від середини 60-х 
до початку 90-х років, поступово реалізуючись у численних публікаціях на
званого періоду, і належить, поряд із статтями С. Гординського, Б. Руб- 
чака, О. Зілинського, М. Неврлі, Ф. Неуважного, Д. Павличка, до найяск
равіших досліджень Антоничевої творчості.

До нашого видання увійшли всі твори, опубліковані в попередніх книж
ках Б.-І. Антонича, а також не охоплені книжками всі видрукувані Миколою 
Ільницьким у періодиці та інших виданнях останніх десятиріч Антоничеві 
поетичні, прозові та есеїстичні твори. Крім того, завдяки плідній праці Ла
риси Головатої, наукового співробітника Львівської наукової бібліотеки 
ім. В. Стефаника НАН України, друкуються кілька десятків текстів Б.-1. Ан
тонича, які досі не публікувались (або ж, у деяких окремо зазначених ви
падках, побачили світ у нині важкодоступних львівських виданнях 30-х 
років): поезії, літературно-критичні статті, прозові твори, поетичні та про
зові фрагменти, переклади, плани не написаних творів та листи, які зберем 
лися в поетовому архіві, переважно у вигляді чорнових автографів, і були 
дослідницею ретельно опрацьовані та систематизовані. Так само вперше 
друкуються лист Б.-І. Антонича до Є.-Ю. Пеленського від 22.07.1934, що 
його люб’язно подала Тетяна Гуцаленко, працівник відділу рукописів Львів
ської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, і чотири поезії, що 
збереглися в архіві Євгена Поповича й були ним люб’язно подані до видав
ництва. Редактор-упорядник висловлює сердечну вдячність усім названим тут 
особам, без чиєї діяльної участі перше повне (або максимально наближене до 
повного) видання творів Богдана-Ігоря Антонича було б неможливе.

ПРИВІТАННЯ ЖИТТЯ

Ссхіа — кода, тут: заключна частина циклу сонетів (латин.).



Балада про тінь капітана
Двигар — кран; двигун.

Прочитан

Прочитай — плющ.

Алхімія

Апаге, сатанас — відступись, сатано. ( гр.)

Ідилія
Иоп е$1 сеПит — неясно (.латин.).
Тускулюм — містечко в Давньому Римі, місце відпочинку.

Пісня бадьорих бродяг
За нью-йоркськими «Зібраними творами» (С. 358) подаємо примітку до 

ч. 2 цього вірша: «Рядки 8—9 в збірці надруковані так:

і буде серце юним шалом цвіло, 
і буде в тобі грав пташиний тьох.

Пізніше, коли Антонич став свідомий мовних неправильностей цих двох 
рядків, він, даруючи свою збірку, ручно виправляв згадані рядки. Текст над
рукований є редакторським відтворенням поправок поета». Повторюємо в 
нашому виданні цю правку редакторів нью-йоркських «Зібраних творів». У 
випадках дальшого цитування частини приміток С. Гординського та Б. Руб- 
чака, що мали у своїй диспозиції частину рукописів Антонича, позначаємо 
такі примітки ініціалами в дужках (С. Г., Б. Р.).

Лунатизм
«В збірці в 5 рядку надруковано «зіницями хмар». Редакторське справ- 

лення, див. примітку до «Пісні бадьорих бродяг» (С.Г., Б. Р.).

Велика подорож
Обоятний — чужий, байдужий.

Прощання школи
Говда — покривало, ковдра; також: брила.

Зелена елегія
Сіюкси — сіу, індіанське плем’я.
Тапета — скатертина; килимок.

ВЕЛИКА ГАРМОНІЯ
К ниж ка за життя поета не друкувалась; окремі вірші з неї були 

опубліковані 1932—33 рр. у львівському журналі «Дзвони». Повністю впер-
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це мимовільний «ляпсус» при переписуванні вірша до Друку, і що мало бути 
«торкалась». Згідно з цим, справлено це місце». (С.Г., Б .Р.).

Піски

Іхпевмон — щур у Стародавньому Єгипті, шанований фараонами за те, 
що поїдав крокодилячі яйця.

Слово до розстріляних

Вірш навіяний звісткою про розстріл групи українських письменників (Г. 
Косинка, О. Близько, Д. Фальківський, К. Буревій, Іван і Тарас Крушель- 
ницькі) 14— 15 грудня 1934 р.

Слово про чорний полк

В основі вірша — тема збройного опору абіссінського народу італійським 
загарбникам 1935—36 рр.

Анабазис — довгий завойовничий похід.

Слово про золотий полк

У «Слові про Альказар», другій частині «Слова про золотий полк», зоб
ражено епізод братовбивчої громадянської війни в Іспанії — оборона 
франкістами толедського замку Альказар, взятого в облогу військами ре
спубліканців.

йіе$ ігае — день гніву (латин.).

Наприкінці «Книги Лева» вміщено примітку: «Поезії з часу: грудень 1934 — 
жовтень 1936. Книжка друкована в листопаді 1936. Вірш «Площа янголів» 
дедикований митцеві Іванові Іванцеві».

ЗЕЛЕНА ЄВАНГЕЛІЯ

За свідченням Ольги Олійник, нареченої поета, Б.-І. Антонич «хотів ви
дати свою найбільш улюблену збірку під назвою «Зелена євангелія», при
свячену мені як його дружині» («Надгробок на могилі щастя. Біографія». 
1939 р.) Книжка видана посмертно. Як пише С. Гординський, «Зелена 
євангелія» і наступна книжка — «Ротації» — «були опрацьовані на основі 
авторських рукописів Славою і Володимиром Ласовськими і Ольгою 
Олійник... Загальна редакція обох збірок була в руках Є.-Ю. Пеленського».

Епічний вечір

У рядку 16 відновлено Антоничів текст, спотворений кон’юнктурною ви
давничою правкою в київських виданнях 1967 і 1989 рр. Такі ж відновлення 
див. у поезіях «Міт» (книжка «Зелена євангелія») та «Молитва» (розділ «По
езії поза збірками»).
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Свастика — первісний індоєвропейський знак вогню, добре відомий зок
рема і в українському народному орнаменті.

Бики й буки

Рядки 6 і 14 подаємо згідно з реконструкцією редакторів «Зібраних 
творів» (1967), що базувалась на точнішому прочитанні рукопису Б.-1. Ан- 
тонича.

РОТАЦІЇ

Вербель

Вербель — барабанний дріб.

Балада провулка

Касопорці — виламувані кас.

Кінець світу

Гарпагони — скнари. Від Гарпагона, героя Мольєрової комедії «Скнара*.
Калібани — покручі. Від Калібана, героя Шекспірової «Бурі».
Люїзи — хворі на сифіліс.

Мертві авта

Метрополь — метрополія; столиця.

ПОЕЗІЇ ПОЗА ЗБІРКАМИ

Найперший з відомих Антоничевих віршів — процитований Ольгою 
Олійник у статті «Забутий поет Лемківщини» початок «імпровізації» май
бутнього поета, «на другому році науки»,— на іменинах матері, Ольги Ан- 
тонич:

Ти, моя матусю, 
як рожевий ранок, 
як майськая нічка, 
як тихий світанок.

Поезії, писані-з 1930 по 1937 р., подаються в хронологічному порядку, а 
там, де точну дату встановити неможливо, розміщуються відповідно до 
циклізації, особливостей поетики, опису автографів тощо.

Міст над любов’ю

Друкується вперше за автографом, що зберігається у відділі рукописів 
Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (далі — 
ЛНБ). Вірш підписано псевдонімом: Ігор Ігоренко.
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Смерть берези

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів Л Н Б).

Фрагмент («О сірі міти! Як крила...»)

Подається за виданням: Зібрані твори,— С. 352—353.

Фрагмент («Ой піду я на поле у жалю...»)

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 350—351.

Фрагмент («Це було вже давно...»)

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 350.

Фрагмент («І будуть двері співати...»)

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 351.

Фрагмент («Горить під ногами земля...»)

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 353.

Фрагмент («В бігу віків в смуглявій днині...»)

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 350.

Фрагмент («Мідний місяць потопає в хвилях вечора...») 

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 349.

Фрагмент («Вийди, вийди, п’яна юрбо, на бульвари...») 

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 354.

Фрагмент («Рожі будують з атомів сну...»)

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 349.

Фрагмент («А ніч, мов мати, над тобою...»)

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 350.

Чорний кіт

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 350.

Три мушкетери

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 353.
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Американський фільм

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 351.

Дума про плакати

У повному вигляді друкується вперше за автографом (відділ рукописів 
Л Н Б). Останні 8 рядків — відновлення кон’юнктурної купюри київських ви
дань 1967 і 1989 рр.

Поема про вітрини

Подається за публікацією М. Ільницького: Дніпро.— 1968.— № 10. — 
С. 137— 138. Звірено з автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Відвічний мотив

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Хрусталь вічної молодості

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Псалом патетичний

Подається за публікацією М. Ільницького: Український календар на 1969 р.— 
Варшава: УСКТ, б. р.— С. 295—296. Звірено з автографом (відділ рукописів 
ЛНБ).

Псалом молодості

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ). Вірш підпи
сано псевдонімом: Ігор Ігоренко.

Сентиментальні строфи

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів Л Н Б).

Грає вітер в щирім полі...

Друкується вперше за машинописом з архіву Є. О Поповича.

Марш молодих

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Ікар

Друкується вперше за машинописом з архіву Є. О. Поповича.
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Поет («Цвітуть в городі рожі...»)

Друкується вперше за машинописом з архіву Є. О. Поповича. 

Осінь. (Сонети)

Друкуються вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ). 

Дороги

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Д рукується вперше за автографом (відділ рукописів Л Н Б ). Вірш 
підписано псевдонімом: Ігор Ігоренко.

Сонет про весну, писаний взимі

Подається за публікацією М. Ільницького: Український календар на 1969 р.— 
С. 295. Звірено з автографом (відділ рукописів Л Н Б).

Подається за публікацією М. Ільницького: Український календар на 1969 р.— 
С. 295. Звірено з автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Розмова з листком

Подається за виданням: Пісня про незнищенність матерії.— С. 324.

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ). 
()иі рго дио — непорозуміння (латин.).

Моя кохана вчиться деклінації

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів Л Н Б).

Подається за публікацією М. Ільницького: Український календар на 1969 р.— 
С. 295.



Байка про вудженого оселедця

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Страйк мишей

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Ощадніш на слова, прозоріше й гостріше...

Подається за публікацією М. Ільницького: Дніпро.— 1968.— № 10. — 
С. 137— 138.

Похмурим чорним талмудистом...

Подається за публікацією М, Ільницького: Дніпро.— Там же.

П’ятий кут

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів Л Н Б).

Різдво

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 201.

Срібні сани

Подається за виданням: Пісня про незнищенність матерії.— С. 343. Вне
сено текстологічні уточнення.

Лещетарі

Подається за виданням: Пісня про незнищенність матерії.— С. 334. — 
335. Внесено текстологічні уточнення.

Ковзани

Подається за виданням: Пісня про незнищенність матерії.— С. 323. 

Маніфест серця

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 201—202.

Народний ідеї

Подається за виданням: Пісня про незнищенність матерії.— С. 337.

Ніч в місті

Подається за виданням: Пісня про незнищенність матерії.— С. 341. Вне
сено текстологічні уточнення.

567



Щастя

Подається за виданням: Пісня про незнищенність матерії.— С. 336. 

Весна

Подається за виданням: Пісня про незнищенність матерії.— С. 342. Вне
сено текстологічні уточнення.

Глухо безвість гуде...

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 201.

Тегга іпсо§пііа

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 202.

Тиша

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 202.

На старт

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 202—203.

Жіноча доля

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 203.

Ваймар

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 204.

Смерть Гете

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 204—206.

Натхнення

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 206.

Пісня про ізгоя

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 207—209.

Сади

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 209—210.

Гімн перед світанням
Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 212—213.
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Похмурий гімн
Подається за виданням: Пісня про незнищенність матерії.— С. 329—330 

Листопадовий вірш

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 210.

Примари

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 210—211.

Заповіт листопаду

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 211—212.

Тиша

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 214.

Гострим ножем

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 213—214.

Пародія до «Дивного гостя» І

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 214.

Остання ніч

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 215.

Безумна мить

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 215.

Вже спалились думки...

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 216.

Фрагмент («Де срібнолентний Сян пливе...»)

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 354.

Фрагмент («...Днів табун»)

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 354.

Наче яструб понад жертвою...

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 216.
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Марш

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 354.

Фрагмент («Це Львів, це місто є моє!»)

Подається за виданням: Зібрані твори,— С. 354.

Львівська елегія

Подається за виданням: Зібрані твори — С. 217— 218.

До новели «Три мандоліни»

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 218.

Вони

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 218.

Вийди з кімнати

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 219. 

Кам’яні строфи

Подається за виданням: Зібрані твори — С. 219.

Тіні над містом

Подається за виданням: Зібрані твори,— С. 220.

Зерно сочевиці

Подається за виданням: Зібрані твори — С. 220.

Дивно, а одначе таки так

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 221.

Вечір

Подається за виданням: Зібрані твори,— С. 221. 

Страшна тінь

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 222. 

Дифірамб

Подається за виданням: Зібрані твори — С. 222—223.
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Напис на книзі

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 355.

Фрагмент («Старий філософ...»)

Подасться за виданням: Зібрані твори.— С. 354.

Жолудь

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 223.

За зорею, що стрілою сяє...

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 223.

Наш перстень

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 224.

Малий гімн

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 224.

Поет

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 217.

Малі лицарі

Подається за виданням: Наш приятель.— 1933.— № 8.— С. 128. 
Вірш підписано псевдонімом: Данко (за чужим мотивом).

Розмова для дітей

Друкується вперше за машинописом з архіву Є. О. Поповича. 

Чайник

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 225.

Ранок у місті

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 225.

Сократ

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 226.

У січневе свято
Подається за виданням: Життя і знання.— 1936.— № 1.— С. 1.
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Подається за публікацією М. Ільницького: Дніпро.— 1968.— № 10. — 
С. 137— 138.

Схід сонця

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 228.

Зелена віра

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 228—229.

Молитва

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 229.

Ніч

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 230.

Тюльпани два...

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 230.

Втомившись жаром, день...

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 226.

Франко

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 228.

Шевченко

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 230— 231.

Навпроти тьми, неволі, горя...

Листопад

Подається за виданням: Просвіта: Місячник освіти — виховання — куль
тури.— 1936.— № 8—9.— С. 169.

У листопаді 1918 р. була створена Західно-Українська Народна Рес
публіка.

Книжка

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 226—227.
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Угору стяг!

Подається за виданням: Календар «Просвіти» на 1939 р.— Львів: Накл. 
Т-ва «Просвіта», б. р.— С. 49.

«Просвіті»

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 231—232.

Крутянська пісня

Подається за виданням: Дорога.— 1938.— № 1—2.— С. 3.

ПОЕТИЧНІ ПЕРЕКЛАДИ

З французької 
АШІЛЬ МІЛЬЄН

Три дівчини

Подається за публікацією М. Ільницького: Український календар на 1969 р.— 
С. 295.

На цій землі

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).

З польської 
ВЛАДИСЛАВ БЕЛЗА

Батьківщина

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 216—217.

З чеської
ЯРОСЛАВ ВРХЛІЦЬКИЙ

Голос моря

Подається за виданням: Пісня про незнищенність матерії.— С. 345.

З німецької 
ГУСТАВ ФАЛЬКЕ

Поет

Подається за виданням: Дажбог.— 1933.— № 4.— С. 67.
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В’язень
РАЙНЕР МАРІЯ РІЛЬКЕ

Подається за публікацією М. Ільницького: Літ. Україна.— 1987.— № 31. 

«Хто-небудь в розпуці де-небудь на світі...»

Подається за виданням: Пісня про незнищенність матерії.— С. 346.

ДОВБУШ

Історію написання лібретто «Довбуш» подано в короткій поетовій 
біографії «Надгробок на могилі щастя» Ольги Олійник: «В 1935 році пере
говорює з відомим композитором Антоном Рудницьким про задуману оперу 
«Довбуш», до якої Рудницький замовляє лібретто. Виготовляє сюжет (аж 
три версії) й починає писати. При кінці 1936 року видає третю, найбільшу 
свою збірку «Книгу Лева», за яку одержує нагороду Українського Католиць
кого Союзу. Одночасно закінчує своє лібретто. Проте композитор дома
гається багатьох змін, що було майже рівнозначне з писанням другого 
лібретто. Досить нерадо береться до нього. Це були не якісь маловажні 
зміни, а праця від початку. Та все ж таки пише. Таким чином повстають 
два «Довбуші». Первісний, як цілість, із безсумнівно більшою літературною 
вартістю — і другий, значно перероблений. Ця праця затягається аж до часу 
його хвороби, до червня 1937 року. Вже в санаторії робить останні поправки 
й диктує мені, бо сам не може писати. Скінчив тільки дві дії, а третю мав 
писати вдома на вакаціях. Вірив, що буде жити». («Перстені молодості».— 
С. 295).

Перша редакція лібретто була повністю опублікована в журналі «Жов
тень» (1965.— № 9.— С. 56— 102) і передруковувалась у пряшівському, 
нью-йоркському (за іншою машинописною копією) та обох київських ви
даннях.

Другу редакцію лібретто опублікував у нью-йоркському виданні С. Гор- 
динський. Зміст третьої дії Антонич узгодив з А. Рудницьким. На основі цьо
го змісту, як зазначає Ольга Олійник, «третю дію «Довбуша» написав оста
точно С. Гординський... Всі переробки, що їх робив покійний поет на дома
гання композитора, були зумовлені суто технічними оперними вимогами».

ПРОЗОВІ ТВОРИ

Політик

Подається за публікацією М. Ільницького: Літ. Україна.— 1981.— № 60. 
Перша публікація: Дзвони.— 1933.— № 4.

574



Три мандоліни

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).
Вірш «До новели «Три мандоліни» (див. розділ «Поезії поза збірками») 

має на одну строфу більше, ніж в автографі новели, і датований 5 квітня 
1933 р. Очевидно, цим самим часом може датуватись і сама новела.

На другому березі

Фрагменти незавершеного роману «На другому березі» в повному обсязі 
друкуються вперше за автографом (відділ рукописів Л Н Б). Два уривки з цих 
фрагментів друкувались у пряшівському та нью-йоркському виданнях творів 
Б.-!. Антонича, один з них — у «Пісні про незнищенність матерії». Автор
ський план роману, що де в чому відбігає від відомих нам фрагментів, див. 
у відповідному розділі нашого видання. Аналіз фрагментів роману «На дру
гому березі» та однойменної повісті, що входить до його складу і написана 
від імені Марка Мартовича, одного з головних персонажів роману, див. у 
монографії М. Ільницького: Богдан-Ігор Антонич.— С. 191—200.

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СТАТТІ

Монументальний реалізм

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 343—344. Перша публікація: 
Дажбог.— 1932.— № 2.

Дещо про нашу спортову термінологію

Подається за виданням: Вогні.— 1932.— № 4. Стаття, підписана крип
тонімом І. Ант., є ще одним свідченням широких мовознавчих зацікавлень 
поета. Так, у покажчику друкованих матеріалів та автографів Б.-І. Антони
ча (1989 ) зазн ач ен о , що в його архіві збереглися 300 аркуш ів  
бібліографічних виписок — фразеологічних матеріалів (виписки з прозових 
та поетичних творів українських авторів). Як писав С. Гординський у статті 
«Лабораторія Антонича» (Ми.— Варшава: 1939.— № 3), «Антоничеву уваж
ливість до слова показує найкраще його сумлінність, з якою він вишукував 
та перевіряв мовний матеріал; поетові чернетки, які ми маємо під рукою, 
незвичайно під цим оглядом цікаві і дають зразки поважної у цьому напрямі 
роботи. Там подані цілі десятки сторінок виписаних слів з їх відмінами та 
наголосами, слова мало вживані, нові рими тощо — за словниками Ізюмова, 
Голоскевича, Огієнка, Грицака й Киселівського, Паночіні та ін., не згаду
ючи численних цитат із сучасних українських та польських поетів... Най
важливіше, що ця робота була пророблена зовсім систематично; поет без
упинно збагачував свій мовний матеріал, чому на руку йшла, незалежно від 
поезії, спорідненість його студій із ділянки мовознавства».
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Літературні записки

Подаються за виданням: Вогні.— 1932.— №№ 7, 9.

Натхнення й ремесло

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ). В кінці тексту 
напис: д(алі) б(уде). Продовження не збереглось або не було написане.

«Головною подією французької літератури...»

Подається за виданням: Дзвони.— 1932.— № 10.— С. 686—687.

Криза сучасної літератури

Подається за виданням: Дзвони.— 1932.— № 12.— С. 778—783.

Національне мистецтво

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 330—338. Перша публікація: 
Карби. Мистецький збірник.— Львів, 1933. Перевидання — публікація М. 
Ільницького у зб.: Наука і культура. Україна.— Вип. 24.— Київ, 1990.

Між змістом і формою

Подається за виданням: Наука і культура. Україна.— Вип. 24.— Київ, 
1990 — С. 235—238.

Статтю написано з приводу книжки М. Рудницького «Між ідеєю і фор
мою» (1932). За  життя автора не друкувалась. Автограф зберігається у 
відділі рукописів ЛНБ.

Проти поменшування мистця

Подається за виданням: Карби. Мистецький збірник.— Львів, 1933.— 
С. 18.

Мистець пристрасті

Подається за виданням: Всесвіт.— 1990.— № 2 .— С. 133. Перша 
публікація: Дажбог.— 1933.— № 1.

«Ще не минув відгомін...»

Подається за виданням: Дзвони.— 1933.— № 3.— С. 149— 150.

Мішок веселого божка

Подається за виданням: Дажбог.— 1934.— № 1—2.— С. 21—24.
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Примітивна європеїзація

Подається за виданням: Вісник.— 1934.— № 2.— С. 127— 130. Статтю 
підписано псевдонімом «Зоїл». Розкриття псевдоніма — в анонімній репліці 
«Європеїзація пана Зоїла» (Дажбог.— 1935. — № 2.— С. 11).

Сторінка літературної скандалістики

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів Л Н Б). Статтю 
підписано псевдонімом «Мгр. Йорик».

Малий скандал з українською поезією в радіо

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Ярий, та не Ярий

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів Л Н Б).

Куток для еротоманів

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів Л Н Б). Статтю 
підписано псевдонімом «Мгр. Йорик».

Поезія по цей бік барикади

Подається за публікацією: Дзвін.— 1990.— № 5.— С. 114—116. (Пере
клад з польської М. Ільницького). Перша публікація: Зу^паїу.— 1934.— 
№ 4—5.— С. 3—4.

В цьому числі говорять письменники з гір

Подається за виданням: Дажбог.— 1934.— № 7.

Літературна порадня

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Відозва першого Всеукраїнського
з’їзду радянських письменників

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів Л Н Б).

Становище поета

Подається за виданням: Зібрані твори.— С. 340—342. Промову було ви
голошено автором при одержанні премії Товариства письменників і жур
налістів за збірку «Три перстені». Перша публікація: Назустріч.— 1935.— 
N9 4. Див. також повторні публікації М. Ільницького: 1) Літ. Україна.—
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1987.— № 31; 2) Наука 1 культура. Україна.— Вил. 24. — Київ, 1990. У 
монографії М. Ільницького «Богдан-Ігор Антонич» (С. 68) також читаємо: 
«Природними здаються нам слова визнання і вдячності Омару Хайяму, які 
знайшли ми в чернетках поета — у варіанті згаданої вище статті-промови 
«Становище поета». Антонич признається, що вчителем його є й «Омар Хай- 
ям, що в чарці холодив розпечені уста».

Як розуміти поезію

Подається за виданням: Назустріч.— 1935.— № 15.— С. 2—5.

Література безробітної інтелігенції

Друкується вперше за авторськими гранками (відділ рукописів ЛНБ). 

Сто червінців божевілля

Подається за виданням: Діло.— 1935.— № 156.

Ірина Вільде

Подається за публікацією Г. Дем’яна: Молодий буковинець.— 1989.— № 
11. Текст статті звірено з автографом (відділ рукописів ЛНБ), датованим 24 
січня 1936 р.

НАЧЕРКИ, ПЛАНИ, ФРАГМЕНТИ

Новели

Зміст 10 задуманих Б.-1. Антоничем новел друкується вперше за авто
графом (відділ рукописів ЛНБ). Перші 9 з них датовані вівторком, 31 січня 
1933 р., остання — суботою, 4 березня 1933 р.

План роману «На другому березі»

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів Л Н Б).

Гігі

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Даріо й Амелія, або Сентименталізм

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Пантеон муз

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).
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У залі було душно...

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів Л Н Б).

Випливаємо наверх

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Було літо, саме полудень...

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Сауаііегіа шагіпа

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).
Сатіїегіа тагіпа — морське лицарство (іпи).

Міщанин іде вгору

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛН Б).

Місто затихло

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛН Б).

Великий чин

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ).

Кімната в підміській віллі

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ), датованим 
29 липня 1936 р.

Проти розуму вірю, що місяць...

Подається за виданням: М. Ільницький. Богдан-Ігор Антонич.— С. 69—70. 

З зелених думок одного лиса

Подається за виданням: Перстені молодості.— С. 203—204. Перша 
публікація: Ми.— 1939.— № 3.

Поетичні фрагменти

Подаються за виданням: Зібрані твори.— С. 18—21; 356.

Теми не написаних віршів

Подаються за виданням: Зібрані твори.— С. 356.
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АВТОБІОГРАФІЯ. ЛИСТИ

Сиггісиїиш уііае

Друкується вперше за автографом (відділ рукописів ЛНБ), датованим 
1928 р., у перекладі з польської автора приміток.

Сиггісиїиш уііае — життєпис (латин.).

Лист до Є .-Ю . Пеленського, а також листи до одного з редакторів 
«Дзвонів», до редакції журналу «Перемога» та до І. Огієнка друкуються 
вперше за автографами (відділ рукописів Л Н Б). Фрагменти з листа до
І. Вільде друкуються за некрологом «Б.-І. Антонич не живе». — Світ мо
лоді.— 1937.— № 7—8. Два листи до матері, Ольги Антонич, надіслані по
етом незадовго до смерті з львівського санаторію, що мали б датуватися кін
цем червня або першими числами липня 1937 р., вперше опублікував 
М. Неврлі: Дукля.— 1967.— № 2.

Листи

М. Н. МОСКАЛЕНКО
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