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АНОТАЦІЯ 
 
Димовська А. К. Творчість Леся Гомона в контексті українського 

літературного процесу першої половини ХХ століття. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова, Одеса, 2019. 

Дисертація є комплексним дослідженням творчості Леся Гомона 

(Олександра Дмитровича Королевича) в контексті українського літературного 

процесу першої половини ХХ століття, ім’я котрого через низку політико-

ідеологічних обставин було надовго вилучено з читацького й наукового поля зору. 

Цим зумовлено історико-літературний та постколоніальний вектори  рецепції 

прози письменника.     

У роботі ґрунтовно вивчено історіографію життєвого та творчого шляху Леся 

Гомона, представлену переважно працями одеських та черкаських дослідників, 

систематизовано наявні в українському літературознавстві рецептивно-критичні 

концепції його письменницького доробку. Представлено докладний життєпис Леся 

Гомона із залученням архівних джерел, зокрема, матеріалів судово-слідчої справи 

письменника з архіву Управління Служби безпеки України в Одеській області. 

Визначено зв’язок творчості літератора із суспільно-політичними та мистецькими 

процесами першої половини XX століття. З урахуванням соціокультурних, 

естетичних та біографічних чинників, жанрових, стилістичних і тематичних 

новацій творчості розроблено умовну періодизацію творчого шляху Леся Гомона.   

Досліджено особливості поетики епічного доробку Леся Гомона в 

актуальних для першої половини ХХ століття фабульному й імітаційно-

пролетарському дискурсах. Визначено, що в оповіданні «Контрольні цифри» 

(1931) та повісті «Велетень з хворим серцем» (1932) утілено риси соцреалістичного 

канону – схематичність образів, звернення до популярної в масах робітничої теми, 

агітаційність, пропагандистська спрямованість, поділ персонажів за дихотомією 
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«свій» – «чужий», романтичний пафос, покликаний опоетизувати сіру й 

одноманітну радянську дійсність. Підкреслено кітчеву природу цих текстів, що 

розвинулася під упливом революційної романтики, осмислення процесу творення 

ідеального комуністичного майбутнього. Відзначено палімпсестну побудову 

повісті «Велетень з хворим серцем» та з’ясовано, що прометеївський міф у її основі 

– інтерпретанта, котра відкриває нові інтерпретаційні контексти; водночас це прояв 

радянського героїчного міфу з ознаками кітчу.  

Акцентовано кордоцентризм повісті «Куточок серця» (1932), який 

потрактовано як «філософію серця», елемент української ментальної свідомості, 

котрий проявляє себе в художніх творах на різних етапах літературного процесу 

через конфлікт розуму і серця, внутрішнє дисгармонійне роздвоєння персонажів, 

які намагаються серцем осягнути аксіологічно-онтологічні виміри свого існування. 

Так, у повісті про колективізацію на селі «Куточок серця» кордоцентризм 

проявляється у змалюванні «неканонічного» для соцреалізму типу радянського 

чиновника та його історії кохання. З’ясовано, що центральним мотивом роману 

«Голгофа» (1929–1933, вид. 1959) є Апокаліпсис як маркер перехідної доби, котрий 

реалізується через руйнування або перевертання етико-естетичної систем 

цінностей як конкретних персонажів, так і людства в цілому. Визначено ідейні 

домінанти роману про війну «Люди» (1942, вид. 1964) – автобіографічність, 

антропоцентризм та гуманістичний пафос, які, попри тенденційність та наявність 

елементів кітчу, зближують роман із реаліями історії, увиразнюють його художню 

правду.   

Встановлено, що однією з домінантних складових літературного процесу 

1920–1950-х років став соціокультурний феномен, визначений у психоаналітичній 

концепції Н. Зборовської як «колоніальний мазохізм». З’ясовано, що його 

залежницька сутність полягає в засвоєнні чужорідних цінностей, підміні понять, 

амбівалентному сприйнятті дійсності; мазохістська ж – у постійному пригніченні 

власного національного «я», невичерпному почутті провини перед своєю нацією. 

Виявлено кореляцію «колоніального мазохізму», який запропоновано також 

трактувати як «радянський інтелігентський мазохізм», із філософською 
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концепцією національної ідеї О. Забужко та постколоніальною реінтерпретацією 

художніх текстів, запропонованою О. Юрчук. На матеріалі творчості Леся Гомона 

та його сучасників виявлено й узагальнено характерні ознаки українського 

колоніального мазохізму як одного з найважливіших чинників самоусвідомлення 

українського письменства означеного періоду, такі як: комплекс меншовартості по 

відношенню до «братньої» російської культури; внутрішня роздвоєність 

особистості автора та його героїв, амбівалентні критерії буття; мотив підсвідомого 

почуття провини; колоніальне світосприйняття; імітація загальнодержавних 

оптимістичних настроїв; мазохістська іронія та самоіронія письменників.  

Ґрунтовно вивчено історію й теорію кітчу в літературі, котрий 

схарактеризовано, згідно з концепцією Т. Гундорової, як соціальну і культурну 

категорію, властиву масовому мистецтву, зокрема, белетризованим художнім 

творам 1920–1930-х років, позначеним ідеологічними маркерами; досліджено 

зв'язок кітчу з революційним авангардом на рівні принципів художнього 

конструювання нової реальності. Акцентовано увагу на механізмі трансформації 

револоційно-романтичної прози митця в пролетреалістську й контекстуально 

порівняно її з творчістю сучасників – А. Головка, О. Копиленка, А. Любченка, 

І. Микитенка, О. Слісаренка, Миколи Хвильового, також амбівалентною, 

позначеною кризовим світосприйняттям, зміною концептуальних засад.   

Досліджено динаміку прози Леся Гомона, рух від революційно-

романтичного пафосу, через пошуки в неореалістичному ключі й залучення 

авангардних тенденцій – до стійкого вкорінення в офіційно-ідеологічному дискурсі 

соціалістичного реалізму, оскільки пік творчої активності митця збігся з періодом 

зародження, становлення та штучного насаджування в культурі єдиного офіційного 

методу радянського мистецтва. Чимало уваги приділено витокам нової 

соцреалістичної парадигми 1930-х років, у межах якої виокремлено три потужних 

дискурси, поява котрих зумовлена основними векторами політики партії – 

індустріалізацією, колективізацією й антирелігійною пропагандою: виробничо-

побутовий, колгоспний / сільський та антирелігійний / атеїстичний,  окреслено їх 

тематичну, жанрову і стильову специфіку. З’ясовано, що кожен з цих дискурсів 
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послуговується відповідним типом кітчу; узагальнено притаманні їм риси поетики: 

особливі типи героїв (робітників і селян) та антигероїв (представників духовенства, 

релігійних громад, шпигунів); міфологізацію соцреалістичної дійсності; 

уніфікованість жанрових різновидів; масовість, доступність, шаблонність; 

наявність упізнаваних іконічних образів-емблем; мажорну тональність, утопічно-

оптимістичний фінал із викриттям і покаранням «класових ворогів» та окресленням 

подальших світлих перспектив героя-робітника / трудового колективу / 

індустріального об’єкту). Значущими для вивчення специфіки соцреалістичної 

словесності стали праці Ю. Коваліва, У. Федорів, О. Філатової, В. Хархун.   

Встановлено, що художні пошуки, репрезентовані в прозі Леся Гомона 1930-

х років (повістях «Велетень з хворим серцем», «Куточок серця», романі «Голгофа») 

корелюють з естетико-стильовою практикою А. Головка («Бур’ян», «Можу»), 

В. Ґжицького («Захар Вовгура»), Г. Епіка («Перша весна»), В. Кузьмича («Крила»), 

Івана Ле («Роман міжгір’я»), А. Любченка («Чужі»), І. Микитенка («З гарячих 

днів»), А. Шияна («Магістраль»), Ю. Шовкопляса («Інженери»). Відзначено 

глибину психологізму, тяжіння до експериментальних пошуків на рівні поетики й 

стилістики, котрі увиразнюють прагнення письменників вийти за рамки штучно 

нав’язаного канону.  

Проаналізовано останній роман «Люди» Леся Гомона в контексті літератури 

воєнних літ («Україна в огні» О. Довженка, «Людина і зброя» Олеся Гончара, 

«Кінчався вересень 1941» І. Сенченка), окреслено специфіку мілітарної прози 

1940–1950-х років (пасіонарність, емоційність, полум’яність образів, звернення до 

модерністських концептуальних засад, таких як гармонія / хаос, війна / мир, життя 

/ смерть, добро / зло), котра, відкинувши на другий план зображення ідеологічно 

правильних канонічних героїв та обставин, засвідчує виклик попередній 

літературній традиції мирних 30-х років.       

Доведено, що причетність до розробки найпопулярніших у соцреалізмі тем – 

робітничої («Велетень з хворим серцем»), селянської («Контрольні цифри», 

«Куточок серця»), антирелігійної («Голгофа») – не знецінює художньо-естетичної 

вартості доробку Леся Гомона. Його творчість – це своєрідні експериментальні 
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спроби письменника віднайти себе в межах узаконеного канону мистецтва, 

позначені усе ж елементами вільного, незаангажованого художнього світогляду й 

тяжінням до романтизації образів, підвищеною увагою до внутрішнього світу 

персонажів, їхньої самоідентифікації в новому світі.  

Ідейно-художні виміри творчості Леся Гомона потверджують її важливе 

місце в літературному процесі першої половини ХХ століття. Проза письменника 

відображає ключові культурно-мистецькі й суспільно-ідеологічні тенденції та 

мистецькі пошуки 1920–1940-х років: від революційного романтизму й 

неореалізму до вимушеного творчого самообмеження та спроби художньої 

самореалізації в межах соцреалістичного канону, у якому все ж простежується його 

творча самобутність, не асимільована до кінця офіціозом.  

Пропоноване дисертаційне дослідження є спробою повернення в історію 

літератури та комплексного вивчення творчості Леся Гомона в контексті 

українського літературного процесу першої половини ХХ століття. Подальші 

перспективи дослідження окреслено в компаративних студіях  доробку митця у 

площині колоніального дискурсу національних літератур пострадянського 

простору та світової літератури ХХ століття.    

Ключові слова: антропоцентризм, ідеологічний кітч, імітатлітература, 

«колоніальний мазохізм», кордоцентризм, революційно-романтичний кітч, 

соціалістичний реалізм, фабульність. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ANNOTATION 

Dymovska A. K. Creativity of Les Gomin in the context of the Ukrainian 

literary process of the first half of the twentieth century. – The qualifying scientific 

work by rights of the manuscript. 

The thesis for obtaining a scholarly degree of Candidate of Philological Sciences 

in speciality 10.01.01 – Ukrainian literature. – Odesa I. I. Mechnikov National University, 

Odesa, 2019. 

The dissertation is a comprehensive study of the works of Les Gomin (Oleksandr 

Dmytrovych Korolevych) in the context of the Ukrainian literary process of the first half 

of the twentieth century, whose name has long been removed from readership and 

scientific field of view due to a number of political and ideological circumstances. 

Accordingly, historical-literary and post-colonial vectors of the reception of the prose of 

the writer are proposed.  

The work thoroughly examines the historiography of Les Gomin's life and career 

path, represented mainly by the works of Odesa and Cherkasy researchers, and systemizes 

receptive-critical concepts of his writings in Ukrainian literary studies. The detailed 

biography of Les Gomin with the involvement of archival sources, in particular, materials 

of the forensic investigation of the writer from the archive of the Security Service of 

Ukraine in Odesa region is presented. The connection of the works of the writer with 

socio-political and artistic processes of the first half of the twentieth century is 

determined. In accordance with socio-cultural, aesthetic and biographical factors, genre, 

stylistic and thematic innovations of creativity, a conditional periodization of Les Gomin's 

creative career is proposed.  

The peculiarities of the poetics of Les Gomin's epic works in the fable and 

imitation-proletarian discourses relevant to the first half of the twentieth century are 

investigated. It is determined that in the story “Control numbers” (1931) and the story 

“Giant with a sick heart” (1932) embodies the features of social-realistic canon – 

schematics of images, appeal to the topic of work popular in the masses, agitation, 

propaganda, division of characters according to dichotomy “own” – “stranger”, romantic 
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pathos, intended to epitomize the gray and monotonous Soviet reality. The kitsch nature 

of these texts, which developed under the influence of revolutionary romance, an 

understanding of the process of creating an ideal communist future emphasized. The 

palimpsest composition of the story “Giant with a sick heart” is noted and it is found out 

that the Promethean myth at its core is an interpreter that opens new interpretive contexts; 

at the same time, it is a manifestation of the Soviet heroic myth with kitsch characters. 

Cordocentrism of the story “Corner of the Heart” (1932), which is interpreted as a 

“philosophy of the heart”, an element of the Ukrainian mental consciousness, which 

manifests itself in the works of art at various stages of the literary process through conflict 

of mind and heart, inner disharmonious split of characters, trying to comprehend 

axiological and ontological dimensions of their existence with their hearts. Thus, in the 

story about collectivization in the village “Corner of the Heart”, cordocentrism is 

manifested in the depiction of a “non-canonical” type of Soviet official and his love story 

for social realism. It has been found that the central motive of the novel “Golgotha” 

(1929–1933, ed. 1959) is the Apocalypse as a marker of a transitional age, which is 

realized through the destruction or inversion of the etho-aesthetic value systems of both 

individual characters and humanity as a whole. The ideological dominant of the novel 

about the war “People” (1942, ed. 1964) – autobiographical, anthropocentrism and 

humanistic pathos, which, despite the tendency and presence of elements of kitsch, bring 

the novel closer to the realities of history, express its artistic truth.  

It has been established that one of the dominant components of literary process of 

1920-1950 was a social and cultural phenomenon, defined in the psychoanalytic concept 

of N. Zborovska as “colonial masochism”. It has been found out that its addictive essence 

consists in assimilation of strange values, change of concepts, ambivalence of perception 

of reality; masochistic is in the constant oppression of one’s own national “self”, an 

inexhaustible sense of guilt before one’s own nation. The correlation between “colonial 

masochism”, which is proposed to be interpreted as “Soviet intellectual masochism”, with 

the philosophical conception of O. Zabuzhko’s national idea and the postcolonial 

reinterpretation of artistic texts proposed by O. Yurchuk is revealed. The material of Les 

Gomin and his contemporaries’ works reveals and generalizes the characteristic features 
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of Ukrainian colonial masochism as one of the most important factors of self-awareness 

of Ukrainian writing of a certain period, such as: the inferiority complex in relation to the 

“brotherly” Russian culture; inner split of the author’s personality and his characters, 

ambivalent criteria of being; the motive of a subconscious sense of guilt; colonial 

worldview; imitation of national optimistic sentiments; masochistic irony and self-irony 

of writers.  

A thorough study of the history and theory of kitsch in literature, characterized 

according to T. Hundorova’s conception as a social and cultural category peculiar to mass 

art, in particular, fictionalized by works of art of the 1920s and 1930s, marked by 

ideological markers was analyzed; the connection of kitsch with the revolutionary 

vanguard at the level of the principles of artistic construction of the new reality is 

investigated. The attention is paid to the mechanism of transformation of revolutionary-

romantic prose of the artist into the proletarian realist and contextually compared to the 

work of his contemporaries – A. Holovko, O. Kopylenko, A. Liubchenko, I. Mykytenko, 

O. Slisarenko, Mykola Khvylovyi, also ambivalent, denoted by the holy, changing the 

conceptual framework. 

The dynamics of Les Gomin's prose, movement from revolutionary-romantic 

pathos, through the search for neo-realistic keys and the involvement of avant-garde 

tendencies – to the steady rooting in the official-ideological discourse of socialist realism, 

as the peak of creative activity of the artist coincided with the period of onset, 

establishment and artificial propagation in the culture of a uniform official method of 

Soviet art was researched. Much attention has been paid to the origins of the new socialist 

realistic paradigm of the 1930s, within which three powerful discourses have been singled 

out, the emergence of which is predetermined by the main vectors of party politics – 

industrialization, collectivization, and anti-religious propaganda: industrial and 

household, kolkhoz / rural and anti-religious / atheistic, their thematic, genre and style 

specifics was defined. It has been found that each of these discourses is served by a 

corresponding type of kitsch; generalized traits of poetics: special types of heroes 

(workers and peasants) and antiheroes (representatives of the clergy, religious 

communities, spies); the mythologization of socialist realism; uniformity of genre 
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varieties; mass, accessibility, pattern; the presence of recognizable iconic emblems; a 

major tone, a utopian-optimistic finale with exposing and punishing "class enemies" and 

outlining further bright prospects of the hero-worker / labor collective / industrial entity). 

The works of Y. Kovalyov, U. Fedorov, O. Filatova, V. Harhun became significant for 

the study of the specifics of socialist realism.  

It has been established that artistic searches represented in Les Gomin's prose of 

the 1930s (in the stories “Giant with a Sick Heart”, “Corner of the Heart”, in the novel 

“Golgotha”) correlate with the aesthetic and stylistic practice of A. Holovko (“Weed”,  

“I Can”), V. Gzhytskyi (“Zakhar Vovgura”),      H. Epik (“The First Spring”), V. Kuzmych 

(“Wings”), Iwan Le “Novel of Mizhhiria”), A. Liubchenko (“Strangers”), I Mykytenko 

(“From Hot Days”), A. Shyian (“Major highway”), Yu. Shovkoplias (“Engineers”). The 

depth of psychologism, the desire for experimental searches at the level of poetics and 

stylistics, expressing the writers’ desire to go beyond the artificially related canon are 

noted. 

The last novel "People" by Les Gomin has been analyzed in the context of the 

literature of the war years (“Ukraine on fire” by O. Dovzhenko, “Man and weapon” by 

Oles Gonchar, “September of 1941 was ending” by I. Senchenko), the specifics of the 

militaristic prose of 1940-1950s (passionarity, emotionality, flamboyance of images, 

appeal to modernist conceptual foundations such as harmony / chaos, war / peace, life / 

death, good / evil), which having cast aside images of ideologically correct canonical 

heroes and circumstances , testifies to the challenge of the previous literary tradition her 

peaceful 30s. 

It has been proved that involvement in the development of the most popular topics 

in social realism – working (“Giant with a sick heart”), peasant (“Control number”, 

“Corner of the heart”), anti-religious (“Golgotha”) – does not detract from the artistic and 

aesthetic value of Les Gomin’s work. His work is a kind of experimental attempts of the 

writer to find himself within the legal canon of art, marked by the elements of a free, 

unfocused artistic worldview and the desire for romanticization of images, increased 

attention to the inner world of characters, their self-identification in the new world.  
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Ideological and artistic dimensions of Les Gomin's work confirm its important place 

in the literary process of the first half of the twentieth century. The prose of the writer 

reflects the key cultural-artistic and socio-ideological tendencies and artistic pursuits of 

the 1920s-1940s: from revolutionary romanticism and neo-realism to forced creative self-

restraint and the attempt of artistic self-realization within the social-realistic canon, in 

which his creative originality, not assimilated by formality to the end is still observed.  

The suggested dissertation research is an attempt to return to the history of literature 

and a comprehensive study of Les Gomin’s works in the context of Ukrainian literary 

process of the first half of the twentieth century. Further perspectives of the study are 

outlined in the comparative studios of the work of the writer within the colonial discourse 

of national literatures of the post-Soviet space and world literature of the twentieth 

century. 

Key words: anthropocentrism, ideological kitsch, imitation literature, “colonial 

masochism”, cordocentrism, revolutionary-romantic kitsch, social realism, fable. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Примітним для сучасного українського 

літературознавства є неослабний інтерес до письменницьких постатей першої 

половини ХХ століття (доби «розстріляного відродження» зокрема), активне 

вивчення яких розпочалося на зламі 1980–1990-х років і досягнуло свого апогею 

у 2000-х. Упродовж останніх років учені знову і знову актуалізують забуті імена 

і твори вітчизняних майстрів слова – складники літературного процесу, які через 

низку політико-ідеологічних обставин були надовго вилучені з читацького 

й наукового поля зору. З-поміж таких постатей і продуктивний український 

літератор Лесь Гомін (справжнє ім’я та прізвище – Олександр Дмитрович 

Королевич, 1900–1958) – прозаїк, літературний критик, журналіст, науковець, 

педагог, активний учасник літературного життя свого часу, редактор літературно-

критичних журналів, дослідник українського фольклору тощо. Пропоноване 

дослідження покликане систематизувати, науково осмислити художній доробок 

письменника й окреслити його місце в українському літературному процесі 1920–

1950-х років.  

Постать Леся Гомона виформувалася в українському письменстві в 1920-х 

роках. Її стильовим маркером став тоді революційний романтизм, котрий у 1930-х 

роках переріс в імітатлітературу соцреалізму. Та навіть уміння прозаїка триматися 

«правильного» партійного курсу в мистецтві не вберегло його від політичних 

репресій і подальших болісних цькувань у суспільстві як «ворога народу», що, 

зрештою, пришвидшило дочасний відхід літератора із життя, спричинило 

десятиліття замовчування його творчого доробку. Лесь Гомін не належав до 

знакових постатей свого часу, його ім’я не гриміло на всю Україну. Разом з тим, 

творча доля письменника була пов’язана з кількома містами – Києвом, Черкасами, 

Одесою, Ніжином, де Лесь Гомін був активним учасником літературного та 

громадського життя, був знайомий з багатьма письменниками, працював у сфері 

літературно-критичної періодики, друкувався. З точки зору літературного 

краєзнавства, котрому, на відміну від історії літератури, не притаманна «строга 
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сепарація та диференціація письменників за їхніми творчими здібностями» [15, 5], 

усі вияви літературного життя становлять інтерес для дослідників, адже саме їх 

комплексне вивчення і дозволяє будувати певні градації та структурувати 

літературний процес відповідно до актуальної моделі історії літератури. 

Соціокультурні зміни, пов’язані зі здобуттям Україною незалежності, 

зумовили потребу переосмислення національної ідентичності, актуалізували в 

українській гуманітаристиці методологічний підхід, відомий сьогодні як 

«постколоніальна теорія». Майже тридцятилітня традиція постколоніальних 

досліджень в українському літературознавстві (починаючи з Марка Павлишина), 

орієнтована на західні методології, попри свою різновекторність (О. Сінченко 

відзначає постмодерний – за М. Павлишиним – та націологічний – за  

П. Іванишиним – постколоніалізми [175, 112]) та полемічність, і в ХХІ ст. 

залишається однією з провідних для реінтерпретації текстів та осмислення 

постатей доби українського імперського минулого, до яких належать і 

соцреалістичні твори з їх авторами. Т. Гундорова стверджує, що «досвід України, 

яка перебуває в ситуації напівколоніальної залежності, починаючи із XVII століття, 

і яка пережила важкий досвід тоталітарної колонізації у ХХ столітті, особливо 

надається до застосування постколоніальної методології, яка демаскує відкриті і 

приховані механізми колоніального і неоколоніального поневолення» [157, 8]. На 

думку О. Юрчук, «українські філологічні постколоніальні студії мають системніше 

враховувати напрацювання постколоніальної теорії як сукупності ідей, поглядів, 

концепцій, орієнтованих на дослідження культурної спадщини колоніального 

минулого шляхом інтерпретації імперського та колонізованого дискурсів, їх 

взаємодії та взаємовпливів» [225, 16]. Визнанням необхідності осмислення 

«українських втрат», «спричинених імперською експансією» [225, 20], та минулого 

колоніального досвіду, прагненням долучитися до процесу деконструкції 

імперських (колоніальних) структур  та, водночас, «конструювання українського 

національного “обличчя”» [225, 4]  зумовлено базування пропонованого 

дослідження постаті Леся Гомона в контексті українського літературного процесу 
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першої половини ХХ століття на методологічному підґрунті постколоніальної 

критики.         

Огляд наукових джерел із проблеми переконує у відсутності комплексного і 

ґрунтовного дослідження художньої спадщини Леся Гомона, хоча слід відзначити 

вагомий внесок у вивчення доробку письменника одеської філологічної школи – 

професорів та викладачів Одеського національного університету імені  

І.І. Мечникова І. Дузя [70], А. Недзвідського [142],  

Н. Пашковської [144; 150], Є. Прісовського [158]. В історіографії його творчості 

вирізняємо позначені ідеологічними штампами нариси й літературні портрети 

авторства Л. Баніти [6], А. Іщука [81; 82], І. Романченка [168], створені головно в 

1960-70-х роках. У 1990-х з’являються вже менш тенденційні літературно-критичні 

публікації А. Недзвідського [143], М. Сороки [180]. Літературознавчі студії 

початку ХХІ століття ім’я письменника згадують у контексті історії політичних 

репресій 1930-х років (нариси О. Мазуренко [130], Л. Кураса [159, 197-198]  

В. Поліщука [155, 82-84] тощо). Однак досі вченими не зроблено належного 

системного аналізу творчості Леся Гомона, не схарактеризовано її проблемно-

стильових домінант, не з’ясовано місця й ролі доробку прозаїка в українському 

літературному процесі першої половини ХХ століття, що посилює значущість 

пропонованого дослідження. Давно назріло неупереджене висвітлення творчості 

Леся Гомона в цілісності його набутку (включно із соцреалістичним сегментом) із 

позицій сучасних теоретико-методологічних практик.   

Слушною є думка науковця А. Посохової, яка наполягає на необхідності 

одночасного двостороннього дослідження: літературного процесу через персоналії, 

а творчості кожного окремого письменника – через контекст як площину 

поєднання літературно-художнього твору з позатекстовою реальністю, у якій його 

було створено [156, 327]. Залучення контексту до аналізу художнього твору 

засвідчує належний рівень його розуміння й адекватної інтерпретації реципієнтом, 

до того ж широкий літературний контекст – це не лише сукупність творів 

письменників-сучасників, а й літературний напрям, у межах якого написаний 

певний твір; творчий шлях автора; історія написання твору; літературна діяльність 
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попередників, сучасників, послідовників автора твору; відомості про історико-

культурний та авторський стилістичний контекст твору [156, 328]. Визначення 

контексту для того чи того твору мусить підпорядковуватися певним принципам 

відбору, які зумовлюють категоріальну цілісність художнього явища, – 

художньому методу, образності, жанру, тематиці тощо.    

При виборі контексту (художніх творів та авторів), залученого до аналізу 

літературної спадщини Леся Гомона, було взято до уваги такі маркери, як 

спільність художнього методу, суголосність тематики, наявність споріднених 

поетикальних особливостей (пов’язаних, зокрема, із категорією кітчу та його 

функціюванням у літературі 1920–1950-х років). Важливими для дисертаційного 

дослідження стали також філософія української ідеї О. Забужко як «самостійна 

інтелектуальна течія», присвячена осмисленню «сутності і сенсу національного 

буття» [75, 115] і поняття колоніального мазохізму, зартикульоване свого часу  

Н. Зборовською [76, 289]: вони підказали постаті українських митців слова, 

з долями яких простежуємо психоаналітичні паралелі в життєтворчості Леся 

Гомона.  

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

виконано на кафедрі теорії літератури та компаративістики Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова в рамках наукової проблеми 

кафедри: «Художня література у філософсько-естетичному вимірі», номер 

державної реєстрації 0111U005723. Тему дисертації затверджено Вченою радою 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (протокол № 6 від  

17 лютого 2015 року), відповідно до рішення Бюро наукової ради з проблеми 

«Класична спадщина та сучасна художня література» при Інституті літератури 

імені Т. Г. Шевченка НАН України (протокол № 3 від 04 листопада 2014 року). 

Мета дисертаційного дослідження – визначити проблемно-тематичну й 

жанрово-стильову своєрідність художньої спадщини Леся Гомона в контексті 

українського літературного процесу першої половини ХХ століття, простежити 

динаміку творчих пошуків та з’ясувати характерні риси прозового доробку 

письменника.   
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Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

- дослідити архівні, довідкові та літературно-критичні джерела й 

висвітлити біографію Леся Гомона, укласти періодизацію його творчого 

шляху;   

- систематизувати наявні в українському літературознавстві рецептивно-

критичні концепції художнього доробку письменника;  

- визначити концептуальні засади творчості митця, дослідити їх кореляцію 

з соцреалістичною парадигмою в літературі; 

- охарактеризувати особливості змістової організації та специфіку 

внутрішньої форми прози Леся Гомона; 

- проаналізувати проблемно-тематичний та жанрово-стильовий аспекти 

художньої спадщини письменника; 

- простежити типологічні зв’язки прози Леся Гомона з творами українських 

письменників першої половини ХХ століття;  

- дослідити кітчеву специфіку доробку прозаїка в контексті 

імітатлітератури «пролетреалізму», зокрема такі типи кітчу, як 

виробничо-побутовий, колгоспний / сільський, антирелігійний;  

- з’ясувати естетико-стильові й поетикальні особливості воєнної прози Леся 

Гомона в контексті української літератури про Другу світову війну; 

- окреслити місце творчості Леся Гомона в українському літературному 

процесі 1920–1950-х років. 

Об’єктом дослідження слугують життєпис і творчий набуток Леся Гомона, 

а також українське культурно-історичне й літературне середовище 1920–1950-х 

років.  

Предмет дослідження – ідейно-художні та стильові особливості прози Леся 

Гомона в контексті українського літературного процесу першої половини 

ХХ століття. 

Матеріал дослідження: оповідання «Контрольні цифри» (1931), повісті 

«Велетень з хворим серцем», «Куточок серця» (1932), романи «Голгофа» (1933), 

«Люди» (1943–1945) Леся Гомона; архівна справа Леся Гомона (О.Д. Королевича) 
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148-п; повісті «Можу» (1922), «Зелені серцем» (1924), роман «Бур’ян» (1927)  

А. Головка; роман «Людина і зброя» (1960) Олеся Гончара; роман «Захар Вовгура» 

(1932) В. Ґжицького; кіноповість «Україна в огні» (1943) О. Довженка; повість 

«Перша весна» (1931) Г. Епіка; оповідання «Архітектурна історія», «Будинок, що 

на розі» (1923) О. Копиленка; роман «Крила» (1930) В. Кузьмича; «Роман міжгір’я» 

(1927-1933) Івана Ле; оповідання «Проста історія» (1930), «Чужі» (1923)  

А. Любченка; оповідання  «Без пристановища», «З гарячих днів» (1924)  

І. Микитенка; оповідання «Кінчався вересень 1941» (1945) І. Сенченка; оповідання 

«Божевільний трамвай» (1928), «Драма в темному коридорі» (1929), новели 

«Випадкова сміливість», «Запалівська історія» (1930) О. Слісаренка; нарис 

«Майбутні шахтарі» (1932), новела «Юрко» (1922) Миколи Хвильового; роман 

«Магістраль» (1934) А. Шияна; роман  «Інженери» (1934-1937) Ю. Шовкопляса.    

Теоретико-методологічна основа дослідження. Стратегію дисертації 

розроблено з урахуванням праць дослідників українського літературного процесу 

першої половини XX ст. В. Агеєвої, В. Дончика, Л. Кавун, Ю. Коваліва, Г. Костюка,  

М. Наєнка, В. Поліщука, В. Саєнко, М. Шкандрія, Н. Шляхової та ін. Важливим 

підґрунтям студії стали загальнофілософські та психоаналітичні дослідження  

М. Бахтіна, Ю. Винничука, Я. Гнатюка, В. Джеймса, О. Забужко, Н. Зборовської, 

С. Ярмуся. Значний вплив на формування методологічного апарату роботи мали 

також студії українських та зарубіжних науковців, присвячені питанням 

постколоніальної критики та соцреалізму як радянської естетичної системи, 

тлумаченню соцреалістичного кітчу як масової літератури (праці Н. Бернадської, 

В. Вовкуна, В. Воздвиженського, Б. Гройса, Т. Гундорової,  

К. Ґрінберга, Є. Добренка, С. Журби, К. Кларк, М. Литовської, Д. Наливайка,  

Л. Сауленко, Т. Свербілової, О. Сінченка, О. Філатової, У. Федорів, В. Хархун,  

О. Юрчук, А. Яковлевої).     

Специфіка теми зумовила комплексний підхід до вибору методів 

дослідження, що дали змогу ґрунтовно вивчити різні аспекти творчості Леся 

Гомона. Так, за допомогою культурно-історичного методу досліджено й 

узагальнено основні закономірності літературної епохи першої половини ХХ 
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століття, з’ясовано їх вплив на формування творчих принципів Леся Гомона. 

Описово-аналітичний та порівняльно-типологічний методи уможливили аналіз 

специфіки суспільно-мистецької ситуації в Україні 1920–1950-х років, визначення 

спільних та відмінних проблемно-стильових рис досліджуваних творів. 

Історіографічний та джерелознавчий методи було залучено з метою вивчення 

літературно-критичних джерел, присвячених творчості Леся Гомона, від 

прижиттєвих до сучасних, зокрема, документів із судово-слідчої архівної справи 

письменника. Структурно-семіотичний застосовано в ході аналізу образної 

системи, символів-кодів, жанрово-тематичних особливостей соцреалістичних 

творів 1930-х років. Завдяки біографічному, контекстуальному, системному 

методам окреслено місце творчого доробку Леся Гомона в цілісному 

літературному процесі України; герменевтичний метод та окремі методи 

постколоніальної критики залучено з метою глибинної інтерпретації 

соцреалістичних текстів та їх пере-прочитання у суспільно-політичних умовах 

сьогодення. 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що вперше в 

українському літературознавстві здійснено спробу комплексного аналізу прози 

Леся Гомона в контексті літературного процесу першої половини XX століття; 

розкрито динаміку ідейно-художніх пошуків письменника; визначено проблемно-

тематичні акценти та жанрово-стильові особливості поетики його творів; 

окреслено місце й роль митця в новітньому українському письменстві. Оскільки 

життєпис і творчість Леся Гомона досі мало вивчені, а радянські джерела не дають 

повних і правдивих відомостей із проблеми, зокрема, приховують факти репресій 

щодо літератора, було ретельно досліджено його судово-слідчу справу з архіву 

Управління Служби безпеки України в Одеській області, уперше оприлюднено 

низку важливих документів. 

Теоретичне значення роботи полягає в комплексному підході до аналізу 

художньої картини світу в прозі Леся Гомона з урахуванням теоретичних засад 

соцреалізму, узагальненні особливостей кітчу як одного з вимірів художньої 

літератури 1920–1950-х років, увиразненні розуміння явища «колоніального 
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мазохізму», його причин та наслідків для української словесності. Виконане 

дослідження визначає та поглиблює місце й роль Леся Гомона в літературному 

процесі першої половини ХХ століття.     

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання для підготовки відповідних розділів підручників, у лекційних курсах 

з історії української літератури ХХ століття, літератури рідного краю, при 

проведенні семінарських і практичних занять, у розробці спецкурсів і 

спецсемінарів, а також під час вивчення літературного процесу цього періоду та 

написання курсових і дипломних робіт. 

Особистий внесок здобувача.   Роботу виконано самостійно, без участі 

співавторів. Результати дисертаційної роботи, наукові публікації й апробація є 

повністю особистим здобутком автора.   

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження було 

оприлюднено у доповідях на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи» (Одеса, 2014), 

Всеукраїнській  науковій конференції «Література й історія» (Запоріжжя, 2016),  

ІІ Міжнародній науковій конференції «Слов’янські студії» (Миколаїв, 2017),  

ХV Всеукраїнській науковій конференції молодих філологів «VIVAT 

ACADEMIA»: «Національно-визвольні змагання в українській літературі» (Львів, 

2017), Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції 

«Комунікативний дискурс у полікультурному просторі» (Миколаїв, 2017), 

Міжнародній науковій конференції «Свобода в українській літературі: від свободи 

творчості до свободи сприйняття» (Харків, 2017), Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні філологічні дослідження: поєднання 

інноваційних і традиційних підходів» (Тбілісі, Грузія, 2018), Міжнародній 

мультидисциплінарній конференції «Наука і техніка сьогодення: пріоритетні 

напрями розвитку України та Польщі» (Воломін, Польща, 2018), 6-ій науково-

практичній конференції «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи 

подолання» (Одеса, 2018), Наукових читаннях, присвячених пам’яті доктора 

філологічних наук, професора Нонни Михайлівни Шляхової (Одеса, 2018), 
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Всеукраїнській науковій конференції «ОРБІТИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА», 

присвяченій 100-річчю доктора філологічних наук, професора Григорія 

Андрійовича В’язовського (Одеса, 2019).   

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 12 наукових 

статтях, із-поміж яких 1 уміщено в закордонному науковому фаховому виданні,  

2 – у закордонних збірниках матеріалів наукових конференцій, 7 – у фахових 

виданнях України; у 2 публікаціях матеріалів наукових конференцій; 

в 1 додатковій праці (окремою книгою видано матеріали до вивчення творчості 

Леся Гомона; упорядник, автор вступної статті – А. К. Димовська). Загальний обсяг 

публікацій – 9,42 др. арк.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, 

який нараховує 228 позицій (з них 32 – іноземні), 2 додатків. Повний обсяг роботи 

– 218 сторінок, із яких 188 – основного тексту (9,78 др. арк.). 
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РОЗДІЛ 1. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ЛЕСЯ ГОМОНА.  

НАУКОВО-КРИТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА 

 

Однією зі знакових сторінок історії України, нашої культури й літератури 

зокрема, є доба «розстріляного відродження», позначена натхненною діяльністю 

унікального грона яскравих вітчизняних талантів в умовах модернізації духовного 

буття, примітної для всієї тогочасної Європи. Воднораз, ніби на противагу 

гуманістичному пафосові нової ренесансної доби, середина ХХ століття стає 

епохою жорстоких репресій, спрямованих на винищення української культури й 

народу. Про злочини сталінського режиму нині багато сказано й написано, однак 

усе ще залишаються численні нез’ясовані факти й невисвітлені долі заручників, 

жертв тоталітаризму, не відновлено їхні чесні імена. «“Білі плями”, за усунення 

яких українські дослідники активно взялися наприкінці 80-х років, – писав на 

початку 1990-х відомий літературознавець В. Дончик, – явище, що склалося лише 

за обставин тоталітарного режиму, жахливий парадокс абсурдної доби. Це 

можливо було в нашому суспільстві, це чинилося з реальними відомими 

біографіями й бібліографіями, з постатями, чиї сліди не загубилися в сивій давнині. 

“Білі плями” – це аж ніяк не загублені, забуті імена, це чорні сліди пожеж, 

свідомого винищення української культури» [80, 4–5]. Сьогодні, коли для 

дослідників фактично немає заборон, пошуковий інтерес до проблеми 

трансформується зі звичайної  когнітивної жаги науковців у справжній засіб 

формування нації як духовної єдності. А на сторожі цього процесу, за Л. Ревою, 

стоїть слово, зокрема розповіді про життя і творчість видатних діячів української 

літератури [163, 76].  

 

1.1. Біографія Леся Гомона (О. Д. Королевича) й історія вивчення його 

творчості 

Трагічним репрезентантом довго замовчуваної ренесансної когорти 

є Олександр Дмитрович Королевич (літературний псевдонім – Лесь Гомін) – 
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письменник, журналіст, літературознавець, критик, викладач вищої школи. 

У резолюції загальних зборів ВУСППу й «Молодняка» на доповідь т. Усенка 

«Перебудова роботи літературних організацій» (1932) про нього сказано з усією 

силою пролеткультівського ідеологічного розвінчування: «Унаслідок <…> хиб у 

творчості одеських письменників припущено ряд помилок ідеологічно-творчого 

порядку: у тов. Гомона “Контрольні цифри” показано боротьбу за колективізацію 

села силами тільки одного комсомолу й невірно оцінено, узагальнено стан, метод 

праці в сільському господарстві <…>. Загальні збори <…> категорично 

засуджують ту частину промови тов. Гомона, що він у ній став на позиції групової 

критики, виявивши критикобоязнь, ігноруючи безґрунтовно критику, що виходить 

з-поза меж ВУСПП’у й МОЛОДНЯКА» [164, 86–88].  

У 1930-х роках фрази на кшталт «помилки ідеологічно-творчого порядку» 

могли вартувати митцеві життя або принаймні кар’єри. Утім випадок Леся Гомона 

по-своєму унікальний: літератор і надалі жив та творив, однак був підданий 

жорсткій стагнації та замовчуванню. Тому навіть сьогодні ім’я Олександра 

Дмитровича Королевича мало відоме історикам літератури, критикам і, власне, 

читачам. 

У радянській літературознавчій історіографії добачаємо лише кілька 

наукових праць, присвячених Лесеві Гомону та, головно, його найвідомішому 

роману антирелігійного спрямування «Голгофа». З-поміж них до важливих ранніх 

публікацій належить розвідка «Лесь Гомін як письменник» (1932) І. Романченка 

[168]. Також деякі цінні відомості про життя і творчість літератора збережено на 

його малій батьківщині в Черкасах та в Ніжині, де митець тривалий час працював. 

Коротку нотатку про художника слова вміщує біобібліографічний словник 

«Українські письменники» (1965, за ред. О. І. Білецького), наводимо її текст 

повністю: «Гомін Лесь. Справжнє прізвище та ім’я: Королевич Олександр 

Дмитрович, Л. Лайлето, Л. Л., Л. Г., О. К. (1900–1958). Народився 30 (17) березня 

1900 р. в м. Черкасах в трудовій родині (батько був ломовим візником). Ріс і вчився 

в Черкасах. У 1918 р. виїхав до Києва і вступив до університету. Писати почав у 

1919 р. Перші оповідання, нариси, дрібні вірші надруковані були в тодішніх 
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газетах. У лютому 1920 р. вступив до Червоної Армії. З 1921 р. працював 

інструктором всеобучу в Києві. Завершив освіту у 1924 році. Деякий час працював 

у театрі в Черкасах, а потім протягом багатьох років – в редакціях газет “Радянська 

думка” (1924–1928), “Червоний орач” (1928–1929), “Чорноморська комуна” (1930 

–1934). З 1939 р. викладав українську літературу в Ніжинському педагогічному 

інституті. Під час війни учителював в школах Узбекистану. Повернувся до 

Ніжинського педінституту в квітні 1944 року. Помер в м. Черкасах зимою 1958 

року» [189, 321–322].  

Зауважимо, що це видання інформує про подробиці біографічного і творчо-

професійного змісту, подає стислий бібліографічний перелік (лише найвідоміших 

його творів), але ніяк не коментує особисте життя письменника й не згадує про 

репресії щодо нього. 

«Українська радянська енциклопедія» (1979, т. 3) також уміщує лаконічну 

довідку про літератора: «Гомін Лесь [справж. прізв., ім’я та по батькові – 

Королевич Олександр Дмитрович; 17(30).ІІІ.1900, Черкаси – 16.І.1958, там же] – 

український рад. письменник. Закінчив Київ. ін-т нар. освіти (1924). Писати і 

друкувати вірші, оповідання й нариси почав 1919. Належав до літ. організації 

«Гарт». Автор зб. оповідань «Контрольні цифри» (1931), п’єси «Маски» (1933), 

роману «Голгофа» (надруковано 1959; про реакційну суть сектантства), а також 

критичних праць» [188, 96]. 

Майже аналогічні відомості подає «Українська літературна енциклопедія» 

(1988): «Гомін Лесь [справж. – Королевич Олександр Дмитрович; 17(30). ІІІ.1900, 

Черкаси – 16.І.1958, там же] – укр. рад. письменник. Закінчив 1924  Київ. ін-т нар. 

освіти. У 1924–35 працював у редакціях газет Черкас і Одеси, редагував журн. 

«Металеві дні». З 1939 – викладач Ніжин. пед. ін.-ту. Друкувався з 1919. Був членом 

Спілки пролет. письменників «Гарт». Автор зб. оповідань «Контрольні цифри» 

(1931), повісті «Велетень з хворим серцем» (1932, про працю суднобудівників), 

п’єси «Маски» (1933). Романи «Голгофа» (надр. 1959) – на антиреліг. тему, «Люди» 

(надр. 1971) – про події першого року Великої Вітчизн. війни» [187, 451]. 
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Дещо більше інформації про художника слова почерпнемо з нарисів про 

нього письменників-сучасників і статей-рецензій. Так, перше (уже посмертне) 

видання його роману «Голгофа» супроводжує стаття видатного українського 

педагога, літературознавця й письменника А. О. Іщука «Про Леся Гомона і його 

роман  “Голгофа”» (1959). Ця праця, звісно ж, надмірно заідеологізована, проте 

окремі міркування про Леся Гомона як особистість у ній висловлено. А. О. Іщук 

наголошує на професійних якостях О. Д. Королевича-викладача, характеризує його 

як одного з кращих педагогів Ніжинського педінституту, «натхненного 

і талановитого керівника», глибокого науковця [81, 339]. У розвідці названо 

дослідницькі й публіцистичні друки Леся Гомона: статті «Пацифістський реалізм в 

антивоєнній літературі» (1932) [42], «Українські посли ходять по сейму горді 

і самовпевнені» (1931) [46], «До історії студентської забастовки 1905 р. в Ніжині» 

(1940) [103], «Минуле й сучасне Ніжинської вищої школи» (1940) [104], монографії 

«Визвольна війна 1648–1654 рр. у народній творчості» (1944) [36], «Українські 

народні думи та історичні пісні XVI – XVII ст.» (1959) [105]; висловлено один із 

перших критичних поглядів на «Голгофу».  

Стрімка популяризація роману «Голгофа» як антирелігійного твору в країні 

«войовничого атеїзму» пожвавлює інтерес до постаті Леся Гомона. Так, розлогу 

статтю «Бойове продовження прогресивної традиції» (1970) [142] пише про нього 

літературознавець, викладач Одеського держуніверситету А. В. Недзвідський. Ця 

розвідка містить критичний аналіз «Голгофи» в контексті всієї антиклерикальної 

спадщини українського письменства й торкається сторінок біографії літератора, 

насамперед одеського періоду його життя і творчості.  

Практично водночас, 1971 р., з’являється стаття  «Гімн людині» [70] учня 

професора А. В. Недзвідського, тодішнього викладача й декана філологічного 

факультету Одеського держуніверситету, професора І. М. Дузя. Вона написана як 

коментар до Гомонового роману «Люди», який вийшов 1971 р. в одеському 

видавництві «Маяк». Значення цієї праці полягає в тому, що вона оприлюднює нові 

факти з біографії Леся Гомона, досі не згадувані А. Іщуком, А. Недзвідським й 

академічними виданнями, а саме: подає відомості про молодість письменника, його 
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службу в лавах Червоної Армії під час громадянської війни, окремі штрихи про 

молдавський період життя і творчості прозаїка, його долю в роки Другої світової 

війни тощо. Є в статті І. М. Дузя і глибокий фаховий аналіз найвідоміших романів 

Леся Гомона – «Голгофи» й «Людей».  

Зауважимо, що наведені джерела до вивчення творчості письменника, попри 

їхню бібліографічну вартість, є надмірно заангажованими, необ’єктивними в 

ідеологічному плані, тобто позначеними маркерами офіційного радянського 

літературознавства. Однак більш якісну альтернативу знайти їм не можемо, 

оскільки й сьогодні і особистість письменника, і його творча спадщина не 

перебувають у фокусі актуального студіювання (про що промовисто свідчить повна 

відсутність дисертаційних досліджень із теми). По суті, після 1980-х років ім’я 

Леся Гомона зникає з наукового дискурсу й на ціле десятиліття забувається.  

Частково поновлюється інтерес до прозаїка на межі ХХ–ХХІ століть, коли 

в предметне поле дослідництва масштабно входить доба «розстріляного 

відродження». У цей період з’являються ґрунтовні комплексні розвідки 

літературного процесу України початку ХХ століття та праці локального 

характеру, котрі осмислюють долю та спадщину окремих митців  або ж певного 

літературного ареалу. Це, приміром, колективна монографія «З порога смерті: 

письменники України – жертви сталінських репресій» (1991, упорядник –  

О.Г. Мусієнко) [74], авторська монографія «Вінок лавровий, вінок терновий: 

Репресовані письменники Черкащини» (2000) В. Поліщука [155] тощо. Друге з 

наведених видань є для нас особливо цінним, оскільки містить нарис «Лесь Гомін 

– письменник і вчений» [155, 82–84].  

2003 року статтю про літератора публікує довідник «Провідники духовності 

в Україні» (за редакцією І. Кураса) [159, 197–198]. Побіжно згадує Леся Гомона у 

своїй збірці історичних есе «Балта: місто, освячене вічністю» (2005) [184, 137-138] 

й історик, краєзнавець Б. І. Сушинський. 

  2004 року Інститут історії України НАН України розпочинає роботу над 

великим проектом «Реабілітовані історією», однією з цілей якого є видання 

науково-документальної серії книг про кожну область України, які б розвінчували 
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державний терор радянської доби. 2006 року виходить друком п’ята книга проекту, 

присвячена Черкащині, у якій приділено увагу й Лесеві Гомону: коротка довідка 

про нього, вага якої – в оприлюдненні перших даних про репресії щодо 

письменника [162, 195–196], удало доповнена статтею «Голгофа автора 

“Голгофи”» [130, 281-283] завідувача відділу історії краю ХХ-ХХІ ст. Черкаського 

краєзнавчого музею О. Мазуренко. На наш погляд, саме поява цієї книги остаточно 

актуалізувала постать Леся Гомона в історії української літератури й літературному 

процесі другої половини ХХ століття, спричинила серйозний науковий і 

суспільний інтерес до митця. Так, невдовзі в Одеському обласному архіві УСБУ 

було віднайдено слідчу справу прозаїка (№ 148-п) і, зокрема, документально 

засвідчено факт репресій щодо нього: «Того ж 1935 року заарештували (в Одесі. – 

А. Д.) українського письменника Леся Гомона (О. Д. Королевич) і за 

звинуваченням у “контрреволюційній ідеології його творів” засудили до 3 років 

таборів з подальшою поразкою в правах на 2 роки» [161, 67]. Цей судово-

процесуальний опус містить й інші важливі відомості про літератора.  

У 2011 році Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького 

публікує посібник «У терновім колі. Одеські письменницькі організації  

1920–1950-х років», у якому вміщено короткий нарис про письменника й – уперше 

– бібліографічний опис його творів [186, 65-75].   

Наявні історико-бібліографічні джерела дозволяють нам більш-менш повно 

укласти життєпис Леся Гомона, вирізнити в ньому основні віхи творчого шляху. 

Так, автобіографія, що збереглася в архівній слідчій справі, не дає вичерпної 

інформації про «репресивну п’ятирічку» в житті письменника. Сам він лише 

зазначає, що після оскарження вироку суду його було одразу ж відпущено на 

свободу [5, арк. 20–22], надалі ж відволікається від хронології свого життя, 

зосереджуючи увагу на переслідуваннях та ідеологічному тискові, якого зазнав у 

подальшому. Вважаємо за доцільне оприлюднити автобіографію митця як 

важливий джерельний ресурс нашої розвідки (зберігаємо мовні особливості 

документа):  
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«Я український письменник Лесь Гомін – юридичне прізвище Королевич 

Олександр Дмитрович.  

Народився я 30.03.1900 року у м. Черкасах (тепер область) у трудовій родині. 

Ніхто з моєї родини ні репресіям, ні обмеженням у правах за радянської влади 

ніколи не підлягав.  

До 1920 року я навчався. Під час громадянської війни (лютий 1920 року) я 

добровільно вступив до Червоної Армії, де прослужив до червня 1924 р., після чого 

перейшов на цивільну роботу.  

Писати почав у 1919 р., але професійним літератором став із 1924 р., коли 

почав працювати в апараті редакцій різноманітних газет і журналів. Так, я 

працював відповідальним секретарем редакції газети “Радянська думка” (Черкаси), 

відповідальним секретарем газети “Червоний орач” (Тирасполь), заввідділом 

редакції газети  “Чорноморська комуна” (Одеса), відп. секретарем і редактором 

відділу прози у журналі “Металеві дні” (Одеса), членом редколегії альманаху 

Одеського об’єднання воєнних письменників “У дозорі” та ін. 

До 1935 року я друкувався у дуже багатьох газетах і журналах України:  

газети – “Радянська думка”, “Робітничий тижневик” (Черкаси), “Вісті”, “Культура 

і побут”, “Комуніст”, “Літературна газета”, “Колгоспне село” (Харків), “Червоний 

орач” і “Плугарю Рош” (Молдавська АРСР), “Чорноморська комуна”, “Молода 

гвардія”, “Червоний степ” (Одеса); журнали – “Червоний шлях”, “Комунарна 

Україна”, “Селянка України”, “Плуг”, “Службовець”, “Червона преса” (Харків), 

“Металеві дні”, “Шквал”, “Літературний жовтень”, альманах “У дозорі” (Одеса)  

та ін. 

В Одесі я мешкав з 1929 по 1936 рр. Там я входив до складу письменницької 

організації (ВУСПП. – А. Д.), належав до її керівних органів, був членом бюро 

Одеського відділу воєнних письменників (ЛОКАФ), членом редколегії журналу 

“Металеві дні”, альманаху ”У дозорі“, рецензентом літературного видавництва 

“ЛІМ”, крім того, за дорученням обкому партії, був членом Одеського 

репертуарного комітету. Працював також літературним консультантом у театрі 

Робітничої молоді, Філармонії, кінофабриці та багато іншого. 
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Творча участь у перерахованих виданнях підтверджується сотнями 

публіцистичних, критичних статей, літературних оглядів. Фізичну участь у 

літературних організаціях, в апараті редакцій та у суспільно-літературному житті 

можуть підтвердити знайомі з моєю діяльністю письменники, театральні 

працівники та ін. З одеських письменників і працівників культури можу назвати 

письменників Лур’є, Друкера, Вайнермана, Захарова, доцента Одеського 

університету Недзвідського, режисера Одеського театру Купченка Євгена 

Петровича, журналіста Баніту Леоніда Львовича (морська багатотиражна газета, 

назви не знаю). Письменники за межами Одеси: С. Д. Скляренко, В. М. Сосюра, 

Ю. К. Смолич, С. І. Олійник, Г. Д. Плотник та багато інших також можуть 

підтвердити мою корисну суспільно-літературну діяльність. Ці письменники 

мешкають у Києві.  

Я користувався великою довірою партійних органів. Так, наприклад, у 

1926 р. ЦК КП(б)У рекомендував мене Молдавському обкому партії для зміцнення 

апарату редакції газети “Червоний Орач”, що може підтвердити мій колишній 

співробітник з цієї газети Сімакович Вадим Олексійович, працюючий у рівненській 

обласній газеті, Баніта Леонід Львович, що мешкає у м. Одеса, Пролетарський 

Бульвар, 20. Одеський Обком КП(б)У висував мене до складу редакцій 

різноманітних літературних видань, рекомендував на відповідальну роботу до 

вечірнього Комуністичного університету і т. д.  

У 1935 р. сталася катастрофа. 25 лютого цього року Одеське відділення НКДБ 

мене заарештувало по обвинуваченню у якійсь антирадянській діяльності. 

“Слідство” у цій справі продовжувалося понад рік, протягом якого мене змушували 

підписати наклеп на себе, звинуватити себе у діяннях, не тільки не здійснених, а й 

не замислених. Адже я протягом усього свого життя працював для створення і 

зміцнення радянського ладу.  

Я скаржився, я протестував, але мене ніхто не слухав.  

На початку 1936 р. відбувся суд. Звичайно, ніяких фактів суд не міг мені 

пред’явити і був змушений визнати це. Тим не менш, на вимогу прокурора, який 
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мотивував звинувачення дивним доводом, що я не можу не бути винним, суд 

визначив “покарання” – 3 роки ув’язнення.  

Я оскаржив цей безглуздий вирок перед Верховним Судом Союзу РСР. У 

липні 1936 р. спецколегія Верховного Суду рішення Одеського суду відмінила і 

мене було звільнено одразу. Перед звільненням мене викликали до НКДБ і сказали: 

“Вважайте, що Ви в нас не були”.  

Я почав вважати, що я “у них не був”. Але крім мене про це знала Україна. 

Ніхто не хотів і не хоче вважати, що я не був, ба навпаки, перебування “у них” 

повисло наді мною прокляттям на все життя. Я досі відчуваю це прокляття. Я не 

знаходжу спокою від нагадувань про “минуле” з боку різних осіб, яким буває 

вигідно лякати мене нагадуваннями. І це завжди стає перешкодою на шляху моєї 

літературної, науково-дослідницької та політичної діяльності, а також служби. За 

всякої нагоди, а частіше без неї, кожен, кому не ліньки, використовує огидний 

наклеп, який повзе за мною, мов отруйна гадюка, використовується повзуча чутка 

про моє “минуле”.  

З 1939 р. до нинішнього часу працюю в якості викладача української 

літератури Ніжинського педінституту. З серпня 1941р. по квітень 1944 р. я 

перебував в евакуації у м. Ленінську, Андіжанська обл., Узбекська РСР, де 

працював учителем.  

У березні 1944 р. я отримав урядовий виклик з Міністерства освіти на 

колишнє місце роботи і одним з перших прибув до Ніжина. Мене було призначено 

заступником директора інституту по заочному навчанню, і я на цій посаді працював 

10 років. Про якість моєї роботи найкраще може сказати заступник міністра освіти 

УРСР тов. Русько О. М. Можуть дати відгук про мою роботу і мої колеги, зокрема 

Козлов з Одеського педагогічного інституту, Воробйов з Одеського педагогічного 

інституту іноземних мов та ін., працюючі за межами Одеси. На роботі після війни 

я отримав багато подяк, грошових заохочень та значок “Відмінник освіти”, 

нагороджений медаллю “За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 

рр.”. Моя робота, як мені стало відомо від секретаря Чернігівського обкому партії 

тов. Лисиці, була відзначена на одному з пленумів КП(б)У.    
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Я завжди працював і працюю добросовісно. Я ніколи ані прямо, ані 

опосередковано не був замішаний у жодних, компрометуючих мене політично, 

вчинках. А між тим і зараз мені нагадують про те, що у мене є “минуле”. 

Ганебного минулого у мене немає. Мені нема чого соромитися і ховати 

у минулому. Навпаки, я маю чим пишатися. І мені набридло це. 23 роки страждань 

і образ – (далі закреслено. – А. Д.) забагато на одне життя.  

Я прошу Вас вжити заходи щодо припинення цькування мене “минулим”, 

надати мені підтримку у справі якнайшвидшої реабілітації за так зване “минуле” і 

цим раз і назавжди заборонити кар’єристам і безчесним людям цькувати мене і мою 

родину. Мені необхідно не лише для мого особистого громадського і службового 

становища, мені це необхідно і для дітей, які справедливо вимагають від мене 

пояснення: чому я потерпаю від обмежень, якщо я не винен. Тим більше, що й вони 

це відчувають.  

Цьому слід покласти край.  

30.05.1957 

Ніжин                                                                                 Підпис» [5, арк. 20-22]. 

 
Зі статей А. Недзвідського [142] та І. Дузя [70] відомо, що у квітні 1944 року 

Лесь Гомін прибуває до Ніжина. Із працею в педагогічному інституті він поєднує 

літературну діяльність: остаточно редагує «Голгофу», пише, як виявиться, свій 

останній роман «Люди». На терені дослідництва зацікавлюється українським 

фольклором, створює низку тематичних розвідок [38; 93]. Крім того, він ще й 

художній керівник вишівського драмгуртка, і поставлені педагогом спектаклі 

успішно йдуть навіть на столичних сценах. 

1957 року вже відомий письменник і науковець Лесь Гомін знову зазнає 

утисків постсталінської системи: його звинувачують у послабленні пильності, 

сприянні нездоровим настроям і звільняють із роботи [159, 198].  

Зауваживши дату написання автобіографії, можемо трактувати її як останнє 

самочинне намагання письменника повернути своє добре ім’я. Очевидно, 

наприкінці життя нагадування про «минуле» почастішали, і це змусило Леся 
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Гомона активно вимагати від радянської влади сатисфакції за моральні збитки від 

справи 22-річної давнини. Утім митець так і не отримав документа про офіційну 

реабілітацію  – 16 січня 1958 року він помер, згідно зі свідоцтвом про смерть – від 

інфаркту міокарда [5, арк. 81].  

Більшу частину матеріалів у справі Королевича-Гомона було втрачено в роки 

Другої світової війни. Віднайдений корпус документів відкриває низка запитів 

Одеського обласного архіву (тоді – КДБ УРСР) до Чернігівського, Київського, 

навіть Московського архівів стосовно хоч якихось документів у справі 

письменника. Проте фактично на кожен запит був надісланий установчий лист з 

однією й тією ж фразою: «Відомостей про судимість і архівно-слідчої справи на 

Королевича О. Д. немає». У листі в. о. прокурора Одеської області, радника юстиції 

В. Дрьомова зазначено: «Рішенням ВР СРСР від 05.07.1936 р. Королевича-Гомона 

було звільнено з-під варти, однак у зв’язку з припиненням справи чи зниженням 

міри покарання – відомостей немає» [5, арк. 37]. У довідці за підписом начальника 

Центрального архіву ВР СРСР С. Клімачова сказано, що судове провадження  

ВР СРСР у справі Королевича-Гомона «не збереглося за умовами воєнного часу» 

[5, арк. 39].  

Цікаво, що всі переглянуті довідки датовані кінцем 1950-х років. Це означає, 

що різні філії КДБ намагалися тоді «реставрувати» судову справу репресованого 

письменника – через 20 років після її припинення. Це зумовлено тим, добре відомо 

сьогодні, що впродовж кількох десятиліть сам фігурант справи (Лесь Гомін – 

О. Д. Королевич) подавав запити на неї, аж до смерті не змігши змиритися з 

несправедливими звинуваченнями.  

Збереглася скарга вдови письменника Ф. О. Королевич від 13.06.1958 року, 

адресована прокурору Одеської області, у якій жінка нарікає на те, що на численні 

запити родини стосовно перебігу процесу перегляду справи покійного чоловіка 

отримано відповіді, нібито заява ще розбирається, справи ще немає, ужито заходи 

для її пошуків тощо. Ф. О. Королевич зазначає, що її родина досі «страждає від тієї 

несправедливості, яка нависла над <…> чоловіком і батьком», і висловлює своє 

обурення тим, що «без справи можна було завести справу, а тепер, без цієї заведеної 
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справи, неможливо реабілітувати людину на підставі живих свідчень дуже 

авторитетних осіб», які знали всю «корисну суспільно-літературну діяльність» 

Леся Гомона [5, арк. 71].   

Тільки в листі заступника прокурора Одеської області, радника юстиції 

Дрьомова начальнику УКДБ Одеської області генерал-майору А. І. Куварзіну від 

6 червня 1958 року (фактично, через півроку після смерті О. Королевича) нарешті 

обґрунтовано необхідність додаткової перевірки матеріалів справи та зазначено, 

що «задля встановлення вини Королевича слід було допитати низку осіб, названих 

у викладених матеріалах, перевірити зміст ряду літературних статей, творів 

Королевича, який працював в Одеській спілці письменників, з’ясувати стосунки 

Королевича з іншими письменниками, яких він критикував у своїх статтях», а 

також виявити факти «незаконних методів ведення слідства з боку колишнього 

начальника 2 відділу СПО Глібова та колишнього слідчого Калюжного та ін.» [5, 

арк. 68]. Щодо слідчого Калюжного, зокрема, маємо промовисті свідчення 

академіка В. Файтельберга-Бланка й доцента В. Савченка: «Слідчі Калюжний, 

Фадєєв, Казакевич з 4-го відділу одеського УНКВС були майстрами своєї справи 

та мали великий досвід провокацій, підробок, тортур…» [190]; також слід узяти до 

уваги той факт, що З. Н. Глібов, котрий у 1933–1937 роках обіймав посаду 

начальника відділу СПО Одеського облвідділу  ГПУ / УНКВС та СПО УДБ НКВС 

Української РСР, 1938 року був заарештований з обвинуваченням за ст. 58/7, 58/8, 

58/11 КК РРФСР і 1940 року розстріляний, до того ж його рідним відмовили в 

посмертній реабілітації репресованого – «за грубе порушення [ним] соціалістичної 

законності» [1, 156], що дає підстави вважати цього співробітника КДБ далеко не 

взірцем справедливості й чесності.  

Отже, не викликають сумнівів факт грубої фальсифікації справи й абсолютна 

несправедливість вироку щодо Леся Гомона, чесне ім’я якого було позбавлене 

мітки «ворог народу» лише у 1960-х рр. – у зв’язку із загальними змінами в 

суспільно-політичному житті країни (хрущовська відлига) та винятково 

настійливими зусиллями його вдови.  
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Примітно, що за вказівкою вже згадуваного Дрьомова, 1958 року справу все 

ж було доведено до кінця: зроблено додаткову перевірку матеріалів, здійснено 

допити кількох не залучених раніше свідків, зокрема письменників і критиків 

Л. Баніти, А. Недзвідського, С. Скляренка, Ю. Смолича, В. Сосюри, С. Олійника, 

Г. Плоткіна (усі вони дали позитивні відгуки про Леся Гомона і його нібито 

«контрреволюційні» твори – роман «Дружбу» і повість «Куточок серця»), 

зобов’язано одеський Облліт зробити літературну експертизу доробку митця. 

Воднораз провели службове розслідування стосовно дотримання норм закону 

у веденні слідства за справою, допитали прокурора  С. А. Іонкіса й зауважили 

факти процесуальних порушень. Зрештою, до справи долучилась і Спілка 

радянських письменників України: тодішній голова її Правління М. Бажан 

особисто звернувся до прокурора УРСР Л. Х. Панасюка з проханням «прискорити 

розгляд справи про реабілітацію Леся Гомона», оскільки в «Радянському 

письменнику» готувався до друку його роман «Голгофа», а «без реабілітації 

письменника видавництво цієї книги випустити не може» [5, арк. 119]. Нарешті 

2 грудня 1958 року, за поданням заступника прокурора Української РСР 

І. Ардеріхіна від 29 листопада 1958 року, президія Верховного суду УРСР 

ухвалила: «Вирок спецколегії Одеського обласного суду від 10.11.1935 р., ухвалу 

спецколегії Верховного суду УРСР від 27.01.1936 р., постанову президії 

Верховного суду УРСР від 01.07.1936 р. відносно Королевича Олександра 

Дмитровича скасувати і справу переведенням закрити за недоведеністю складу 

злочину» [5, арк. 123–124].    

Насправді письменника офіційно так і не реабілітували, хоч усі 

обвинувачення з нього зняли, а вирок скасували. Твори його, передусім актуальні 

за правління М. Хрущова «Голгофу» й «Людей», повернули до українського 

літературного процесу; водночас основний корпус доробку художника слова досі 

жодного разу не перевидавали, і читач може ознайомитися з ними тільки за 

нечисленними першодруками 1930-х років. Наразі важливо всебічно висвітлити 

мистецьку постать Леся Гомона, простежити характер його літературних контактів 

з іншими письменниками. 
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1.2. Творча особистість Леся Гомона й український літературний 

процес першої половини ХХ століття 

1.2.1. Лесь Гомін і українське відродження 20–30-х років ХХ століття 

 
«Літературне життя в Україні впродовж 20-х років ХХ ст. було 

приголомшливо багатим. <…> Літературна дійсність вражала дивовижним 

розмаїттям стильових течій, що синхронно вибухнули у розімкненому 

літературному просторі <…>, формуванням літературних угруповувань, зливою 

маніфестів і декларацій» [89, 259–260], – слушно наголошує відомий дослідник 

цього періоду вітчизняного письменства Ю. Ковалів. І якщо в історії українського 

державотворення перші десятиліття ХХ століття трактуються як доба національно-

визвольних змагань [86], певною мірою переходова: проміжна ланка між Україною 

– провінцією РФ та Українською Радянською Соціалістичною Республікою, то в 

літературознавстві існує дещо інший погляд на художні досягнення письменників 

цього часу: «То була яскрава повноцінна епоха, що рідко коли траплялася в історії 

українського письменства» [89, 261].  Відлуння революційних подій і політичних 

змін у статусі України, короткочасна, проте запекла боротьба за незалежність, ідея 

«азіатського ренесансу» Миколи Хвильового, спричинена нею літературна 

дискусія 1925–1928 років, потужні тенденції артистичного життя дали підстави 

сучасникові подій А. Лейтесу написати розвідку «Ренесанс української літератури» 

(1925). У підсумку за 1920–1930-ми роками міцно закріпився маркер 

«відродження», згодом, за працями Є. Гедройця та Ю. Лавріненка, названого 

«розстріляним».  

Канадський літературознавець М. Шкандрій, характеризуючи діяльність 

українського мистецького покоління 20-х років ХХ століття, зазначає, що воно 

«взялося до національного будівництва з великою серйозністю і запалом, 

натхненне відкриттям багатої традиції, окрилене перспективою підняти цілий 

утрачений континент, цивілізацію, яка століттями залишалася захованою від 

поглядів. Цей настрій робив їх відродженцями, людьми ренесансу» [215, 26]. Це 

сьогодні Ю. Ковалів називає «розстріляне відродження» «однією з найяскравіших, 
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нагло обірваних ланок перманентних відроджень» в українській літературі [123, 

592], тоді ж письменники чекали від пореволюційних років лише «перетворення й 

оновлення» [215, 27]. І в них були для цього всі підстави, адже в літературу 

воднораз прийшла ціла генерація «сповнених творчою енергією, жагою 

експериментів, прагненням відкрити нові обрії художньої дійсності» [89, 260] 

авторів. Митці вірили у краще майбутнє в усіх царинах буття і сприймали свою 

добу як «початок нового літературного життя» в молодій Україні, яку вже мусили 

називати «радянською» [178, 57]. Саме в цей період відбувається формування та 

становлення творчої постаті Леся Гомона, розквіт його таланту і стилю. 

Літературна молодість О. Д. Королевича збіглася з його навчанням на 

філологічному факультеті Київського університету. Уже 1919 року юний 

письменник виступив з «оптимістичними, життєствердними поезіями, нарисами та 

оповіданнями» [70, 235], які друкувалися в багатьох київських газетах. І. Дузь, 

характеризуючи той період його творчості, пише, що «молодий автор славить 

робітників та селян, які стали під багряні знамена революції, викриває 

націоналістичну погань та білогвардійщину, зриває маску благочестя та 

добропорядності з “кривавих батьків народу”» [70, 235]. Сам Лесь Гомін уважав 

початком своєї професійної письменницької кар’єри рік 1924-й, коли взявся за 

літературну й редакторську працю в рідних Черкасах. Там він стає організатором і 

керівником черкаської філії спілки пролетарських письменників «Гарт», яку 

представляє на з’їзді митців-«гартівців» [70, 235], знайомиться з українською 

літературною елітою. Безумовно, це позначається на світогляді письменника.  

Проголошений як об’єднання «пролетарських письменників» «Гарт» 

очолювала одна з найбільш суперечливих постатей 1920-х років – В. Еллан 

(Блакитний), через що, можливо, й діяльність самої організації розглядають 

неоднозначно. До прикладу, у статуті «Гарту» зазначено, що він – спільнота митців, 

«котрі стремлять до створення єдиної інтернаціональної комуністичної культури, 

користуючись українською мовою як знаряддям творчості, поширенням 

комуністичної ідеології та переборюванням, буржуазної, міщанської, власницької 

ідеології» [123, 147]. Це робить літорганізацію по-своєму унікальною на тлі інших 
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письменницьких осередків тієї доби, але воднораз зумовлює питання про її (та 

самого В. Еллана-Блакитного) ідеологічну спрямованість, яке К. Нагорний 

формулює так: «Чи можливо узгодити в особі В. Блакитного щире захоплення 

ідеями комунізму з уболіванням за долю питань національного самоствердження 

новоутвореної Української держави»? [139, 131].              

Ю. Ковалів називає В. Еллана-Блакитного «революційним романтиком» [89, 

310] і наголошує, що, як лідер «Гарту», той намагався відмежовувати 

«пролетлітературу» від пролеткультівського «інкубатора», від «творення якоїсь 

кристально чистої пролетарської культури», але воднораз і нехтував 

неординарними талантами задля політичних переконань та колективістських 

настанов: угрупування «беззастережно орієнтувалося на позахудожні завдання» 

[89, 314].  

О. Микитенко схиляється до думки, що В. Еллан-Блакитний належав до тих 

лідерів боротьбистів, котрі «були прихильниками комуністичної ідеї перш за все 

для блага свого народу» [136, 157]. К. Нагорний коментує це так: «Щиро вірячи 

у правдивість зацікавленості верхівки компартії у розвитку України задля інтересів 

української нації, а потім вже заради розбудови радянської держави в цілому,  

В. Блакитний боронив паростки мовної, культурної та економічної самостійності. 

Звичайно, йому не був відомий зміст листа Й. Сталіна до В. Леніна від 22 вересня 

1922 р., в якому генсек наголошував на небезпеці сприйняття всерйоз слів про 

незалежність. З огляду на це, можна стверджувати, що комуністичний світогляд  

В. Блакитного докорінно відрізнявся від комуністичного світогляду партійних 

лідерів» [139, 132].   

Як би не було, а питання української мови фігурувало одним із центральних 

у засадничих документах «Гарту». Члени організації бачили саме її засобом 

поширення політики комуністичної партії серед населення. Імовірно, що небайдужі 

до подальшої долі української мови письменники також убачали в категоричному 

регламентуванні цього питання можливість зберегти право рідної мови на 

існування й вільне функціювання в літературно-критичному дискурсі 1920-х років. 

Приміром, Лесь Гомін, послідовно вважаючи себе «радянським письменником», 
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ніколи не зраджував українському слову. А проте його членство в «Гарті» було 

недовгим (як і саме існування організації, котра розпалася 1925 року через 

ідеологічні протистояння В. Еллана і Миколи Хвильового й утручанням компартії 

в її справи), однак 1920-ті роки міцно «загартували» О. Королевича, стали для 

нього важливою школою літературного життя. 

23 квітня 1932 року вийшла постанова ЦК ВКП(б) «Про перебудову 

літературно-художніх організацій» – за словами Ю. Смолича, справжня «бомба» 

[177, 5], яка в одну мить перекреслила всі пошуки й досягнення літераторів 

ренесансного періоду, оголосивши їх поза законом. Надалі в радянській системі 

формування канонічного автора відбувалося головно через систему контролю із 

застосуванням фізичної дії, репресій, терору, тобто, за влучним спостереженням 

В. Хархун, «бути соцреалістичним автором означало просто бути, поза цим – 

духовна або фізична смерть» [203, 8]. Фактично, митець звикав казати не «я», а 

«ми», висловлював партійний погляд, ставав «держслужбовцем» і мусив звітувати 

про те, чиї інтереси відстоює [124, 19]. Але і пристосування до радянської системи 

цінностей для багатьох не стало порятунком: «…ідеологія кривавою практикою 

пожерла потім тотальну більшість своїх же апологетів» [127, 181].   

Звідси цілковите розуміння того, що доробок Леся Гомона неможливо наразі 

оцінити однозначно, крізь призму якого б канону – модерністичного чи 

соцреалістичного – ми його не розглядали. До того ж сучасне українське 

літературознавство, попри низку фундаментальних праць (Л. Сауленко, В. Хархун 

та ін.), досі не виробило більш-менш адекватних, ціннісно вмотивованих 

концептуальних критеріїв і традицій вивчення соцреалізму, відтак, за твердженням 

А. Білої, історія літератури ХХ століття значною мірою потерпає через 

деструктивні процеси [9,  56].  

Із заснуванням ВУСПП (1926) Лесь Гомін вступає до її рядів. У цей час він 

проживає в Одесі, працює в редакції журналу «Металеві дні» й, по суті, перебуває 

в центрі культурно-мистецького життя південного регіону. Звісно ж, нове 

літературне оточення помітно позначується на подальшому розвиткові його 

письменницького світогляду й авторського стилю. Це проявляється в «одеських» 
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текстах – романі «Голгофа», повістях «Куточок серця» та «Велетень з хворим 

серцем», низці літературно-критичних статей і нарисів. 

Лесь Гомін як літературний критик потребує окремої розмови, адже ця сфера 

його діяльності регламентувалася не лише особистими переконаннями 

письменника, а й суспільно-політичним складником «Маніфесту» ВУСПП («ядра 

майбутньої Спілки радянських письменників України» [92, 144]).  

Зазвичай ВУСПП розглядають як опозицію до ВАПЛІТЕ, Ланки-МАРС, 

«неокласиків» [123, 144], оскільки сам факт владного створення цього об’єднання 

в історії української літератури був свідомим кроком компартії зі встановлення 

контролю над літературним процесом. Ю. Ковалів у зв’язку з цим слушно пише: 

«“Пролетлітература” тих літ свідчить, що світ розколовся на “наш” і “не наш”, 

старий і новий лад» [89, 346]. Справді, проголошення ВУСПП остаточно 

розщепило письменство, вульгарно вирізнивши в його середовищі «єдино 

правильних» («своїх»), зорієнтованих на «марксівську ідеологію і програмові 

постулати комуністичної партії в культурній роботі» [89, 347], забезпечених 

безпрецедентною підтримкою влади, навіть попри ігнорування ними іманентних 

художніх критеріїв задля дотримання більшовистської імагології. Та всередині 

організації проявлялися контроверсивні погляди, ідилічної згоди між митцями не 

було, хоч про це і публічно не мовилося. Зокрема, її лідери не могли дійти згоди 

щодо формального визначення пролетарського мистецтва й літератури – від 

«пролетарського реалізму» (Б. Коваленко, І. Кулик) чи «нео-реалізму» 

(С. Пилипенко) до «романтизму» (І. Сенченко), «конструктивного динамізму» 

(В. Поліщук) та навіть «мета-мистецтва або лівого стилю» (М. Семенко) [215, 192].  

Разом із тим головна мета ВУСПП – це дискредитація «попутників» [89, 348], 

щоправда, не всім членам пролетоб’єднання  не було діла до справжнього 

мистецтва чи «українського питання». До прикладу, Б. Коваленко на з’їзді ВОАПП 

не погодився з «лінією Сутиріна», згідно з якою «малі нації» мають орієнтуватися 

лише на «культуру пролетарської Росії», за що був звинувачений у націоналізмі, та 

все ж послідовно відстоював свою позицію, відмовляючись увійти до майбутньої 

організації, у «якій центр роздавав би детальні практичні інструкції щодо 
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творчости письменників на місцях» [215, 195]. Це стосується й Леся Гомона та 

факту розколу в рядах Одеської філії ВУСПП.  

За словами Леся Гомона та кількох його сучасників, на початку 1930-х років 

у середовищі вусппівців виникла суперечка довкола гострокритичного Гомонового 

нарису про творчість В. Миколюка. Щодо цього збереглися свідчення письменника 

С. Олійника, добре знайомого з членами Одеської філії ВУСПП, очевидця 

конфлікту: «Пам’ятаю, що між Лесем Гомоном та Василем Миколюком був спор 

(та й не раз). Спорили вони з приводу повісті Миколюка “У павутинні”, а потім з 

приводу повісті Леся Гомона “Велетень з хворим серцем”. Критикували один 

одного. В чім була суть цих спорів, важко зараз згадати. Але стосунки у них були 

натягнуті. Це я пам’ятаю добре» [5, арк. 92]. Інформацію підтверджує поет 

Г. Плоткін: «Пам’ятаю, що письменники Микитенко і Миколюк недоброзичливо 

ставилися до О. Д. Королевича-Гомона. Таке ж ставлення було і з його боку до них, 

що виражалося у критичних зауваженнях на їх адресу» [5, арк. 88]. Дружина Леся 

Гомона Ф. О. Королевич, даючи свідчення, також розповіла про конфлікти чоловіка 

з І. Микитенком та В. Миколюком, зазначаючи, що обом їм Лесь Гомін, 

перебуваючи на посаді редактора журналу «Металеві дні», відмовив у публікації 

деяких творів, мотивуючи це «недопрацьованістю» окремих епізодів, що дуже 

обурило літераторів [5, арк. 79].  

А. Недзвідський, характеризуючи письменника І. Микитенка, зазначав, що 

той «був дуже різким у своїх виступах до всіх інакодумців, неодноразово 

проходився, як говорили у ті роки, “вусппівською дубиною”» [5, арк. 75]. У квітні 

1932 року він у чергове «пройшовся» по Миколюкові та Гомону, приписуючи їм 

«ряд помилок ідеологічно-творчого порядку» [164, 86], а загальні збори ВУСПП 

засудили Леся Гомона ще й за «критикобоязнь» [164, 88]. Резолюцію зборів 

опублікував журнал «Металеві дні», остаточно підвівши чорну смугу під творчим 

та особистим життям Леся Гомона.         

Згідно з однією з рукописних довідок з архівної справи письменника, він 

«проходив» по агентурній справі «Самостійники», відкритій 1934 року, як 

«український націоналіст» [5, арк. 43]. За цією ж справою «пророблявся» і був 
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засуджений до смертної кари молодий український поет Пантелеймон Михайлович 

Педа. 1935 року заарештували групу «українських націоналістів», зокрема, 

професора кафедри історії України (у післявоєнні роки ця кафедра зникла, а в 1956 

була відновлена як кафедра історії Української РСР) Одеського державного 

університету А. П. Клочка та його дружину педагога-україніста О. Л. Грушевську. 

А. П. Клочко отримав 10 років таборів та 5 років подальшого позбавлення 

громадянських прав з конфіскацією майна, його дружину звільнили з в’язниці за 

станом здоров’я [161, 67 перевір]. У тій самій довідці зазначено, що раніше вони 

«пророблялися» за агентурною справою «Залог», за якою також заарештували Леся 

Гомона, хоч надалі він не проходив за нею [5, арк. 44]. Архіви зафіксували, що, 

звинувачений за ст. 54-10 КК УРСР (антирадянська агітація), Лесь Гомін також 

підозрювався за ст. 196 (незаконне зберігання зброї), яку невдовзі відхилили: суд 

узяв до уваги, що митець зберігав у себе «несправний пістолет» [5, арк. 45]. 

Вичерпні відомості (котрі все ж потребують критичного погляду) щодо 

провадження кримінальної справи Леся Гомона надає копія вироку Спецколегії 

Одеського обласного суду від 10 листопада 1935 року. У документі зазначено, що 

від 1932 року літератор «Королевич-Гомін, будучи антирадянськи налаштованим, 

систематично проводив серед письменників антирадянську агітацію, направлену 

проти заходів партії у сфері колгоспного будівництва і національної політики на 

Україні» [5, арк. 48]. Суд дійшов такого висновку, добачивши «контрреволюційну 

націоналістичну троцькістську ідеологію» в його повісті «Куточок серця», романі 

«Дружба» (після процесу втраченому). За позовом письменника вирок Одеського 

облсуду було оскаржено, проте ухвала спецколегії Верховного суду УРСР від 

27 січня 1936 року його підтримала, мотивуючи свою позицію тим, що в указаних 

творах мовиться, нібито «і робітник, і капіталіст однаково постраждали від 

революції» [5, арк. 50].   

Отже, доба «розстріляного відродження» стала для Леся Гомона періодом 

активних художньо-мистецьких пошуків та відкриттів, а воднораз і значним 

випробуванням, яке назавжди змінило його життя; часом гіркого прозріння й 

розчарування, що в подальшому позначилося на творчості письменника.            
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1.2.2. Творчий злам прозаїка у 40–50-х роках ХХ століття  

 
Достеменних відомостей про період позбавлення волі Леся Гомона немає. 

Сам він про це не залишив жодних нотаток, хоч, очевидно, що 1935 року літератор 

раптово зникає з одеської культурно-мистецької тусовки, а його кар’єра прозаїка, 

літературного критика й театрознавця обривається на високій точці. О. Мазуренко, 

намагаючись дійти істини в цьому питанні, звертається до спогадів письменника: 

«В кінці 1936 року я виїхав з Одеси до Москви, де багато працював у бібліотеці 

Леніна над матеріалами для роману-трилогії. У Москві жив до липня 1939 року, 

коли на пропозицію Міністерства освіти згодився на роботу в Ніжинському 

педінституті» [130, 282], утім радить не довіряти їм, припускаючи, що мовиться 

про заслання або ув’язнення. На користь цієї версії свідчить і те, що впродовж 

наступних двадцяти років (аж до смерті) Лесь Гомін не видав і не залишив у 

рукописі жодного «роману-трилогії». Єдиний його роман «Люди» присвячений 

Великій Вітчизняній війні, і природно, що працювати над ним у 1936–1939 роках 

митець не міг. Натомість матеріали архівної справи скупо інформують про те, що 

у 1935–1938 роках письменник перебував під арештом в Одесі й намагався 

оскаржити свій вирок. 

Переживши репресії, О. Д. Королевич потрапляє до Ніжина (як сам пише, за 

пропозицією Міністерства освіти, про що сказано вище), і надалі з цим містом 

пов’язані решта його життя, наукова і творча діяльність. Так, уже з 1939 року він – 

працівник Ніжинського педінституту, викладач кафедри української літератури, 

проректор із заочного навчання, дедалі активніший дослідник художнього слова 

[67, 236]. Його активність у 1939–1940 роках видається такою ж, як донедавна в 

Одесі, проте письменницький доробок засвідчує глибоку кризу, адже в автора не 

з’явилося жодного нового твору, ба більше – немає навіть згадок, щоб він над 

чимось працював чи виношував якісь художні задуми. Тому можемо говорити про 

певний злам мистецької особистості, що став гіркою розв’язкою «репресивного 

перевиховання» сталінською системою Леся Гомона.  
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Виходять друком лише його літературно-критичні й культурознавчі праці: 

«До питання студентського страйку 1905 р. в Ніжині», «З минулого Ніжинського 

інституту», «Соціально-естетична природа новели» (збірник «Наукові записки» 

Ніжинського педінституту). Дослідники зауважують коло тодішніх філологічних 

зацікавлень О. Королевича: драматургія І. Карпенка-Карого (вочевидь, як данина 

власній любові до театру), творчість І. Франка [142, 339], український фольклор 

[70, 236]; А. Іщук відзначає його талановитість як ученого й викладача [81, 339].  

Імовірно, що завадили духовно-творчій стабілізації Леся Гомона й інші 

об’єктивно-історичні обставини, а саме напад фашистської Німеччини на країни 

Європи й СРСР. 

Після початку війни Ніжинський педінститут евакуювали до м. Ленінська 

Андижанської області Узбекистану. Упродовж 1941–1944 років О. Д. Королевич 

обіймав там посади вчителя, завуча, директора школи, інспектора районного 

відділу народної освіти [70, 236], за самовіддану працю в роки війни відзначений 

високими урядовими нагородами.      

У квітні 1944 року Лесь Гомін повертається з евакуації, продовжує працю 

в інституті, займається дослідництвом, зокрема, пише дві вагомі літературно-

критичні праці – «Українські народні пісні та історичні думи» (опублікована 1959), 

«Визвольна війна 1648–1654 років у народній творчості» (опублікована 1960). Та 

головне, що нарешті з’являється бажання творити і в царині художнього слова: 

його лебединою піснею, «патріотичним подвигом на ниві розвитку рідної 

культури» [70, 236] стає роман «Люди». Твір, безумовно, належить до кращих 

літературних досягнень письменника; крім того, роман став одним із перших 

у нашій літературі епічних взірців, присвячених участі радянської інтелігенції 

у Великій Вітчизняній війні [70, 237]. 

Лесеві Гомону не судилося дочекатися виходу своїх творів у широкий світ. 

Наприкінці життя доля підготувала йому ще одне нелегке випробування: 1957 року, 

здавалося б, у час ревізії проблем «культу особи» Сталіна й радянського 

тоталітаризму, викладача-науковця звільнено з роботи через «неблагонадійність». 

Зараз важко встановити, що за цим стояло – нова хвиля репресій чи інтрига когось 
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із заздрісних колег. А проте цього удару літератор не витримав: він переїздить до 

Черкас і там 11 січня 1958 року помирає. Його вдова Ф. О. Королевич, котрій 

письменник свого часу присвятив роман «Голгофа», довершила справу чоловіка 

й посприяла оприлюдненню художнього й наукового доробку Леся Гомона [130, 

282]. Так, упродовж 1960-х років було повністю видано «Голгофу» й «Людей», 

опубліковано окремими монографіями написані в Ніжині праці з фольклористики. 

 
1.2.3. Періодизація творчості Леся Гомона 

 
Літературний процес як фундаментальне поняття, об’єкт вивчення воднораз 

історії, теорії літератури й літературної критики, на кожному етапі свого розвитку 

пов’язаний із суспільно-історичним буттям. Себто література впродовж усієї історії 

людства так або так корелює з основними подіями, які наповнюють життя соціуму. 

З другого боку, динаміка розвитку письменства – це внесок персоналій, які творять 

словесність, підсумок включення їх у літературний процес своєї епохи, в поле 

літературної взаємодії, у «гру» літературних контекстів і переосмислення їх тощо.  

На думку Є. Черноіваненка, літературний процес – це незворотна, 

спрямована, закономірна зміна художньо-літературної свідомості, властивостей і 

функцій літературних творів, складу літератури, унаслідок якої література 

переходить з одного якісного стану в інший [210, 42]. Оновлення письменства 

відбувається тоді, коли, спричинені динамікою суспільного буття, соціально-

філософського й естетичного мислення тощо, змінюють один одного типи 

художньої свідомості [210, 66]. Тип художньої свідомості корелюється з поняттям 

художнього методу й зумовлює той або той тип літератури (сукупність творів, 

написаних у певну епоху, що втілюють примітний для неї тип художньої свідомості 

[210, 68]), який уже співвідноситься з поняттями літературного напряму й течії. 

Фактично, виникнення в історії літератури кожного нового художнього методу і є 

ознакою зміни типу художньо-літературної свідомості. Художні методи, за 

твердженням Є. Черноіваненка, надзвичайно залежні від соціально-історичних 

чинників, котрі впливають на літературу; специфіка художнього методу глибоко й 
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детально усвідомлюється авторами, які позиціонують свою творчість у межах того 

чи того з них [210, 69], а це, відповідно, дає можливість оцінювати внесок окремого 

письменника у формування художнього методу, визначати роль і місце митців 

слова в літературному процесі.  

Градація літературного процесу і творчого шляху окремих письменників 

сприяє об’єктивному вивченню художніх явищ, розглядові методів, жанрів і стилів 

у їхній єдності. Одним із найважливіших принципів такої градації визнано 

періодизацію, оскільки вона ґрунтується на необхідності системного, порівняльно-

типологічного підходів до студіювання, спирається воднораз на історично-

ідеологічні, національні й художньо-естетичні чинники [149, 37]. Періодизація, в 

основі якої – соціокультурний та естетичний методи, дає змогу зробити 

вмотивовану, об’єктивну, логічно вивірену структурно-типологічну оцінку 

творчості письменника, визначити фази її формування, цикли розвитку, а відтак – і 

жанрову систему, стиль та художню індивідуальність митця. Не менш важливо 

орієнтуватися й на суто мистецький критерій, названий Ю. Лавріненком 

«універсальним» у красному письменстві, оскільки «він виключає однаково як 

зведення літератури до ролі “служанки”, так і стерилізацію її формалістичним 

псевдоестетизмом» [166, 11]. Тож видається доцільною спроба узагальнення та 

періодизації творчого шляху Леся Гомона.  

Керуючись соціокультурним, естетичним та біографічним методами аналізу 

художньо-мистецьких явищ, добачаємо такі основні відтинки у творчому 

життєписі Леся Гомона:  

перший період (1927 – 1930); 

другий період (1931–1936); 

третій період (1937–1958). 

Літературну спадщину письменника узагальнено й систематизовано за цими 

періодами в Таблиці 1 (Див. Додаток Б). Так, хронологічні рамки першого періоду 

творчості Леся Гомона обмежуємо чотирма роками (1927 – 1930), упродовж яких 

митець перш за все проявив себе як літературний критик і публіцист. Його увагу 

привертають актуальні проблеми української прози та драматургії, про що свідчать 
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розвідки «За новий стиль», «“Кадри”: Театр Революції», («Чорноморська комуна», 

1930). У великій статті «Про фейлетони і… взагалі» («Плужанин», 1927) Лесь 

Гомін дає різку негативну оцінку явищу епігонства Остапа Вишні, яке мало місце 

в українському літературному процесі кінця 20-х років ХХ ст., наголошуючи на 

його згубних наслідках для української мови та українізації, «що за неї ведемо 

отаку вперту боротьбу» [45, 18], порівнюючи тенденцію до наслідування 

специфічної манери письма Вишні з масовим наслідуванням у ХІХ ст.  

І. Котляревського, яке призвело до того, що «українська мова зробилась дійсно 

мужичою в зневажливому розумінні, здатною тільки до похабного, невдалого, 

примітивного, “мужичого” гумору» [45, 17]. На сторінках популярних тоді 

літературних журналів «Зоря» та «Металеві дні» (Лесь Гомін був засновником і 

редактором цього періодичного видання) виходять його рецензії на твори  

П. Вороніна, О. Кундзіча. Разом із тим, як член ВУСПП’у письменник продукує 

також ідеологічно витримані статті на зразок праці «Художню літературу – на 

оборону соціалізму» («Чорноморська комуна», 1930), підписує «Декларацію бюра 

літературного об’єднання Червоної Армії та Фльоти (“УкрЛОЧАФ”)» («Металеві 

дні», 1930), активно долучаючись таким чином до формування соцреалістичної 

парадигми в українській літературі.  

Перший період творчості Леся Гомона позначений також тяжінням автора до 

публіцистики. Свідченням цього є значна кількість фейлетонів, надрукованих у 

газеті «Чорноморська комуна» протягом 1929–1930 рр.:  «Імпорт і… 

недругорядний», «Клепки розсохлися», «Куркульська помста», «Старий слуга», 

«Віч-на-віч», «Вола четвертували», «Звичайна історія», «Коров’ячі заперечення», 

«Не ясно тільки… головотяпам», «У смузі циклонів», «Ударно».     

Початком другого періоду творчості Леся Гомона можна вважати вихід 

окремою книгою оповідання «Контрольні цифри» (1931). Цей твір, попри 

невисокий художній рівень, етапний для Леся Гомона, оскільки стає його дебютом 

саме як письменника. Не припиняючи літературно-критичної діяльності (про це 

свідчать статті 1931–1932 рр.: «В. Миколюк – “У павутинні”: (до аналізи творчості 

В. Миколюка)» (ця стаття відіграє особливо значущу роль у подальшій професійній 
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долі Леся Гомона), «Призов робітників-ударників у літературу – на вищий щабель: 

бригада Одеського ВУСПП’у Зінов’євському», «“Абати і вельможі”: [вистава 

Театру Революції за творами Вольтера, перекладеним українською мовою]», «“За 

магнетобуди” в пролетарській літературі», «Пацифістський реалізм в антивоєнній 

літературі»), письменник провадить, вочевидь, кропітку роботу над ідіостилем, 

оскільки вже в тому ж 1931 р. на сторінках «Металевих днів» публікуються перші 

уривки роману «Голгофа» – у майбутньому вершини його творчості. Увесь цей 

період позначений сплеском творчої активності, відходом від публіцистики (було 

надруковано лише один фейлетон «Політика чи карбованець?», 1931) у площину 

художньої прози, унаслідок чого з’являються також повісті «Куточок серця», 

«Велетень з хворим серцем» (1932). Дослідники одностайно акцентують особливу 

плідність і значущість Одеського періоду [130, 282; 144, 3; 70, 235] – це час активної 

праці в одеському журналістському («Чорноморська комуна», «Молода гвардія», 

«Червоний степ», «Шквал», «Літературний Жовтень»), літературному й 

театральному середовищі, викладацької діяльності в Одеському комуністичному 

університеті, редагування Лесем Гомоном «великого» літературно-критичного  

журналу «Металеві дні», на сторінках котрого письменник друкував власні твори 

й численні рецензії, знайомство й тісні зв’язки з тогочасною одеською елітою –  

С. Олійником, Р. Брусиловським, Ю. Шумським, Г. Юрою, І. Паторжинським; 

зустрічі та спілкування з письменниками, котрі бували в Одесі проїздом –  

О. Довженком, В. Сосюрою, Ю. Смоличем, І. Микитенком, О. Корнійчуком та ін. 

– безперечно, усе це позначилося на формуванні Леся Гомона як письменника. 

Художня самодостатність, композиційна довершеність, чітка жанрова 

приналежність оповідання, повістей і роману, написаних у цей період, 

гостросюжетність, динаміка образів-персонажів – від схематичних, клішованих у 

«Контрольних цифрах» та «Велетні з хворим серцем» до глибоких, позначених 

психологізмом і внутрішнім драматизмом у «Куточку серця» та «Голгофі», – усе 

це дає підстави говорити про розквіт і зрілість таланту літератора, вже не 

початківця, а справжнього письменника. До Одеського періоду зараховуємо також 

роки арешту й перебування під слідством в Одесі (1935–1936).  
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Горнило репресій, котрих зазнав митець, позначилося на його подальшій 

творчій долі. 1937 роком датуємо третій – останній – період творчості, який тривав 

до кінця життя письменника. Після виходу на свободу Лесь Гомін переїздить до 

Ніжина, працює в педагогічному університеті, але кількарічне мовчання автора 

свідчить про його моральний надлом та глибоку внутрішню кризу. Лесь Гомін наче 

відмовляється від художніх пошуків, поринаючи в царину наукових – з’являються 

праці «До питання студентського страйку 1905 р. в Ніжині», «З минулого 

Ніжинського інституту», «Соціально-естетична природа новели» (1939 – 1940), 

провадить дослідницьку роботу з фольклористики («Українські народні думи та 

історичні пісні XVI-XVII ст.», «Визвольна війна 1648-1654 років у народній 

творчості»; обидві видано посмертно). Тільки події Другої світової війни 

активізують творчу натуру письменника: у 1942 році, перебуваючи в евакуації в 

Узбекистані, він починає роботу над останнім художнім твором – 

автобіографічним романом «Люди». «Інтелектуальна насиченість», «драматична 

напруженість сюжету» [158, 3], психологізм у змалюванні персонажів та 

антропоцентричний пафос роману «Люди», а також ґрунтовність останніх 

наукових розвідок свідчать про наступну еволюційну сходинку у творчості, 

дозволяють припустити досягнення письменником певної внутрішньої гармонії, 

повернення до художніх пошуків 1930-х років, утім, збагачених життєвим 

досвідом, пережитим арештом, незгодами війни та евакуації. Третій період дійсно 

підсумковий у житті й творчості Леся Гомона: попри раптову смерть, у нього не 

лишилося незакінчених художніх чи то наукових проектів, автор устиг завершити 

все почате.      

 

Висновки до розділу 1  

 

Отже, Лесь Гомін, талановитий письменник і науковець, залишив по собі 

вагомий прозовий доробок. Творчу спадщину цього літератора першої половини 

ХХ століття доцільно розглядати у співвідношенні з дихотомією «розстріляне 

відродження» – соцреалізм, оскільки Лесь Гомін, як і його більш відомі сучасники, 
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був глибоко заангажований в естетику як одного, так і другого дискурсу та сповна 

відчув на собі тоталітарний пресинг доби. Активний учасник письменницьких 

організацій «Гарт» та «ВУСПП» у 1920–1930-х роках, редактор і критик, він, хоч і 

мешкав на периферії, жваво цікавився головними подіями українського 

літературного життя ренесансної доби, орієнтувався у провідних ідеях, мислив 

одними категоріями зі своїми колегами по перу – В. Елланом-Блакитним, 

К. Гордієнком, І. Дніпровським, О. Довженком, В. Сосюрою, П. Тичиною, 

Миколою Хвильовим та ін. Після розпаду «Гарту» (1925) і подальшого «вливання» 

його учасників до ВАПЛІТЕ та ВУСПП Лесь Гомін вступає до другої з них, 

мимохіть долучаючись до літературного канону соцреалізму.     

Життєвий і творчий шлях Леся Гомона непростий і доволі суперечливий. 

У 1930-х роках він голосно позиціонує себе активістом більшовицького руху, бере 

участь у деяких операціях НКВС, але провідною його діяльністю залишається 

красне письменство, про що свідчать збірки оповідань і драм («Контрольні 

цифри»,1930; «Маски», 1934), редакторська робота в газетах «Радянська думка», 

«Красный пахарь», літературно-мистецьких журналах «Металеві дні», «Шквал», 

«Літературний Жовтень», альманасі «У дозорі», участь у діяльності черкаської 

філії Спілки пролетарських письменників «Гарт», пізніше – в організації ВУСПП. 

1934 року він став членом СП СРСР, і саме з цього часу його творчість почала 

підпорядковуватися соцреалістичним нормам, а цінність її для партійного 

керівництва визначалася передусім ступенем узгодженості з комуністичними 

ідеями. Попри це, за антибуржуазною тематикою і сатирою авантюрно-

пригодницького Гомонового роману «Голгофа» добачаємо елементи революційно-

романтичного художнього освоєння дійсності. Одначе твори письменника на 

побутову й робітничу тематику ілюструють розповсюджене на той час явище 

«одержавлення таланту» й безапеляційно засвідчують перехід автора на позиції 

творення масової літератури. 
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РОЗДІЛ 2. «РАДЯНСЬКИЙ ІНТЕЛІГЕНТСЬКИЙ МАЗОХІЗМ» ТА ШЛЯХИ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ  

У 20–30-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Розмислюючи про ментальність українського народу в есе «Малоросійський 

мазохізм», сучасний прозаїк, публіцист, есеїст Ю. Винничук доходить важливого 

спостереження: «Є дві нації у світі, котрі всю історію свого народу намагаються 

представити тільки як історію народу гнаного, вічно битого й упослідженого. 

Обидві ці нації аж хизуються своєю непорочністю і розцяцькованою цнотою, своєю 

зразковою добротою, ліричністю, а особливо – своєю беззубістю, бо ж ніколи 

нікого не завойовували, не загарбували, а завше тільки оборонялися. Обидві нації 

схибнулися на своїй древності. <…> Тими двома націями є жиди і українці. І ті, й 

інші возвели мазохізм до якогось державного рівня. <…> Лише жиди й українці 

кожну свою національну трагедію вміють перетворити в карнавальне свято…» [17]. 

Виступаючи в цьому ж дискурсі, відомий філософ і культуролог І. Лосєв наполягає 

на тому, що український мазохізм «є одним із найбільш загадкових і небезпечних 

для українців явищ їхньої культури і психіки», а отже «український народ потребує 

глибокого і безжального самопсихоаналізу, вивершеної національної 

самокритики», бо «політичний і соціокультурний мазохізм є однією з 

найважливіших складових того явища, що Євген Маланюк називав 

малоросійством» [125]. О. Забужко у монографії «Філософія української ідеї та 

європейський контекст: франківський період» констатує «травмованість» 

суспільства великодержавницьким «колективним несвідомим» [75, 7]. У зв’язку з 

цим актуалізуються ті напрямки філософської думки, «котрі покладають своїм 

предметом національний аспект суспільного буття в усій його сутнісній 

багатомірності» [75, 8] і котрі, на думку дослідниці, мають сприяти «розширенню 

обріїв філософської рефлексії над затяжною духовною кризою» [75, 8] – йдеться не 

лише про наявність цієї кризи, але й про спосіб її переживання та усвідомлення на 

глибинному психологічному рівні нації.  Н. Зборовська, знана представниця 

вітчизняного психоаналітичного літературознавства, у праці «Код української 
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літератури» мовить про так званий «український мазохізм» уже не в 

соціокультурному чи філософському, а в екзистенціальному індивідуально-

творчому аспекті й уводить термін «колоніальний мазохізм» – як стан, у котрому 

«мазохістська особистість позбавляється самотності й відчуження через 

підкорення іншій особистості» [76, 289], ілюструє це явище, зокрема, сторінками 

письменства доби «розстріляного відродження», репрезентантом якої є і Лесь 

Гомін. 

 Зауважимо, що сучасне розуміння феномену мазохізму, вперше описаного в 

романі Л. фон Захер-Мазоха «Венера в хутрі» (1869), значно еволюціонувало, 

пройшовши шлях від дефініції статевого розладу (концепція віденського психіатра 

Р. фон Крафт-Ебінга) до психологічного стану, витоки якого сягають дитячого 

періоду життя та взаємин з батьками (згідно з концепцією З. Фрейда); нанесення ж 

фізичних чи психічних страждань самому собі (чи то створення ситуації 

страждання власноруч) пов’язане з прагненням самопокарання, мотивованим  

почуттям провини, що супроводжується неусвідомленим отриманням морального 

задоволення [78, 68–72]. Цікаво, що з-поміж нотаток Захер-Мазоха є зізнання в 

тому, нібито він «чується русином», до чого апелює Ю. Винничук: «Ким міг бути 

основоположник мазохізму? Тільки одним з нас. Бо тільки нам подобається бути 

народом-мучеником, народом-страдником» [17].  

Фахівці вбачають у такому стані психічне відхилення, котре впливає на 

світогляд людини, а відтак – на її вчинки. Дійовим чинником, що вплинув на 

формування мазохістської свідомості української нації, Н. Зборовська вважає 

чужорідну підміну любові до України (Держави) любов’ю до Росії (Імперії)  

[76, 282]. Наслідком такої підміни, за переконанням вченої, постає «відчуття 

безсилля покоління», що «виросло з меланхолійного комплексу, здобутого не лише 

століттями колоніалізму, але й на основі поглинання чужорідного світогляду»  

[76, 289] через сформований трагічною історією невдалого державотворення 

стійкий комплекс меншовартості. Подібне судження висловлює О. Забужко, 

аналізуючи специфіку української філософської думки на еміграції: «філософія 

національної ідеї в них непомітно обертається на “філософію національної 
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поразки”» [75, 10], котра знову ж втягує націю у замкнене коло самопсихоаналізу 

мазохістського спрямування.    

Психоаналітична концепція історії української літератури Н. Зборовської та 

філософія національної ідеї О. Забужко корелюють з багатьма сучасними 

постколоніальними студіями. Такий синтез методологій дає можливість всебічно 

розглянути літературний процес першої половини ХХ століття, визначити 

психологічне підґрунтя світоглядних засад письменників окресленої доби. 

 

2.1. «Колоніальний мазохізм» як історично мотивована хвороба 

українського письменства 20–30-х років ХХ століття: причини й наслідки 

  

Аналіз української літератури ХХ століття неможливий без усвідомлення 

минулого колоніального статусу України. Про це О. Юрчук у монографії «У тіні 

імперії: українська література у світлі постколоніальної теорії» справедливо пише, 

наголошуючи, що тільки сприйняття цього факту як «аморального іншого» дає 

можливість позбутися амбівалентної свідомості й виробити розуміння 

колоніального минулого нашого народу «як такого, що потребує деконструкції та 

реінтерпретації» [225, 18]. Окреслене «аморальне інше» добачає Н. Зборовська, 

пояснюючи феномен творчості  Миколи Хвильового як «наслідок хворобливої 

позиції: “боротьби за любов і проти неї”, тобто амбівалентної боротьби, яка 

“зумовлює втрату любові”» [76, 289]. Науковець називає такий внутрішній стан 

письменника та його ліричних героїв «українською меланхолією», «хворобливою 

реакцією на втрату материнського об’єкта любові, органічного для синівського 

морального мазохіста, який не встиг набути батьківського характеру 

філософського мазохіста» [76, 289]. Внутрішня роздвоєність особистості, 

морально-етична криза, проблема постійного вибору між добром і злом, життям і 

смертю, бажанням і обов’язком спустошують людину, яка всім єством прагне 

цілісності, гармонії. І цю внутрішню порожнечу заповнив більшовизм, 

цілеспрямовано піднесений українцям як «імітація національно-визвольного 



56 
 
світогляду», що згодом проросло  «садомазохістською аморальністю» чільних 

діячів 1920-х років [76, 289].  

Здебільшого, коли мовиться про колоніальний статус нашої країни, культури 

й мистецтва, беруть до уваги саме українсько-російські відносини. За О. Юрчук, аж 

до 1991 року (а рецидиви його актуальні досі) використовувався антиколоніальний 

дискурс, котрий унеможливлював вивільнення української свідомості з-під влади 

російської імперської доктрини [225, 19]. Психоаналіз колоніалізму дає змогу 

провести «психоісторію української класичної літератури», котра, як справедливо 

зауважує Н. Зборовська,  цілковито спрямована на ідею державності [77, 59]. 

Дослідниця розглядає три типи свідомості, притаманні українцям в 

постколоніальній дійсності: 

— проімперська («загравання» з імперією; підміна понять колоніальний /  

братній); 

— ностальгійна (сакральне сприйняття минулого як особливо вагомого для 

держави періоду); 

— псевдопатріотична (несприйняття Росії як агресора, небажання побачити в 

ній імперію / ворога) [225, 19].  

Другий і третій типи свідомості є невід’ємною частиною постколоніального 

дискурсу. Проімперська ж свідомість сформувалася набагато раніше, початки її, 

вочевидь, слід шукати у XVII столітті, коли Б. Хмельницький прийняв рішення про 

перехід українців «під високу царську руку». Відтоді кожне національне покоління 

виплоджує прихильників асиміляції – спрацьовує давній, ще біблійний архетип 

нації, котра добровільно заганяє себе в рабство.  

Проімперська свідомість українців проявилася в усіх сферах суспільного 

життя, і чи не найяскравіше – у літературі й мистецтві. Утім, починаючи від 

І. Котляревського, якась частина інтелігенції доходить усвідомлення фактичного 

статусу України, розпізнає в ньому маркер «другосортності». Так на межі XVІІ–

XVIII століть зароджується колоніальний кітч, прояви якого, за Т. Гундоровою, – 

це простонародність, просторозмовність, травестіювання як семіотичний код  

[51, 92].  
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«Світогляд І. Котляревського та більшості його сучасників, – наголошує 

О. Юрчук, – був позначений комплексом двійництва: орієнтуванням на Російську 

імперію і бажанням національної ідентичності» [225, 91]. Таке роздвоєння 

особистості є наслідком комплексу неповноцінності, прищепленої меншовартості 

підімперських «малоросів»; ця світоглядна контроверза не подолана досі. 

Н.В. Ємельянова зазначає: «Відомим українським мислителям, у тому числі 

й талановитим майстрам слова, що належали до творчої меншості, завжди була 

притаманна філософська рефлексія» [72, 101]. О. Забужко наголошує на тому, що 

«філософська рефлексія над національною ідеєю» виходить на поверхню саме у 20-

ті роки ХХ століття [75, 115] – у добу «розстріляного відродження», коли в 

більшості українських письменників внутрішній конфлікт особливо загострюється, 

зокрема, через потребу зробити  остаточний вибір ідеї, громадянства, соціального 

статусу, а іноді – й життя або смерті (своїх або ближніх). Звідси – самогубство 

Миколи Хвильового, переорієнтація на соцреалістичний канон П. Тичини,  

М. Рильського, В. Сосюри, О. Довженка, ін.; власне, на ґрунті репресій та 

переслідувань і формується соцреалізм як єдиний творчий метод для тих, хто 

зробив вибір на користь життя, або ж «злився» із системою, як О. Корнійчук,  

М. Бажан, В. Коряк, ін. Але водночас на тлі трагедії загальнонаціонального 

масштабу проявляються істинні велетні духу – ті, хто не зрадив високих ідеалів 

гуманізму, свободи, краси, – М. Зеров, Г. Косинка, М. Куліш, Л. Курбас, 

Є. Плужник та ін.  

Видається, що і про видатних літераторів – жертв репресій 1930-х років, 

в’язнів-мучеників радянських таборів 1960-х – початку 1980-х років, вимушених 

емігрантів першої половини ХХ століття, і про їхніх «колег по перу», але дрібніших 

духом одотворців-пристосуванців, на сьогодні написано вже чимало. Натомість 

обійдені увагою митці «поміркованих» поглядів: цілу низку імен неначе не 

прийнято згадувати, хоч їхня творчість – непроста й суперечлива – також є 

артефактом історії та сповна заслуговує на увагу, як і їхні по-своєму трагічні 

життєписи.  
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«Я вірю в “загірну комуну” і вірю так божевільно, що можна вмерти…» [207, 

123], – під цими словами Миколи Хвильового, вочевидь, підписалися б десятки 

українських письменників 1920-х років. «Мабуть, усі ми — мовчальники, 

підлабузники, непротивленці…» [64, 340], – висловлював своє й колективне гірке 

зізнання О. Довженко, надто добре зрозуміле митцям 1930–1950-х років. 

Оминаючи морально-етичний складник і ціннісно-буттєвий аспект вибору, який 

зробили ці люди, скажемо про красномовні наслідки такої позиції, виражені 

головно в літературно-художніх творах («Пісня про Сталіна» М. Рильського, 

«Червона зима» В. Сосюри, «Партія веде» П. Тичини тощо), а подеколи в 

мемуаристиці та приватному епістолярію. Письменники, намагаючись залишитися 

в системі координат радянської соцреалістичної дійсності, часто відмовляються не 

лише від власних ідей і поглядів, а й від творчої манери, самобутності й 

неповторності, деградували до шаблонів, агіток, плакатності. Найстрашніше в 

цьому процесі – усвідомлення ними занепаду власної творчості й розколотості 

свого «Я». 

М. Гірняк справедливо твердить: «Постреволюційна епоха, що вимагала в 

людини відповідних поглядів, переконань та поведінки, зробила все для того, щоб 

подвійні обличчя та маски перетворити на норму людського існування» [29, 172–

173]. У такій атмосфері митець, як і кожний пересічний громадянин, постійно 

перебував у конфлікті з власною совістю. Звідси – мотив самовиправдання й 

почуття провини перед іншими, тими, хто вистояв, або помер, не зламавшись. 

Звідси ж – ганебне у своїй безпорадності намагання довести власну «партійність» 

та ідеологічну правильність. У підсумку – абсолютне порушення гармонії як у 

внутрішньому світі окремої особистості, так і в літературному процесі в цілому.    

Лесь Гомін у своїй офіційній автобіографії, написаній задля отримання 

довідки про реабілітацію, зазначає, що він усе життя «працював для створення і 

зміцнення радянського устрою» [5, арк. 22]. Опоетизовано звучить подібна думка 

у В. Сосюри – «Я – поет робітничої рані» [181, 64]. О. Довженко, чи не 

найвизначніший представник офіційного радянського кінематографу, а заразом і 

літератури, разом з тим, ставить на себе й своє покоління тавро «мовчальники, 
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підлабузники, непротивленці» [64, 340]. Подібну самокритику зустрічаємо й у 

поемі М. Рильського «Мандрівка в молодість» («лукавий наймит» [165, 101]). Так 

чи так, кожен із цих письменників першої половини ХХ століття визнає свою 

участь у радянському літературному процесі та причетність до створення 

соцреалістичної художньої дійсності. Разом із тим життєві обставини примушують 

їх неодноразово каятися у виборі такого шляху, а  почуття провини перед народом, 

колегами, друзями, рідними призводить до роздвоєння свідомості, внутрішнього 

конфлікту, цілковитого або часткового дисонансу творів і світоглядів їхніх авторів. 

Така «розколота ідентичність» [138, 77], за великим рахунком, є примітною рисою 

доби, симптомом «колоніального мазохізму» й «української меланхолії» 

інтелігенції першої половини ХХ століття. Тому є сенс розглядати літературно-

художні твори 1920–1930-х років у дискурсі «радянського інтелігентського 

мазохізму», основні прояви якого такі: 

-  комплекс меншовартості щодо «братньої» російської культури; 

- внутрішня роздвоєність особистості автора і його героїв, амбівалентні 

критерії буття; 

- мотив підсвідомого почуття провини; 

- колоніальне світосприйняття; 

- імітація загальнодержавних оптимістичних настроїв;  

- мазохістська іронія та самоіронія письменників.  

«…Тридцяті роки – це не нормальний літературний процес. Це – атмосфера 

терору і нищення всіх основних кадрів поетів, прозаїків, драматургів і критиків»,  

– категорично наголошує Г. Костюк [108, 72]. Письменники, які фізично пережили 

1930-ті роки, мусили пристосовуватися до тоталітарного режиму. Цим 

пояснюється утвердження колоніальної свідомості, масове звернення до 

соцреалістичних традицій письма й відносна одноманітність офіційної української 

радянської літератури. Спираючись на загальноприйнятий канон соцреалізму, 

митці зосереджувалися на конкретному колі тем і проблем, актуалізованих владою. 

«Дороговказами» для них слугували праці В. Леніна «Про партійну організацію та 
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партійну літературу» (1905) і постанова політбюро ЦК ВКП(б) «Про перебудову 

літературно-художніх організацій» (1932). 

Нагальним ідеологічним постулатом для митців слова тоталітарної доби 

слугує ленінська теза про партійність літератури: «…літературна справа повинна 

стати частиною загальнопролетарської справи, “коліщатком і гвинтиком” одного-

єдиного, великого соціал-демократичного механізму <…>. Літературна справа 

повинна стати складовою організованої, планомірної, об’єднаної соціал-

демократичної партійної роботи» [119, 25]. Не зважаючи на те, що ці рядки були 

написані задовго до 1930-х років, вони не втрачали своєї актуальності. До того ж 

радянська критика трактувала «принцип партійності» як такий, що передбачає 

«вимогу високої художності» [132, 9], спираючись нібито на міркування В. Леніна 

про вільне самовираження митця у творчому процесі, максимальне втілення ним 

особистих ініціатив, індивідуальних нахилів, множини думок і фантазій тощо. 

Насправді ж існував ідеологічний догмат, котрий нівелював індивідуальність 

літератора, законодавчо забороняв плюралізм у письменстві, про що свідчать 

положення постанови «Про перебудову літературно-художніх організацій»: 

1) ліквідувати асоціацію пролетарських письменників; 

2) об’єднати всіх письменників, які підтримують платформу Радянської 

влади та прагнуть брати участь у соціалістичному будівництві, у єдиний 

союз радянських письменників з комуністичною фракцією в ньому [19, 

173]. 

Того ж 1932 року, приблизно через місяць після прийняття вищеназваної 

постанови, радянська преса устами М. Горького задекларувала «соціалістичний 

реалізм» як єдиний творчий метод пролетарського мистецтва, дещо згодом статус 

і значення його закріпив І Всесоюзний з’їзд радянських письменників (1934). 

Згідно з  ухвалою з’їзду, метод соцреалізму вимагав від митця правдивого 

«історично-конкретного зображення дійсності в її революційному розвитку» [151, 

689], але воднораз пов’язаності зображеного із «завданням ідейної переробки і 

виховання трудящих у дусі соціалізму» [151, 689]. Актуальними для нього були, 

крім партійності, звульгаризована народність, пролетарський інтернаціоналізм 
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тощо [123, 636], натомість естетичні критерії (прекрасне/потворне) відверто 

витіснялися, підмінюючись антиномією пролетарське/буржуазне, себто література 

отримала остаточні чітко окреслені рамки, які регламентували її проблемно-

тематичні та художньо-стильові обрії. І якщо сьогодні в літературознавстві  

соцреалізм уважається «псевдохудожнім унітарним методом (напрямом) у 

радянській літературі» [123, 636], то у 1930-х роках неприйняття доктрини 

Максима Горького означало добровільну маргіналізацію творчої особистості з 

усіма можливими подальшими наслідками.  

А все ж неправильно розуміти його як виключно штучне миттєве утворення. 

Описуючи ґенезу соцреалізму, Д. Наливайко зазначає, що «ліве мистецтво» 

(представники авангардних течій модернізму), яке першим стало на бік революції 

та «самоусвідомлювалося корелятивним революційному перетворенню світу» 

[141, 48], тим не менш, було відкинуте тоталітарним режимом, коли постала 

необхідність моделювання радянської естетики. Замість нього було взято курс на 

реалізм як домінуючу художню систему попередньої епохи, зрозумілу та звичну 

для всіх радянських класів, а отже найбільш потенційно придатну для «впливу на 

свідомість та емоційний світ людей і маніпулювання ними» [141, 49]. Інша справа, 

що, на думку Д. Наливайка, такий вибір не був детермінований іманентним 

процесом розвитку духовної й художньої культури, тож з часом соцреалістичне 

мистецтво «кардинально розійшлося з художньою системою реалізму й за 

зовнішньої схожості виявилося його антиподом» [141, 49].      

Б. Гройс уважає піонерами соцреалізму представників еліти, «яка здобула 

досвід авангарду» [50, 169]; Т. Гундорова бачить його «рефлексією естетики і 

практики авангарду», що заповнила нішу між традиційною культурою, фольклором 

і новими умовами життя [51, 170], пов’язаними з процесами модернізації й деякими 

економічними та політичними явищами доби (розкуркуленням, колективізацією 

тощо); В. Хархун переконливо доводить, що «масштабне розгортання соцреалізму 

стало можливим <…> завдяки внутрішньо мотивованій чи штучно стимульованій 

через насилля готовності української еліти реалізувати радянський естетичний 

проект» [204, 33]. Але мріям адептів жовтневої революції та будівництва 
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соціалізму, апологетів «загірної комуни» не судилося збутися, хоч соцреалізм 

історично зреалізувався, відіграв вирішальну роль у процесі переходу літератури 

на засади масовості й белетризації, ніколи, щоправда, так і не досягши високої 

художності, не вийшовши за рамки «пролетлітератури». 

Сприймаючи соцреалізм як художній метод радянської літератури (за всіма 

формальними показниками він відповідає цьому визначенню), ми наближаємося до 

поняття «соцреалістичний канон». В. Хархун визначає його як «систему усталених 

нормативів, ідеологію формування та унормування дискурсивних практик, 

спрямованих на створення зразкових текстів, які покликані конструювати та 

легітимізувати радянську дійсність» [203, 8], і вважає, що соцреалістичний канон 

«побутує як літературна практика, у котрій сформовані певні стильові норми і 

заборони; літературна теорія, покликана виробляти та обґрунтовувати доктрини; як 

історіографічна модель літературного процесу» [203, 6]. Звичайно, еталоном 

соцреалістичного канону вважалася російська література, наслідування якої було 

обов’язковим для літературного та критичного дискурсів, воднораз спричиняючи 

їх провінціалізацію й маргіналізацію [203, 8]. Відтак соціалістичний реалізм став 

механізмом культурного колоніалізму, маргіналізуючи національні культури в 

контексті єдиної «радянської літератури»; у межах колонізаційно-імперського 

дискурсу творився соцреалістичний канон української літератури.   

В. Хархун добачає такі значущі фактори, які вплинули на ґенезу та процес 

«закорінення соцреалізму» в українській літературі. Це: 

- «червоний терор», переслідування й репресії письменників; 

- загальний пафос культурної ситуації: спокуса розбудови національного 

життя, утопічні моделі поєднання «загірної комуни» й національної ідеї; 

- бажання влади формувати в національних літературах новітніх класиків, які 

б підтримували ідею соцреалізму як основного методу всієї радянської літератури 

[204, 10].  

В умовах такого «контрольованого семіозису», за В. Хархун, створювалися 

канонічні тексти, текстова реальність (позначник) у яких завжди домінував над 

справжньою реальністю (позначуваним) [204, 7], унаслідок чого декодувалася 
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категорія міфу, зароджувалася радянська міфотворчість, пов’язана з поняттями 

позитивного героя, вождя, борця за комуністичні ідеали. Такі тексти, на думку 

Т. Гундорової, створюються завдяки використанню впізнаваних образів і сюжетів 

й іконізації персоніфікованих абстракцій на зразок «партійність», «класовість», 

«ідейність», «патріотизм» тощо [51, 170-171].  

Ю. Ковалів називає соцреалістичну літературу імітаційною, підкреслюючи її 

штучність і псевдохудожність [90, 467]. Причини цього вчений добачає в 

зорієнтованості письменства на «пролетреалізм» і масовізм, симптоми якого, 

зокрема, простежує в концепції «червоної просвіти» Миколи Хвильового [90, 468]. 

Усупереч спробам окремих письменників романтизувати своїх персонажів та 

«оживляти» сюжети, Ю. Ковалів зауважує абсолютизацію семантичних кодів 

радянського соціуму в літературних текстах доби «розстріляного відродження» й 

солідаризується з Т. Гундоровою в тому, що наслідком цього стає «олітературена 

ілюстрація партійності» [90, 468–469]. Так на основі соцреалістичного канону 

формується ідеологічний кітч – особливий культурний простір, який, 

поширюючись у межах колоніального дискурсу, стає засобом утілення 

літературних проектів пролетреалізму, адресованих масовому читачеві.  

 

2.2. Соцреалістичний кітч як спроба самореалізації творчої особистості 

у 30-х роках ХХ століття 

 
Є. Добренко називає соцреалізм «культурою відчуження особи від 

реальності», побудованою, однак, за допомогою чіткого механізму впорядкування 

картини світу на основі «політичної міфології» [62, 9]. Водночас, на думку 

дослідника, «політична міфологія не може функціонувати поза масовою 

свідомістю – вона вибудовується інтуїтивно в певному соціумі і в цьому розумінні 

постає як колективне несвідоме маси, яка вбачає у міфі обґрунтування слушності 

своїх сподівань, бажань, ненависті, і т.д.» [62, 9]. «Соцреалізм підпорядковує взяті 

з арсеналу культури символічні коди одній монополізованій реальності – 

реальності міфу, утопії, ідеалу» [51, 15], – пише Т. Гундорова, потверджуючи факт 



64 
 
екстраполяції будь-якого культурного (міфологічного/релігійного/філософського 

тощо) коду в площину світоглядних засад цього методу. Розгортаючи цю думку, 

О. Юрчук зауважує, що «радянський культурний простір від свого початку 

характеризувався розірваністю елементів» і страждав на «духовний голод» [225, 

126],  що стало поштовхом до формування своєрідної ерзац-культури – 

соцреалістичного кітчу, який «дає змогу “повернути”  в культуру раніше відкинуті 

мистецькі явища <…> та сформувати потрібні ідеологічні контури для існуючих 

явищ» [225, 126]. Цей процес охоплює всю сукупність культурного надбання 

людства – від міфології до шедеврів світового мистецтва.  

Дослідження соцреалістичного кітчу й механізмів «уписування» 

різноманітних культурних символів та міфологем у радянський ідеологічний 

контекст – актуальний вектор новітнього літературознавства, який розробляється у 

працях Т. Гундорової, В. Дончика, Л. Сауленко, В. Хархун, Я. Цимбал, О. Юрчук і 

багатьох інших учених.  

Саме поняття кітчу наразі дискусійне. У «Літературознавчій енциклопедії» 

Ю. Коваліва його визначено як «механічно виконаний твір, в якому безсистемно 

нагромаджені поверхові, інколи орнаментальні елементи, позбавлені 

функціонального призначення, розрахований на пересічного реципієнта з 

невибагливим, часто невиробленим смаком» [122, 482]. Американський 

літературознавець К. Ґрінберг називає кітч «продуктом індустріальної революції» 

та пояснює його виникнення процесом урбанізації маргіналів-селян, котрі не 

спромоглися адекватно опанувати міську культуру, унаслідок чого з’явився 

псевдофольклор із дидактичними й ідеологічними акцентами, ознаками масової 

літератури [54]. А. Яковлєва добачає в ньому «особливий тип культури 

(субкультури), що існує поряд із професійним та народним мистецтвом згідно з 

власними законами організації та функціонування», трактує кітч як «особливий 

спосіб структурування світу у зв’язку з потребами буденної свідомості» [226, 253].  

Поняття кітчу традиційно асоціюється з «масовістю», «популярністю», 

«низьким стилем» і позиціонується як антитеза до високохудожніх мистецьких 

взірців. І це справедливо, адже він складник масової культури. Утім вітчизняна 
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наука із виходом монографії Т. Гундорової «Кітч і Література. Травестії» (2008) 

поступово позбувається «майже догматичної ілюзії про високу літературу, з якої 

виганяється або ж до якої якось підтягується все, що якось асоціюється з 

популярним стилем» [51, 8], а отже, об’єкти масової літератури набувають право 

на літературознавчий аналіз у дискурсі автентичної народної культури, культури 

«урбанізованих робочих мас», «середнього стану», «субкультури» соціального, 

гендерного чи професійного змісту [51, 9]. Межа між елітарною та масовою 

літературами через це не стала меншою, але саме кітч є однією з ланок, котра їх 

пов’язує: за Т. Гундоровою, він формується на основі дисгармонії елітарної та 

популярної свідомостей [51, 5]. Тому дослідження літератури в цілому неможливе 

без дослідження кітчу як літературного феномена.   

Відомо, що кітч сформувався в німецькій культурі наприкінці ХІХ століття, 

«коли поширилася адаптація естетичного матеріалу до потреб моди, утилітарних 

інтересів, схильних до імітаційного утрирування форми» [122, 482]. Історично він 

пов’язаний із сентименталізмом і романтизмом, але, зазначає Т. Гундорова, новий 

сплеск інтересу до нього «не лише як мистецького явища, але категорії соціальної 

і культурної виникає в епоху зламу соціалізму, який і сам ототожнюється з 

кітчем» [51, 17]. Фактично, спільне між кітчем і соціалізмом полягає в усуненні 

смерті, трагізму, скорботи і зведенні всього людського побуту до «оптимістичної і 

білозубої радості буття», внаслідок чого кітч стає «дзеркалом прикрашеного 

обману» [51, 18].  

У своїй монографії Т. Гундорова, вибудовуючи теорію еволюції кітчу, 

виокремлює його різновиди відповідно до культурних епох – колоніальний, 

жіночий, сецесійний, героїчний, карнавальний кітч тощо. Цікаво, що в цій системі 

добі соцреалізму відповідає ідеологічний кітч (що, безумовно, пов’язано з 

політичними факторами), котрий трактуємо, з огляду на сказане вище, як соціальну 

і культурну категорію, властиву масовому мистецтву, зокрема, белетризованим 

художнім творам, позначеним ідеологічними маркерами, створеним під впливом, 

або ж у межах соцреалізму як офіційно визнаного радянського художнього методу.  
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Ідеологічний кітч як своєрідна жанрово-стильова система оперує набором 

маркерів й образів-емблем, котрі й генерують його поетикальну сферу. Узагалі 

образність для літератури доби соцреалізму – чи не найважливіший складник і 

показник цінності твору. Будучи значною мірою відбитком зовнішніх чинників 

творчого процесу, зокрема культурно-історичних та соціально-політичних умов, 

вона сама набуває кітчевого формату. Воднораз полемічним видається оціночно-

зневажливе твердження І. Комаровської про перетворення мистецтва соцреалізму 

на кітч у зв’язку з його надмірним пропагандистсько-агітаційним ангажуванням 

[93, 23]. Адже в умовах політичних цькувань і репресій у багатьох випадках кітчеві 

конструкції ставали маскою письменника, своєрідним кодом, який дозволяв 

зберегти між рядків те, що не могло бути прямо висловлене.    

Соцреалістична образність почала формуватися ще задовго до появи терміна 

«соцреалізм». Головно вона успадкована Спілкою письменників УРСР від 

строкатого літературного процесу революційної доби, хоч ідейно злилася з 

найбільш масовою його течією пролетарської літератури. Т. Гундорова слушно 

зазначає: «Підстави для перетворення соцреалізму на масову культуру були 

закладені ще революційним авангардом» на рівні принципів художнього 

конструювання нової реальності [51, 184]. За О. Філатовою, естетична програма 

соцреалізму – це «складний конгломерат політичних установок і компонентів 

(архаїчних, релігійних, міфологічних) структури колективного несвідомого – 

революційної маси з її надмірним бажанням адаптуватися (“розчинитися”) до 

нових форм життєдіяльності в умовах класового/ пролетарського “єдиномислія”» 

[200, 280]. В. Вовкун також пов’язує соцреалізм з авангардом, підкреслюючи їхнє 

спільне «технократичне начало», і зазначає, що перехід від авангарду до 

соцреалізму здійснювався «революційними геніями», першим з-поміж яких був 

Микола Хвильовий [20, 72]. Українським пророком початку ХХ століття 

кваліфікує Миколу Хвильового О. Юрчук, водночас визнаючи утопізм його 

поглядів, зумовлений, на думку дослідниці, «спробою поєднання української 

націотворчості з російсько-імперським варіантом комунізму» [225, 114]. Беручи до 

уваги «романтизування» автора «Синіх етюдів», амбівалентність його вдачі, вчена 
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однозначно відмовляється вважати комунізм «маскою» цього митця, оскільки той 

і справді «божевільно» вірив у «загірну комуну». Цієї ж думки щодо 

Миколи Хвильового дотримується Ю. Ковалів: «…було б перебільшенням 

припускати, ніби він “прощався” зі своїми романтичними уявленнями про “тихі 

озера загірної комуни” <…> він лишався сином своєї доби, закомплексованої 

концептами комунізму» [90, 130].  

М. Довіна вмотивовано вважає, що ідеологічний код літератури першої 

половини ХХ століття формується на основі міфологізації образів та ідеологізації 

їхнього семантичного наповнення [66, 114]. У цьому науковець солідаризується з 

Т. Гундоровою, на переконання якої, «весь семіотичний процес означування та 

дешифрування знаків і кодів того культурного послання, яке транслював 

радянський автор, набував ритуального характеру» [51, 168]. Тому, розглядаючи 

мистецтво соцреалізму як «ритуал і систему кодів» [51, 169], образність мусимо 

вважати найдійовішим і найефективнішим чинником формування читацької 

свідомості. Для письменника-конструктора ідеологічного революційного чи 

робітничого кітчу образність – це сфера вираження власних поглядів та засіб 

узагальнення картин «революційної дійсності». 

Ідеологічний кітч, породжений революційним авангардом, розглядаємо як 

систему взаємопов’язаних елементів-типів кітчу, котрі можна виокремити на 

основі їхнього тематично-атрибутивного наповнення. Так, видається слушним 

співвіднесення авангарду з революційно-романтичним типом кітчу, а соцреалізму 

– з виробничо-побутовим, атеїстичним/антирелігійним, інтелігентським, 

сільським/колгоспним кітчем. Різні типи кітчу послуговуються неоднаковими за 

сутністю, смислом, художнім утіленням образами, а це, у свою чергу, обумовлює 

використання письменниками тих чи тих художніх засобів, формує ідіостиль.     

О. Юрчук називає радянський соцреалістичний кітч «доктриною, котра 

реалізувалась у просторі “безваріативності”, коли кітч ставав явищем для всіх» 

[225, 127], перетворювався на панівний культурний дискурс. Така всеохопність і 

«безмежність» кітчу пов’язана передусім зі зниженням загального культурного 

рівня населення, спричиненого масовими репресіями й переслідуваннями 
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інтелігенції, утручанням партійного керівництва у той складний літературний 

феномен, який сьогодні називається «українським відродженням». Позбавлений 

своєї еліти, народ перестає розуміти вишукані художні взірці, адже йому бракує 

культурного досвіду; складається майже цілковита відсутність попиту на високе 

мистецтво. Натомість широко культивується «імітатлітература пролетреалізму» 

(Ю. Ковалів) – пристосовуючись до нової реальності й соціальних замовлень, 

літератори вже не експериментують, а вдаються до «белетризації подій 

політичного та виробничого життя» [90, 467]. Наголосимо, що для більшості 

письменників це стало справжньою трагедією, адже таке «переформатування» 

вимагало від них фактичного самозречення, ігнорування власного таланту й 

занедбання мистецьких пошуків задля «охудожнення» радянської буденщини чи то 

створення утопічних картин щасливого соціалістичного побуту трудящих. У таких 

умовах жив і творив Лесь Гомін, активний учасник ВУСПП, редактор численних 

газет і літературних журналів, один із творців ідеологічного кітчу першої третини 

ХХ століття. У його літературно-художній спадщині добачаємо елементи всіх 

окреслених різновидів ідеологічного кітчу. Увиразнити ж сприйняття цих 

елементів нам допоможе залучення контекстуально близьких творів сучасників 

Леся Гомона – письменників, котрі з різних причин удавалися до кітчу як засобу 

самовираження, творчої самореалізації або ж маски в складну й суперечливу добу 

революційних і пореволюційних духовних пошуків.       

 

2.3. Революційно-романтичний кітч 1920-х – початку 1930-х років: шлях 

до соцреалізму (творчість А. Головка, Леся Гомона, О. Копиленка, 

А. Любченка, І. Микитенка, О. Слісаренка, Миколи Хвильового) 

 
Революційний романтизм – це стильова течія в мистецтві перших десятиліть 

ХХ століття, примітна ідеологемами більшовизму й мотивами абстрактного 

космізму [123, 575]. Воднораз йому властиві збереження національного колориту й 

оспівування «червоного терору», що зумовлено світоглядним маневруванням, 

зокрема на помежів’ї неоромантизму й авангарду. До прикладу, В. Агеєва вважає 
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«романтику вітаїзму» Миколи Хвильового новим кроком у розвитку 

неоромантизму [2, 14]. О. Чумаченко, аналізуючи український літературний процес 

1920-х років, відзначує «загальну неоромантичність світобачення» як характерну 

рису всього національно-мистецького руху цього десятиліття [212, 99].    

Утім неоромантизм Хвильового немислимий поза темою революції, а відтак 

цілком заслуговує кваліфікації «революційний романтизм». Одначе маркуючи його 

як революційний, маємо на увазі не так прив’язку до політичних подій, як 

радикальність його концепції по відношенню до стрімкого розвитку 

пролетарського мистецтва, яке в подальшому стало ґрунтом для формування 

радянської соцреалістичної парадигми. Романтизм Хвильового має глибинне 

філософське коріння та пов'язаний з ментальністю українського народу. Про це 

пише Л. Кавун: «Вітаїстичний натиск епохи національно-визвольних змагань не 

просто давав віру в життєвість українського відродження, але й змушував шукати 

й освячувати ту особливу нематеріальну надприродну енергію (“життєвий порив”, 

“ентелехію”, ”відповідальність серця” тощо), що спить до пори, до часу в кожному 

українцеві та просинається при сприятливих історичних обставинах» [84, 11].  

Революцією в мистецтві виявився авангард, сутність якого – першочергова 

переоцінка наявних стереотипів і канонів. Як сукупність лівих течій, він «виникає 

у кризові періоди історії мистецтва, коли певний напрям або стиль переживає 

вичерпаність своїх зображально-виражальних можливостей» [123, 8]. Відповідно, 

механізм авангардного мистецтва полягає в тиражуванні попередніх творчих 

здобутків – аж до знецінення їхньої художньо-естетичної вартості. У підсумку 

виходить, що, з одного боку, авангард сприяє виявленню хворобливих явищ у 

мистецтві, оскільки подає їх гіпертрофовано, часто в абсурдній формі; з іншого – 

через зниження естетизму авангард не спроможний створювати визначні художні 

явища. Одначе як одне з відгалужень модернізму він відіграв помітну роль у 

формуванні мистецтва свого часу й заслуговує особливої уваги.  

Революція, насичуючи модернізм новими темами, сюжетами, образами, 

разом із тим переривала природний плин його розвитку. Постала криза, яка й  

породила авангард як ультрареволюційне явище. Якщо роль авангарду у 
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становленні соцреалізму та соцреалістичного кітчу можна трактувати по-різному, 

то, вочевидь, саме він став початком занепаду модернізму, який жодним чином не 

міг екстраполювати себе в пореволюційну дійсність.       

Революційно-романтичний кітч, проростаючи з авангарду, частково все ще 

перебував у полоні модернізму, зокрема – неоромантизму. Зв’язок авангарду й 

модернізму спричинений їхнім спільним досвідом великої історичної катастрофи – 

Першою світовою війною, революційними катаклізмами, громадянським 

протистоянням,  державним терором, формуванням тоталітарного режиму. 

Незважаючи на відмінність методів, поетики, філософії, їх єднає співпереживання 

цивілізаційного краху, досвід історичного хаосу, зустріч із насиллям як фактором 

історії та культури, процес побудови суспільства нового зразка на руїнах 

традиційної культури.  Звідси цілком закономірні зв’язки авангарду й модерну, 

адже кожна революція живиться романтичними настроями суспільства, його вірою 

у краще майбутнє та сліпим захопленням певними ідеалами. Разом із тим 

революційна атмосфера дає достатньо сюжетів, вірних класичній формулі 

«нетиповий герой у нетипових обставинах», а отже, саме життя породжує ситуації, 

узяті неоромантиками як матеріал до своїх творів.   

Вивчаючи спорідненість авангарду й кітчу, К. Ґрінберг зауважив паралелі 

між ними на основі таких рис, як:  

- антибуржуазність (як наслідок нового погляду на історію); 

- імітативність правил і процесів мистецтва й літератури; 

- перевага позначника над позначуваним; 

- прив’язаність (зокрема фінансова) до правлячого класу, еліти [55]. 

Проте доволі суттєвою є і відмінність між цими явищами. За К. Ґрінбергом, 

«справжня і найважливіша функція авангарду полягала не в “експериментуванні”, 

а в знаходженні шляху, йдучи яким можна було забезпечувати рух культури в 

умовах ідеологічного сум’яття і насильства» [54]. Натомість кітч – це не пошук 

шляху, а вже протоптана стежка, позбавлена загадковості, упізнавана й нудна. 

Відтак кітч програє авангарду, ніколи не набуваючи художньої вартості, хоч і 

втамовує «культурний голод» певних класів суспільства. 



71 
 

Світоглядне підґрунтя революційно-романтичного кітчу виформувалося 

у 1920-х роках на базі радикалізованої модерністської художності й поволі 

підкорило собі літературний простір. Щоправда, примітна для нього надривна 

мажорна тональність – уже внесок авангарду, який модерністський міф замінив на 

утопію з проектованим щасливим фіналом. Утім, незважаючи на значну кількість 

об’єднавчих факторів, далеко не всі митці авангардного спрямування змогли 

вписатися в соцреалістичну культуру. Дослідники пов’язують це, зокрема, з 

успадкованою авангардом від модернізму амбівалентною сакральністю, котра 

породжує «проблемну утопічність» – на межі з антиутопією, зумовлює 

неоднозначність рецепції та іманентну суперечливість художніх текстів.      

Літературознавці, попри псевдолітературність (псевдохудожність) кітчу – 

схематизм, заданість образів, плакатність, агітаційність, передбачуваність сюжетів, 

наявність ідеологічних стереотипів тощо, його революційно-романтичний різновид 

уписують у неоромантичний дискурс, зокрема на тематичному та стильовому 

рівнях (Т. Гундорова, приміром, називає романтизм «першою фазою кітчу»  

[51, 150]). Тематика цих текстів головно пов’язана з революцією, класовою 

боротьбою, долею окремих революціонерів, громадських діячів; виклад її 

міфологізується, драматизується, набуває масштабності та героїки. Водночас на 

образному рівні проступають модерністські тенденції.    

Вивчаючи художню спадщину Леся Гомона, слід зважати на літературно-

мистецький контекст, у якому він жив і творив. Увиразнити риси революційно-

романтичного кітчу, притаманні прозі Леся Гомона, можна лише на тлі творчості 

його сучасників. Простежмо їх на прикладі оповідання «Без пристановища»  

І. Микитенка.  

Темою твору є розчарування хлібороба Сергія Завади, котрий усвідомлює 

«незбіжність соціалістичних ідеологем з реаліями життя, зокрема непу» [90, 506]. 

Літератор уміло використовує паратекст – епіграфом до оповідання слугує уривок 

з поезії В. Нарбута:  

Сесть бы мне у дороги,  

(Я ль к пыли не привык?) 
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Мерные чистить ноги, 

Думать: «Вот большевик»…  

Цей вірш уперше надрукований у газеті 1918 року. Йому властиве 

суперечливе сприйняття революційної дійсності, пояснити яке можна особистими 

обставинами автора твору. Відомо, що від початку революції В. Нарбут 

підтримував більшовиків, однак його брата вбили червоні партизани. Очевидно, це 

й зумовило трагічну роздвоєність світогляду поета, для якого революційні діячі 

навіки залишилися героями-вбивцями: 

Шёпот тёмный и гулкий:  

«Большевики идут!»…  

Прячутся в закоулки. 

Бабы крестятся тут. 

Пыльные лица – бронза. 

Стройно, полк за полком,  

В медном угаре солнца  

Тянется за «ревком». 

За революцью рада  

Окаменеть душа. 

Если и есть награда, –  

Посторонись, не мешай! [209]. 

Останні рядки поезії відображають настрій ліричного героя – співця «загірної 

комуни» з роздвоєним світосприйняттям: його кінцевою метою є революція як 

факт, попри будь-які її наслідками, адже мовець готовий «скам’яніти душею».  

І. Микитенко, відштовхуючись від рядків В. Нарбута, екстраполює їхню 

амбівалентність у площину власного художнього тексту.    

Головний герой оповідання «Без пристановища» Сергій Завада болісно 

сприймає засилля непу, котрий, на його думку, перекреслює здобутки революції: 

«…з якого це року оцей неп проживає, що він вкорінився ж тобі закатарженно?..» 

[135, 68]. Поступово, використовуючи все більш проникливі характеристики, автор 

художньо досліджує морально-ідеологічну сферу внутрішнього життя особистості 
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пореволюційних років. Називаючи Сергія «неосяжною постаттю» [135, 68], митець 

переказує сумну історію його життя – від ремісницької школи, яку той мусив 

покинути «для пропитанія» [135, 68], до невдалого шлюбу «з вродливою жінкою, 

що не хотіла говорити “по-простому”, а на річку казала “рєчка” і тим глибоко 

вражала Серьогу» [135, 68]. Уже ці дисонанси його душі засвідчують, на наш 

погляд, те, що Завада є носієм колоніальної свідомості. Єдина розрада й надія для 

нього – революція. Він вірив, що «більшовицька власть» освіжить його життя, 

однак пореволюційні події лише доповнили гірку чашу розчарувань Сергія, хоч 

жид Лейба, товариш Завади, і називає його чоловіком, «понімающим по 

комунічеському строю» [135, 70].  

Віра Завади в комуністичну партію майже непохитна – відтак ще більші його 

душевні страждання. «…партія комуністів б’ється, як риба об лід, щоб усякий її 

вірний син не був без душевного пристановища, і всякі його болячки й інші чиряки 

на серці виліковує у скорому времені й робить з нього крепкого й непохитного 

свого члена партії, як сталь…» [135, 71-72], – твердить він у листі до оповідача й 

далі риторично запитує: «…чи не може партія комуністів-більшовиків вичистить 

мужика до послідньої кісточки й напустить у його повно красної крові?...»  

[135, 72]. Міркуючи, Завада у драматичній тональності переказує історію свого не-

вступу до партії й підсумовує сказане невтішним висновком: «…в такій нашій 

жизні через оцей, мабуть, непобідимий неп нема до чоловіка нікому ніякого діла, і 

нехай він пропаде од своїх душевних елементів і всяких несвідомих чиряків, як 

собака, то нема коли його рятувати й виводить на ясну путь, щоб він ішов як скала 

і був повсігда при своєму настроєнії…» [135, 73]. При цьому хисткість становища 

персонажа в селі увиразнюється його спекуляціями з м’ясом – таким собі 

малозначущим «мілкобуржуазним ділом» задля хворої дружини та «всього 

сімейства, шість душ» [135, 74], як він виправдує себе.  

Самокритичний висновок робить герой перед від’їздом на партійні збори зі 

свого питання: «Ніхто мені не винен, що я через місцеві рівчаки в думках весь віз 

своїм лихом перекидав» [135, 75]. Надія вступити до омріяних лав комуністів 

нібито зцілює його від депресії, адже «в очах йому засвітилась ясна думка»  
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[135, 75]. А отже, І. Микитенко, змальовуючи велике розчарування маленької 

людини в пореволюційній дійсності, «оптимістично» повертає вектор сюжету так, 

щоб його персонаж віднайшов свої ідеали й оцінив неперехідне значення революції 

– як для всього соціуму, так і для себе особисто. Так письменник стає на шлях 

творення революційно-романтичного кітчу.    

Подібні тенденції добачаємо і в доробку А. Любченка, примітними для якого, 

за Л. Пізнюк, є «ідилічні образки радянського життя» [153, 27]. Творчість цього 

письменника, попри психологізм, тяжіння до експерименту й наявність виразних 

неоромантичних ознак з орнаментальними елементами [90, 159], зазнала такого ж 

зламу, як і більшості його сучасників – він став на шлях соцзамовлення й 

ілюстративного мистецтва, відповідно до радянських культурних вимог. Цей 

«перехід» намітився в нарисі «Синьоока сестра України» (1928) й помітно 

увиразнився на початку 1930-х років – в оповіданні «Проста історія» (1930) з його  

«настановами на кітчевість, омасовленість, міфологізм» [154, 50]. Цікаво, що 

«Просту історію» не схвалила критика, хоч вона «тематично відповідала тодішнім 

запитам і вимогам» [154, 50]. Митцеві закинули ідеологічні проступки: «Останні 

оповідання Любченка написані на сучасні теми (питання колективізації, життя 

шахтарів Донбасу та ін.), але матеріал подається в поверхневому трактуванні з 

відтінком гуманізму <...>. Письменник зображує статику дійсності, не схоплюючи 

її домінуючої класової суті» [121, 658]. Тобто у творчості А. Любченка наприкінці 

1920-х – на початку 1930-х років ще бракувало класових акцентів, що свідчить про 

все-таки домінантне тяжіння його до модерністської естетики.  

Усе ж, на переконання дослідників, «Проста історія» «була покликана 

оромантизувати злиття, розчинення індивідуального начала в масовому» [154, 50] 

і таким чином урости в культурну парадигму своєї доби. В оповіданні, котре 

структурно нагадує роман виховання, зображено пореволюційну дійсність 

шахтарського містечка, себто твір екстраполюється в індустріальний дискурс 

літератури 1930-х років. Головний персонаж Мишко – «добрячий хлопець» – рік 

тому почав працювати в шахті й переймається типовими мріями тогочасної молоді. 

Автор, вочевидь, умисне поміщає свого героя в ситуацію новизни – «переводить» 
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на іншу шахту, щоб проілюструвати його моральне зростання. Якщо на початку 

твору читач бачить юного, дещо закомплексованого, сором’язливого хлопця, то 

поступово Мишко «вливається» в шахтарський колектив, набуває впевненості в 

собі. З образом Мишка контрастує образ Ромки – традиційного для ідеологічного 

кітчу антагоніста, який слугує тлом для більш ефектного розкриття центральної 

постаті твору. Ромка – «хлопець з тих невтомних, спритних, гострозорих і 

гострослових, що конче мусять бути в кожному гурті, в кожному товаристві»  

[128, 346]. З ним у Мишка виникає конфлікт – спершу побутовий, а тоді 

ідеологічний, у якому обидва розкриваються як типові кітчеві образи: 

непоспішливий, культурний, мудрий будівник соціалістичного світу трудящих і – 

метушливий, поверховий, інфантильний, несерйозний член колективу, «паршива 

вівця», що, проте, не є класовим ворогом (мабуть, цього й не вистачило критикам 

в оповіданні), а лише «недовченим», «некультурним» матеріалом, сировиною, з 

якої такі, як Мишко, набираючись упевненості, ліплять «нову радянську людину», 

просвітлену ленінізмом.       

Гостроти творові додає «любовна» лінія – небайдужість Мишка до Ані, 

ідеальної радянської «дівчини з чорним намистом» [128, 357]. Вона спортсменка, 

працює в шахті на вивозі, на дозвіллі читає Леніна («Підготовка більшовизму»), 

відвідує різні гуртки. Між Анею та Мишком від початку їхнього знайомства постає 

таємниця, котра гнітить совісного хлопця: розповідаючи дівчині про себе, він, сам 

не розуміючи чому, прямо не назвав свою професію, а завуалював її розмитим 

«працівник рудоуправи» [128, 362]. Після цього вже соромився сказати правду та з 

острахом чекав моменту, коли неможливо буде мовчати. Однак досаду на себе 

допоміг подолати черговий конфлікт із Ромкою, який насміхався з надто 

культурної поведінки Мишка: «…сміятися з його стремлінь до культури таке ж 

безглуздя, як, приміром, соромитись, що ти працюєш у шахті» [128, 374]. Тоді 

хлопець вирішує конче зізнатися Ані у своїй маленькій брехні.  

До кінця твору викристалізовується характер Мишка. Хлопець уливається в 

шахтарський колектив, а, заглядаючи в майбутнє, міркує, «як він вступає до 

комосередку, як, дорівнюючи іншим, набуває освіти, як згодом переїздить до міста, 
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як йому взагалі щастить, як він, нарешті… ех! як нарешті легко, рівно, принадно 

стелиться в уяві життєва дорога, коли уява молода, коли її підсилено першим 

успіхом» [128, 355].  

Зразкова радянська людина – це, певно ж, людина з чистою совістю, а тому 

А. Любченко наприкінці твору влаштовує «нічию» між Анею та Мишком: вони 

випадково зустрічаються біля шахти, і з вигляду дівчини Мишко розуміє, що вона 

теж тут працює. Так зникає ореол Аніної загадковості й водночас виправдується 

Мишків обман: «Вони вже ніколи не говоритимуть про свою маленьку неприємну 

таємницю, але й ніколи про неї не забудуть» [128, 385]. Оповідання завершується 

філософським розмислом про молодість, що «ходить бистро і не завжди встигає 

поглянути під ноги: хіба їй страшно, якщо й спіткнеться? Заохочена, поспішна, 

вона іноді береться навмання, іноді хапає речі наосліп, вона збивається чи обпікає 

руки, проте з усмішкою збільшує досвід і з певністю простує наперед, – примхлива, 

нестримна, непереможна молодість» [128, 388].  

Л. Пізнюк називає художні світи А. Любченка «казковим задзеркаллям», 

маючи на увазі невідповідність між його текстами й реальністю, і вважає, що саме 

через це в письменниковому доробку 1930-х років склалася ситуація «подвійного 

стандарту»: за дотримання зовнішніх норм поведінки внутрішній неспокій людини 

вплітається у плин її життя [153, 31]. Як нам бачиться, ця невідповідність зумовлює 

перебудову всіх естетичних принципів літератора й відкриває нову сторінку його 

творчості – як автора ідеологічного кітчу з модерністським лоском.   

Кітч проступає вже з назви твору, адже «Проста історія» – це неодмінно щось 

загальнодоступне, розраховане на масового читача, легке для сприйняття (як, 

власне, і є). Кітчевими рисами в оповіданні є сентенції про працю («Справжня 

праця має в собі якусь невловиму особливість, що нею обдаровує кожного, хто став 

до праці, – самопоглиблення, самоусвідомлення, самоповаги. Праця має в собі 

тиху, безпретенціозну, але могутню мудрість, що мимоволі кладе відбиток на 

всякого, хто залучився до процесу праці. Байдуже, чи то молодий, чи старший 

віком. Старший тільки поглибить набуті вже зморшки – борозни думок і серця» 

[128, 363-364]), про «злиття з колективом» («Мишко почував, що між ним і гуртом 
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визріває та близькість, якої він дуже хотів. Це сповняло теплим піднесенням, 

надавало більшої певності в собі й тієї сили, що нею сильний гурт» [128, 372]). Не 

випадково дослідники зауважують «остаточне подолання “комплексу” власне 

індивідуальності через злиття з колективним началом, служіння бажанню маси, 

підпорядкування громадським інтересам» [153, 29] у доробку прозаїка. Зокрема,  

У. Федорів називає «стратегічно важливими» у становленні героя-робітника 

процеси «загартування та перековки», котрі сприяють долученню персонажа «до 

великої сім’ї» – трудового колективу [193, 210]. Разом із виробничим дискурсом 

твору, оперуванням образними маркерами соцреалізму (робітник, комосередок, 

партійний, класовий), кітчевий компонент ідіостилю А. Любченка красномовно 

засвідчує пошуки митцем нових форм самореалізації, хоч з естетичної погляду 

очевидно, що він стає на хисткий і непевний шлях пристосування до системи.   

Своєрідним і дещо відмінним був прихід до соцреалістичного кітчу 

О. Слісаренка. Літературознавці вирізняють три етапи його творчої еволюції: 

1) перейнятість революційними мотивами, гумором, епатажністю й елементами 

«літературного хуліганства» (1924–1927); 2) стрімке еволюціонування до 

«зображення непересічних особистостей» (1927–1928); 3) посилення «відповіді 

прозаїка на соціальне замовлення» (1929–1933)  [90, 227]. Усе нібито й типово для 

1920–1930-х років, а проте його «синтетичні авантюрно-психологічні наративи 

стали новою сторінкою української прози» [90, 240]. 

Особливим доробок О. Слісаренка в колі письменників-сучасників робить 

його авантюрність, апсихологічність, гостросюжетність [90, 227], жанрове 

новаторство (започатковані автором новела-містифікація та пригодницький 

кінороман-пародія) [27, 165], автобіографічність [216, 346], сатирично-

гумористична манера письма [27, 165]. За Ю. Лаврісюк, «унікальність творчої 

манери О. Слісаренка полягала у демонстрації інваріантної моделі неореалістичної 

художньої системи, сконструйованої на активній експлуатації та 

експериментальній трансформації сутнісних складових пригодницького жанру, 

синтезі психологічних та пригодницьких начал, адаптації жанрових і стильових 

здобутків світової літератури на українському ґрунті» [114, 3]. Дослідниця 
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кваліфікує його прозу як «ліву», авангардну. З такою позицією можна погодитися, 

але тільки стосовно ранньої експериментальної творчості письменника. Надалі ж 

формування його ідіостилю вийшло з-під виключного впливу символізму й 

футуризму – додалися елементи романтизму, котрі «виразно проявляються у 

способі творення окремих персонажів, в увазі до випадкових подій»; романтики 

вітаїзму, обстоюваної ВАПЛІТЕ; імпресіонізму, експресіонізму, натуралізму, 

разом склавши «неореалістичну художню цілісність, відкриту для експерименту та 

не обмежену жодними естетико-літературними канонами»  [114, 6].  

Твори О. Слісаренка головно мають конкретно-історичне фабульне ядро, 

проте матеріалом для автора слугують далеко не героїчні й масштабні події. Так, 

тривалий час він оминає соцреалістичну концепцію колективізму як соціального 

блага, уникає суспільного й суспільно-історичного тла, переносить акцент на 

особистість. Однак критика ніколи не мала ілюзій стосовно глибини його 

художнього пізнання людини: А. Лейтес уважав О. Слісаренка «зачинателем 

виключно фабульної новели, що заперечує т. зв. психологізм» [118, 4]; В. Фащенко 

стверджував, що письменник використовує «принцип психологічного аналізу, коли 

досліджуються впливи житейських зіткнень на поведінку людини» [191, 390]; 

Ю. Ковалів бачить О. Слісаренка «прихильником апсихологічної гостросюжетної 

прози» [90, 227]. Натомість основний засобом розкриття персонажів у письменника 

є конфліктна ситуація: зіткнення, криза, необхідність зробити вибір, інші небуденні 

обставини мотивують їхню поведінку, змушують «вибухати» «в момент великої 

соціально-політичної катастрофи» [178, 139]. «Автор намагається розібратися у тих 

метаморфозах, які відбуваються із людьми у момент зміни суспільного устрою, 

воєнних катаклізмів та особистісних криз» [114, 11–12], – наголошує Ю. Лаврісюк. 

Науковець С. Анпілогова розглядає творчість О. Слісаренка як «продукцію 

двох психологій – індивідуальної та колективної», що згодом призводить до 

формування так званої «пролетарської літератури» [3, 12]. На думку дослідниці, 

«література перетворюється на інструмент боротьби саме у ідеологічному плані, 

використовуючись як засіб впливу на читача, а точніше на народні маси» [3, 12], і 

досягається це якраз через художнє відтворення психології героїв – навіть у 
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фабульній прозі з нібито відсутніми розгорнутими, деталізованими фрагментами 

психоаналізу.   

Не випадковим є і звернення письменника до специфічної сатирично-

гумористичної ніші в літературі, адже через тематичну та стилістичну уніфікацію 

творчої практики вибір життєвого матеріалу для художнього втілення у митців був 

невеликий, тоді як стилістично обіграти його можна було по-різному. За словами 

О. Гарачковської, у літературному процесі 1920–1930-х років сатирично-

гумористичне «прозописьмо», зокрема Остапа Вишні, О. Слісаренка, було 

унікальним явищем, «яке розширило тематичні й жанрові-стильові діапазони 

українського письменства» [27, 165]. Тонка іронія і сатира допомагали 

висвітлювати злободенні проблеми доби і якоюсь мірою – обходити державне 

замовлення на літературу. Але гротескність, шаржування, пародіювання тощо не 

були належно оцінені сучасниками, через що, приміром, О. Слісаренко мусив 

виправдувати свою іронію як один із засобів творення «позитивних чинників 

революції».   

С. Анпілогова своєрідність творчості письменника у вітчизняній літературі 

визначає передусім «приналежністю його прози до так званої “масової літератури”, 

система творчих пошуків якої виявилась новаторською концепцією у тогочасному 

культурному процесі», та зауважує підкреслену орієнтацію автора на масового 

читача [3, 11]. Підтверджує тяжіння Слісаренкової творчості до ідеологічного кітчу 

і її стильова строкатість, заснована на поєднанні формалістських тенденцій і 

цілеспрямованій обробці змісту за вимогами офіційної доктрини.    

Ю. Лаврісюк убачає в ранній малій прозі О. Слісаренка тенденцію до 

деструкції [114, 7], що проявилася у превалюванні тотально буденної, карикатурної 

чи гротескної тональності. На думку дослідниці, «письменник наполегливо 

позбавляв прозу “серйозності” та “високості”, доводячи, що літературний анекдот 

передає дух часу не гірше, ніж класичні твори» [114, 7]. Такі його експерименти 

пояснюємо намаганням продемонструвати недієвість застарілих літературних 

цінностей у нових історичних обставинах.  Приміром, анекдотичне оповідання 

«Запалівська історія» демонструє «іронічно-опозиційне ставлення письменника до 



80 
 
революційно-романтичної стилістики “пролетлітератури”, зосередженої на 

героїзації радянської дійсності, насправді байдужої до конкретної людської долі» 

[90, 229], – на що звертає увагу Ю. Ковалів.  

«Запалівська історія» – це іронічна розповідь про «маленьку людину» Яшку 

Перця, який спромігся на героїчний вчинок, проте залишився всього-на-всього 

«ґудзиком до штанів революційної історії» [176, 133]. Песимістичні нотки 

простежуємо вже на початку твору: «Є у світі багато непомітних людей, імення 

яких “історія не записує на свої скрижалі” <…>. З цієї безіменної маси інколи 

висуваються одиниці, на один лише момент спалахують їх імена падучими зорями 

на тлі визначених історичних подій і зникають у темній безвісті» [176, 96]. Такий 

елегійний уступ передує описові життєвого шляху героя свого часу – типового 

сільського комісара, про якого зазначено, що «не був Яшка ні дуже працьовитий, 

ні хоробрий. Не визначався він і великими здатностями, але його не можна було 

назвати ледарем або боягузом чи нездарою» [176, 96]. Про нього, власне, «можна 

було і не писати, коли б не хвилі революції, що високо піднесли його ім’я» [176, 

96].  

Автор залучає іронію, готуючи читача до сприйняття масштабного подвигу 

свого персонажа: разом із купкою односельців він розгромив кінноту місцевого 

бандита Чухрая. Одразу ж «столичні газети широко рознесли славу про Яшку. Його 

ім’я друкувалося великими літерами й іменували його командиром 

Незаможницького полку» [176, 108], проте невдовзі, оповідач із сумом констатує, 

чоловік «зник з обрію»: «…його ім’я не друкують газети на першій сторінці 

великими літерами і не друкуватимуть, певне, бо героїчна епоха революції минула, 

а героїзму самого Яшки не вистачить, щоб постійно сяяти зорею на історичному 

небі» [176, 109]. Відтак проявляється мотив зайвої людини, пов’язаний із 

девальвацією ідей революції й одночасною появою численних її «рушіїв», котрі 

далі жили вчорашніми уявленнями. Очевидно, О. Слісаренко, як і Микола 

Хвильовий та деякі інші письменники, зауважив цей факт.  

Тематично близьке до «Запалівської історії» оповідання «Божевільний 

трамвай». «Зайвим» у творі стає Синюха – молодий технічний доглядач розробок у 
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глибинці. Хлопець марніє у «хащах», пориваючись до міста, мріючи про нове 

життя та прагнучи прислужитися справі революції: «Там – життя і боротьба, тут – 

убоге нидіння! Там – патос будівництва, а тут – спогади старої дівулі! Там – 

динаміка, а тут – статика!» [176, 271]. У притаманному йому ключі автор 

протиставляє центральному персонажеві старенького рахівника з «нудною 

філософією», котрий кохається «тільки в описаннях пригод, а не в самих 

пригодах»: «В революції багато незрозумілого і непевного, отих “журавлів у небі”, 

яких неохочий ловити міщанин, що має свою “синицю в руках”. Звичайно, він і не 

від того, щоб спробувати вловити журавля, але так, щоб і синицю не випустити з 

рук…» [176, 270]. Будь-що Синюха прагне довести рахівникові й самому собі 

хибність цього твердження, він марить містом – «Йому хотілось запалитись 

патосом справжнього будівництва, напитись шуму великого міста, що здавалося 

святочним і прекрасним» [176, 273], вірить у безкорисне служіння революції та 

готовий, як йому здається, на будь-які жертви заради цього: «Він хоче великих рік, 

він хоче бурхливого моря-океану, а не цього рівчачка, що зветься Вепрівськими 

розробітками!» [176, 273]. Та мріям не судилося збутися.  

Ю. Ковалів долучає оповідання «Божевільний трамвай» до групи творів 

письменника з елементами «літературного хуліганства» [90, 227], підкреслює 

зневаження в них урбаністичної і технічної тематики: «…описуючи місто, автор 

майстерно поєднує зорові та звукові образи, досягаючи об’ємності. Місто постає як 

перехрестя суперечностей, де стикаються минуле й сучасність, а швидкий темп 

життя призводить до нівелювання індивідуальності» [217, 12]. Так, Харків 

зустрічає героя непривітним дощем, а друг, котрий запросив його до міста, чомусь 

не приймає Синюху, навіть не відчиняє двері. Оповіданню надає гостроти 

містичний антураж: пригоди Синюхи в тодішній столиці УРСР відбуваються вночі, 

тоді ж, блукаючи вулицями і намагаючись подолати свій страх («Думка про те, що 

все навколо замкнулося у вороже змовницьке коло, заворушилась у стомленому 

мізку Синюхи і розповзлася по тілі холодними павучками містичного жаху» [176, 

276]), він ускакує у трамвай, у якому, попри те, що надворі глибока ніч, сидять 

«похмурі і мовчазні» люди. Ніщо не допомагає хлопцеві, його мучить лихе 
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передчуття – чи варто було взагалі сідати в цей трамвай, і куди він врешті-решт 

привезе. Страх перед незнайомими людьми паралізує свідомість Синюхи; він 

виходить із трамвая просто посеред міста, яке «здавалося йому тепер божевільним 

трамваєм, що мчить кудись у темну безвість і напевно колись полетить у провалля, 

в несилі втриматися на рейках» [176, 280], дістається вокзалу та з «полегкістю 

людини, яку щойно врятовано від загибелі», повертається до рідних розробок. 

Синюха через власні вагання втрачає місце в новому світі, а відтак констатуємо 

перемогу «статичного животіння» над «динамікою життя» [176, 271].  

На наш погляд, джерела образу Синюхи – ті самі, що і в оповіданні 

«Запалівська історія»: це зневаження революційних гасел у пореволюційний 

період, трансформація «героїчного патосу» до самих лише розмов про героїзм. 

Більш чесним у творі є старий рахівник, який не приховує свого страху перед 

«небезпечними і цікавими комбінаціями» [176, 271], аніж фарисей Синюха, котрий, 

попри свої великі мрії, лякається перших труднощів настільки, що відмовляється 

від міського життя, навіть не розібравшись до кінця у причинах свого фіаско. Так 

персонаж самочинно обирає «зайвість», яка стає його захисною реакцією від 

впливу «чужого» міста.              

Масовість прози О. Слісаренка досягається і прийомом  автобіографічності. 

До прикладу, із життя взятою є історія зустрічі головного героя з отаманом 

Підлужним та їхня розмова в оповіданні «Випадкова сміливість» – 1919 року 

подібне мало місце в житті самого автора, й отаман Петлюра йому навіть 

запропонував редагувати проукраїнський журнал [216, 348]. 

У цьому творі добачаємо й імпресіоністичні тенденції, як-от увага до 

миттєвостей (на це вказує заголовок), описів, риторичних вигуків і запитань: «Тобі 

доводилось бачити, як некрасиве лице раптом загоряється якоюсь унутрішнюю 

силою, якимсь сяйвом?...» [176, 60].  

Разом із тим оповідання виписане за взірцем Слісаренкової фабульності. 

Його назву Ю. Ковалів розглядає як сюжетотвірний елемент, що виконує «функцію 

інтриги» [90, 229]; сюжет розгортається за принципом детективу; образи-персонажі 

позначені двояким ставленням до дійсності й у такий спосіб засвідчують 
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трансформацію революційної романтики в кітчеву ідеологію, що проявляється, 

наприклад, антинаціональними мотивами – «Учителі, знаєш, все у вишиваних 

сорочках, а в кватирях – “батько Тарас”, рушниками обвішаний… Дух, я тобі 

скажу, такий, що хоч сокиру вішай…» [176, 61]; головний герой – «співчуваючий» 

радянській владі [176, 61] – є прямим відгуком на її соціальне замовлення. 

Примітно, що отримує він завдання шпигувати за «ненадійними» вчителями 

гімназії. Майже зразу виникає ідеологічний конфлікт, щодо якого оповідач 

іронічно резюмує: «Була тоді така гадка, що українець не може бути комуністом, і 

в це, як у догму, вірили всі патріотичні кооператори, учителі та автокефальні попи» 

[176, 62]. Ця сентенція віддзеркалює злободенність епохи і потверджує світоглядну 

переорієнтацію письменника.  

Концепт «випадкова сміливість» стосується зустрічі персонажа з отаманом 

Підлужним – одіозною особистістю, на вигляд – «інтелігента, яких багато по 

глухих містечках» [176, 63]. Підлужний «просить» опонента про послугу – 

переглянути його вірші, а отримавши схвальний відгук, глумливо перепитує 

вчителя, чи згоден той з усім, що там написано. Цей момент ключовий у творі, адже 

вчитель раптом твердо заявляє про своє неприйняття змісту рецензованих поезій і 

під дулом нагана сміливо зізнається в тому, що він «давно комуніст» [176, 65]. Його 

сміливість винагороджено (тому-то оповідач тепло згадує цей момент): Підлужний 

пішов, потиснувши опоненту на прощання руку зі словами: «Перша людина 

сказала мені у вічі, що він комуніст» [176, 65]. Уранці вчитель довідався, що 

Підлужного, який насправді виявився агентом ЧК, вбив отаман Маховий. 

Зі знанням справи виписано у творі зародження «випадкової сміливості» – «У 

мене виросла тверда впертість людини вищої раси, що ні на крок не поступиться 

своєю гідністю <…>. Ех, хороше бути сміливим!...», та її таке ж раптове згасання 

– «Моя випадкова сміливість випаровувалася з швидкістю етеру, і я не знав, до чого 

братись, чи до вірьовки, прив’язаної до ліжка, чи до дверей, щоб забарикадувати їх. 

Мене схопила млявість, і я відчув величезне знесилля. Ледве замкнув двері, погасив 

каганця, впав на ліжко, не роздягаючись, заснув»  [176, 65]. Заслуговує на увагу сам 

факт високої духовної мобілізації людини в екстремальній ситуації, коли її життя 
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цілком у руках ворога: у такий кризовий момент із відчайдушності чи якихось 

«незнаних ще фізіологічних процесів, чи там емоцій» [176, 60] відбувається в ній 

«випадкове змінення».  

Поетику анекдотичного оповідання має Слісаренкова «Драма в темному 

коридорі». Твір починається інтригуючою назвою та багатообіцяючими гаслами 

«Революція нам нічого не дала! Мистецтво жебрачить! Художник не став 

прикметою держави, як поліцай, учитель, чиновник, міністер! Художник 

голодує!..» [176, 415], утім надалі постає сатиричною замальовкою типової для 

1920-х років історії життя двох невдатних художників-початківців, переконаних у 

тому, що завадила їхньому творчому злету «запекла зненависть старих 

зашкарублих професорів до молодих талантів» [176, 415]. Цікаво, що Кізлик і 

Чуприна жодної миті не сумніваються у власному хисті, хоч для оточення очевидне 

якраз протилежне. Виведено у творі й доволі провокаційний образ Фалалія 

Чингізханова (митець апелює до «азіатського ренесансу» М. Хвильового) – сатиру 

на театральних рецензентів і художніх критиків.      

На «Драмі в темному коридорі», що побачила світ 1929 року, позначилася 

відома дискусія про шляхи розвитку мистецтва 1925–1928 років [217, 7].  

Ю. Ковалів підкреслює гумористичність цього твору [90, 231], яка, проте, часто-

густо жартом завуальовує цілком серйозну, злободенну проблематику, як-от: 

«Міністрів було тисячі і буде їх ще мільйони, а от Рембрандтів, Анджело, Кізленків 

– одиниці!» [176, 415]. За таємничою назвою твору так само криється приземлена 

ситуація, а саме історія пройдисвіта Чингізханова, який одурює наївних і кумедних 

у своїй простоті художників Кізленка («Кізлічіо») та Чуприну, залучаючи їх до 

співпраці з підпільною політичною організацією «Комвесхлодів», котра 

«поставила собі за завдання повалити більшовицьку владу» [176, 422]. Кізленко й 

Чуприна тим часом малюють агіплакати, нерідко вкладаючи в них настільки мудру 

й вишукану контроверзу, що замовники (клуб комунальників тощо) не завжди 

залишаються задоволені їхньою роботою. Але втішає молодих митців переконання, 

що «геніїв і новаторів пересічні міщани всіх часів і народів вважали за 
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божевільних» [176, 416], а ще – «мистецтво і політика – ворожі стихії, що не 

терплять одна одну» [176, 418].   

Фалалій Чінгізханов постає у творі передусім як джерело абстрактно-

розпливчастих сентенцій, як-от: «Я комуніст-індивідуаліст, що об’єктивно визнає 

революцію, але я суб’єктивно не можу погодитись, що мистецтво, барокональна 

надбудова актеонічної субстанції людської душі, може стати на послуги 

плебейської суті політичних мастурбацій» [176, 418]; «Революція, любі мої 

джентльмени, ірраціональна абстракція психомістичної субстанції. На нашій 

грішній планеті тільки кретини споживають абстракцію, люди талановиті, а тим 

паче геніяльні, мусять все конкретизувати. Ми мусимо перевести кремацію 

парадоксальної еманації субстанції душі, екстранціювати те конкретне, що 

котирується на біржі людських стосунків!» [176, 423] і под. 

Чуприна та Кізлик, заарештовані за «постачання патронів» (які виявилися 

ящиками з цеглою) таємній організації, що була насправді молодіжним клубом із 

скороченою назвою від «Компанія веселих хлопців та дівчат», продовжують вірити 

в серйозність свого загрозливого становища й підбадьорюють один одного 

пафосними переконаннями: «Умремо, Кізлику, за те прекрасне майбутнє, коли не 

буде політики… а буде одно мистецтво! – натхненно казав Чуприна і цілував 

товариша в лоба» [176, 435]. Розуміючи згодом, що вони стали жертвами підлого 

розіграшу, розлючений Чуприна дає ляпаса Чингізханову, а той у відповідь уперше 

виказує своє справжнє ставлення до художників: «Перманентні ідіоти! Убогі 

постачальники цегли! Малярчуки!» [176, 437]. У фіналі оповіді – примітна для 

О. Слісаренка ефектна й несподівана розв’язка.          

Тяжів до експериментальної гостросюжетної фабули й О. Копиленко. Його 

творчості властиві плутані, часто парадоксальні колізії [90, 280], а також нові, 

нетипові характери.  На думку І. Коломієць, «більшість його персонажів уже не 

нагадують традиційні для реалізму XIX ст. образи українського селянина чи 

інтелігента – тихого, працьовитого, довірливого або наївного, що можна зустріти у 

творах Марка Вовчка, І. Нечуя-Левицького, П. Мирного та ін. Зображені   

О. Копиленком селяни або містяни переважно є бунтарями й повстанцями, 
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учасниками підпільних або військових більшовицьких загонів, звичайними 

правдошукачами (хтось із них шукає справедливості та щастя для всієї країни, а 

хтось – для себе і своєї родини)» [92, 50]. Зокрема, яскравим прикладом утілення 

неореалістичного типу персонажа в ранній прозі письменника є оповідання 

«Архітектурна історія» (1923) . У центрі зображення – бідний і голодний студент 

Макар Гармаш, котрий зважився пограбувати малознайому людину. Ця досить 

буденна подія могла трапитися будь із ким, але для головного персонажа вона – пік 

екстремальної, «межової» його екзистенції. 

Автор концентрується на розкритті подробиць злиденного існування хлопця 

й паралельно виписує динаміку його переживань і вагань. Студент щодень 

перебуває в матеріальних нестатках і вже ненавидить місто, людей, самого себе. 

Побачивши якось на вулиці вишукану пані, звіряється сам собі, з «якою 

невимовною насолодою він ударив би її ногою в товстий живіт, щоб загуло…»  

[95, 330]. У душі Макара наростає бунт проти довкілля, і врешті цілий комплекс 

побутово-психологічних мотивів призводить його до злочину. Пан Варіянтов, 

колишній архітектор, а нині вчитель, приїхав до Харкова купити собі окуляри, де й 

познайомився з Макаром. Довірливий гість столиці запросив студента до свого 

номеру в готелі на вечерю, а той, скориставшись моментом, украв його гроші, харчі 

й утік. Макар виправдує себе тим, що він «безумовно живе для вічності», тоді як 

«Варіянтов – колишній творець життя, тепер – коржики на сокові з цукрового 

буряка й моральна патологія» [95, 334].  

Не випадково Варіянтов планував купити в столиці саме окуляри – це 

увиразнює його характеристику персонажа-жертви, «сліпої», наївної особи, яка 

живе минулим, а сучасний темп подій уважає надто швидким і небезпечним. Тому 

він – «маленька» людина, дрібний і зайвий гвинтик минулої суспільної системи, 

яка, проте, на відміну від Макара, ніколи не візьметься бунтувати проти власного 

консерватизму, а значить, приречена на роль жертви обставин або таких шахраїв, 

як студент. 

Образ Макара постає у своєму часі спрощеним варіантом Родіона 

Раскольникова. Підтверджує це, зокрема, епізод із бездомним собакою, до якого 
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спершу хлопець відчув своєрідну ніжність, але вже за мить ця покірна, з 

«рабською» мордою, «шолудива худа сука» асоціюється з ним самим, і він нещадно 

копає її ногою. Щоб позбутися тваринної безвольності, хлопець вирішує кинути 

виклик долі, місту, людям: «Перед Макаровими очима стояла вічність, настирливо 

зазирала у вічі й шкірила зуби…» [95, 333]. 

О. Головій визначає маргінальність як одну з характерних рис неореалізму: 

«У новітній літературі з’явився маргінальний герой-персонаж, який ніс тавро 

розчарування в об’єктивності істин і раціоналізмі, усвідомлення нежиттєздатності 

традиційних ідеалів гуманізму та зневіри в так званих високих ідеях, відтак він не 

сприйняв визначених культурно-моральних норм та пріоритетів, почав керуватися 

власними імпульсами та уявленнями» [31, 20]. Помічаємо, що О. Копиленко вже в 

ранніх оповіданнях починає розробляти такий тип персонажа: його герой 

потрапляє в різні життєві обставини, що змушують не тільки боротися з побутово-

суспільними негараздами, але й гостріше відчувати ірраціональність своєї природи, 

хисткість моральних установок. Тож він постійно шукає справедливості, прагне 

фізичного й душевного комфорту, нерідко проходячи різні фази девіантної 

поведінки – від внутрішнього відчуження до агресивної антисоціальної активності, 

як це сталося з Макаром Гармашем [92, 61–63]. 

В оповіданні також застосовано принцип дихотомії, який указує читачеві на 

амбівалентість буття: Макар і Варіянтов – не просто два полярні персонажі, а й 

репрезентанти супротивних світів.  

Глибинну кризу самоусвідомлення особистості в пореволюційні роки 

простежуємо й у Копиленковому оповіданні «Будинок, що на розі», названому 

Ю. Ковалівим «викличним дисонансом у тогочасній літературі» [90, 281]. Його 

герої – «зайві люди», передусім маргінали. Будинок як елемент художнього світу 

твору – це не лише основний топос, у просторі якого розгортаються події, а 

перехрестя їхніх доль, світоглядів, вимір екзистенції. Конфлікт переконань яскраво 

простежується в діалозі студенток Лізи й Ніни. Перша з них – прихильниця пісень 

О. Вертинського – не приховує своїх некрофільських зацікавлень, натомість її 

скептична співбесідниця зізнається, що «жити хочеться» і живе вона «за інерцією». 
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Ліза цілком погоджується з цим твердженням: «…правду ти сказала, що за інерцією 

живеш, і я за інерцією теж» [95, 360]. Їхня інертність зумовлена песимізмом, 

відчуттям «зайвості» в новому світі. Трагічне сприйняття дійсності надалі штовхає 

Лізу на самогубство, Ніна ж продовжує жити «без перспектив, без будучини».  

Показовим у творі є образ Раісії Фелісіївни Пілюліної – мадам, яка «знала 

всіх мешканців двоповерхового будинку – де хто служить, скільки заробляє, на 

скільки свічок електрична лампочка горить у нього в хаті, і навіть коли буває 

набруднено в чепурні, то вона знає, хто це наробив» [95, 353]. У жінки є прислуга і 

«льокай», та й узагалі вона не схожа на жертву нового режиму, а радше належить 

до тієї категорії людей, котрі вміють пристосуватися за будь-якої влади. Чоловік 

міщанки – Василь Селіфонтович – асистент в університеті, утім вона хвалиться, що 

той отримує «академічний пайок, як научний работнік», називає його «професором 

Пілюліним» [95, 354]. 

Колоритні й несхожі один на одного образи студентів, які мешкають у 

будинку. Це комуніст Сергій, у підвальній кімнаті якого вдень і вночі горить світло, 

а на покуті висять «портрети Леніна, Маркса й українських письменників» [95, 

354]; весела студентка Наталочка, у якої в очах «волошки, весна і промінь», а ще – 

«буйні перса й кучеряве волосся, що не підлягає ніякій дисципліні гребінців і 

нахабно в’ється над білим чолом, а на сильному, свіжому, широкому обличчі 

радість» [95, 355]; меланхолійна інтелігентка Ліза, переконана в тому, що 

інтелігенція нині вимирає, «як велетні», бо «загубила під собою ґрунт і заплуталась 

у шляхах, або просто її викинуло за шлях», усе ж вона «своє діло зробила, а тепер 

плентається позаду» [95, 357]; «страстна риженька» Ніна, яка «говорить усім, що 

вона мистець і естет у душі» [95, 357]. Це люди різного темпераменту, вдачі, 

типажу зовнішності, через що «будинок на розі» нібито перетворюється у 

справжній Ноєв ковчег. 

Біля будинку в річницю революції відбувається обряд ініціації (молодіжні 

мітинги-гуляння під червоною зіркою на арці), який старенька мешканка 

програшно порівнює зі святом Пасхи: «Я розумію, під паску люди не сплять, 

гуляють, так то ж свята ніч у церкві служиться, а тут казна-що…» [95, 358]. 
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Недарма в бабусі виникають асоціації з Великоднем: сенс свята Пасхи – як 

юдейської, так і християнської – це визволення від рабства. Пореволюційному 

суспільству радянська влада активно нав’язувала стереотип святкування 

жовтневого перевороту як визволення від царів, буржуїв-гнобителів і кровопивць, 

яких демонізувала й уподібнювала до рабовласника-фараона. Та образи Лізи й Ніни 

доводять, що для них пасха-звільнення не настала. Дівчата – заручниці своїх 

страхів, вони не бачать для себе місця в новому світі, живучи «за інерцією» й 

наближаючись до смертельної прірви. Так, вагітна Ніна збирається робити аборт, а 

Ліза, пригнічена цією звісткою, пробує отруїтися. І хоч у фіналі Ліза виливає отруту 

в помийницю, а сама йде на цвинтар, «щоб мовчки блукати поміж могил, немов 

шукаючи загубленого чогось» [95, 360], – оптимізм твору не надто переконливий, 

бо трагічна розв’язка, очевидно, просто відкладена на якийсь час.  

Таким чином, кітчевий формат творів О. Копиленка особливий тим, що, 

нівелюючи неоромантично-революційний міф про нове щасливе життя і світле 

майбутнє, він удається до неореалістичної стилістики – ще одного активного 

компонента його загалом еклектичної творчої системи. 

Елементи революційно-романтичного кітчу добре помітні й у творчості 

А. Головка. Про цього літератора знаний радянський дослідник Л. Новиченко 

писав: «Реалістична точність, зіркість, ґрунтовність малюнка природно й легко 

поєднуються в молодого Головка з емоційним наспівним ліризмом, з романтичною 

“підсвіченістю” образів (а подекуди і з певними, досить помірними, елементами 

імпресіоністичної поетики)» [146, 11]. Солідаризується з ним в оцінці творчої 

манери прозаїка й сучасний науковець Н. Олійник: «Наскрізний ліризм ранніх 

творів А. Головка засвідчив прагнення молодого письменника шукати нові 

стильові форми відображення дійсності. Тож не випадково творчі успіхи ранніх 

оповідань і повістей А. Головка традиційно пов’язують із зверненням письменника 

до стилю імпресіонізму, зокрема із впливом творчої манери М. Коцюбинського, що 

проявилося, зокрема, в чутливості молодого письменника до гри кольорів і тіней» 

[147, 103]. Однак, зважаючи на траєкторію творчого злету й падіння А. Головка, 

Ю. Ковалів відносить його до категорії митців, які свідомо «міняли свої ідейно-
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естетичні і стильові орієнтири, навіть переходили від експериментальної прози до 

традиційної» [90, 477].  

Експериментальною називає Ю. Ковалів повість А. Головка «Можу» (1924), 

протиставлену концепції психоаналізу В. Підмогильного, «переконаного в 

залежності розуму від почуттів» [90, 478]. Назва її має приховану спонукальну 

настанову, що проявляється в постійному самонавіюванні головного героя, котрий 

упевнює себе у спроможності на ті чи ті вчинки, протестуючи проти «диктатури 

чуття». Його ім’я Гордій, себто «гордий», самодостатній, і це у творі також несе 

своє ідейне навантаження. А проте в невеличкому селі над Ворсклою розігрується 

справжня драма, за змістом суголосна із європейською літературою про «втрачене 

покоління»: додому повертається з війни хворий на сухоти молодий чоловік, і 

моторошним контрастом до його внутрішнього стану постає імпресіоністичний 

весняний пейзаж: «…Весна. Річка в серпанок туману загорнулась. Похилилися 

верби над річкою, вдивляються в воду. Дівочий сміх. Зорі… “Хорий!” <…> Прийде 

ранок. По степу розповзуться люде. Спітнілі обличчя, загорілі. Вгорі бринітиме 

блакить. “Хорий!”…» [32, 93-94]. Через хворобу герой почувається «чужим і 

непотрібним», хоч підстав для цього й нема,тільки власні його сугестії. Гордій сам 

наділяє довкілля рисами, від яких йому хочеться втекти, і прихистком для його 

змученої душі стають спогади, у яких ще немає хвороби, він сильний, вільний, із 

великим майбутнім. Це, зокрема, згадка про мітинг, із якого починався його 

власний революційний шлях: «… Клекоче натовп. Грізними хвилями котиться по 

бруковках. З криками нестримними, що злотними словами врізались в червоні 

полотна:  

– Смерть паразитам-гнобителям! 

– Життя – нам! 

І його, Гордіїв, крик дзвенить в тому акорді – крикові маси. І він іде в ногу з 

червоною товпою» [32, 95].  

У цьому епізоді А. Головко актуалізує один із маркерів ідеологічного 

радянського кітчу – мотив колективності, який розмиває межі самоідентифікації 

особистості, змушуючи її зливатися з натовпом: «Він не почував тоді себе, як “я” 
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лише. А ми – я, і я – ми» [32, 95]. Концепт колективного підкріплюється впродовж 

твору акцентованим протиставленням «власницьким» тенденціям на селі, що 

виписані в моралізаторському тоні із сатиричним відтінком: «…собственость 

кожному у самі печінки в’їлася. “Гуртове-чортове” – це ж наш мужик сказав. І хоч 

ти розпинайся – а він одне: хай воно в мене удесятеро менш родить, а зате я – сам 

собі. Коли схотів – роблю. Як схотів, так і роблю. Де схотів – там і дів» [32, 103].   

Гордій намагається долати свою «зайвість», береться за буденні сільські 

справи. Розрадою стає для нього відвідування дитячого будинку й симпатія до 

молодої виховательки Христі, яка здається йому спорідненою душею. Передусім 

його вабить у дівчині рішучість, відсутність сентиментів та специфічне ставлення 

до смерті. Мотив смерті має особливе значення в контексті хвороби Гордія, його 

постійних міркувань про сенс життя, яке ось-ось обірветься. Христя ж у день 

жалоби за померлим хлопчиком грає на роялі, щоб розрадити інших дітей, 

обґрунтовуючи це по-своєму: «…він так мучив їх своїм існуванням, так часто троїв 

їхню радість. І плакати за ним було б з боку дітей глумом над самими собою»  

[32, 108]. Гордій у захваті від такого трактування смерті й цілком підтримує його: 

«…зробив ваш хлопчик дуже гарно, не плутатиметься принаймні, як ось хоч б і я, 

під ногами в життя <…>. Так треба. Життя – здоровим! <…> Лише сильний зможе 

вилущити радість із шкаралупи бруду і болів, лише сильні, а не “праведні” 

збудують і ввійдуть у рай» [32, 109].  

Твір насичений ліризованими міркуваннями героя, сенсуалістичними 

трактуваннями ним мінливої дійсності, як-от: «Бриніла душа. Всіма струнами, як 

весняний рояль. І не було акордности в людині. Хіба випадково, хіба акорд на том 

мелодій. І не було радости буття» [32, 111]. Через рефлексії Гордій усвідомлює 

врешті свою мету: «…хочу гармонії в собі! Стисну зуби і з ключем в одній руці, в 

другій з камертоном розуму – до струн. Я настройщик. Де – відпустю. Де – підтяну. 

Де – зовсім струни порву, хоч із м’ясом, хоч і заюшу себе кров’ю. І тоді сам скажу 

душі моїй: – Грай! <…> Але… чи можу ж? – мушу могти!» [32, 47–111].  

Наступні розділи повісті немовби слугують доказом «спроможності» героя. 

Прагнучи довести щось собі та близьким, він іде з дому з голодною подорожньою 
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із двома дітьми з Катеринославщини, відчуваючи в цьому вчинкові поклик серця, 

природне бажання захистити слабших, допомогти нужденним. Матері заповідає 

молитися за упокой його душі, наперед викреслюючи себе зі списку живих. Проте 

ці випадкові стосунки не задовольняють неприкаяної душі чоловіка, і він знову 

шукає зустрічі з Христею, знову єднає їх близькість світомислення. «Тисячі літ 

живе людськість, а й досі не зміцніла як слід <…>. Гордію, чому ми такі нікчемні 

й гидкі?..»? – на це розпачливе питання Христі хлопець відповідає рішуче: 

«…немає в нас “хочу”! А коли й є, то таке ж кволе, як і ми» [32, 126]. Поступово 

їхня взаємна симпатія переростає у близькість, але й кохання не позбавляє Гордія 

страждань. Адже тепер така доступна Христя в очах його міліє душею, робиться 

пересічною, буденно-простою. Виявляється, що і в неї – звичайні людські 

проблеми: «…журилася, що старі батьки і що їй не місце в родині. Вже й зараз 

брати та невістки гризуть… Сватав удівець з двома дітьми. Треба йти…» [32, 130], 

а мета, як і в більшості дівчат, – одруження, що вона й пропонує Гордієві. Після 

цієї «фатальної помилки» Христя зразу ж «здалася Гордієві такою звичайною і 

неінтересною» [32, 20]; між ними відбувається холодна й жорстока розмова, у якій 

Гордій руйнує рожеві мрії дівчини, зізнається їй у хворобі та дорікає за прагнення 

особистого щастя: «Навіщо так образливо сходити “на нєт”? У тебе ж є робота, є 

притулкові діти <…>. Напружся і геть шпурни од себе і сухотне дитя наше, і 

помийницю, обплетену колющим тином… Любов хмелем обплутує нас. – Не треба. 

Напружся, люба моя, – і будеш вільна, і будеш радісна» [32, 134-135].  

Ця спроба самоідентифікації поза любов’ю, слушно пише Ю. Ковалів, 

унеможливлює життя та приводить героя до єдиного можливого розв’язання всіх 

суперечностей його складної долі – суїциду, який, проте, є для Гордія логічною 

реалізацією морального імперативу «Можу!», що переслідує його впродовж усього 

твору. Цілу ніч Гордій мучиться протиріччям «хочу жити й позбавитися життя» 

[32, 137]. Зрештою його «бунт проти диктатури чуття» закінчився тим, що хлопець 

«припав до землі і глибоко гребонув по піску, вивів “можу!”. Потім приставив дуло 

до скроні і надавив на спуск» [32, 138].  
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Тема смерті як утечі від проблем або реакції на безвихідь актуалізується 

також у повісті А. Головка «Зелені серцем» (1924), але набуває в цьому творі нового 

потрактування – менш екзистенціального: конфлікт між життям та смертю тут 

вирішується на користь життя, актуалізуються вітальні мотиви. 

Зелений колір у назві повісті вказує на юність, наївність, мрійливість, 

натхненність її героїв, які здобувають фах учителя на курсах імені Г. Сковороди; 

частотним контекстуальним синонімом до нього є означення «молодий», «юний», 

що часто простежується на сторінках  твору: «Хтось десь сипнув зеленим сміхом» 

[32, 6]; «…за думами мрії потекли натхненні, молоді, зелені…» [32, 15]; «у вінках 

зелених – портрети» [32, 19].   

Як і повість «Можу», «Зелені серцем» містять імпресіоністичні пейзажі й 

ліризовані відступи («Коли вечір осінній млою-мрякою повисне над містечком, 

хати нижче стріхи тоді на очі насувають, в сутіні загортаються. А по садках – гу-у… 

гу-у… – (вітер). І падає листя пожовкле додолу, падає, падає, падає… По вулицях 

– тиша. І мряка, і мла. Внизу за левадами річка белькоче щось уві сні під 

залізничним мостом» [32, 5]), однак більшою мірою їм притаманний принцип 

дихотомії – протиставлення світів, класів: в одних «за плечима в торбі – черства 

хлібина і жмут книжок», «руки в мозолях», «до крови заціловані житами»; другі ж 

їдуть волами, з нудьги читають «книжечку роману легенького», заїдають «курячим 

стегенцем з білою паляницею» і «пиріжечком з повидлом» [32, 5-6]. На роздоріжжі 

між цими світами стоїть головний герой – незаможник Яшко Іщенко, поет-

початківець, співець нового життя, захисник знедолених. Хлопець учиться, але 

його плани не носять глобального характеру, він не рветься кудись далеко, а, 

навпаки, прагне розбудовувати рідне село. Натомість обставини перешкоджають і 

цим планам: удома стається трагедія – здихає кінь, єдиний засіб для заробітку в 

родині, де, крім Яшка, ще одружений брат Хведір, що має власну дитину, і менша 

сестра Марина; відтак навчання він мусить перервати без матеріальної підтримки.    

Разом із побутовими негараздами на долю Яшка випадають ще й емоційні 

потрясіння: він закохується в Галю – курсистку «в сірій хустині, з головою 

похиленою», «великими плямами очей» та «віями-крилами» [32, 9]. За іронією долі, 
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Галя – подруга Мар’яни, колишньої подруги Яшка. Однак у скрутну годину 

персонажі твору не конфліктують, а підтримують одне одного; хлопець же 

наполегливо шукає виходу зі складної ситуації. 

У поемі про селянські злидні, написаній студентом, є пронизливі рядки: 

«…юрба арештантів іде по шляху… Бліді, схудлі обличчя, кайдани на руках, на 

ногах… Може, в юрбі тій і Ленін ішов! <…> і сумно кайдани брязь-брязь… і 

злякано вітер гайнув по дорозі» [32, 20]. Утім бачимо, що у власному житті він 

керується принципом «на війні і в коханні усі способи хороші». Так, щоб заробити 

собі на подальше навчання, хлопець береться спекулювати пожертвуваними йому 

друзями речами, намагаючись на них чим більш «наварити». Його, «зеленого 

серцем» – із браком життєвого досвіду, на вокзалі перед від’їздом додому грабує 

аферист, котрий видає себе за студента. Здавалося б, утрачено останню надію, але 

Яшко повертається до Галі й, незважаючи на гіркоту образи та відчаю, ділиться з 

нею своїми світлими сподіваннями: «Ех, ви – дні! Чом не біжите ви, як хвилини! 

Щоб у золотих хвилях хлібів маками червоними села нові зацвіли… <…> Щоб з 

маєтку бувшого панського гудок ранок рожевий збудив, золоті лани широкі 

неоглядні… А з села б тоді разками сипнули б комунари на роботу. Обличчя 

рожеві-ранкові і в очах радість. І шелест хлібів навкруги. І сонце з-за обрію 

промінням ранковим сміється…» [32, 53-54].  

Помітно, що психотип Яшка відрізняється від Гордієвого з повісті «Можу» – 

випробування не руйнують його потягу до життя. І все ж удома в селі студент ледве 

долає депресію, яка напосідає на нього разом з осінньою мрякою: «Ключем 

журавлиним летіли сірі осінні дні над убогими стріхами… – Кру… кру… – це в 

серці Яшковім перекликалися спогади сумні… Сумно і тоскно й сьогодні, і вчора 

було, і ще колись…» [32, 58]. Одноманітність, безперспективність тисне на Яшка, 

він шукає розраду в чарці. А все ж фінал твору дає надію: як «Deus ex machine»,  

А. Головко рятує свого героя – тому надходить лист, що кличе його «у далеку 

дорогу <…> за долею» [32, 64].     

Повість «Зелені серцем» дослідники вважають автобіографічною [90, 487]. 

Автор штрихами змальовує повсякденне життя студентів педкурсів, зокрема, 
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літсуд над Кармелюком з однойменного твору Марка Вовчка, семінарську вечірку, 

засідання зборів КСМУ тощо. Особливий інтерес викликають сторінки, присвячені 

літературній діяльності Яшка і його відвідинам зібрання членів «Плугу», на яке 

автора-початківця приводить його давній друг Прокіп Яшний. Прокопові вдалося 

вирватися із сільської нудьги у вир міста, який захопив його настільки, що «степ не 

кличе вже», у селі йому тепер «грусть і тоска безисходная» [32, 39]. Яшко не 

розуміє товариша; його ж самого дратують «клекіт шуму», весняна повідь, 

бруковані вулиці й кам’яні будинки. Утім небаченим дивом для хлопця постають 

відвідини зборів «плужан» і навіть можливість прочитати тут уривок зі своєї поеми 

й почути відгуки досвідченіших майстрів, а відтак немовби цілковито злитися з цим 

серцю близьким колективом: «Яшко був схвильований. Він ходив по залі і 

відчував, що довкола нього всі рідні, всі такі близькі» [32, 43]; «…він теж – рядовий 

з тої армії незчислимої, що кулю всю земну пальцями мозолястими обхватила. Що, 

що муравка він малюсінька?! А серце не кричить хіба: дайош увесь світ, обійму!..» 

[32, 45]. Чи не цього відчуття не вистачило інтровертові Гордієві, щоб утриматися 

від суїциду? На думку Ю. Коваліва, А. Головко «одним із перших відтворив нурт 

тогочасного літературного життя» [90, 488].     

Виразна риса поетики повісті – кінематографічність, зокрема «кадровість» – 

фрагментарність, епізодичність оповіді, що наближає її до не знаного ще в 1920-х 

роках жанру кіноповісті. Імпресіоністські тенденції у творі значно слабшають, 

поступаючись місцем ідеологічному кітчеві, який, зокрема, проглядається в 

численних згадуваннях культових імен доби – Маркса, Леніна, чиї портрети висять 

на стінах поряд із Шевченковими та Сковороди. Ленін репрезентований і поемою 

Яшка – як каторжанин у юрбі арештантів, котрий надихає їх на боротьбу у вирі 

«червоної бурі» [32, 20]. Ще один акцент на образі вождя є в епізоді 

комсомольських зборів: «І з стіни Маркс мовчав: не бачив нічого – боком сюди. А 

Ленін бачив усе. Тому примружив очі й по-батьківському любовно усміхнувсь» 

[32, 26], – тут він набуває культу й підноситься до рівня всевидячого люблячого 

батька.  
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Повість «Зелені серцем» – твір зі стильового помежів’я  А. Головка, з часу 

його естетичного розвитку від експериментування до «пролетреалізму» [90, 488]. 

Її поетикальна еклектика ілюструє сумніви письменника та складність вибору, 

зокрема через прийом «оголення» (автотематичність), коли митець раптово усуває 

дистанцію між автором і персонажем: «Ах, як я стомився (Це я, А. Г.). Кинув перо 

на недописаний аркуш, а сам одхилився на спинку ослона і змежив очі… У голові 

важкій підбились думи. Наче піхоти полк після важкого переходу <…>. Ні, далі не 

можу. Беру відповідальність на себе» [32, 63]. Ю. Ковалів убачає в цьому 

підсвідоме розуміння автором безперспективності «фантомних уявлень про 

комуну» [90, 488], які, проте, невдовзі підпорядкують собі його талант і долю.   

Особливу схильність до внутрішньої роздвоєності й амбівалентності 

світосприйняття мав Микола Хвильовий. Це потверджують його пізні твори, 

зокрема оповідання «шахтарського» циклу, тематично близькі й Лесеві Гомону. 

Обидва письменники, висвітлюючи робітництво, відступають від панівного 

літературного канону, стаючи спочатку на шлях кітчу, а далі швидко опановують 

закони  творення масової літератури, підтвердженням чому новела «Юрко» (збірка 

«Сині етюди»), нарис «Майбутні шахтарі» Миколи Хвильового, оповідання 

«Контрольні цифри» Леся Гомона. Зіставлення цих художніх взірців свого часу 

ілюструє динаміку кітчу від революційно-романтичного до побутово-виробничого 

типу.   

У простір ідеологічного кітчу твори потрапляють уже через їхню тематику – 

робітничу («пролетарську») й масову. Формулу її вивів Г. Михайличенко 

1919 року: «Пролетарське мистецтво має віднині забити в один такт з тактом праці» 

[137, 307]. Він же проголосив: «Нове, пролетарське мистецтво – це мистецтво 

праці, поезія праці, велич праці, велич її досягнень, захоплення процесом праці і її 

всеохоплюючою чинністю» [137, 305]. Ідеї цього рано загиблого літератора 

підхопив активний радянський критик  В. Коряк: «Йдемо до нового епосу <…>. 

Наше психе є витвором цілого сучасного життя на ґрунті найвищої техніки, що 

сама себе здвигує, скерована силами робітництва» [106, 304].       
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Таке благоговіння перед концептом праці й технічним прогресом узагалі 

дослідниця І. Комаровська пояснює тим, що у 1930-х роках формується новий 

індустріальний образ країни [93, 23]. Науковець О. Кравченко, розвиваючи цю 

думку, пише: «Пролетарське мистецтво прагнуло стати масовим, пролеткультівці 

висували щось подібне до гасла “мистецтво на вулицю”. Пролетаріат мав 

опоетизовувати те, чим він заробляє собі на життя, – працю» [110].  

Та якщо особливий пієтет до праці формується в мистецтві лише на початку 

1930-х років, то сама праця є невід’ємною частиною людського життя повсякчас, 

навіть коли не фігурує об’єктом пильної уваги письменників, залишається тлом для 

зображення революційних подій, характерів, психології персонажів тощо. До 

прикладу, В. Саєнко, аналізуючи новелу «Юрко» Миколи Хвильового, підкреслює, 

що «розповідь про життя і працю робітників не має нічого спільного із соціально-

побутовими творами на цю тему», оскільки це насамперед «художній твір, 

підвладний авторському задуму» [170, 82]. У центрі подій – комуніст Юрко, який 

не може знайти себе в пореволюційному світі – він-бо «родився для вибухів», а не 

для «марудної праці» [207, 174]. Початок  твору – «На Донеччині – завод» [207, 

167] – камертон, який мав би задавати звучання всій новелі – насправді виступає 

лише просторовим компонентом художнього світу твору. На думку Ю. Коваліва, 

трагедія Юрка полягає у «хворобливих симптомах амбівалентної людської 

свідомості» [90, 118]: для чоловіка революція не закінчилася, і це заважає йому 

пристосуватися до нової дійсності, оскільки він як особистість «звиклий до 

руйнації, а не будування» [90, 118]. «… Досі почуваю гармати, досі бачу барикади 

<…>, а завідувати райрибою я теж не можу» [207, 174], – так персонаж засвідчує 

невідповідність між своїми очікуваннями й реальністю, у якій доводиться жити. 

Отже, у новелі представлено традиційний для Миколи Хвильового психотип 

людини, котра переживає кризу самоусвідомлення й роздвоєння особистості, а 

відкритий фінал твору залишає читачеві простір для розгадування подальшої долі 

конкретно цього горе-комуніста [58, 126].  

Новела «Юрко», як і вся збірка «Сині етюди», примітна імпресіоністичною 

образністю. Конфлікт особистості центрального персонажа зображений тут не 
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лише через безпосереднє розкриття його душевного стану, а й через відтінення 

бурхливих емоцій Юрка спокійним замріяним пейзажем, картинами розміреного 

заводського життя: «темно й недосяжно думає небо» [207, 167]; «проливається на 

небо золото золотого шлаку» [207, 167]; «болото закумкало ніч» [207, 168]; 

«заводський паркан перстеніє мармурове» [207, 169]; «зорі зазорили все небо» [207, 

171]; «на залізниці кричав паровик» [207, 171]; «палав краєвид – за вечором» [207, 

172]; «на розі в меду горіла липа» [207, 175]; «сонце мжить золото на ріку» [207, 

173]; «полями йде легкий смуток» [207, 173].  

Незважаючи на цілковите підтвердження сказаного І. Микитенком про 

Миколу Хвильового – мовляв, ніхто, крім нього, «в українській літературі не 

говорив такими дивними словами» [90, 97], добачаємо тенденції переходу лідера 

літературного процесу 1920–1930-х років до ідеологічного кітчу. Аргументами до 

такого твердження у творі є: 1) концепти революція, комуніст, Маркс, Ленін, 

ячейка, лекція, комітетчик, секретар, завод, заводський клуб, посьолок, залізниця, 

райриба, рай сіль тощо; 2) «озвичайнення», попри нотки іронії, «високих» 

цінностей та здобутків революції, їхнього масового характеру – як прояв 

соцреалізму. Тільки відсутність ура-позитивного пафосу й ентузіазму утримує 

новелу в загальній настроєвій палітрі «Синіх етюдів» [58, 127].       

Нарис «Майбутні шахтарі» (1931), на думку Г. Костюка, «написано вже за 

панівною тоді методою соцреалізму» [109, 675], і це засвідчує глибоку кризу 

художньої свідомості Миколи Хвильового. За іронією долі, як і багатьом його 

персонажам у новому світі, письменникові не знайшлося місця в новій літературі. 

Він звернувся до робітничої теми, спробував писати де факто пролетарську 

літературу – і зарив у землю свій талант, оскільки «від справжнього Хвильового 

тут вже не було нічого» [109, 678].  

В авторському коментарі до нарису Микола Хвильовий зазначає: «В 

“Майбутніх шахтарях” я протиставляю справжніх комсомольців липовому» [206, 

417]. Це протиставлення видається дискусійним, однак звернення до «шахтарської 

теми», на думку Ю. Коваліва, підтверджує намагання митця знайти себе в масовій 

літературі [90, 134]. Воднораз дослідники помічають у «Майбутніх шахтарях» 
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«ледь-ледь помітні просмаки сатири й іронії» [109, 675] й елементи психологічного 

конфлікту.  

У нарисі презентовано два типи комсомольців: Швидкий – «містечковий», 

«паничик» [208, 318], пройдисвіт із добре підвішеним язиком і великими планами 

на майбутнє, і Чапчик – «селюк» [208, 317], «трохи комічний» простак,усі мрії 

якого – «ошахтаритись» [208, 322] і заслужити від радянської влади орден чи 

«високу посаду» [208, 324]. Стосунки між персонажами від самого початку не 

налагоджуються через зверхність і насмішкуватість Швидкого, яка боляче ранить 

сором’язливого, невпевненого в собі Чапчика. Коли ж перед спуском у шахту 

Швидкий раптово прихиляє до себе Чапчика несподівано гарними манерами та 

ввічливою доброзичливістю, то виявляється, що це була своєрідна стратегія, аби 

відвернути увагу від своєї втечі з шахти. Наприкінці твору в «надривному мажорі» 

[90, 134] автор прославляє мужнього Чапчика, якого не лякають труднощі 

шахтарського життя, і який не зверне з «вугільного фронту <…> до цілковитої 

перемоги і на цій ділянці робітничого ентузіязму» [208, 337].  

Як і в новелі «Юрко», митець уводить у текст суголосні часові концепти: 

комсомолець, пролетаріат, районно-вугільний центр, палац культури, радянські 

житлобуди, заводи, шахти, шахтний клюб, гуртожиток, лекція, бюрократ, 

загодовня, робітничий ентузіазм тощо. Проте не можна не помітити, як змінилися 

персонажі творів і авторське ставлення до них. Діаметрально протилежні Юрко з 

новели 1922 року – трагічний і величний у своїх муках творець світової революції, 

та Чапчик – типовий комсомолець 1930-х років, наївний мрійник і будівник 

соціалізму, котрий не бачить далі свого носа. Відтак робимо висновок про 

цілковиту деградацію і знецінення образу-характеру «діяча революції» в доробку 

Миколи Хвильового, яке не притінює навіть вишуканий ідіостиль майстра слова з 

його розлогими порівняннями («темні озера – напівдитячі очі» [208, 317]) і 

метафорами («гаряче безгоміння літнього дня» [208, 322], «вогняна куля ранкового 

сонця» [208, 328]). 

Із «Майбутніми шахтарями» оповідання Леся Гомона «Контрольні цифри» 

зближує рік написання, тематика, місце дії (Донеччина – «соціялістичний Донбас 
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потребує горидини» [39, 5]) і «робітничий ентузіазм». Як і Микола Хвильовий, 

Лесь Гомін протиставляє два типи комсомольців, однак антагонізм між ними 

виникає на дещо іншій підставі: в нарисі лише пунктирно означено розлад у 

комсомольських лавах, виражений втечею Швидкого від важкої праці; в оповіданні 

це виразно прописано як протистояння Саші Кренца, комсомольця з душею 

«міщанського обивателя», залюбленого в «буржуазні» цінності – «затишок», 

«килимок», «картини» та дружину Віру [39, 35], і Василя Третячка, виповненого 

«бажанням і ентузіазмом доби», відданого адепта «пролетарської диктатури й 

генеральної лінії партії» [39, 5]. Їхній конфлікт має фіналом відверте зіткнення на 

донецьких полях, підривну діяльність супроти колективізації та вирощування 

городини на Донбасі, а згодом втечу Кренца в родинне коло, яку не міг йому 

пробачити колишній друг Третячок, котрий, як і Чапчик, поклав собі за мету 

невтомну працю на процвітання радянської держави й комуністичної партії. Лесь 

Гомін оперує багатьма тими ж концептами, що й Микола Хвильовий у «Майбутніх 

шахтарях», – комсомолець, комуніст, пролетаріат, ударник, робітник, бригада, 

доповнюючи їх іншими, що віддзеркалюють реалії сталінської доби: 

колективізація, п’ятирічка, колгосп, куркуль.      

Розкол у лавах «передової молоді», виразний поділ персонажів на 

комсомольців і «міщан», вочевидь, обумовлений тим, що на початку 1930-х років 

у суспільстві вже було встановлено чіткі межі та сформульовано критерії 

«куркульства», а отже назрівав масовий терор голодом і репресіям проти мирних 

людей. Власне, перенесення ідеологічного протистояння в площину побутових 

взаємин між персонажами свідчить якраз про те, що зміліла ідея революції і зміліли 

люди. Гомонів Саша Кренц, який просто мріяв про ті ж самі комуністичні ідеї, але 

в затишному «гніздечку» поряд із люблячою дружиною, стає справжнім ворогом 

народу, порівняно з Третячком, який засуджує комсомолку Соню за її любов до 

«одекольону» як вияв буржуазних звичок. Так учорашня грандіозна ідея революції, 

мрія про «загірну комуну» гине у чварах за килими, картини, одеколони, а 

паралельно елітарна література авангарду перетворюється на кітч [58, 128]. 
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Кітчеві маркери відіграють значну роль у доробку Миколи Хвильового та 

Леся Гомона. Вони переносять аналізовані твори в площину соцреалістичного 

дискурсу, сприяють зміні їхньої полярності від революційно-романтичного до 

побутово-виробничого кітчу, оскільки використання робітничих та ідеологічно 

забарвлених концептів робить тексти цікавими й більш доступними масовому 

читачеві 1920–1930-х років. Також вони втілюють культурно-історичні реалії 

сталінської доби й динаміку їхнього пафосу – від трагічно-романтичного до 

«надривно-мажорного», засвідчуючи перехід авторів на позиції кітчевого 

образотворення.   

Важливо наголосити, що розщеплення творчих позицій у письменників доби 

«розстріляного відродження» проявилося набагато раніше, аніж запрацювала на 

повну тоталітарна система, запроваджені нею цензура, догмат соцреалізму, масові 

репресії тощо. Спричинене це зневаженням життєвої та художньої правди в системі 

радянської естетики, що нібито, якраз навпаки, декларувалася офіціозом. 

Літератори змушені були обирати для себе шлях творчої реалізації: прийняти 

залежність від влади (зовнішню, а часом і внутрішню) як норму або ж намагатись 

іти за власним мистецьким світоглядом, стикаючись із численними бар’єрами. 

Однак після 1934 року, як твердить В. Воздвиженський, «в полі зображення 

письменників <...> дійсність дедалі більше з’являлася тільки в одному вимірі – в 

тому, де було видно лише процес будівництва нового світу з його засновком у 

минулому, героїкою в теперішньому і перспективами в майбутньому. Про інший 

вимір – тяжкі втрати, жорстоке насилля над економікою, культурою, життям нації, 

над самим людським буттям – із творів, опублікованих у 30-ті, майже неможливо 

дізнатися. Література все більше втрачала в оригінальності. <...> Так виникла 

найбільша амбівалентність буттєвих цінностей 30-х та наступних років. Розрив між 

тим, що відбувалося насправді, і тим, як воно відбивалося у свідомості, в уявленні 

та словесній практиці суспільства. Цю роздвоєність мало хто усвідомлював, у тому 

числі й письменники. У 30-ті рр. більшість письменників перебувала на загальному 

для всіх рівні розуміння дійсності. Неадекватну, неповну, несправжню картину 

того, що відбувається, вони сприймали на віру. Вони прагнули засвоїти пануючу 
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концепцію не лише вимушено, а й відверто, зробити її власним світоглядом. У 

створеній ними художній моделі світу вони виходили саме з міфу про втілюваний 

соціалізм» [21, 143–144]. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Отже, перебуваючи під імперським гнітом, українська нація виробила 

негативний екзистенціал – стійкий комплекс меншовартості, що проявився як 

соціокультурний феномен – «колоніальний мазохізм». Його залежницька сутність 

полягає в засвоєнні чужорідних цінностей, підміні понять, амбівалентному 

сприйнятті дійсності; мазохістська ж – у постійному пригніченні власного 

національного «я», невичерпному почутті провини перед своєю нацією.  

Розвиток цієї свідомісної тенденції досягає піку в першій половині ХХ 

століття, що зумовлено такими культурно-історичними чинниками, як розпад 

Російської та Австрійської імперій і формування СРСР – нового тоталітарного 

утворення, до складу якого внаслідок провалу національно-визвольної боротьби 

входить Україна; масовий терор 1930-х років, спрямований головно на 

представників інтелігенції та адептів національно-визвольних сил; політика 

денаціоналізації, здійснювана радянською владою, метою якої було формування 

нового типу людей, позбавлених національного коріння й історичної пам’яті. 

Досягненню цілі мусила сприяти активна пропагандистська робота уряду, 

виконання якої поклали на письменників, журналістів, газетярів, акторів  тощо. Так 

комплекс малоросійської меншовартості десятиліттями прищеплювали українцям 

через художню літературу й публіцистику, періодичні видання.  

У зв’язку з цим неможливо говорити про гармонійний, розмірений розвиток 

літературного процесу. Глибокий внутрішній злам і творча криза спіткали митців 

1920–1930-х років – тих, хто намагався уникнути арешту й фізичної розправи; на 

загал проявилася так звана «українська меланхолія» – роздвоєність свідомості, 

ураженої страшною діалектикою життя.  
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Новий, штучно створений метод соцреалізму, орієнтований на державне 

замовлення в мистецтві, поставив письменників у жорсткі рамки дотримання чітко 

прописаного й офіційно затвердженого канону. Підсумок цього – занепад 

модерністської літературної традиції, відхід письменства від «психологічної 

Європи», різке зниження естетичної вартості художніх творів, яке призводило до 

загальної культурної деградації населення.  

За таких умов дещо довше за модернізм протримався авангард, породжений 

революційною кризою ціннісно-буттєвих вимірів життя. Він став початком 

занепаду модернізму, який – через кризу індивідуальності в суспільстві – ніяк не 

міг екстраполювати себе в пореволюційну дійсність, але зрештою і роль авангарду 

звелася до функції перехідної ланки до соцреалізму.  

Авангард як напрям, що синтезував усілякі мистецькі «крайнощі», надмірно 

акцентував деякі явища дійсності та спирався на перенасичену виражально-

зображальними засобами поетику, породив тексти-кітчі – імітативні взірці, 

підпорядковані формальним законам літератури, які домінують над естетичними й 

духовними нормами. Кітч мусив задовольняти потреби малоосвічених верств 

суспільства, невибагливих у мистецькому смаку. Його риси – доступність, 

простота, наявність іконічної системи загальновідомих, упізнаваних концептів, які 

допомагають створювати зрозумілі картини дійсності, підпорядкованість 

пропагандистсько-виховній меті формування світогляду «радянської людини».  

«Радянський інтелігентський мазохізм» став свідомісним каталізатором 

кітчеутворення і проявився у творчості більшості представників літературного 

покоління доби «розстріляного відродження», як і в доробку Леся Гомона. Кітч 

закріпився в радянській літературі на цілі десятиліття, утім спорідненість з 

авангардом зумовила градаційний розвиток цієї жанрово-стильової форми. У 1920–

1930-х роках постає його революційно-романтичний різновид з елементами 

модерністської поетики – своєрідна проміжна ланка, яка демонструє трагічну кризу 

самоусвідомлення українського письменства в нових культурних реаліях, його 

мазохістське насильство над власним талантом, стилем письма, світоглядом. Усе 

це добачаємо у творчості Леся Гомона («Контрольні цифри»), І. Микитенка («Без 
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пристановища»), А. Любченка («Чужі», «Проста історія»), О. Слісаренка 

(«Випадкова сміливість», «Запалівська історія», «Божевільний трамвай», «Драма в 

темному коридорі»), О. Копиленка («Будинок, що на розі», «Архітектурна 

історія»), А. Головка («Можу», «Зелені серцем»), Миколи Хвильового («Юрко», 

«Майбутні шахтарі»). Названі тексти об’єднує тема «зайвих» людей, які після 

революції залишаються на узбіччі життя, утративши свій єдиний скарб – мрії про 

«загірну комуну». Це романтичні постаті, герої революції, покликані ламати, а не 

будувати. Вони не звикли до спокійного мирного життя, але розуміють, що 

революція минула, як стихія. Це стає їхньою особистою драмою, яка іноді 

призводить до трагічних наслідків. На противагу їм у творах виведені персонажі, 

які віднаходять себе в новочассі, пристосовуються до нього, навіть підхоплюють 

випущений вчорашніми героями прапор і гордо несуть його назустріч «світлому 

майбутньому». Це предтечі нового типу радянських героїв-будівників соціалізму, 

гасло яких – «Партія веде!», а мрії здебільшого приземлені й дуже конкретні – 

ордени, посади, привілеїв. Таке здрібніння персонажів відобразило виродження й 

знецінення ідей революції, а воднораз регресивний розвиток усього суспільства та 

письменства зокрема.  

«Радянський інтелігентський мазохізм» означив кризу в мистецтві, пошук 

творчими діячами нових ідеалів під пресом тоталітаризму. Романтизація дійсності 

перестала бути актуальним для них вектором, поступившись нудній поетизації та 

уславленню реалій «перспективно-оптимістичного» радянського повсякдення.  
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РОЗДІЛ 3. ДИНАМІКА ПРОЗИ ЛЕСЯ ГОМОНА В КОНТЕКСТІ 

ЛІТЕРАТУРИ «ПРОЛЕТРЕАЛІЗМУ» 

 

На зламі 20–30-х років ХХ століття на території УРСР за рішенням союзного 

партійного керівництва розпочалися глобальні процеси в різних галузях 

суспільного життя. З-поміж них особливе місце відводилося індустріалізації як 

курсу на подолання технічної відсталості Радянського Союзу порівняно з 

«буржуазним Заходом»; колективізації – примусовому об’єднанню селянських 

господарств, що мусило забезпечити подолання соціальної нерівності на селі; 

антирелігійній кампанії – першій «безбожній п’ятирічці», спрямованій на 

знищення інституту церкви в державі «войовничого атеїзму». По суті, партія 

втрутилася у три основні сфери людського життя – міську / ремісницьку, яка мала 

бути докорінно перебудована за новим взірцем; сільську / хліборобську, в основі 

котрої споконвіку лежав зв’язок селянина з матір’ю-землею; духовну / релігійну, 

яка проголошувалася зайвою, непотрібною, шкідливим пережитком буржуазної 

доби. Уплив цих процесів на формування нового типу українських радянських 

людей надзвичайно значущий, і зміст, і масштабність їх були приголомшливими, 

адже потрясали віковічні підвалини звичного способу життя, успадкованого від 

дідів-прадідів. Контроверсійність і непрогнозованість наслідків упровадження 

індустріалізації, колективізації та боротьби з релігією проявилися доволі скоро, але 

тільки через багато десятиліть історики отримали змогу об’єктивно оцінити їх: 

технічний прогрес, розвиток науки, розбудова міст, урбанізація населення, 

зростання обсягу виробництва сільськогосподарської продукції, запровадження 

обов’язкової освіти, підвищення грамотності селян – з одного боку, і поглиблення 

соціальної прірви між міщанами (робітниками) та селянами, законсервованість 

сільської інфраструктури, відчайдушна, нерівна і програна боротьба селян за 

землю, голодомор як остаточний спосіб компартії зламати українського селянина-

господаря, масові арешти духовенства й вірян, занепад християнської моралі, 

заміненої на христопродавство, що виражалося в наклепах, доносах на сусідів, 

співробітників, навіть родичів.  



106 
 

У такій атмосфері жив і творив у 30-ті роки Лесь Гомін. Часто перебуваючи 

у службових відрядженнях (як журналіст), він мав змогу, з одного боку, 

спостерігати за реалізацією основних напрямів політики партії як на селі, так і в 

місті, з іншого ж – був зобов’язаний виконувати партійне замовлення, висвітлюючи 

глобальні процеси «великого радянського будівництва» в межах чітко окресленого 

ідеологічного канону, відступ від якого загрожував щонайменше крахом кар’єри. 

Звідси суперечливість між реальністю й картинами життя, відображеними у творах 

Леся Гомона та інших українських письменників цього періоду, штучність, іноді 

неправдоподібність художнього світу.     

 

3.1. Творчість Леся Гомона і три дискурси довоєнного радянського 

ідеологічного кітчу 

Ще 1925 року Постановою Політбюро ЦК РКП(б) «Про політику партії у 

галузі художньої літератури» було сформульовано основні завдання мистецтва 

слова нової доби: «культурна революція», «зростання нової літератури – 

пролетарської та селянської» [19, 53], «розрахованої на масового читача» [19, 57]. 

Також у Постанові чітко акцентована неможливість аполітичного розвитку 

літератури, її нейтралітету: «…так, як не припиняється у нас класова боротьба 

взагалі, так само не припиняється вона й на літературному фронті. У класовому 

суспільстві немає і не може бути нейтрального мистецтва» [19, 54]. Це означало, 

що літературу зобов’язували відгукнутися на ті процеси, які переживало 

суспільство, до того ж відгук мусив відповідати ідеологічним приписам: 

«небайдуже» пролетарське мистецтво повинно було ілюструвати й доводити не 

тільки радянським людям, а й усьому світові, що в Країні Рад відбуваються 

глобальні зміни задля прискорення настання «світлого майбутнього».  

Чимало письменників «прийняли» таке завдання, щодо інших застосували 

гоніння, арешти, табори: літературний процес диференціювався на «ворогів 

народу», самовбивць і морально скалічених пристосуванців. Доречно згадати й 

актуальну в ті роки категорію «попутників» у літературі – письменників із нечітко 
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вираженими політичними поглядами та класовими орієнтирами, з котрими партія 

тимчасово – до виформування міцних пролетарських лав – мусила змиритися. 

Щодо цього висловився навіть Сталін на зустрічі з українськими письменниками 

12 лютого 1929 року: «Я не можу вимагати від літератора, щоб він обов’язково був 

комуністом і обов’язково проводив партійну точку зору. <…> Не можна суто 

партійні мірки переносити механічно на середовище літераторів» [19, 105–106]. У 

1930-х роках позиція «вождя народу» вже змінилася, і літераторів із «нечіткими» 

ідеологічними переконаннями, як-от Леся Гомона, репресували.    

Воднораз у текстах тих авторів, які стали на шлях виконання партійного 

замовлення, висловлювалося щире захоплення грандіозністю та масштабністю 

грядущих змін, вирував, здавалося б, умотивований ентузіазм, навіяний 

оптимістичними картинами всесоюзного будівництва, земельної реформи, нарешті 

здійсненою мрією багатостраждальної української інтелігенції про доступну 

масову освіту, особливо на селі тощо.  

Характеризуючи епоху сталінізму, яка є «ідеологічною матрицею 

радянського як такого» [205, 27], В. Хархун називає індустріалізацію, 

колективізацію та соцреалізм «ключовими проектами сталінізму», котрі 

«цементували радянську систему» [205, 28].  Погоджуючись із цим та приймаючи 

дефініцію соцреалізму як «естетичного проекту сталінізму та репрезентативний 

засіб радянської культури» [205, 28], продовжу думку дослідниці міркуванням про 

відношення між цими проектами: тематичне, а відтак і змістове наповнення 

соцреалізму значною мірою обумовили якраз-таки індустріалізація і 

колективізація, котрі потребували негайного висвітлення в радянському мистецтві. 

Антирелігійна ж пропаганда, сутність якої, на відміну від індустріалізації та 

колективізації – цих сходинок до побудови соціалізму, позначених креативним 

потенціалом, – була, як і будь-яке «анти-явище», обтяжена нав’язливими 

викривальними інтенціями, моралізаторськими та виховними імперативами. 

Одначе атеїстична тема також стає складником соцреалізму, слугуючи, з точки зору 

партійних ідеологів, перехідною ланкою від релігійної до комуністичної моралі в 

процесі конструювання радянської етики.       
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У підсумку в українській радянській літературі 1930-х років виформувалися 

три потужні дискурси ідеологічного кітчу, витоки якого ми вже простежили в 

авангардному мистецтві, а саме: 1) виробничо-побутовий, 2) сільський / 

колгоспний, 3) антирелігійний / атеїстичний. Кожному з них властиві свої маркери, 

іконічні деталі, емблематичні образи й тематичні ніші. А спільними прикметами є 

художня вторинність, штучність, ідейна (оптимістична) передбачуваність, 

схематичні типи персонажів, декларовані ідеологічним цензом 1930-х років.      

Герої ідеологічного кітчу втілювали визначену владою концепцію «нової 

людини», яка відповідала моральним критеріям «будівника комунізму», творця 

«нового щасливого радянського майбутнього», «героя тоталітарної культури» як 

міфологічної категорії [172, 118]: «Нові герої радянської літератури – пролетарські 

революціонери, рядові працівники, будівники соціалістичного будівництва, творці 

і воїни, виховані комуністичною партією, по суті являють собою новий тип 

суспільної людини. У своїй праці і боротьбі вони натхненні ідеєю любові до 

трудящих людства, пройняті духом колективізму і є найяскравішими виразниками 

соціалістичного гуманізму» [79, 16]. Деталізуючи сказане, дослідниця У. Федорів 

вирізняє «кілька основних типів у пантеоні радянських героїв»: герой-воїн, герой-

робітник, герой-селянин, герой-партійний керівник [197, 93], котрі корелюються з 

виробничо-побутовим і сільським / колгоспним різновидами кітчу. Натомість 

антирелігійний / атеїстичний кітчевий дискурс літератури 1930-х років виводить 

образи героя-комуніста, наділеного світлим розумом із чіткими партійними 

установками, та його обов’язкового антагоніста-церковника (клерикала) – 

священика або церковного старосту, сторожа, ключника тощо. Залежно від сюжету 

та авторського задуму, у творах антирелігійного спрямування може бути присутній 

і колективний образ натовпу – «темного», неосвіченого, забобонного, чи, навпаки, 

– рішуче налаштованого проти «попів», які «віками дурили народ». 

У творчості Леся Гомона добачаємо всі означені типи персонажів, що далеко 

не рідкісне явище в пореволюційному письменстві. Адже відповідь на партійне 

замовлення стала головним завданням більшості літорганізацій кінця 1920-х – 

початку 1930-х років і новоствореної Спілки радянських письменників України 
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(1934). Для митців, які пам’ятали роки авангардного вільнодумства й 

модерністської свободи, така зміна орієнтирів ставала випробуванням для совісті й 

часто закінчувалася емоційно-естетичним вигорянням. Однак незаглиблений 

сторонній погляд фіксував лише картинку стрімкого розвитку літературного 

процесу, позначеного небувалим сплеском творчої активності письменників, котрі 

поетизували нову радянську дійсність, звеличували культ праці в ім’я комунізму.            

     

3.1.1. Виробничо-побутовий кітч: робітничий масовізм і радянська 

утопія у прозі 30-х років ХХ століття (Лесь Гомін, В. Кузьмич, Іван Ле,  

А. Шиян, Ю. Шовкопляс) 

 
Лесь Гомін звертався до виробничої тематики вже на ранньому етапі 

творчості (оповідання «Контрольні цифри»), однак тоді стрижневими для його 

стилю були модерні й авангардистські ознаки. У 1930-х, маючи літературний 

досвід і проживаючи непрості в особистому плані роки, митець переходить на 

відверті провладні позиції, й у підсумку акценти в його творчості зміщуються 

відповідно до офіційних директив і рекомендацій партії.  

Такий ідеологічно-стильовий поворот прозаїка не був виявом слабкодухості 

чи пристосуванства, оскільки його і раніше цікавили злободенні суспільні 

тенденції, а індустріальні процеси цілком могли привабити як сучасний, яскравий 

об’єкт художнього зображення. Припускаємо, що міг Лесь Гомін зваживсь і на 

творчий експеримент у розробці нової для себе проблематики або ж, як редактор і 

співробітник низки періодичних видань, запропонувати свою версію твору 

затребуваної, актуальної  тематики, будучи свідком індустріальних змін у країні. 

З такого погляду творчий шлях Леся Гомона не є унікальним для 1930-х 

років: подібну зміну орієнтирів і звернення до робітничої тематики спостерігаємо 

в доробку О. Копиленка (роман «Народжується місто»), А. Любченка (недописана 

«Горлівка»), І. Сенченка («Інженери», «Металісти»), В. Кузьмича («Крила»), Івана 

Ле («Роман Міжгір’я»), Н. Забіли («Тракторобуд»), М. Майського («Індустріальні 

етюди») та ін. Узагалі виробнича тема домінувала в радянській культурі – художній 
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і документальній літературі, драматургії, кінематографі – аж до «хрущовської 

відлиги», коли, за твердженням І. Коломієць, «постав змінений об’єкт 

зображення»: не пролетарій, а вчений [92, 103]. 

Метою індустріалізації в СРСР було створення потужного військово-

промислового комплексу й технічний прорив. «Ми відстали від передових країн на 

50–100 років. Ми мусимо подолати цю відстань за десять років. Або ми це зробимо, 

або нас зімнуть» [183, 39], – говорив Сталін у виступі 1931 року. Оскільки 

ключовою декларацією соцреалізму була «правдивість й історична конкретність 

художнього зображення дійсності», які «мусять сполучатися з завданням ідейної 

переробки і виховання трудящих у дусі соціалізму» [151, 21], то поява виробничих 

жанрів була вмотивованою, навіть очікуваною (наприклад, О. Філатова трактує її  

як художню «реакцію» українських письменників на ідеологічно-естетичні 

«завдання моменту» [199, 26]) і мала на меті активне пропагування в суспільстві 

конкретних ідеологічних постулатів: що праця – це шлях до «світлого 

майбутнього», її звеличення на користь соціалізму, акцентування боротьби з 

«ворогами народу» – ледарями, дармоїдами, «шкідниками», промисловими 

шпигунами на виробництві.  

Цікаво, що модернізація й механізація життя з’явилися у письменстві ще у 

творчості футуристів, поетів «Гарту», навіть деяких ваплітян, а сам курс на 

літературу пролетарського спрямування проголосили ще 1925 року – у період 

розквіту авангарду. Потверджує це Постанова Політбюро ЦК РКП(б) «Про 

політику партії у галузі художньої літератури» від 18 червня 1925 року, у якій чітко 

сформульовано мету докорінних змін у мистецтві слова: «…необхідність 

створення художньої літератури, розрахованої на дійсно масового читача, 

робітничого й селянського» [19, 57], до того ж ставка в досягненні цієї мети 

робиться на письменників «пролетарського авангарду» як представників 

провідного соціального класу.  

Спираючись на дослідження літературознавців К. Кларк, Х. Гюнтера, 

Є. Добренка, Н. Лейдермана, І. Коломієць виокремлює, приміром, такі риси 

радянського виробничого роману: зображення виробничого процесу; 
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протиставлення старого, дореволюційного й нового, комуністичного світоглядів на 

прикладі опозиції героя-новатора й героя-консерватора або протиставлення 

колективу й окремого «шкідника»; боротьба за виконання виробничого плану; 

зв’язок виробничих і особистих конфліктів; мотив перевиховання; типовість 

хронотопу (погане минуле і світле майбутнє, перетворення невлаштованого 

простору в упорядкований за допомогою будівництва тощо [92, 104]. Дослідниця 

А. Гаганова-Гранатова до характерних особливостей цього жанру додає ще його 

залежність від політико-соціальних обставин; виховний пафос, відсутній у 

виробничих творах західних письменників, які концентрувалися на змалюванні 

професійного середовища та професійних характерів, коли «йдеться про людей на 

тлі їхньої праці, а не навпаки, коли людина перетворюється на функцію від 

виробництва, як це відбувалося в Союзі» [25].  

Як і авангардні, твори виробничої тематики тяжіють до фактографічності, 

штучного «життєбудування», підміни художнього дискурсу публіцистичним, 

ідеологізації оповіді, орієнтації на масового читача. О. Романенко кваліфікує як 

успадковану від авангардизму рису виробничої літератури формування нею 

«моделі одновимірної культури, літератури та суспільства, заснованої на 

принципах стандартизації, стереотипності, маніпулювання свідомістю читача та 

громадянина» [167, 140]. Ю. Ковалів небезпідставно стверджує, що саме з 

авангардистської прози почалося «апелювання до підміни художніх структур 

виробничими» [90, 373], унаслідок чого, на думку дослідника, пізніше вже 

соцреалізм спирається на досвід «пролетаризму» й «авангардизму», хоч останній і 

залишається невизнаним офіційною радянською критикою.  

У середині 1920-х років уже проголошено масовість одним із визначальних 

критеріїв «цільового мистецтва» й починається переорієнтація з пролетарського 

мистецтва на мистецтво «для народу». 1925 року К. Ф. Юон так окреслює основні 

риси цього «народного» (соціалістичного) мистецтва: сильне, здорове й бадьоре, 

раціонально-розумне, струнке за своєю цільовою організованістю, завершене й 

досконале, лаконічне, монументальне, декоративне, сповнене фарб і колориту (але 

не солодкаве), умовне [224, 140-141]. Усі ці риси, частково доповнені іншими, 



112 
 
скориговані, лягли в основу ідеологічного кітчу. Так, О. Коновалова, відзначаючи 

уніфікованість виробничого роману, називає такі його жанрові характеристики: 

«…герой – передовик виробництва; перевага соціалістичної системи над 

капіталістичною; пафосність індустріального будівництва; оптимістичний і 

піднесений тон твору; партійність, ідейність; захоплення виробничими процесами; 

конфлікт старого, консервативного з новим, передовим; зображення образу 

шкідника, класового ворога тощо» [94, 14]. Додамо до цього переліку також 

масовість; доступність; шаблонність (К. Кларк, приміром, установила схему 

елементів фабули типового виробничого роману [87, 218]); усталеність конфлікту 

(Н. Бернадська пише про конфлікт між колективом, очолюваним мудрим 

партійним керівником, та окремою людиною, яка не розуміє ідеї прогресу, руху 

вперед, до світлого майбутнього [8, 50]); детективний сюжет, пов’язаний із 

викриттям «шкідника» на виробництві; схематизм та заданість образів-персонажів; 

перенасиченість описами процесів виробництва, далекими від художніх [93, 23]; 

наявність іконічних образів-емблем; передбачуваний утопічно-оптимістичний 

фінал із викриттям-покаранням «класових ворогів» й окресленням подальших 

світлих перспектив героя-робітника / трудового колективу / індустріального 

об’єкта.    

Б. Гройс уважав, що мистецтво соцреалізму саме по собі перебороло розрив 

між елітарністю й кітчем, «зробивши візуальний кітч провідником елітарних ідей», 

поєднавши «серйозність» і «доступність» [50, 17]. Т. Гундорова, погоджуючись із 

цим твердженням, відзначає плакатність і монументальність «зорових образів-

картин», роль яких у кітчевих текстах сталінського періоду настільки зростає, що 

«підміняє роль “основного сюжету”» [51, 181]. Такими монументальними і 

плакатними образами-символами в межах індустріального дискурсу стають 

величезні промислові об’єкти – фабрики, заводи, пароплави, електростанції, 

будівництво й повноцінне функціонування яких концентрує на собі авторську 

увагу. Ці об’єкти зазнають іконізації, забезпечують упізнаваність, перетворюються 

на провідників ідеологічного змісту, слугуючи загальній меті соцреалістичного 

кітчу – пропаганді комуністичних ідеалів. Про їхню роль у текстах виробничої 
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тематики так пише У. Федорів: «…справу маємо і з одержавленням особистого 

простору, в якому партія стала “батьком”, “опікуном”, “наставником” радянської 

людини, а героїв соціалістичної праці перетворюють з індивідів у частину 

колективу (пригадаймо традиційну радянську тезу “варитися в колективі”, 

“перетворитися із заліза в сталь”)» [197, 101].   

Показовим у цьому плані є «один із перших прозових творів про 

індустріалізацію» [67, 90] – роман В. Кузьмича «Крила». Варто зазначити, що, як і 

Лесь Гомін, В. Кузьмич займався журналістською роботою, і ряд його художніх 

творів виник саме на основі власних спостережень, пов’язаних із службовими 

відрядженнями до тих чи тих індустріальних об’єктів, про що пише М. Васьків: 

«Одні й ті самі люди творили радіопрограми, часописи і художні тексти, тому 

прагнули продублювати їх в ефірі та у друкові (керувалися як популяризацією себе 

і своїх текстів, так і фінансовими прибутками)» [16, 14]. Дослідник прямо називає 

В. Кузьмича «творцем виробничих романів» [16, 14], у центрі яких – будні великих 

індустріальних об’єктів – авіазаводу («Крила», 1928), гідроелектростанції 

(«Турбіни», 1932).  

Роман «Крила» став чи не взірцевим для всієї української виробничої 

літератури 1930-х років. У ньому є всі елементи, притаманні цій жанрово-стильовій 

моделі: і головний герой-ентузіаст, майстер літакобудування Петро Штепа, і 

«шкідники», які гальмують прогрес на заводі, і романтизоване (хоч і схематично-

типове) класове протистояння, розкрите в образах братів-близнюків, один із яких – 

«агент» капіталізму, і урбаністичні акценти, як-от: «Дивись на місто! <…> Ось 

новий світ з його теплим диханням димарів! <…> Місто навчить єднатися в 

колективи, шукати, працювати спільно! Місто вб’є кволість, лінощі!» [111, 671-

672]. Ю. Ковалів убачає художню цінність «Крил» ще й у продуктивному прийомі 

присутності в романі образу автора, який «рухається за читачем, провадячи з ним 

довірливий діалог»  [90, 476]. Подібне спостерігаємо і в повісті Леся Гомона 

«Велетень з хворим серцем», де автор – один із пасажирів «Аджарістану» – 

ділиться своїми враженнями спершу як пасивний спостерігач, а потім і як активний 

учасник розкриття «шкідницької» змови неблагонадійних членів екіпажу корабля. 
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Читач сприймає інформацію очима автора-наратора, який концентрує його увагу 

на ключових деталях сюжету.  

Майже водночас із В. Кузьмичем долучився до літераторів-виробничників 

Іван Ле: у його масштабному «Романі міжгір’я» (1929–1935) описано будівництво 

Голодностепської зрошувальної системи (Ферганського каналу) та спорудження 

заводу сільськогосподарських машин у Ташкенті. У передмові до видання роману 

1960 року автор писав: «…матеріалом твору, його живим тілом була і є історична 

доба перших паростків соціалістичної перебудови такої в минулому і на ті роки 

відсталої країни серед братніх народів СРСР, як Узбекистан. <…> Класова 

боротьба в країні особливо гостро розгорнулася саме там, де молоді паростки нової 

Радянської республіки зустрілися з міцними традиціями релігії, забобонів, з 

класово-ворожою діяльністю, опором куркульсько-націоналістичної буржуазії, яка 

діяла в тісному контакті і при підтримці з боку зарубіжної контрреволюції»  

[116, 3–4]. Це епічне полотно помітно насичене ідеологічними маркерами («Це 

були вирішальні часи для Радянського степу» [116, 570]), його проблематика – 

«злободенна», відповідає актуальним запитам доби. Тут і взірцеві емблематичні 

персонажі [90, 471], і борці за «світле соціалістичне майбутнє», такі як Саїд Алі 

Мухтаров, і класичне протистояння націоналістично налаштованих ворогів 

революції Нур-Батуллі, білогвардійця Преображенського, мулли Алімбаєва з її 

адептами Синявським, Мацієвським, Ахметом Карамбієвим. Творові властива 

пафосна мажорна тональність, яка разом з «інтернаціональним звучанням» [67, 97] 

перетворювала його на взірець жанру, що цілком відповідав запитам і потребам 

трудящих мас.         

1934 року побачив світ виробничий роман А. Шияна «Магістраль». Як і у 

випадках Івана Ле та В. Кузьмича, цей доробок письменника став плодом його 

кількарічних спостережень за основними етапами радянського комуністичного 

будівництва, про що свідчать раніше опубліковані нариси – «Мурманською 

залізницею», «Подорож до Ніжина», «Галерія» тощо. О. Коновалова називає 

«Магістраль» «підсумком творчих шукань» А. Шияна в жанрі виробничої прози 

[94, 15].  
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На звичному для виробничого роману тлі будівництва нового заводського 

цеху А. Шиян одним із перших у 1930-х роках розкриває проблему виховання й 

перевиховання людини в колективі. Персонажі його твору примітні глибиною та 

психологізмом [94, 15], натомість хронотоп дещо обмежений: простір, який стає 

місцем розвитку подій і вирішення драматичних колізій, репрезентований усього 

двома топосами – заводом і робітничою околицею (бараками, у яких живуть 

робітники). Так автор проводить чітку межу, ніби поділяє власноруч створений 

художній світ на дві частини: зовнішню, колективну – завод як авансцена подій, та 

внутрішню, індивідуальну – «барачну». До того ж, як зазначає О. Коновалова, 

ключові події, пов’язані із самоусвідомленням персонажів, їх перевихованням, 

роботою над собою, відбуваються саме в бараках [94, 15]. Зауважимо, що 

письменникові вдається індивідуалізовано зобразити кожного персонажа, кожну 

людську долю, незважаючи на потужне колективне начало персоносфери роману.  

Традиційно персонажі роману поділяються на позитивних (Шаботенко, 

Карамаш, Землянка, Алямса, Опалько) та негативних (Захар Решетченко, Хлоня, 

Віктор Колокольцев). Вони антагоністи, між ними зароджується і розвивається 

класовий конфлікт. А. Шиян поглиблює психологічність цього протистояння через 

образи сезонного робітника Силантія Якуніна та шевця Івана Раздорина, котрі 

перебувають на ідейному роздоріжжі, але, споглядаючи конфлікт на заводі й 

мимоволі стаючи його учасниками, переосмислюють своє життя, прагнуть улитися 

повноцінною часткою до нового соціуму й бути рушійною силою соціалістичних 

перетворень у суспільстві (саме ці образи ілюструють виховний вплив колективу 

на індивідуума).  

Монументальності роману додає концептуальний образ заводу, який виконує 

колосальну перетворювальну й організуючу роль у житті кожного окремого 

робітника й усього колективу в цілому як «єдиного механізму з чіткою соціальною 

стратифікацією» [94, 15]. За спостереженням К. Машкової, процес індустріалізації 

в романі набуває космогонічних рис, «уподібнюється творенню світу, в якому 

Сталіну, партії, інженерові, а часом і простому робітникові надається роль 

всесвітнього творця» [134, 8]. Разом із тим у цьому новоствореному світі кожен 
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робітник відчуває себе частиною колективу, «живе його радощами й боліє його 

болями» [214, 251]. Л. Сауленко вбачає в цьому властиве сталінській добі 

нівелювання проблеми особистості, антиісторичну сутність тоталітарного режиму, 

який змушує людину плисти проти течії – замість еволюційного шляху з «натури» 

в «культуру», до усвідомлення своєї індивідуальності / «самості», до зворотнього 

руху в систему знеособленої масовості [171, 117].     

Текст роману подекуди переобтяжений технічними описами, професійною 

лексикою та виробничою статистикою – це «хвороба» більшості виробничих 

романів 1930-х років, що розцінювалася як крок до реалізму й адресата. Утім 

«Магістраль» – твір високого рівня художності, що потверджують яскраві й 

самобутні образи (Раздорин, Юлька, Кривенцов, ін.), у яких, за О. Коноваловою, 

збережено баланс «суспільного» й «особистого» [94, 16].     

Нову, але, очевидно, уже сформовану й розроблену традицію виробничої 

літератури продовжує і Лесь Гомін. 1932 року в Одеському літературному журналі 

«Металеві дні», редактором якого він тоді був, з’являється «Велетень з хворим 

серцем» – повість про працю суднобудівників. Цей твір продовжує галерею 

виробничих романів В. Кузьмича, Івана Ле, А. Шияна. Його побудовано за тими ж 

принципами, а монументальністю віє вже від самої назви – «велетень». Як і в інших 

взірцях жанру, у повісті Леся Гомона дія відбувається в замкненому топосі – на 

вантажному пароплаві «Аджарістан», команда якого, відповідно до традицій 

зображення персоносфери епосу 1930-х років, складається з позитивних 

(мотористи Коваль і Назарчук, другий механік Гільденберг, Толя) і негативних 

(облесливий матрос-нумерний, моторист Фьодоров, старший механік Микита 

Хомович) персонажів. Зауважмо, що Лесь Гомін, на відміну від попередників у 

виробничому епосі, поширює коло персонажів пасажирами «Аджарістану», які 

постають у ролі об’єктивних спостерігачів (журналіст-оповідач) або приймають ту 

чи ту сторону в неминучому протистоянні класових антиподів (безіменний 

обиватель-подорожній, інтелігентний Ромуальд Ернестович).  

Сюжет повісті побудовано за класичними законами виробничої літератури – 

тут і «шкідники» серед членів екіпажу, і класове протистояння, яке виливається у 
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відвертий конфлікт, проте завершується щасливою розв’язкою й покаранням 

винних. Є у творі й образи взірцевих трудівників, і загальна панорама 

обивательського середовища приморського міста початку 1930-х років. Цікаво, що 

негативну оцінку отримує від Леся Гомона інтелігенція, представлена образом 

Ромуальда Ернестовича – «хижого boa constrictor» [34, 13] із випещеним обличчям 

і шпигунськими замашками. Ця людина не підтримує радянську владу та вступає у 

змову із «зловтішними, зловмисними, у себе зануреними» Микитою Хомовичем і 

Фьодоровим [35, 72], щоб будь-якою ціною зіпсувати «Аджарістан», не дозволити 

йому ходити морем. У свою чергу донедавна пасивний споглядач-журналіст 

поступово стає діяльним учасником подій, допомагає розкрити підступні плани 

«шкідників» та виправити ситуацію. Як і слід очікувати, твір закінчується 

оптимістично: «Велетень дістав добрих ліків на своє серце й стає в лад дужих 

одиниць фльоти» [35, 73]. Мажорний пафос повісті посилюється завершальними 

словами Назарчука: «“Аджарістан” ходитиме, так і пиши! Він не гірший від 

інших!» [35, 73].                   

Варто відзначити певну контроверсійність, неоднозначність виробничих 

романів, яка не дозволяє визнавати їх винятково тенденційними й ідеологічно 

заангажованими чи кваліфікувати так їхніх авторів. Попри загалом посередній 

рівень художності, у цих творах добачаємо майстерні психологічні елементи (як у 

романі «Магістраль» А. Шияна), зокрема глибокі характери й конфлікти, що 

виходять за межі класових протистоянь (як у «Романі міжгір’я» Івана Ле). До таких 

творів О. Куцевол долучає і роман «Інженери» (1934–1937) Ю. Шовкопляса – 

«нове, свіже слово в українській літературі передвоєнних років» [112, 109].     

Романна дія розгортається на одному з хімічних заводів Донбасу (як топосу 

виробничого роману). Позитивний герой-трудівник – Микола Каргат, молодий 

інженер, який приїздить, щоб налагодити переустаткування заводу з метою його 

модернізації, але зустрічає доволі рішучий опір з боку інженерів Русевича й 

Маєвського та частини робітників. Із перших сторінок роману стає очевидно, що 

завдання Миколи полягає не лише в поліпшенні технічного обладнання заводу, але 

й у перевихованні (якщо воно можливе) тих консервативно налаштованих членів 
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колективу, які не поділяють переконань героїв-ентузіастів першої п’ятирічки. 

Поступово, нарада за нарадою, Каргат переконує колектив у необхідності 

запропонованого ним плану раціоналізації заводу, хоч це й дається йому нелегко. 

Попри схематичність та передбачуваність «ворожої диверсії» і розв’язки 

конфлікту, як і у випадку з «Магістраллю» А. Шияна, Ю. Шовкопляс досягає 

глибини художнього зображення через психологізацію персонажів, особливу увагу 

до їхніх особистих переживань і внутрішнього світу. Зображуючи Миколу як 

провідника партійних ідей, автор звертає увагу й на такі загальнолюдські риси 

робітника, як-от прагнення кохати, намагання залишитися чесним із собою та 

колегами (у ситуації залицянь до нього Ганни Іванівни Русевич, дружини одного з 

інженерів).  

Як і у згаданих вище виробничих романах, у тексті «Інженерів» наявні 

задовгі технічні описи й відступи (підпорядковані, звичайно ж, ідеї створення 

максимально правдивого полотна, зрозумілого кожному робітникові), наприклад: 

«…давайте хоча б приблизно підрахуємо. Під час безперервної дистиляції в 

кожний момент у корнюрі набагато менше масла, ніж під час періодичної. І воно 

рухається. І його поверхня значно більша. Виходить, бензол та фракція 

випаровуються швидше. Уже дійшовши до половини корнюра, масло цілком віддає 

їх, а решту шляху проходять самі кубові рештки. І, звичайно ж, вони також 

випаровуються і з другою фракцією потрапляють до збірника…» [222, 91]; є у творі 

й пафосні гасла часів першої п’ятирічки: «Викликаємо всіх робітників, техніків та 

інженерів заводу на соціалістичне змагання: 1. Дайош у квітні 140% продукції! 2. 

Жодного ухилення від державних стандартів! Наздоженемо й випередимо 

найрозвиненіші капіталістичні країни світу!» [222, 162]. Попри це, С. Журба 

пояснює тогочасну популярність «Інженерів», як і ряду інших виробничих романів, 

наявністю пригодницьких, авантюрних та любовних колізій, «що, безперечно, 

надавало творам певної інтриги і приваблювало масового читача» [73, 115].  

Ю. Шовкопляс – безумовний майстер кульмінації. Він створює ситуацію 

небезпеки, пов’язану з нападом невдоволених на Каргата й пожежею на заводі, щоб 

максимально загострити сюжет. При цьому в розв’язці твору дотримується 
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одночасно двох принципів – покарання винних («шкідників») і їх перевиховання 

(не вигнання чи знищення) та виправлення. Роман закінчується примиренням між 

інженерами й затвердженням Миколиного плану раціоналізації заводу на тлі 

подвійного весілля – Каргата з Ларою та Частія із Санею. Утім, незважаючи на 

«характерну плакатну прямолінійність» [11, 125], О. Куцевол справедливо вважає, 

що цінність цього роману не лише у своєрідному сюжеті та психологізмі 

відтворення світогляду персонажів, але й у його правдивості: «…використання 

урбаністичних й індустріальних пейзажів, реалістичне змалювання побуту 

допомагає відтворити уявлення про життя міських робітників 30-х років»  

[113, 114].    

Так утверджується в українській літературі 1930-х років виробничий роман, 

котрий домінуватиме в пантеоні соцреалістичних жанрів аж до початку 1960-х. 

Намагання письменників урізноманітнити його залученням нових технічних 

об’єктів, змалюванням подеколи екзотичних сторін життя робітників великої 

Країни Рад, поглибити психологічні портрети героїв-трударів і ледарів головно 

зводилися нанівець схематичністю, шаблонністю, ілюструванням формульних 

пасажів комуністичної пропаганди, спричинюючи нівелювання й поступове 

зниження його і так посереднього рівня художності. Проте виробничий / побутовий 

кітч відіграв свою незаперечну роль у формуванні «нової радянської людини» й 

панівного в СРСР класу пролетаріату, заклавши у свідомості народу певні ціннісні 

виміри життя й екстраполюючи їх на все населення держави, у якій престиж 

робітника часто перевершував елітарність інтелігенції, і принаймні декларативно 

бути робітником означало належати до творців «світлого» майбутнього, 

розбудовувати неповторний соціум, у котрому «людина людині друг».   

 

3.1.2. Сільський / колгоспний кітч: колективізація в літературі  

(А. Головко, Лесь Гомін, Г. Епік, В. Ґжицький) 

 
Аналізуючи сільський / колгоспний кітч в українській літературі кінця 1920-х 

– початку 1930-х років, пригадаємо слова Сталіна, звернені до українських 
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письменників на зустрічі 12 лютого 1929 року: «Неправильно, коли кажуть, що в 

Україні література має бути суто селянська <…>. Розмови про те, що у вас тільки 

селянська література має бути в плані героїв <…> приховують деякий шовінізм 

<…> навіть робітники України загальмували цю справу і вважають, що література 

для робітників має бути російською, а для селян – українською. Це – свідома чи 

несвідома махінація у людей, котрі не хочуть зрозуміти того, що робітничий клас 

весь час буде поповнюватися вихідцями з прилеглих сіл» [19, 107]. Бачимо, що 

«вождь» акцентує на подоланні кордонів між містом і селом, усвідомленні їхньої 

спільної ролі в загальнодержавних процесах, а проте мимохідь констатує і 

«шовінізм», який зародився через соціальні протиріччя та виявився, зокрема, у 

тому, що письменники-вихідці із села мали свою письменницьку організацію – 

«Плуг». Тож і після виступу Сталіна сільська література продовжувала існувати 

окремо, маючи свій об’єкт зображення, але воднораз розвиваючись дуже подібно 

до пролетарської – за нормами, втіленими, зокрема, у жанровій поетиці 

виробничого роману.  

Зіставляючи селянина й робітника, Сталін невипадково вирізняє останнього, 

так висловлюючи своє переконання, що більшість селян може урбанізуватися й 

перетворитися на робітників. Український селянин – споконвічний господар землі, 

хлібороб і натхненний трудівник – найменше приваблював у класовому питанні 

радянську владу, що й підтвердила трагедія голодомору 1932–1933 років. Селяни 

посідали в радянському суспільстві особливу нішу: ця найбільш численна верства 

населення владі була потрібною на шляху до індустріальних висот, які щойно 

закладалися; на відміну від дореволюційної еліти – дворян, інтелігенції, 

духовенства, її не можна було у «законодавчому полі» масово знищити, ув’язнити 

в таборах, а тим більше домовитися з нею через ідеологічні конфлікти. Тому визрів 

жахливий задум зламати українського селянина, змусити його зректися землі, 

власності – в ім’я колективного – ціною життя.  

1929 року пленумом ЦК ВКП(б) затверджено постанову «Про сільське 

господарство України і роботу на селі», у якій  зазначалося, що «Україна повинна 

протягом найкоротшого строку дати зразки організації великого громадського 
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господарства не тільки на території окремих районів, але й на окремих площах, які 

охоплювали цілі округи, маючи на увазі протягом найближчих років суцільну 

колективізацію всього степового району України» [172, 372]. Але ще в попередні 

роки влада пробувала впливати на селян агітацією, пропагандою, різними 

стимулами, розгорнувши цілу політику колективізації та, зокрема, долучивши до її 

донесення до народу письменників. За таких обставин паралельно з виробничим 

зароджується і розвивається сільський / колгоспний дискурс, у межах якого 

формується література для села, про село, написана вихідцями із села.  

Твори «колгоспної» тематики також позначені іконічністю, ідеологічною 

заангажованістю, партійним надзавданням, яке полягало у формуванні засобами 

словесного мистецтва нового образу селянина-колгоспника. Було розроблено 

критерії художнього конструювання цього типу як «будівничого нового світу і як 

виконавця плану колективізації як спасіння» [197, 107]. Як і у виробничому 

взірцеві, у сільській літературі замальовується протистояння між свідомими, 

вірними комуністичним ідеалам селянами та «шкідниками»-куркулями, а головний 

конфлікт розгортається між «традиційним селянським світом і насаджуванням 

більшовиками колгоспів» [172, 372].  

Селяни в колгоспних романах зазвичай показані залежними від пролетарів, 

на чому акцентує У. Федорів: «На героя-селянина покладена місія “творення 

нового світу”, а допомогти йому в цьому має більш свідомий “товариш” – герой-

робітник» [196, 201]. Як «приватновласникам», їм традиційно закидають 

лицемірно-лукаве ставлення до пропагованих на селі колективістських лозунгів, 

уважають селюків потенційними зрадниками та ворогами нового суспільного ладу. 

За спостереженням О. Філатової, в українській колгоспній літературі виробилася 

«чітка схема зображення селян консервативним / несвідомим класом із “подвійною 

природою”, часто – ворожою до політики комуністичної партії та її планів щодо 

культурно-економічного оновлення радянського села» [201, 28]. Тому як типи 

переважають у ній образи «куркулів», ошуканців, які розграбовують колгоспне 

майно, заядлих прихильників старої системи приватної власності й одноосібного 

господарювання. Лише мала частка персонажів-селян, об’єднана з робітниками чи 
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направленими з міста / райцентру комуністами (як у повісті Леся Гомона «Куточок 

серця»), протистоїть опорові запеклих «консерваторів». 

Колгоспна література розвивалася повільніше за виробничу: керівним 

органам доводилося стимулювати її розвиток директивами й постановами, а 

«Пролеткульту» і «Пролітфронту» – не раз докоряти за пошуки у сфері 

«дрібнобуржуазних декадентських літературних течій» замість серйозної роботи 

на ниві мало розробленої сільської тематики [129, 140]).                 

Під пресом партійного керівництва невдовзі все-таки з’явилися «колгоспні» 

епічні тексти. Так, наприклад, роман Г. Епіка «Перша весна» (1932), на думку 

І. Мазуренко, став реакцією письменника на звинувачення в тому, що він байдуже 

ставиться до «року великого перелому» й «не видав жодної книжки про 

колективізацію» [129, 140]. Як колишній ваплітянин, а наразі «пролеткультівець», 

Г. Епік таки виконав соцзамовлення, проте реакція на твір була неоднозначною: 

спершу колгоспний (за Ю. Ковалівим [90, 498]) роман схвалили, але через кілька 

місяців у «Літературній газеті» вщент його розгромили як «антипартійний», що 

«показує колективізацію не як добровільний процес, а процес примусу і терору» 

[107, 354]. І це попри множину ідеологічно правильних лозунгів і сентенцій у творі, 

як-от: «Ми колективізуємо індивідуальні господарства, щоб полегшити селянську 

працю. Ми повинні в цей спосіб поліпшити добробут селянина і, головне, 

забезпечити пропорційний розвиток сільського господарства до буйного зростання 

нашої соціалістичної промисловості. У колективізації сільського господарства 

насамперед зацікавлене ціле наше господарство країни. Це повинен добре 

усвідомити кожний член партії, кожний комсомолець, кожний робітник» [71, 68] і 

под. Ю. Ковалів убачає у романі аж занадто гіперболізоване ідеологічне 

маркування, приміром, показ дбайливої «керівної ролі партії, допомоги передового 

пролетаріату» дрібному й відсталому селу Багва [90, 498].  

«Ідеологічно правильні» представники міста в романі – уповноважений 

райкому партії Логвин, який затято штурмує «старий світ», аж доки не гине від 

руки класового ворога – Онохрія Литки; секретар окружкому партії Дмитро Холод; 

організатор Багвинського колгоспу Григорій Химочка, який береться перевиховати 
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«класово несвідомих» односельців (хоч саме цей персонаж, вочевидь, зумовив 

гостру критику твору: зображуючи «залізного більшовика», Г. Епік цілком 

позбавив його людських рис, про що свідчать епізоди вигнання Химочкою 

дружини з дому та поховання сина Василька). У супротивному таборі – Михайло 

Товстодум і Сергій Голубенко, прихильники «бухаринської» ідеї добровільної 

колективізації, опортуністи. Ці персонажі, попри наявні літературні шаблони 

чиновників, наділені більш глибокими внутрішніми переживаннями, психологічно 

складніші. Так, Сергій Голубенко проявляє виваженість і мудрість (обіграну в 

романі як упертість), відмовляючись виконувати невмотивовані партійні 

директиви щодо темпів і механізмів колективізації й виявляючи розуміння їх 

згубності для сільського господарства. Наявність у творі такого неоднозначного 

персонажа засвідчує намір автора максимально неупереджено зображувати 

суперечливі картини боротьби на селі. Уведення амбівалентних типів у площину 

колгоспного роману позначує залишки неоромантичного світобачення Г. Епіка 

навіть у 1930-х роках.  

1929 року було вдруге видано роман А. Головка «Бур’ян» (у першому 

варіанті текст кваліфікували як повість), який Ю. Ковалів називає «художньою 

версією комуністичної містифікації» реальних подій [90, 489]. Фактично, саме 

А. Головко першим у колгоспній літературі створює трафаретну композиційну 

схему, побудовану на приїзді в «забите село» уповноваженого й наділеного владою 

чиновника-ентузіаста, місія якого полягає в наверненні «блудних» селян-

заможників до віри в партію й колективізацію, подоланні конфлікту між різними 

прошарками сільського населення та просвітницькій діяльності, що сприяла б 

«прозрінню» селян. У романі в цій ролі постає колишній червоноармієць Давид 

Мотузка, який ідейно «зіштовхується» з обухівським комуністом Корнієм 

Матюхою. Письменник дещо гіперболізує риси цих персонажів, доводячи їхній 

антагонізм  до рівня кітчу, коли у протидію вступають не тільки ідеологічні 

переконання, а й зовнішня несхожість, промовисті портретні деталі, як-от: у 

Мотузки «мужнє», «вродливе» обличчя, а в Матюхи – «пика червона, як баклажан»  

[33, 174] і под. Утім різкий контраст, як і виразне позиціонування ідейних таборів 
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– частотна ознака літератури 1930-х років, примітна і для виробничих романів.  

Б. Шнейдер уважає її характерною для епіки соцреалізму [221, 32].  

Віддавши данину соцзамовленню на рівні тематики й образотворення, 

А. Головко воднораз формує текст, у поетиці якого проступають риси 

модерністського письма: це і своєрідний нелінійний хронотоп, і ліризована оповідь, 

просякнута імпресіоністичним натяками й сугестіями [90, 491], і глибина 

психологічного портрету Давида Мотузки. Щоправда, ідеалізація Мотузки завдає 

шкоди самому персонажеві, позбавляючи його (як і автора) свободи дії: Давид 

непідвладний «диктатурі чуття», його обачність і виваженість навіть у питанні 

можливої любовної інтриги знижує художню цінність зображення, перетворюючи 

його на клішований шаблон взірцевого комуніста. Більш глибокими є реалістичні, 

природні образи Тихона й Марії Кожушних, стосунки між якими демонструють 

сімейну драму, не витіснену із життя самими колгоспними турботами. Цікаво, що 

1930 року з’явився епілог до роману, у якому в оптимістичних тонах змальовано 

ідилічний побут сформованого сільського колгоспу «Перемога». Цей епілог, на 

думку Ю. Коваліва, свідчить про зміну концепції роману з екзистенційної на 

соцреалістичну [90, 493], а отже – переорієнтацію творчих поглядів А. Головка. 

«Колгоспно-виробничим» називають критики роман  В. Ґжицького «Захар 

Вовгура» (1932) – з огляду на  синтез «різних жанрових форм, зокрема т. з. 

колгоспного, шахтарського та соціально-психологічного, інтелектуального 

романів, ознаки яких тісно переплітаються на ідейно-тематичному, проблемному, 

сюжетному, образному, мовностильовому рівнях» [23, 147]. У творі йдеться про 

нелегку працю шахтарів Донбасу й соціалістичну перебудову села (що й 

екстраполює його одразу у дві тематичні площини – виробничу й колгоспну). На 

цьому традиційному тлі розгортаються події, за якими імпліцитно масковані 

проблеми маленьких людей в епоху великих змін. Своєрідність сюжету зумовлює 

жанрову специфіку: романові притаманне паралельне розгортання двох сюжетних 

ліній – колгоспної (у селі Святенькому) й індустріальної (на Буденнівській 

рудоуправі поблизу міста Сталіного). Ці сюжетні лінії поєднані через образ Захара 

Вовгури – шкідника із села Гнилички. Як і в романах Г. Епіка й  А. Головка, галерея 
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селянських образів доповнюється героями-робітниками на чолі з товаришем 

Кривоносом, котрі прибувають із рудоуправи, щоб навести лад у селі. Відповідно 

до жанрового шаблону, Вовгура має поплічника – інженера Грозного, який усіляко 

сприяє шкідництву на шахті. Надихаючись його прикладом, і Захар гуртує біля себе 

місцевих куркулів, разом із якими намагається зірвати колективізацію у 

Святенькому.  

В. Ґжицький урізноманітнює невигадливий сюжет свого твору, додаючи до 

нього два любовних трикутника: Захар – Галя – Непорада, Маруся – Івасик – Оля. 

Попри оригінальність цього прийому, у кожному з трикутників жінки зрештою 

обирають позитивних героїв, що наближає образи до стандартних кліше. Усе ж 

наявність любовної лінії та натуралістичних інтимних сцен споріднює твір із 

модерною прозою 1920-х років. Є в романі й натяк на голод 1932 року: «Ранок 

зустрів він з прокляттям у Сталіному. Зразу ж на пероні пройняв його страшенний 

холод <…>. Хотілося їсти. <…> буфет був пустий» [53, 35].  

Варто зазначити, що, попри зображені в романі процеси індустріалізації й 

колективізації, Ю. Волощук убачає в ньому «глибинні смислові пласти, що не 

збігаються з канонами соцреалізму» [23, 147]. На думку дослідниці, автор 

використовує канонічний соцреалістичний жанр «як зовнішній антураж», 

пародіюючи при цьому імітатлітературу пролетреалізму засобами іронії та 

бурлеску. На це вказує і заголовок роману – нестандартний хід письменника, коли 

в назву великого виробничо-колгоспного епічного полотна винесено ім’я 

негативного персонажа, а не героя-ентузіаста чи ідеологічно маркованого 

впізнаваного концепту, котрий актуалізував би індустріальний або сільський 

дискурс. Це дає підстави погодитися із твердженням Ю. Волощук про те, що 

«імпліцитна ідея роману – осуд тоталітарної системи, що нищить особистість, 

підмінює загальнолюдські цінності на класові, виробничі. У романі йдеться про 

духовну трагедію селянина, якого радянська влада позбавила землі й власності, 

вибила основу з-під його ніг» [23, 148]. 

Цю трагедію відображає і повість Леся Гомона «Куточок серця» (1932). 

Типова для жанру колгоспного / сільського кітчу фабула розгортається в межах 
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традиційного конфлікту між колгоспниками села Чагарники, поміж яких, поряд із 

переконаними адептами колективізації (Катериною й Марком Степняками), є 

лицеміри та шкідники, які розграбовують колгоспне майно, прикриваючись своїми 

високими посадами: голова колгоспу Руденко, бухгалтер Лисогор, голова сільради 

Ціммерман. Яскраво виписаний образ колгоспниці Ганни – колишньої 

«куркулихи», яка залишається в душі затятою противницею колективізації, 

настільки непримиренною, що не шкодує навіть малих колгоспних телят, зриваючи 

на них свій гнів і біль за втрачене колись давно батькове господарство – 

«прихований жаль, затаєний біль пошматованого, розбитого, розтерзаного 

власника» [40, 117].  

Головний герой повісті – секретар партколективу заводу імені Сталіна Гнат 

Хвоя, який їде до Чагарників із райцентру, щоб прискорити посівну кампанію у 

відсталому з незрозумілих для районного керівництва причин колгоспі. Хвоя – 

зрілий, але самотній чоловік, наділений рисами, які роблять його майже взірцевим 

чиновником 1930-х років: він чесний, порядний, освічений, звик грати за 

правилами й добиватися правди. Разом із тим цей образ набагато глибший, ніж 

видається на перший погляд: Хвоя виявляється тонкою натурою, схильною до 

сумнівів і переживань. У селі він стає жертвою пристрастей, котрі бурлять у його 

серці й іноді штовхають на безумні вчинки. Так у цій повісті, як і в «Першій весні» 

Г. Епіка, виникає любовний трикутник між Марком Степняком, його дружиною 

Катериною та закоханим у неї Хвоєю. Цей прийом важко назвати типовим у 

літературі 1930-х років, адже одним із векторів соцреалізму було прищеплення 

населенню моральних принципів, які мали б закріплювати етичні рамки, 

призначені для формування «нового типу радянської людини». Однак Лесь Гомін 

не тільки зображує цей любовний трикутник, а ще й пропонує неочікувану 

розв’язку ситуації: Катерина покидає чоловіка й переїздить із Хвоєю до райцентру. 

Фінал видається дещо штучним через непереконливо вмотивоване примирення 

Марка з Гнатом – на підставі спільності ідеологічних поглядів (важко уявити собі 

таке в реальності). Звідси нетиповість образу Хвої як чиновника, котрий виявляє 

аморальні нахили, а проте абсолютно не підлягає осудові автора. 
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Любовна лінія твору переплітається з побутовою, розбудованою довкола 

інтриги з ревізією колгоспу, яка повинна виявити нестачі та знайти винних. Ця 

лінія, на відміну від любовної, насичена типовими маркерами ідеологічного кітчу, 

такими як змова проти партійного представника, замах, який загрожував його 

життю, прагнення малоосвічених колгоспників наслідувати представників влади, 

їхнє бажання вивчитися, щоб так само стати світочем знань у своєму селі. У повісті 

потужне колективне начало, виражене, зокрема, знаковою для 1930-х років 

самоідентифікацією персонажів як «гвинтиків системи»: «Так, отже, ґвинтик. Так, 

ґвинтик. І таки, мабуть, важливий ґвинтик. Приємно… Що й казати» [40, 126]. Є в 

ній і «перевихований» персонаж Яхрем Кізка, на прикладі якого автор показує 

еволюцію від байдужого селянина-незаможника до свідомого учасника ревізії та 

боротьби за колгосп.  

Повість завершується традиційно для колгоспного / сільського кітчу: змову 

куркулів викрито, їх покарано, а колгоспники, сповнені ентузіазму після такого 

розвитку подій, готові перевернути гори для виконання п’ятирічного плану. 

Партосередок зміцнений, завдання колективізації селянам розтлумачені – Хвоя 

успішно виконав місію й повертається до райцентру. Поїздка до Чагарників стала 

не просто відрядженням для цього чиновника, а змінила все його життя, оскільки 

саме там, у домі у Степняків, затятий холостяк вперше відчув тугу за особистим 

щастям, про яке вже й не мріяв: «Осінні ночі, повні смутку й жалю, повні відбуяної 

радости, сповиті тихим сумом по сонцеграннім життю повнокровного літа <…>. 

Хочеться знайти когось, хто б був близький, чулий і теплий» [40, 124]). Хвоя 

досягає гармонії, він їде разом із Катериною «на нове життя» [40, 213]. Упродовж 

усієї повісті автор підкреслює кордоцентричність образу Хвої, який, незважаючи 

на поважний вік, ставить доводи серця вище за аргументи розуму, й у фіналі 

Билинка звертається до нього зі словами: «А все ж ви люди з серцем… І ви, і 

Катерина, і Степняк…» [40, 215]. За задумом письменника, очевидно, саме ця 

кордоцентричність і зумовлює безконфліктну розв’язку любовного трикутника.  

Цікавою видається біографічна паралель між Лесем Гомоном та В. Ґжицьким, 

котрий також зазнав репресій через звинувачення в участі у контрреволюційних 
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організаціях, зокрема УВО. Заарештований на 2 роки раніше, В. Ґжицький, тоді вже 

автор багатьох відомих драматичних і прозових творів, зокрема, «виробничої» 

тематики, відбув покарання у Республіці Комі, але, на відміну від Леся Гомона, був 

реабілітований у 1956 році [4, 177].  

Отже, пересвідчуємося, що тема колективізації входить у літературу майже 

так само стрімко, як і індустріальні мотиви. Щоправда, головно можемо говорити 

про актуалізовану Сталіним тему «змички» міста й села, котра досягається через 

наявність певного типу персонажів – уповноважених із міста чиновників, котрі 

стають батьками / вчителями / менторами, а водночас і провідниками для темних 

селян на шляху до побудови комунізму через створення колгоспів. Сільський / 

колгоспний кітч за своїми формальними ознаками майже не відрізняється від 

виробничого / побутового. Відмінності між ними постають радше на тематичному 

рівні. Функціонально ж обидва типи ідеологічного кітчу обслуговували ту ж саму 

пропагандистську мету, хоч це й не нівелює їх, адже як у виробничих романах, так 

і у творах колгоспного кітчу подеколи зустрічаються глибокі психологічні образи, 

порушуються загальнолюдські проблеми, а переродження окремих селян або й 

цілих сіл через колективізацію набуває онтологічного характеру, підносячи цим 

твори селянської тематики на вищий художній щабель. 

           
3.1.3. Антирелігійний / атеїстичний кітч: «бойове продовження 

прогресивної традиції» (А. Головко, Лесь Гомін, А. Любченко,  І. Микитенко) 

 
Говорячи про атеїстичний напрям в українській радянській літературі, 

мусимо визнати, що підвалини його закладені задовго до 1917 року й виразно 

простежуються на різних етапах вітчизняного літературного процесу, починаючи 

від полемічної літератури й І. Вишенського [142, 336]. Особливе піднесення 

антирелігійної тематики в письменстві 30–60-х років ХХ століття зумовила низка 

чинників, передусім політичних. Так, протистояння церкви й радянської влади 

розпочалося з перших днів її встановлення. О. Мальцева слушно пояснює це 

«несумісністю релігійного світогляду з державною ідеологією» і «масштабними 
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перетвореннями в економіці» [131, 12]. Недарма, скажімо, саме 1917 року, після 

двохсотлітньої перерви та доби Синодального періоду, першоієрархи Російської 

православної церкви (а поміж них і українське духовенство) обирають Патріарха 

(митрополита Тихона Бєлавіна) – таким чином церква свідомо йде на конфлікт із 

владою, протиставляє радянському вождеві Леніну свого пастиря й духовного 

лідера. Реакція більшовиків блискавична: церкву відділяють від держави, 

розпочинається перша антирелігійна кампанія, зокрема з вилучення релігійних 

цінностей і закриттям храмів. Фактично, не лише церква, але й більшість релігійних 

організацій, котрі ще з дореволюційних часів намагалися продовжувати свою 

діяльність, опиняються за маргінесом: їх не визнають, позбавляють більшості прав, 

вилучають майно, а поза тим – піддають постійній критиці, висміюванню й 

остракізму.  

11–15 червня 1929 року в Москві відбувся ІІ з’їзд Спілки безбожників, на 

якому прийняли історичне рішення про перейменування організації в Союз 

войовничих безбожників (СВБ). Ця подія засвідчила офіційне ставлення радянської 

влади до релігійних установ і політичний курс, метою якого було викорінення 

самого імені Бога з лексикону радянських людей. Воднораз проголошення 

«безбожної п’ятирічки» спричинило формування антирелігійного / атеїстичного 

дискурсу – так само важливого, оскільки він стосувався навіть більш глибоких 

пластів свідомості та світобачення людей – 900-літнього досвіду християнства. 

Усім наразі зрозуміла символічність розорення релігійних споруд у 1930-х роках, 

більшість із яких невдовзі використовувалися для збереження конфіскованого в 

селян у роки Голодомору зерна: так комуністи, самі того не усвідомлюючи, лише 

посилювали сакралізацію храмів, перетворюючи їх із духовного знаку вічного 

життя на матеріальний. Це наголошує, зокрема, О. Бойко: «…утиски православної 

церкви і Голодомор ще більше посилювали релігійність людей, адже подолання 

страшного голоду селяни пов’язували безпосередньо із Божим заступництвом» [10, 

221]. Разом з тим, слушно зазначає Н. Зборовська, заміна попередньої національної 

художньої традиції, сформованої на релігійній основі, на концепцію імперської 

літератури на основі праці «Партійна організація і партійна література» (1905) 
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стала Ленінським проектом «державницького міфу на атеїстичній основі для 

розбудови більшовицької імперії» [77, 61], а отже, процес атеїзації літератури 

переслідував незаперечну політичну мету та носив міфотворчий характер.   

Утім, варто зауважити, що антирелігійний кітч розвивався не так потужно й 

активно, як виробничий або колгоспний. На нашу думку, це зумовлено його 

меншою актуальністю порівняно з такими масштабними проектами влади, як 

індустріалізація й колективізація; протилежною установкою, адже колгоспний і 

виробничий кітч покликані були оспівувати розбудову села / міста, тоді як 

антирелігійний навпаки – констатувати занепад релігійної моралі; не до кінця 

подоланий страх перед потойбічним, унаслідок чого все-таки значно менша 

кількість письменників торкалася теми релігії, надаючи перевагу «безпечнішим» 

для совісті побутовим сюжетам, пов’язаним із буттям міста / села. Зрештою, творів 

суто антирелігійних українська література взагалі має не надто багато; частіш 

антиклерикальні мотиви з’являються як побіжні у творах іншої тематики. Разом із 

тим у мистецтві соцреалізму поступово формується атеїстична традиція, 

основними складниками якої є:  

- негативне зображення духовенства, вульгаризація його представників;  

- розробка особливого типу антигероя – священика чи вірянина як 

представника ворожого класу, налаштованого проти радянської влади, 

потенційного «ворога народу»; 

- засудження темноти й забобонів, нібито породжених сліпою фанатичною 

вірою неосвіченого населення;  

- акцент на антигуманності релігійної моралі, яка постійно щось забороняє; 

- нівелювання самої ідеї Бога як пережитку дореволюційного буржуазного 

світогляду.     

Класичним взірцем антирелігійного кітчу бачимо оповідання А. Любченка 

«Чужі» (1923). У центрі твору – конфлікт між батьком-удівцем і сином, що виник 

на релігійному підґрунті. Батько Кіндрат – «кошлатий будяк… жовтий, 

пересохлий, стебло вже перегнулося, і заплуталось на ньому кілька останніх 

скручених листочків. Глянеш – жалко… Але як доторкнешся – вколе, добре вколе» 
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[128, 57]; син Михась – «робітник із заводу, юний виклик на герць» [128, 57]. 

Власне, цим усе сказано: старий представляє «реакційні» сили, що захищають 

дореволюційні цінності, зокрема релігійні, а його син – молодий борець за 

революцію та комунізм. На цьому шляхові одним з ідейних ворогів Михася постає 

церква, образу на яку (та священнослужителів) він тримає з дитинства: якось, 

пасучи малим попівську худобу, побитий був сільським отцем Симеоном. Після 

цього хлопчині дісталося ще й від батька – за непокору духовній особі. Відтоді 

Михась «зненавидів обох. Особливо рясу» – «росла в ньому буремна злоба, 

ненависть і протест» [128, 58]; утік від священика, а заодно і з дому, на завод, що 

тільки загострило протистояння з батьком. Кіндрат фактично відмовився від сина, 

що проявилося, зокрема, у тому, що одного разу він не позичив йому, хворому, 

грошей. Мимохідь автор розмірковує, що в сім’ї був ще і старший брат, засланий 

невідомо за який злочин до Сибіру.   

Після революції Михась опиняється в таборі нових «господарів життя» й 

одразу ж зводить рахунки з ненависною йому церквою. Заарештувати священика 

йому не вдається, оскільки віряни сховали свого пастиря. Тоді революціонер 

намагається це зробити через батька, проте Кіндрат, «непотрібний будяк при 

шляху» [128, 60], раптово виявляє непохитну твердість і не розкриває таємниці. 

Нова сварка між рідними закінчується страшним батьковим прокляттям: «Ти руку 

підняв? На бога? На мене? Погань! Будь ти проклятий. Не син мені!» [128, 60]. Саме 

в цю мить хлопець відчуває між ними «величезну безодню» й розуміє, що тепер 

вони остаточно віддалилися, стали «більш ніж чужими» [128, 60]. Син не знаходить 

іншого рішення, як заарештувати батька, але тюрма не лякає Кіндрата так, щоб аж 

зрадити духовного отця – старий знаходить розраду в молитві. 

Тривають «бурхливі дні» [128, 61] – змінюється влада, і Михась змушений 

переховуватися, щоб урятувати своє життя. Жид Йоська за винагороду обіцяє 

допомогти, але йому нічим заплатити за таку послугу. Тоді хлопець згадує про 

батька, що вже вийшов із тюрми, та береться знову просити в нього гроші. Кіндрат 

і на цей раз відмовляє, радить синові звернутися в церкву до отця Симеона, про що 

Михась і слухати не хоче. Чергова сварка закінчується трагедією: Михась хоче 
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силоміць забрати гроші, Кіндрат у відповідь бере сокиру, але гине сам від синової 

руки. А. Любченко уриває розповідь на цьому епізоді, залишаючи читачеві право 

робити власні висновки й давати оцінку зображеному, як це свого часу зробив 

М. Хвильовий у новелі «Мати».  

Ю. Ковалів твердить, що «Чужі» мають ознаки романного охоплення 

дійсності «на протиставленні межі до- і пореволюційного життя» [90, 159]. Із 

типових рис кітчу, окрім чіткого схематизму й передбачуваної заданості образів, 

твору властиве антагоністичне протиставлення двох світів. «В одному кінці дні й 

ночі над вогнем, в диму гартувалися чорні, похмурі люди. І Михась із ними. 

Гартувалися, коптіли, а в суботу бігли до лазні одмитися від чадного бруду» [128, 

59] – це світ робітників, поборників нового ладу, творців комуністичної дійсності, 

«підкорювачів» залізних механізмів – проголошених героїв свого часу. Відповідно, 

«в другому мали досхочу сонця й повітря – і все ж загнивалися, а в суботу бігли до 

церкви зчищати гній» [128, 59] – автор застосовує типову для 1920-х років 

метафору «загниваючий світ», котра вказує на занепад, руйнування, розпад 

описуваного явища. На його погляд, очевидно, у порівнянні цих двох світів терези 

схиляються на користь першого, «робітничого» – у цьому світі відмиваються від 

бруду фізичного, а не духовного. Центр його – завод – утілює нездоланну 

колективну силу, вірну своїм ідеалам. Центр світу-антагоніста – церква, «попи й 

монахи», які вбачають у революційних подіях прихід антихриста. Так у творі 

паралельно розробляються два конфлікти: один глобальний, між «людьми в сірих 

кепках і сірих свитках <… >, з червоними хустками» [128, 59], а другий локальний, 

як відлуння першого, суспільного, на прикладі однієї конкретної родини – конфлікт 

між батьком і сином, витоки якого коріняться не лише в релігійних переконаннях, 

а й у давно зіпсованих стосунках між кревними.     

Грубим і неприємним виведено образ отця Симеона, котрий дозволяє собі 

«плювати матюком» і за кожну провину бити Михася. У персонажі немає жодної 

позитивної риси, навпаки, автор саркастично називає священнослужителя попом, а 

його промову – з іронією – «божественними словами» [128, 59].    
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Чимало в тексті і традиційних радянських гасел, питомих антирелігійному 

дискурсу 1920–1930-х років: «Хотілося вилізти на дзвіницю й заверещати до тих, 

що йшли в браму: – Гей ви, дурні! Куди? Та чи знаєте ви?.. – все, все викричать» 

[128, 58] і под. У масштабному плані ці слова багато значать, адже Михась – це 

лише узагальнений, популярний тоді образ скривдженої церквою дитини, із якої 

виростає суворий і принциповий «народний месник», що викорінює з радянської 

землі всіляке священство. Байдуже, що «герой» убиває батька – вони давно 

зреклися одне одного, а отже, нема жодних докорів сумління. Ця страшна правда, 

прихована між рядків, проступає в описі останньої затятої бійки батька й сина й 

покликана, на наш погляд, отверезити від історичної агресії читацький загал.   

Оповідання І. Микитенка «З гарячих днів» (1924) висвітлює актуальну для 

свого часу тему – конфіскацію церковних цінностей на користь «голодного 

Надволжя» (культового маркера початку 1920-х років). Твір тематично й ідейно 

відповідає стандартам антирелігійного кітчу, незважаючи на наявність у ньому 

деяких суто імпресіоністських штрихів у творі, як-от в описі головної героїні: 

«Вона трапилась мені на шляху, як ото перелогами, ярами крутими йдеш. І довкола 

червоно-синє мерехтіння, а з будяків дикий мак блисне тобі у вічі. І потоне в буйних 

паростах між рівчаками. Оглянешся – нема його. Зник. Потонув. А як зареве на 

вигоні рано-вранці поважна череда й курявою візьмуться гостроверхі хусточки у 

молодиць, тоді вирине він, той дикий квіт, на хвилину шелесне пахощами 

хвилястого поля. Так соромливо, немов аж суворо перед очима мелькне» [135, 61-

62]; «Зовсім просто сказать: Ма-рій-ка… А як у неї між брів дві рівні-рівні зморшки 

куточками гострими сходяться. І на щоках засмал сонячний ліг такою принадною 

шкуринкою. Блисне з-під лоба двома жаринами… І знову мовчить…» [135, 62]), а 

також окремих ліризованих відступів, що нагадують поезію у прозі: «І знов 

життя… Буяє по рівчаках, мов навіжений, вітер. Та наголоватками синіми один об 

одного – дзелень-дзелень… І я чую: десь по межах торохтить грабарка. Ніжно під 

колісьми травичка розлягається. А сапки – залізо об залізо – безугавно брязкотять. 

Висипало ж їх на баштанища! Комашнею так і ворушаться… А ми собі на своїй 

грабарочці гайда, гайда…» [135, 62].  
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Певно, за авторським задумом, назва мусила вказувати на гостросюжетність 

задуму твору, що полягає в протистоянні партійних активістів і селян: перші з них 

щиро переконані у виправданості своїх намірів, прагнуть відібрати церковне золото 

й цінності, другі ж намагаються відстояти церковне добро, справедливо не ймучи 

віри місцевим агітаторам. У центрі конфлікту – сільська активіста Марійка, дещо 

романтизована героїня, котра читає на дозвіллі «Азбуку комунізму», сувора й 

неприязна до хлопців, а проте – авторитетна, рішуча, полум’яна, коли йдеться про 

відстоювання її ідеалів. Марійка охоче приєднується до групи активістів, які 

прямують до церкви, і її підтримка – не останній чинник їхнього успіху.  

Непривабливим є образ сільського пароха з Криничуватої отця Андрія, 

виписаний у кращих традиціях літературної карикатури: він постає нікчемним 

паразитом із «ситим обличчям», по якому «перебігав тупий жах». Батюшка 

підбурює селян опиратися «святотатству», але не наважується суперечити гнівним 

Марійчиним аргументам: «Мовчи, куркульське насіння!.. Що зробити хотіли? 

Убити? За золоту ложку сім’я з дітьми врятована буде!.. Ану, хто спробує 

вдарити?» [135, 66]. Жалюгідно виглядають спроби священика виправдатися: «Я ж 

одмикаю… Хіба ж я не одмикаю… Раз люди пухнуть… Ось, будь ласка, ключі…» 

[135, 66], однак отець Андрій сам виносить загорнуте в старий оксамит золото й 

віддає його червоним експропріаторам. Описуючи Марійчину промову, оповідач 

відзначає її затятість: «Вона стояла перед ними нерушно. Тільки – груди їй високо 

здіймалися, та в очах горів страшний, фанатичний огонь» [135, 66]. Далі, без 

подробиць, оповідач скупо зазначає: «Вона скінчила з нами кампанію» [135, 67].  

Образ Марійки по-своєму суперечливий. Попри те, що дівчина відповідає 

канонам радянської свідомої активістки, обізнаної із ситуацією в країні й готової 

багато на що задля вирішення бодай якихось проблем, у ній відчувається 

внутрішній надлом, дисгармонійність, позначені зовнішньою емоційною скупістю 

й одночасно внутрішнім вогнем, який час від часу виривається назовні тоді, коли 

Марійка почуває за собою силу. Авторові не вдається ідеалізувати свою героїню, 

зовнішня суворість якої не додає їй жіночності, уподібнюючи до товариша Жучка 

з новели «Кіт у чоботях» М. Хвильового. Гапці притаманна «трагічна роздвоєність» 
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[98, 354], яку можемо простежити і в характері Марійки, образ якої 

сконструйований за принципом «Qui pro quo» – невідповідність внутрішнього 

зовнішньому. Можливо, цим І. Микитенко, суголосно з іншими письменниками, 

підкреслює суперечність між функціями жінки в умовах війни, на службі у 

системи, котра «не має персоніфікованого обличчя» [98, 355], та її традиційними 

обов’язками берегині домашнього вогнища.     

Оповідач після закінчення кампанії мусить від’їжджати, але в його серці 

оселяється сум через розлуку з Марійкою. Письменник залишає фінал твору 

відкритим, лише натякаючи на подальше майбутнє героїв («“Ти ніколи її не 

побачиш. Ніколи більше не побачиш…” – проказав мені мій сум» [135, 67]). Це 

можна пояснити вичерпаністю авторського задуму, згідно з яким на першому плані 

не почуття або внутрішній світ героїв, а сама ситуація як така, що доносить ідею 

виправдання грабунку церков на користь «голодного Надволжя» через клішовані 

образів радянських героїв і непривабливі карикатури вірних та 

священнослужителів.        

Тема порятунку голодуючих побіжно прописана і в повісті «Можу» 

А. Головка. Її головний герой Гордій, ідучи селом, слухає сільські теревені: 

«Говорили про голод. Про “драгоцєнності”, що в неділю забрали з церкви.  

– З черепка будемо причащатися. По-совєтськом… – вищерився хтось.  

– І чорт його бери! А на тебе так хай краще люде з голоду здихають? 

Віруючий тоже…» [32, 43].  

Як і Микитенко, Головко апелює до головного аргументу, яким радянська 

влада виправдувала церковний грабунок, мовляв, усе для порятунку голодуючих, 

хоч сучасні історики й довели, що дуже незначна частина відібраних скарбів 

насправді була призначена «голодному Надволжю».   

Повість «Можу» корелюється з атеїстичним дискурсом 1920-х років і через 

мимохідь згадану сільську плітку, у якій «фігурувала попадя, попів робітник», та 

яку розказували «цинічно – одверто», «немов з помийниці жменями помиї набирав, 

хлюпав в обличчя» [32, 43–44].      
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Як уже зазначалося, в українському письменстві доби «розстріляного 

відродження» антиклерикальні мотиви головно є супровідними у творах на іншу 

тему. Виняток становить роман Леся Гомона «Голгофа», свідомо задуманий як 

антирелігійний твір. Така жанрова специфіка роману зумовлена його історичною 

основою – заснованістю на реальних подіях, а саме діяльності секти інокентіївців, 

що промишляла в місті Балті Одеської області (тоді території Молдавії), про яку 

добре знав журналіст О. Королевич (Лесь Гомон) зі службових відряджень.  

А. Недзвідський назвав «Голгофу» «бойовим продовженням прогресивної 

традиції» [142, 335], а проте було б некоректно розглядати її виключно крізь призму 

атеїстичної пропаганди. Роман, який виходив частинами у 1933 році в Одеському 

літературному журналі «Металеві дні» під назвою «Преотул шел маре» 

(«Найсвятіший отець») [43; 44],  не лише антирелігійний, а й пригодницько-

авантюрний, що виводить його за межі соцреалістичного канону. Попри чітку 

установку на негативне ставлення до релігії, твір сприймається передусім як 

гостросюжетне полотно про афериста Івана Левізора, котрий спромігся задурити 

людям голови, але пізніше за це поплатився. Образ Левізора (майбутнього 

св. Інокентія Балтського) романтизований, що, зокрема, потверджує його портрет: 

«Високий, стрункий, плечистий. Лице довгообразе, смугляве, з чистою 

оксамитною шкірою. Довгий, простий ніс вишукано тонкий, червоні губи міцно 

стиснуті, ніби в якомусь напруженні. Очі віясті, чорні, виглядали наче з безодні» 

[37, 7]. Потрапивши до монастиря, чоловік вигадує аферу, суть якої – канонізація 

подвижника Балтської землі праведного Феодосія, і тим часом приписує собі дар 

цілителя і провидця. Насправді ж його цікавить лише можливість легкої наживи, 

яка поступово розв’язує Іванові руки та сприяє утворенню неканонічної релігійної 

общини. Її адепти сліпо віддані своєму вождеві, тоді як він лицемірно обманює 

довірливих простолюдинів, приховуючи від них свої гріховні нахили, зокрема 

розпусність. Заснований Левізором «Райський сад» (монастир для посвячених) стає 

місцем брутальних оргій та вбивств в ім’я чудотворця Інокентія. Своїх найближчих 

поплічників шахрай називає «апостолами», одну з жінок із оточення – «Дівою 

Марією», адаптуючи так власний культ під євангельський сюжет.  
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Шарлатан платить зрештою велику ціну за злочинне блюзнірство: його 

вбиває Василь Синика (під іменем камердинера професора етнографії 

Смеречинського – Степана Луценка), сім’я котрого зазнала особливої наруги від 

«святого» [37, 315]. Утім, пише Лесь Гомін у післяслові до твору, «поховавши 

Інокентія там же в печерах, раяни не розійшлися, не припинили своєї діяльності. 

Апостоли об’явили Інокентія святим, а його місце посів Семеон» [37, 316]. Саме 

цей завершальний компонент тексту оприявнює жанрову специфіку «Голгофи»: 

незважаючи на пригодницькі елементи, акцентується реалістичний складник твору, 

змушуючи читача переглянути своє сприйняття постаті Інокентія – уже не як 

романтичного героя, а, відповідно до новоствореного радянського канону, 

брехливого й підлого ошуканця, на чиїй совісті не одне людське життя. Це 

зумовлює кореляцію художнього світу «Голгофи» з радянським атеїстичним 

кітчем, надаючи їй відверто пропагандистського забарвлення.  

Антирелігійний кітчевий дискурс досягає свого піку в 1930-х роках, пізніше 

– через історичні й соціальні зміни – відходячи на другий план, а в 1950–1980-х 

роках з’являючись у літературі лише спорадично. Проте завжди його актуалізація 

в письменстві засвідчувала нівелювання й вульгаризацію релігійних істин, 

зниження загальної культури населення. 

 
3.2. Пасіонарність літератури про війну як виклик попередній традиції 

(О. Довженко, Лесь Гомін, Олесь Гончар, І. Сенченко) 

 
На думку Т. Гундорової, «попри всю різницю стилів, довоєнна і післявоєнна 

література становлять собою одне ціле – літературу тоталітарного типу», котра 

«підкоряється принципам соцреалізму» й «виховує нову радянську людину» [51, 

192]. Однак не можна не визнати певну стильову специфічність прози 1940-х років, 

написаної під впливом початку Другої світової війни та подій, якими 

супроводжувалися мілітарні процеси в Україні. Її «гуманістичний пафос», 

«патріотичний підйом» зумовлені не лише конкретно-історичним моментом і 

втіленням ідеї боротьби комуністичного Радянського Союзу з капіталістичним 
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Заходом у радянському-німецькому військовому зіткненні, а неперехідними 

людськими цінностями. Тому художній літературі про війну завжди притаманні 

риси, які позбавляють її кітчевої природи, екстраполюють зміст у площину 

глибоких емоційних переживань та самоідентифікації персонажів у трагічній 

атмосфері страху перед могутнім ворогом. Якраз цей страх руйнує більш-менш 

сформовані впродовж 1930-х років принципи світосприйняття – як у літераторів, 

так і у всього радянського народу, перекреслює попередні літературні «здобутки» 

соцреалізму, даючи місце правдивому зображенню реалій війни, як-от у доробку 

О. Довженка. Полум’яність, пасіонарність літератури 1940-х років, на наш погляд, 

виводить значний корпус творів про війну за межі кітч й відвертої соцпропаганди, 

оскільки клішоване, шаблонне, ідеологічно витримане в них поступається місцем 

нетиповому, щирому, загальнолюдському – без зміщень у бік пролетарського як 

такого, що репрезентує ввесь радянський соціум.    

Проте ці міркування правдиві лише щодо текстів, написаних на початку 

війни, або ранніх редакцій пізніших творів – тих, що стали першими плодами ще 

не фільтрованих через призму марксизму-ленінізму спостережень письменників, 

іноді їхнього власного життєвого досвіду. До цього переліку відносимо, зокрема, 

кіноповість «Україна в огні» О. Довженка, оповідання «Кінчався вересень 1941» 

І. Сенченка, роман «Люди» Леся Гомона (останній у набутку митця). У них постає 

неприкрита правда про війну в її онтологічних вимірах, у категоріях гармонії / 

хаосу, війни / миру, життя / смерті, добра / зла тощо. Несподіване для радянського 

народу потрясіння, спричинене недотриманням пакту Молотова-Рібентроппа, 

породило межову кризову ситуацію, подібно до періоду перших пореволюційних 

років. Партійне керівництво традиційно скористалося атмосферою страху та 

пригніченості людей, щоб зміцнити «патріотичний» дух, до того ж гітлерівська 

Німеччина цілком підходила на роль запеклого ворога-капіталіста з небезпечного 

й підступного Заходу, який десятиліттями активно демонізувався в радянській 

культурі. Ідеологічна пропаганда у 1940-х роках сягнула свого апогею, проте на 

художній літературі це позначилося в супротивному ключі: зображений у творах 

радянський народ, засліплений індустріалізацією, колективізацією та боротьбою з 
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Богом, раптово відчув, як руйнується уже звичний йому, налагоджений побут перед 

неминучою катастрофою, спричиненою безжальною атакою ворога.  

Воєнне потрясіння зумовило не лише відхід письменників від виробничого 

формату, а й активізацію національних мотивів у їхніх творах, що добачаємо, 

наприклад, у кіноповісті «Україна в огні» (1942–1943) О. Довженка. І літературна, 

і кінематографічна творчість цього автора у 1930-х роках виразно корелювала з 

індустріальним / виробничим і сільським / колгоспним дискурсами радянського 

мистецтва, свідченням чому є кіноепос і фільми «Арсенал» (про перемогу 

радянської влади в Україні), «Земля» (про колективізацію), «Іван» (про 

індустріалізацію), «Аероград» (про сталiнськi новобудови) з «чітко оприявленими 

ключовими радянськими міфологемами» [202, 45]. На початку 1940-х років він усе 

той-таки літописець доби і не може «залишатися осторонь трагічних подій, що 

відбувалися <…> в Україні» [185, 156], про що звіряється у своєму «Щоденнику»: 

«Дивлюсь я навколо. Мучаться, потерпають люди. І все в небачених масштабах» 

[63, 18], утім помітно змінює ідейні концепти творчості. Аналізуючи творчість 

О. Довженка цих років, В. Хархун закцентовує вплив на нього «травматичного 

досвіду» війни, через який «митцевi вiдкрилися новi оцiннi критерiї, якi 

запрограмували ревiзiю як домiнанту його художнього мислення перiоду вiйни» 

[202, 45]. На думку дослідниці, літератор прагне відтворити світ війни в його 

«оголеності» й «істинності», а кіноповість «Україна в огні» репрезентує модель 

«українського воєнного наративу» [202, 45].  

Перебуваючи сам на фронті, О. Довженко бачив війну не лише з позицій 

солдата, але й очима простого народу. Тому в центрі його кіноповісті – звичайна 

сільська родина й доля окремого села. Виформуванню змістового поля твору 

передували авторові воєнні нариси, друковані в періодиці: у цих публіцистичних 

взірцях, за твердженням критиків, проявилися основні риси полум’яного стилю 

О. Довженка – «близька до народної стихії» мова, «полум’яна, на високих 

патетичних регістрах» оповідь [88, 117]. В «Україні в огні» правдиво зображені 

факти, цілком переконливі характери. Щирість її тональності зумовлена, крім 

виняткової чесності й порядності автора, ще й тим, що на початку війни неможливо 
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було передбачити розв’язку цього зіткнення держав і систем – перемогу чи поразку 

для рідного народу. Звідси гостре переживання жорстокої кривди, що її зазнають 

українці на початку 1940-х років і, вочевидь, актуалізація потужного національного 

струменя, мужньо вираженого в назві твору (за що митцеві невдовзі довелося 

«відповідати» в Кремлі). Героїчний пафос кіноповісті проявляється у прізвищі роду 

Запорожців – нащадків славного українського війська, що завжди боронило свою 

державу від найрізноманітніших ворогів. «Живуть в народній душі великі імена 

Наливайка, Богдана Хмельницького, Богуна, Кривоноса, Трясила, Кармалюка, – і 

кличуть до бою за свободу, за життя України, за славу» [63, 17], – читаємо в 

«Щоденнику» майстра слова. Ці історичні постаті оживають в образах братів 

Запорожців і їхнього батька Лавріна, уже за нових обставин даючи відсіч 

загарбникові й відвойовуючи рідну землю. Концептуальна дихотомія «добро і зло» 

розкривається в кіноповісті через картини війни й успадковану від літератури 1930-

х років диференціацію персонажів на позитивних (Запорожці, Христя Хуторна, 

Василь Кравчина) і негативних (зрадник Заброда, німці-окупанти). А. Новиков 

пояснює це чітке образне протиставлення гостротою конфлікту й масштабністю 

історичних подій, «що навпіл розділяють суспільство чи окремі народи на ворожі 

табори, а відтак розводять по протилежних полюсах і персонажів твору» [145, 197].   

Захопившись уславленням народних героїв, митець дозволив собі засудити 

деякі дії партійців на війні (як-от голови виконкому Н. Лиманчука) та зневажив 

традиційне для літератури попередніх років славослів’я «батькові і вчителеві всіх 

народів» [13, 139]. Кара для автора не забарилася, але народна трагедія була для 

нього значно болючіша, ніж особиста: «Мені важко од свідомості, що “Україна в 

огні” – це правда. Прикрита і замкнена моя правда про народ і його лихо. Значить, 

нікому, отже, вона не потрібна і ніщо не потрібно, крім панегірика» [65, 226]. Так 

О. Довженко стає жертвою «одержавлення таланту» [202, 45].  

Початок війни, але вже в місті, зображено в оповіданні «Кінчався вересень 

1941» (1945–1957) І. Сенченка. Відтворюючи картини підготовки до оборони 

Харкова, автор актуалізує концепти, примітні для воєнної прози 1940-х років. 

Відчувається, як і в «Україні в огні», його «травматичний досвід», утім глибоко 
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пережитий, адже твір з’явився в кінці війни і є спогадом, а не синхроном 

спостережень і міркувань. Разом із тим оповідання відзначається композиційною 

своєрідністю, зокрема, наявністю чотирьох часових площин, які, на думку  

Н. Ротової, надають «голографічності» змальованим подіям [169, 144]. 

Антропоцентричність твору оприявлена акцентуванням психологічної 

адаптації персонажів до ситуації хаосу, яка заступає відносну гармонію довоєнних 

років. Показовим тут є образ Коки – «скептика», «химерного філософа» [169, 145], 

котрий долає свій страх і проводить три місяці на горищі біля димаря під ударами 

зеніток: «А все-таки вільніше жити під черепками зеніток» [173, 503]. 

Протилежним характером наділена його дружина Ліля, яка «тремтить» і «цокає 

зубами», тоді як Кока втихомирює кохану своїм авторитетом і жартами. Н. Ротова 

вбачає в цьому персонажеві архетип Батька, заступника, підкреслений навіть 

іменем: Микола – «переможець народів» [169, 145]).  

В образі безневинної жертви війни тітки Насті Н. Ротова зауважує архетип 

Матері [169, 145]. Ця жінка зігрівала своїм сердечним теплом кожного, хто 

опинявся поряд; було в ній щось домашнє, затишне, виспіване фольклором. Життя 

героїні складалося гармонійно і в подружніх стосунках: її чоловік Іван вирізнявся 

«розважливістю, природним розумом і почуттям гумору» [169, 149]. Тому, з одного 

боку, смерть тітки Насті – це прояв дегармонізації Всесвіту через війну, а з іншого 

– «відправна точка у боротьбі зі злом» [169, 150], упертий рух до злагодженості, 

відвойовування її ціною крові: «Груди наповнювалися почуттям жалю і ще якимось 

іншим – важким і жорстоким. У людей визрівало почуття помсти. Біль від пролитої 

крові може згамувати лише кров...» [173, 528].  

Зображуючи харків’ян, які вийшли будувати укріплення й рити окопи 

довкола міста, І. Сенченко майстерно передає душевну кризу, що охопила людей у 

ситуації відчаю: «Вони розгублені, спантеличені несподіваним зламом у своїх 

біографіях і, може, ще більше оцією безмежною вже жовтіючою рівниною»  

[173, 504]; зосереджує увагу на проявах сум’яття коректором Левком, поетом і 

вченим. Та, коли дорослі опускають руки, депресують, намагаються самоусунутися 

від рішучих дій, боячись неминучої відповідальності, у гру вступає молодь і з 
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ентузіазмом береться до праці. Інтелігент Левко зрештою усвідомлює ті ціннісні 

категорії, які підказує людям саме життя, адже за тривожною ніччю настає ранок – 

«час відновлення сил, коли людина відкидає вчорашні турботи й втому, ранок – як 

рятівник від страхів і ілюзій ночі, час знайдення ясності й сили розуму: ранок 

мудріший за вечір» [173, 504]. 

Роль інтелігенції в боротьбі радянського народу з німецьким агресором, яку 

лиш поверхово окреслює в цьому оповіданні І. Сенченка, стає предметом пильної 

уваги письменників Леся Гомона («Люди», 1945–1948) й Олеся Гончара («Людина 

і зброя», 1960). Їхні епічні полотна об’єднує «університетська» тема, в обох 

випадках автобіографічна [117, 216].   

Лесь Гомін на початку війни викладав у Ніжинському педінституті, і в поле 

його творчої уваги головно потрапляє оточення колег. Роман відкриває спокійна 

розмова доцента Хорла й Олександра Граба про їхні наукові інтереси, очевидно, 

актуальні в ті роки. Учені обговорюють газетну статтю, присвячену проблемі 

створення підручника з літератури для вищої школи, зокрема, привернув їхню 

увагу такий абзац: «Годі вже <…> оцінювати твори за принципом: “З одного боку 

сидить бідняк і щось там прикручує, з другого боку сидить куркуль і щось там 

одкручує”, висунутим як критерій революційності» [41, 319]. Позиція неназваного 

автора-колеги обом їм близька, вони солідаризуються в потребі досліджувати 

зв’язок літературних явищ із «вітчизняною історією, розвитком країни, з усім 

духовним, інтелектуальним життям суспільства» [41, 319]. Після такої увертюри 

особливим контрастом постає наступний розділ – звістка про початок війни: 

«Війна!!! <…> Це вже факт. Війна існує, вона почалася, розвивається, і спинити її 

ніхто й ніщо не зможе аж доти, доки вона дійде свого логічного й неминучого кінця 

– вичерпається» [41, 323].  

Основа роману історична – це організація оборони Ніжина (хоч місто й не 

назване, його впізнаємо за описом інституту). Говорячи одним із перших у 

радянській прозі про опір інтелігенції ворогові, Лесь Гомін удається до поетики 

соцреалістичного кітчу: традиційного поділу персонажів на табори опонентів 

(виведення шаблонного образу шпигуна Качана і його союзника австрійця Бунге та 
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протиставлення їм капітана Оксанічева й секретаря обкому партії Веприка), однак 

поряд із цим розбудовує пасіонарний пафос, насичує твір гуманістичними 

ідеалами, висловленими, зокрема, і простою, але символічною назвою – «Люди».  

Багатоплановість роману досягається переплетенням кількох сюжетних 

ліній, що стосуються різних персонажів. У кожного з них своя доля, кожен зазнає 

втрат у війні, і це накладає відбиток на їхні характери. Сюжет урізноманітнюється 

і за рахунок показу персонажів різних вікових категорій. Зокрема, вагому роль у 

розкритті ворожої змови відіграють небайдужі, безстрашні діти й підлітки Кузька, 

Тимко, Вогник, Серьога, Сашко, Андрій, Бату-хан, Коля. Важливе місце в 

персоносфері належить жіночим образам – справжнім українським Ярославнам, 

котрі з розумінням сприймають звістку про катастрофу й мужньо тримаються, 

виконуючи споконвічний обов’язок жінки – дбати про родиннє вогнище, любити й 

чекати. Так, дружину доцента Хорла Інна Павлівна – «зразково акуратну, дбайливу 

та енергійну жінку», яка «любила його роботу, його інтереси» [41, 321] – літератор, 

безперечно, виписує за взірцем своєї дружини Фріди, яка пройшла разом із 

численні випробування. Інна Павлівна – бібліограф-секретар, перший читач, 

критик, рецензент і порадник Хорла; на її тендітних плечах тримається і хатнє 

господарство. Ця сильна жінка, звикла до спокійного, впорядкованого й 

одноманітного життя, не панікує з початком війни, а, навпаки, робить усе, щоб не 

дозволити обставинам порушити звичний побут її родини (ураз зі щорічним 

походом подружжя до заповітної верби, коло якої колись Віталій Борисович 

освідчився їй – навіть війна не змусила їх відмовитися від «виробленої роками 

традиції» [41, 325]).  

У романі, який писався після війни, немає жодного натяку на майбутню 

перемогу. Це робить його більш вартісним, художньо правдивим, дозволяє 

авторові гостріше відтворити атмосферу відчаю, хаосу та зневіри морально 

надломлених у перші тижні війни людей, які зразу ж опинилися на межі життя і 

смерті, зазнали важких утрат. Діти дочасно дорослішають, жінки суворішають, 

чоловіки – сивіють. Їм довелося покинути рідне місто напередодні наступу ворога, 
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але «десь в глибинах серця вже пробуджувалися надії і віра, що дорога на схід стане 

дорогою повернення до всього, відібраного війною» [41, 549].               

Олесь Гончар також обирає для зображення найбільш складний і трагічний 

для Батьківщини час – поразки та відступи на початку війни [117, 216]. Герої його 

роману «Людина і зброя», як і автор свого часу, дізнаються про війну на 

університетській лаві. Митець на все життя запам’ятав те потрясіння, якого завдала 

йому ця звістка: «Одним ударом були спрощені всі наші студентські, по-

юнацькому світлі мрії, сподівання. Невимовно тяжко було на душі. Мороком 

окутувалося майбутнє. Після двотижневого навчання в чугуївських таборах під 

Харковом наш студентський батальйон направили на Дніпро в район Білої Церкви, 

де в цей час точилися жорстокі бої» [48, 224]. Війна стала суворим горнилом, у 

якому викристалізувався талант Олеся Гончара, принаймні більшість критиків 

відзначають, що як справжній художник він сформувався на війні [117, 216]. Роман 

«Людина і зброя» з-поміж численних творів літератора про війну посідає особливе 

місце, оскільки написаний на основі вражень і спогадів молодої людини, яка 

переживала тоді глибоку внутрішню кризу, усвідомила переломність свого життя, 

крах більшості планів і мрій через неминучість війни та примарність уже 

нетривкого майбутнього, про яке не було відомо, чи судилося жити.  

Помітно, що в написаному через 15 років після війни творові є окремі 

тенденційні риси. Так, У. Федорів називає «Людину і зброю» типовим прикладом 

соцреалістичного роману [194, 40]. О. Юрчук вказує на наявність у ньому 

соцреалістиного кітчу, втіленого в ідеї непереможності сталінізму в усій воєнній 

прозі Олеся Гончара. Однак дослідниця зауважує якраз трансформацію цієї ідеї 

внаслідок розвінчання культу Сталіна: «…центральна одинична персона 

замінюється колективним “ми” (комуністична партія)» [225, 128]; про це також 

пише Г. Радько: «Нова генерація письменників, шістдесятники, <…> на противагу 

апологетам соцреалізму, успішно децентралізували ідеологічний, певною мірою й 

соціальний чинник, що духовно узалежнювали людину» [160, 58–59]. Ідеологема-

тенденція виявляється, зокрема, в образі Богдана Колосовського – сина «ворога 

народу», якому через це спершу відмовляють у добровільній мобілізації, але 
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знаходиться «мудрий» військовий командир (взірцевий тип героя-батька / учителя, 

ветерана партійної справи), котрий усе ж накладає на документи юнака омріяну 

резолюцію «Годен». Зазначимо, що, описуючи ситуацію з батьком Колосовського, 

Олесь Гончар у 1960-х роках дозволяє собі те, чого ніколи не дозволив би в 1940-

х: Богдан Колосовський у військкоматі, палаючи від образи, як і в шкільні роки, 

відмовляється зректися батька, оскільки «ворогом народу» його не вважає. Після 

розвінчання культу особи Сталіна і «хрущовської відлиги» в такий спосіб можна 

було романтизувати подібні біографічні подробиці, а ще ж подальша доля 

Колосовського, його шлях на війні слугували доказом того, що і «син ворога 

народу» може бути справжнім патріотом своєї країни.  

У романі змальовано потужне колективне начало, втілене зіставленням двох 

дружніх компаній: хлопців (Богдана Колосовського, Андрія Степури й Мирона 

Духновича) і дівчат (Тані Криворучко, Ольги-гречанки й Мар’яни Кравець). Попри 

значну індивідуалізацію цих образів, вони найповніше розкриваються саме в 

розрізі дружби (чого вартий, скажімо, епізод, коли поранений, закривавлений 

Степура виносить на плечах із поля бою свого суперника – Славу Лагутіна, уперше 

усвідомлюючи, що насправді цього суперництва ніколи й не було). Ще один 

відверто кітчевий момент у романі – образ Гладуна, який учинив самостріл, аби 

лиш утекти з фронту. На тлі такого мерзенного вчинку ще більш яскравим постає 

опоетизований письменником подвиг студбатівців «в ім’я Батьківщини» [96, 92]. 

Героїчний пафос проявляється і в словах Колумба: «Ця війна мусить бути 

останньою з усіх воєн, що були на землі. Досі все винаходили для війни, хіба ж не 

пора вже винайти щось – раз і назавжди! – проти неї? Земля – не полігон. Земля – 

це нива, щоб сіяти...» [47, 325].     

Отже, війна помітно позначилася на українській радянській літературі 

початку 1940-х років, ставши для багатьох письменників «отверезінням» від 

соцреалістичої псевдоправди і псевдоцінностей. Спричинивши злам у суспільній 

свідомості, вона зумовила оновлення тематики і проблематики художніх творів, 

розробку нових типів персонажів, переосмислення аксіологічно-онтологічних 

вимірів життя радянських людей. Твори про війну, безумовно, залишалися ще під 
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впливом «ідеологічно правильних» соцреалістичних канонів, але в текстах перших 

років війни він був незначним і зводився до відтворення концептуальних опозицій 

(гармонія / хаос, війна / мир, життя / смерть, добро / зло) на фабульно-сюжетному 

рівні. Типовим для них є мотив зради, актуалізований через образи 

колабораціоністів / шпигунів / дезертирів, підґрунтя якого – історичне буття, яке 

пропонувало чимало прикладів співробітництва з німецькими окупантами різних 

категорій населення.  

Твори Леся Гомона, О. Довженка, І. Сенченка, Олеся Гончара воєнної 

тематики – це спроби митців розширити рамки соцреалістичного канону, а то й 

вийти за них, оскільки цього потребувала пасіонарність доби, екстремальність 

історичних подій, яким було тісно у форматі жанрово-стильових шаблонів 1930-х 

років.  

 

Висновки до розділу 3  

 

Отже, у 1930-х роках на зміну революційно-авангардистському мистецтву 

попереднього десятиліття приходить нова соцреалістична парадигма, в основі якої 

– три потужних дискурси: виробничо-побутовий, колгоспний / сільський та 

антирелігійний / атеїстичний. Поява їх зумовлена основними векторами політики 

партії – індустріалізацією, колективізацією й антирелігійною пропагандою. У 

межах цих дискурсів постають відповідні типи ідеологічного (соцреалістичного) 

кітчу, яким притаманні такі риси:  

- особливі типи героїв (робітників і селян) та антигероїв (представників 

духовенства, релігійних громад); 

- міфологізація соцреалістичної дійсності;  

- уніфікованість таких жанрових різновидів, як виробничий або колгоспний 

роман / повість / оповідання;  

- типовий конфлікт між старим і новим (буржуазним / контрреволюційним і 

пролетарським / революційним), який виражається зазвичай у протистоянні 

конкретних персонажів; 
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- чітка градація персоносфери, поділ на позитивні й негативні образи; 

- наявність класового ворога – «шкідника», шпигуна, куркуля чи багатія; 

- масовість, доступність, шаблонність стилю; 

- передбачуваність, схематизм, плакатність у розвитку фабули;  

- наявність упізнаваних іконічних образів-емблем;  

- мажорна тональність, утопічно-оптимістичний фінал із викриттям і 

покаранням «класових ворогів» та окресленням подальших світлих перспектив 

героя-робітника / трудового колективу / індустріального об’єкта. 

Утім антирелігійний кітч, торкаючись онтологічних вимірів буття людей 

(зокрема й митців), зачіпаючи глибинні аспекти їхніх характерів і світоглядів, хоч 

і був функціонально розроблений, залишився периферійним. На відміну від інших 

дискурсів, атеїстичний закладав підвалини формування не героя, а антигероя, чим 

породив принцип розвитку антирелігійного кітчу «від зворотного».  

Емоційне потрясіння від неочікуваної катастрофи, зумовлене початком 

війни, спричиняє певну динаміку в літературі 1940-х років: зауважені типи кітчу 

відходять на другий план, поступаючись місцем мілітарній прозі. Її пафос 

пасіонарний, емоційність світосприйняття значно вища, персонажі реалістичніші – 

менш схематичні, позначені глибоким психологізмом. Українська воєнна проза 

середини ХХ століття не схожа на агітку чи плакат із гаслами, а торкається 

найпотаємніших струн людської душі. Сюжетотворчими елементами в ній 

постають такі концептуальні опозиції, як гармонія / хаос, війна / мир, життя / 

смерть, добро / зло.  

Проза Леся Гомона представлена в усіх зазначених вище варіантах кітчу. Її 

аналіз у контексті доробку письменників першої половини ХХ століття 

(В. Кузьмича, Івана Ле, А. Шияна, Ю. Шовкопляса, І. Сенченка, А. Головка, 

В. Ґжицького, Г. Епіка, І. Микитенка, А. Любченка, О. Довженка, Олеся Гончара), 

засвідчує жанрову динаміку від виробничо-колгоспних творів до антирелігійного 

авантюрно-пригодницького роману. Значущим у доробку літератора, очевидця й 

учасника війни, є також роман «Люди», який плекає високі гуманістичні ідеали й 

несе їх майбутнім поколінням українських читачів. 



148 
 

РОЗДІЛ 4. ПОЕТИКА ПРОЗОВОГО ДОРОБКУ ЛЕСЯ ГОМОНА 

 

Період активної творчої діяльності Леся Гомона – 1929–1957 роки – це майже 

три десятиліття, упродовж яких змінювалися й культурно-історичне тло, 

і світоглядні засади та, відповідно, вектори творчих устремлінь письменника. 

Прихід його до прози, на мій погляд, не випадковий: це ілюструє як пошуки в 

царині художньої літератури й життєвої філософії, так і відображає сумніви й 

душевні муки творчої особистості, яка намагається вийти за встановлені суворим 

режимом межі. До певної міри історія творів Леся Гомона  – це й історія його життя, 

оскільки автобіографічне підґрунтя доробку літератора доволі помітне. А звідси, 

аналізуючи творчість Леся Гомона, досліджуючи поетику його прози, осмислюючи 

місце і роль митця в українському літературному процесі першої половини ХХ 

століття, відзначу три чинники: особливості історичної доби, міжлітературну 

взаємодію (коло спілкування, творчі зв’язки і впливи), життєпис майстра слова.  

Ю. Ковалів, розглядаючи прозу «розстріляного відродження», виокремлює в 

ній такі художньо-стильові сегменти: 

- українська проза зрілого модернізму («творчість низки авторів  початку 

ХХ ст. та періоду національно-визвольних змагань, ідентифікована з періодом 

раннього модернізму» [90, 8]); 

- експериментальна проза («експериментальні наративні пошуки 20-х 

років», проза, яка «акцентувала формальні пошуки, здійснювала ревізію, 

реінтерпретацію світових мотивів, спростовувала механістичний мімезис, 

практику спрощення оповіді, <…> орієнтувалася на інтелектуального реципієнта з 

виробленим смаком, приваблювала його своїм естетизмом, <…> філософським 

дискурсом» [90, 43]); 

- орнаментальна модерністична проза (їй притаманні мозаїчність 

ліризованого зображення, семантична гра, використання одних текстів для 

оздоблення інших, відхилення оповіді від основної сюжетної лінії, нагромадження 

художніх засобів та ускладнення синтаксису, «одивнення художнього мовлення», 
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«практика музично-пластичного, синестезійного, ритмізованого прозописьма, 

перейнятого ліричним пафосом» [90, 58–59]);  

- фабульна проза (наративний синтез «авантюри, детективу, модифікації 

фантастичного дискурсу, нарисових, есеїстичних та публіцистичних елементів», 

позначена «виразно прокресленою композиційною структурою» [90, 198]); 

- авангардистська проза (корелює з авангардистською моделлю мистецтва з 

апологетизацією гіпертрофовано абсурдних форм «мінус-культури», епатації й 

«непогамованої деструкції», запереченням будь-якої класики, апелюванням до 

підміни художніх структур виробничими [90, 373]); 

- наукова фантастика (проза, що «апелюючи до науково-технічних 

винаходів, законів розвитку природи, моделює вірогідні події і явища, <…> подає 

в образному дискурсі гіпотетичну картину минулого, сучасного, майбутнього, 

<…> розгортає фабули наукових пошуків у напружені літературні сюжети, 

сповнені інтелектуального пафосу, конфліктів, пригод» [90, 419]); 

- гумор і сатира (гумористика 20-х років, позначена «сублімацією емоцій», 

коли комічна реакція зумовлює «щирий, психотерапевтичний сміх, суміжний з 

дотепом при несподіваному зіставленні віддалених предметів та використанні 

неочікуваних асоціацій, тонкої смислової гри» [90, 429]); 

- імітатлітература «пролетреалізму» («пролетлітература», спрямована на 

«естетизацію комуністичної ідеології та контроль над літературним процесом», 

хоча й спорадично позначена «експериментальним пафосом» [90, 467]).  

Твори Леся Гомона корелюють із двома зазначеними вище контекстами – 

фабульною та «пролетреалістською» (імітаційною) прозою.  

Зауважу, що фабульну прозу Ю. Ковалів вирізняє з огляду на працю  

М. Йогансена «Як будується оповідання. Аналіза прозових зразків». Ідею 

«оволодіння фабульною архітектурою» [83, 475] сучасний літературознавець 

трактує як спробу творчого переосмислення М. Йогансеном класики й 

авангардизму в межах «інтертекстуального синтезу модернізму» [90, 198]. 

Протиставляючи фабульну прозу орнаментальним, нефабульним творам за 

прикметою виразно прокресленої композиційної структури, динаміки нелінійних 
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структур, концептуальності сюжету й конфлікту, прямолінійного й незворотного 

часу фабули, Ю. Ковалів також іменує її «альтернативною» епікою (на противагу 

перевантаженій згущеною символікою, нагромадженням гіпербол, антитез, 

ускладненим синтаксисом, використанням прийомів потоку свідомості 

орнаментальній модерністській прозі 20-х років [90, 58]) та відзначає широку 

тематику цього пласту літератури – від авантюрно-пригодницької, любовної до 

психологічної, філософської [90, 198–200].  М. Наєнко мовить про «антиліричний 

пафос» як ознаку цієї «високої» літератури [140, 7], що виразно спостерігається, 

зокрема, у творчості О. Слісаренка. Відповідно, у нашому дослідженні фабульну 

прозу визначаємо як художню літературу, якій властива чітка композиція, 

гостросюжетність, струнка схема розбудови сюжетних ліній, фабульність як 

послідовність незворотніх подій у художньому часопросторі.     

Натомість імітатлітература «пролетреалізму» – це масив культивованих 

компартією творів, спрямованих на «естетизацію комуністичної ідеології та 

контроль над літературним процесом» [90, 467]. Скептично оцінюючи її художню 

вартість, Ю. Ковалів не може не зазначити, що імітаційна проза різних жанрів 

спостерігалася і в середовищі ваплітян, «які, називаючи себе “пролетарськими 

письменниками”, белетризували події політичного та виробничого життя»  

[90, 467]. Їм дослідник закидає такі хиби, як масовізм, руйнування 

самоідентичності творчої особистості, робота на замовлення партії, 

гіперідеологічність [90, 468]. Фактично, для Ю. Коваліва імітатлітература 

«пролетреалізму» – це белетризована проза, котра «знаджує реципієнта 

напруженими сюжетними колізіями за очевидної збідненості експресивно-

естетичних прийомів» [123, 81].   

Утім важливо, що морфологія творів цієї групи прямо скеровує читача до 

опосередкованих причин їх художнього «знекровлення»: ідеологічного тиску на 

митців, їхніх внутрішніх психологічних розладів, морального дисбалансу тощо.  

Розглянемо більш детально прозовий набуток Леся Гомона у фабульному й 

імітаційному / пролетреалістському дискурсі української літератури 20–30-х років 

ХХ століття.     
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4.1. Відгомін імітатлітератури «пролетреалізму» у ранній прозі Леся 

Гомона 

 
4.1.1. Оповідання «Контрольні цифри» – робітничий «зачин» 

літературної творчості 

 
Оповідання «Контрольні цифри» – перша окрема книжка письменника – 

вийшла 1931 року в харківському видавництві «Література і мистецтво» в серії 

«Масова бібліотека пролетарської літератури», що було вже кваліфікаційним 

чинником щодо якості та призначення твору.  

Науковці розглядають пролетарське мистецтво як «продукт ідеології» [174], 

зауважують у ньому суворе слідування радянському канонові, і «Контрольні 

цифри» цілком підлягають таким характеристикам.  

Так, фабула заснована на типовому конфлікті між «справжніми» 

пролетарями – комсомольцями Васею Третячком, Сонею Малковською, Сьомою 

Шаргородським – і «вовками в овечій шкурі», шкідниками Сашею Кренцем і його 

дружиною Вірою, також комсомольцями, які, проте, виявилися «нещирими» та 

проміняли славну працю задля блага радянської батьківщини на «затишок, 

килимок, картини» [39, 35], або, як висловився Вася Третячок, «промфінплян 

обивателя» [39, 35]. Традиційний для пролетреалізму конфлікт розгортається на тлі 

діяльності місцевої комсспілки, завдання якої – «врятувати» колективізацію на 

Донеччині й допомогти «соціялістичному Донбасові» з городиною [39, 5].  

Система персонажів оповідання вибудувана за стандартною схемою «двоє на 

двоє»: антагоністи Саша Кренц і Віра як представники міщанської моралі та Вася 

Третячок і Соня Малковська – зразкові комсомольці, гідні наслідування. Себто 

добачаємо відомий соцреалістичний принцип ідеологічного розрізнення – поділ на 

два табори, «своїх» та «чужих». Образи героїв твору доволі схематичні, як і сама 

історія із життя початку 1930-х років. Саша Кренц відмовляється їхати рятувати 

Донбас, не бажаючи виходити з нещодавно досягнутої «зони комфорту», але 

змушений змінити своє рішення. Та, навіть прибувши на Донеччину, він саботує 
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процес колективізації й роботу колгоспів, працює нехотя, що викликає в селян 

нарікання на комсомольців, а наприкінці дезертирує з місця подій до свого 

«затишку», «гніздечка» й любої Віруньки [39, 28]. Зрозуміло, що Сашині 

«шкідницькі» маніпуляції мусять бути викриті та вчасно знешкоджені, адже, за 

каноном робітничих творів, йому протистоять мужні пролетарі, колишні друзі 

Третячок і Соня, котрі й рятують ситуацію та, разом з іншими представниками 

агітбригади, вчасно завершують роботу. Твір закінчується високою ідейною 

нотою, що акцентує, з одного боку, радісне почуття виконаного обов’язку, а з 

другого – розуміння того, що кожен із персонажів отримав своє.  

Заслуговує на увагу дихотомія образів Соні й Віруньки, контрастність яких 

поволі підводить читача до сприйняття поетикального осердя художнього цілого. 

На початку оповідання Вірунька – активна господиня й завзятий оратор. 

Одразу помічаємо її звичку керувати чоловіком, образ якого через це постає ще 

більш жалюгідним. Віра проти Сашиної комсомольської роботи та частих від’їздів, 

які забирають її чоловіка «на цілу добу» [39, 5]. Такі стосунки між подружжям є 

передумовою подальшої «зради» Кренца, адже він не відчуває підтримки у «справі 

його життя», навпаки – найближча людина збиває його з «істинного шляху». Саша 

не спроможний на героїзм: у ситуації вибору він відмовляється від подальшої 

роботи на користь сімейного затишку. Так оприявнюється, згідно із 

соцреалістичним каноном, його антисоціальна сутність, адже людина порушує 

вірність партії, відкидає класові цінності, уподібнюючись виразно негативному 

образу Віруньки.  

Натомість Соня Малковська, «міська, із своїми випещеними нігтями і 

запахом одекольону» [39, 10], постає комсомолкою з міцними переконаннями, у 

чому сумнівалися її соратники. Дівчина мріє не лише про членство в комсомолі, 

але й про безпосередню участь у його конкретних справах; її ображає несерйозне 

ставлення до неї Третячка і Кренца. Вона однією з перших зголошується їхати на 

Донбас, займає там доволі активну позицію, не лише працюючи з іншими в полі, а 

й організовуючи пропагандистську роботу, покликану завершити колективізацію, 

й не допускає Сашкового заколоту. Більше того, Соня виводить на чисту воду 
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Кренца з його провокаційними витівками, називаючи їх «навмисною 

дискредитацією» комсомольців перед селянами, «правим ухилом на практиці»  

[39, 31]. У найважливіший момент Малковська займає місце в загальній ланці 

трудового процесу, за що Третячок захоплено називає її «комсомольською 

контрольною цифрою»: «Ти теж контрольна цифра, Соню… наша… 

комсомольська…» [39, 36].  У цій характеристиці, крім визнання, є й цілковите 

ігнорування (нівелювання) Сониного подвигу, завзятості, адже вона, попри все, 

лише одна з багатьох. Примітно, що героїня твору не засмучується: у тогочасному 

радянському суспільстві почуватися «гвинтиком і коліщатком» у системі було за 

гордість, яка виникає на ґрунті штучно прищепленого почуття згуртованості й 

об’єднання всіх ідейних людей в одну велику пролетарську родину, де Сашам і 

Вірунькам, котрі прагнуть мати своє окреме «гніздечко» і приватне життя, немає 

місця.  

По суті, заміна індивідуального загальним, колективним і є тим головним 

прийомом, за допомогою якого досягалася масовість літератури пролетарської 

тематики. У доробку Леся Гомона оповідання «Контрольні цифри» також лише 

започатковує ідейно-художні пошуки автора на цій ниві. Воднораз деякі риси кітчу, 

як-от схематичність образів, плакатність, агітаційність, масовий формат, роблять 

цей ранній твір молодого письменника стилістично й ідейно-тематично 

полівимірним, що говорить про активні пошуки себе в царині художнього слова. 

 

4.1.2. Повість «Велетень з хворим серцем» як соцреалістичний кітч  

 
Розглядаючи еволюцію соцреалістичного кітчу, О. Юрчук зазначає, що 

у сталінську епоху він «був індивідуалізований за рахунок особистості вождя», 

навколо персони якого оберталися об’єкти, позначені кодом «позитивного героя» 

[225, 127]. Цьому кодові властива низка атрибутів, представлених і в повісті Леся 

Гомона «Велетень з хворим серцем», а саме: соціальна належність до селянсько-

пролетарського середовища; мислення штампами; інтернаціональний патріотизм 

суть якого в заміні конкретного образу Батьківщини абстрактним, штучним, 
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амбівалентним образом «великої Батьківщини» – Радянського Союзу; жертовний 

героїзм, себто здатність померти або ж покласти все на кін, навіть своє життя, 

у звитяжній боротьбі за народ / партію) [225, 127].     

Велетнем автор називає у творі вантажне судно «Аджарістан», вочевидь, 

дещо гіперболізуючи окремі його характеристики. Л. Сауленко відзначає, що 

«герой, оспівуваний у творах перших пореволюційних літ, – це гігант» [171, 123].  

Слова «велетень», «гігант» у мові радянської епохи набувають статусу особливої 

концептуальної метафори з необмеженою сферою застосування, що стало 

можливим завдяки відчутним змінам, яких зазнало значення цих слів. Так, 

теоретики стилю соцреалізму на перший план семантичного поля лексеми 

«велетень» висунули такі її семи, як грандіозність, величність, що, на думку 

сучасних дослідників, виражало далеко не інтенцію таких устремлінь, а радше 

«настирне запевнення» в існуванні чогось подібного в країні, де «переміг» 

соціалізм [198, 29]. Міфологічні образи велетнів зазвичай базуються на уявленнях 

про їхню надприродну сутність як «дітей богів і земних жінок», «дітей землі», котрі 

«підпирали головами чорні хмари і переступали гори і долини» [228, 232], 

виконуючи певну функцію в забезпеченні ідеальної рівноваги Всесвіту. Утім, 

протягом тисячоліть відбулася стрімка діахронічна трансформація  значення слова 

«велетень» від його фольклорного звучання до подальшого: із часом 

продуктивнішими стають такі його «градієнти», як «істота», «гігант», 

«величезний», «надзвичайний», «видатний», «геніальний». Лексема, фактично, 

утрачає первісний смисл і наповнюється новим; саме ж перетлумачення терміна в 

такий спосіб свідчить про нівелювання первинних маркерів, спрощення й перехід 

у сферу масової культури. Подібна трансформація і є зазвичай каталізатором 

прояву кітчу [59, 95].          

Н. Шляхова, аналізуючи літературний процес 1920–1930-х років, слушно 

називає цей період «м’ятежною епохою», «революційною добою», яка захопила 

«хворих на романтику» письменників «своїми соціальними ідеалами, своїм 

розмахом, обіцяною можливістю здійснити себе» [219, 91]. Вочевидь, «хвороба» 

неоромантизму і стала одним із визначальних факторів розвитку раннього 
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соцреалістичного кітчу, основним модусом якого Т. Гундорова вважає оптимізм – 

віру і впевненість кожної людини в утвердження соціалізму, побудову комунізму й 

настання довгоочікуваного «світлого майбутнього» [51, 171].  

Сюжет повісті «Велетень з хворим серцем» цілком підпорядкований 

стилістичним законам соцреалістичного кітчу. Автор розгортає перед читачем 

історію про радянське вантажне судно та його команду, акцентуючи на перебігу 

подій упродовж одного рейсу «Аджарістану» від Одеси до Сухумі й кількох 

зупинок судна в різних портах. У нібито звичайних, безпристрасних виробничо- 

побутових умовах вибухає гострий конфлікт між двома світами – радянським 

соціалістичним та буржуазно-імперським. У центрі протистояння опиняється сам 

«Аджарістан», боротьбу за право якого на «службу» в лавах радянського флоту 

ведуть мотористи – «звитяжці» Коваль і Назарчук [34, 26]; другий механік 

Гільденберг – «уболівальник “Аджарістана”», «великомученик мотора», людина, 

для якої трагедія судна є «глибокою внутрішньою мукою» [35, 49]; «безамбітний 

морець» Толя [35, 55]; 6-річний син одного з мотористів судна – «кипучий і 

веселий» «улюбленець усієї команди», дитина, яку «всі люблять, усі пестять, усі 

милують», «гомінке, як струмок, морське вовченя» [35, 55–56] – символ юного 

покоління й невмирущої надії автора на формування в найближчому майбутньому 

кращої – відповідальної, працьовитої, порядної – особистості; слабкодухий, але 

небайдужий капітан Федерман, ладний усе зробити задля порятунку судна. 

На противагу цим образам, за  традиціями соцреалістичного канону, автор 

виписує цілу галерею негативних персонажів. Це інтелігентний, але зовсім не 

привабливий Ромуальд Ернестович – «хижий boa constrictor, що непомітно 

підкрадається до необачної жертви, розвівши свою страшну пащеку» [34, 13], 

особа, випещене обличчя якої псують «гострі риси садиста» [35, 19]; безіменний 

«морський вовк» – «трестівський щур» [35, 46], «тип усезнаючого обивателя» [35, 

64]; подорожний, що ввібрав найпоширеніші обивательські риси: інтерес до пліток, 

надмірну цікавість, емоційне лицемірство, самолюбство, нещирість тощо і від 

якого «тхне кладовищем міщанського середовища» [35, 63]. До цієї групи 

персонажів відносимо й підлабузливого хабарника-нумерного з душею лакея – 
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«низенького опецькуватого дядю, дуже подібного до перестиглої карахонки, що 

вже поблякла на сонці й укрилася шаром ворсуватого інею плісні» [34, 16], у натурі 

якого – «панібратська усмішечка, швидка тріскуча мова, верткі рухи, поморгування 

то оком, то бровами», «безнастанна, безкрая готовність до послуг», яка «била  з 

нього вулканом» та від якої «ставало нудно й гидко розмовляти з ним» [34, 17]; 

старшого механіка Микиту Хомовича – людину, в очах якої крилася «люта, 

непримиренна зненависть до цього судна», «жорстока до нього лють» [34, 21], 

зрадливого командира, «який навмисне завів у безпорадь свою частину» [34, 24]; 

моториста Фьодорова, схожого на «миколаївського фельдфебеля» [34, 22], котрий 

нічого не знає про судно та його будову або ж  навмисно капостить, словом – «було 

ясно: у шкірі старого пихатого морського вовка засів справжній вовк соціальний»; 

Балашова й Северина – «шпани з ленінградських заводів» [35, 50], що всяко 

шкодила розвиткові суднобудування.  

Сюжет твору підпорядковано «високій соціалістичній меті»: ремонт судна 

уособлює радянські цінності, сама ж величезна машина сприймається всіма 

персонажами повісті не просто як технічний об’єкт, а співвідноситься з образом 

Радянського Союзу, про який у 1930-х роках ще не було достеменно відомо – 

утримається він на світовій арені чи потоне у вирі політичних пристрастей. 

Зазначимо, що корабель у міфології виступає не лише символічною моделлю 

світобудови, символом благополуччя, а заразом – засобом мандрування між 

світами [228, 32], як символічний образ, корелює з поняттям «благополучного 

житейського шляху» [228, 35]. Вочевидь, Лесь Гомін, не має жодних сумнівів 

стосовно майбутньої долі корабля зі своєї повісті, що підтверджують рядки із 

заключної частини («Замість епілога»): «Назарчук майже підтюпцем побіг до 

порту. Біжучи обернувся ще раз. 

– “Аджарістан” ходитиме, так і пиши! Він не гірший від інших! 

Є відомості, що Назарчук казав правду. Велетень дістав добрих ліків на своє 

серце й стає в лад дужих одиниць фльоти» [35 , 73]. 

У художньому світі повісті помітна алюзія на давньогрецький міф про 

Прометея. Це не лише не суперечить поетиці соцреалізму, адже, на думку  
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Н. Коробкової, міф у літературі «засвідчував свою присутність завжди» [97, 141], а 

й відповідає прикметній тенденції доби – тяжінню до «титанізму», який проявить 

себе ще раз у 60-ті роки ХХ ст. шляхом актуалізації «найбільш актуальної 

міфологеми» – образу Прометея [171, 127]. Гігант, велетень, частково позбавлений 

своєї сили, закутий і справді хворий – це характеристика одного з найбільш відомих 

і розтиражованих у мистецтві  всіх часів героя давньогрецької міфології. Перша 

писемна згадка про титана з’являється в «Теогонії» Гесіода: Прометей розгнівав 

Зевса, бо повернув людству вогонь, одібраний верховним богом; за таку зухвалість 

громовержець суворо покарав злочинця: прикованому до скелі титанові щодня 

видзьобував печінку хижий орел, але щоночі печінка поновлювалася, і новий 

світанок знаменував для Прометея початок нової муки [28, 328-329]. Від кари 

титана звільняє Геракл – за Гесіодом, «се допустив бог з вершини Олімпу»  

[28, 328], котрий так прагнув звеличити свого сина, що поступився задля цього 

особистими амбіціями й образами.  

«Аджарістан» у повісті не лише названий велетнем – він ще й із «хворим 

серцем» (перегук із травмованою печінкою Прометея) – мотором, якому щодня 

шкодять Фьодоров і Микита Хомович. Крім того, «Аджарістан» і Прометей,  що 

відбував покарання десь у Кавказьких горах [24, 23], пов’язані географічно: назва 

корабля походить від слова «Аджарія» – регіон на південному заході Грузії.  

Міф про Прометея, за твердженням Т. Вороніної, «став поштовхом для 

величезного творчого підйому революціонерів історії» [24, 23]. Г. Властов 

наголошує, що в ньому є одна невластива багатьом іншим давньогрецьким 

переказам риса – критика верховного бога Олімпу Зевса, котрий постає «ворогом 

тієї частини людства, в устах якої склалася ця легенда» [18, 3]. Дослідник політично 

інтерпретує цей феномен: на його думку, перекази про титана, який повстав проти 

волі верховного божества, належать до міфології підкорених і придушених греками 

племен [18, 3]. Звідси, якщо визнати Прометея першим античним революціонером, 

невипадкове, цілеспрямоване звернення до його образу «революціонерів» 

українських, зокрема й Леся Гомона, видається нам «травестіюванням високої 

культури», яке Т. Гундорова трактує як кітч. Так, повість «Велетень з хворим 
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серцем» постає частиною єдиного культурного дискурсу новоствореного 

соцреалістичного канону. Міфопоетичні елементи у повісті виконують 

смислотворчу функцію та одночасно «виступають репрезентантами естетичної 

концепції» автора [101, 320]. Зазначимо, що актуалізація Прометеївського міфу в 

прозі Леся Гомона 30-х років органічно перегукується з «всесоюзною» мистецькою 

тенденцією міфологізації радянської дійсності, конструювання альтернативної 

«пролетарської» міфології. Л. Сауленко так визначає міф: це давній переказ, 

вимисел, розповідь; пояснення світу через деяку версію, котру неможливо ані 

підтвердити експериментально, ані спростувати емпіричним шляхом; а також 

дослідниця ототожнює поняття «міф» і «міфологічна свідомість», тобто свідомість, 

породжену міфом і таку, що породжує міф [171, 7]. При цьому Л. Сауленко 

зазначає, що в ХХ ст. міфологічна свідомість протистоїть історичній, міфологізує 

історію та нейтралізує фундаментальні протиріччя, покладені в основу картини 

світу («життя / смерть», «правда / брехня», «ілюзія / реальність»). Згідно з її 

концепцією, міфові притаманна здатність усувати соціокультурні протиріччя, ось 

чому міф стає панацеєю для чи не найсуперечливішого періоду в історії людства – 

ХХ століття [171, 7-8], а в радянській культурі та мистецтві стрімко формується 

міфологізована історія будівництва нового світу з власним культурним кодом та 

частково успадкованими міфологемами як структурними одиницями міфу, що 

зберігають цілісність та смисл у різних контекстах [171, 8].   

Так, міфологема корабля, на думку Н. Коробкової, може втілювати 

«своєрідну програму духовного відродження українців, їхній власний шлях 

розвитку, з опертям на цінності справжні, вивірені часом» [102, 93]. 

Космогонічність цього образу полягає у його перебуванні на межі хаосу й космосу 

(море й суша), функції переходу між світами. «Аджарістан» пов’язує старий і новий 

світи, переходить з однієї епохи в іншу. Корабель також може виступати символом 

«спасіння, оновлення, захисту» [99, 178]. У межах цієї міфологеми органічно 

поєднуються гуманістичний пафос Прометеєвого міфу та космогонічна модель 

світобудови.     
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Аналізуючи культурний код, до якого звернувся автор, переконуємося, що 

його твір не є новим міфом. Доречніше буде говорити про палімпсестну будову 

тексту як специфічну рису літератури перехідної доби, яка увиразнилася через 

нашарування смислів, символів та кодів у текстах помежів’я доби «розстріляного 

відродження» й соцреалізму. У свою чергу прометеївський міф сприймається як 

інтерпретанта, що відкриває нові перспективи прочитання повісті, оскільки зв’язок 

художнього твору з міфом проектує текст на інтертекстуальну площину, унаслідок 

чого він безмежно розширює власну семантику. У цьому контексті видається 

слушним твердження Л. Сауленко: «нова культура говорить про себе старою 

мовою – мовою міфу» [171, 19].   

Кітчеве перекодування будь-якої міфологеми має на меті спрощення тексту, 

надання йому загальнодоступного забарвлення й у підсумку призводить до 

збіднення мистецьких засобів, трафаретності зображення. Разом із тим 

переосмислення Лесем Гомоном загальновідомого міфу на базі ідеологічно-

тоталітарної доктрини підсилює ідеологічний складник тексту, немовбито 

вкорінюючи його в площину одвічних цінностей; сприяє не так констатації 

потворності сучасного митцеві світу, як виявленню деяких космічних, вічних 

начал, незримо присутніх у Всесвіті. Створення кітчу дає письменнику невичерпні 

можливості для ідеологізації та посилення дидактичної функції художнього твору 

– вочевидь, цього й домагався Лесь Гомін, звертаючись до прометеївського міфу. 

За переконливим твердженням В. Хархун, «радянський тоталітаризм позиціює 

“нову людину” як утілення радісної праці, безсмертного колективу, світлого 

майбутнього й модифікує для її репрезентації формулу позитивного героя» [204, 

24], а відтак, помічаючи риси «концепції героїчного» у змалюванні співвідносного 

з образом Прометея «Аджарістану» й позитивних персонажів твору, правильно 

буде міфопоетичний складник повісті «Велетень з хворим серцем» прочитувати як 

прояв радянського героїчного міфу з ознаками кітчу [59, 99]. 

 

 

 



160 
 

4.2. Зразки фабульної прози у зрілій творчості Леся Гомона 

 
4.2.1. Феномен українського кордоцентризму в повісті «Куточок серця» 

  
«Куточок серця», видрукуваний 1932 року, попри типову для прози того 

періоду фабулу й беззаперечну наявність окремих кітчевих рис, побудований за 

цілком оригінальними для творчості Леся Гомона художніми принципами. У 

повісті, заслонюючи канонічні ідейні домінанти – колективізацію, колгоспи, 

розкуркулення, на перший план проступають експресія й тонкий психологізм 

у змалюванні персонажів. Сюжет тут складніший і серйозніший, порівняно з 

ранніми творами літератора, але й доля «Куточка серця», «криміналізованого» 

тоталітарним режимом, в історії вітчизняного письменства та житті його автора 

куди більш драматична.   

Головний герой твору – секретар партколективу заводу імені Сталіна Гнат 

Хвоя – як повірений від обкому їде до села Чагарники. Його завдання й 

повноваження скеровані на ефективне проведення в районі засівної кампанії. 

Дорогою Хвоя знайомиться з Марком Степняком – рільником, членом управи 

чагарницького колгоспу, й дізнається про «фокуси» [40, 103], що відбуваються в 

селі з волі голів колгоспу й сільради. Після приїзду Гнат переконується в 

доцільності свого втручання, проте стикається з організованим опором цілої банди 

– місцевого керівництва і бухгалтера колгоспу, які з року в рік розкрадають 

колгоспне майно, ретельно маскуючи це подвійною бухгалтерією. На Хвою 

чекають неабиякі випробування: спроби підкупу та зваблення через спокусницю-

доярку, очорнення в очах місцевого населення як пияка й бабія тощо. Коли голова 

сільради Ціммерман і голова колгоспу Руденко усвідомлюють, що всі їхні зусилля 

з дискредитації робітника-комуніста були марним, задумують його просто вбити – 

як зайвого й небезпечного свідка їхніх злочинів. Утім спритний уповноважений 

вислизає з їхніх рук. Твір має передбачуваний фінал: викриті й покарані винуватці, 

призначене нове керівництво, створений партосередок, вчасно й ефективно 

проведена засівна, більше того – усе суспільне життя в Чагарниках відтепер 
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контролює партія. Але найцікавіше у творі – це сюжетна лінія кохання Гната Хвої 

та Катерини Степняк, дружини члена управи колгоспу, окреслена вже в зав’язці 

сюжету й надалі проведена паралельно з лінією боротьби за колгосп.  

Стосунки, що спочатку видаються просто дружніми і проявляються через 

турботу Катерини про Гната, котрий оселяється на час свого відрядження в родині 

Степняків, та увагу і щире захоплення гостя духовною (!) красою хазяйки, невдовзі 

ускладнюються сердечними муками Хвої, його раптовими «образами» на теплі 

стосунки подружжя, зокрема зустріч Катерини з чоловіком після тривалої розлуки: 

«У грудях нило глухе невдоволення, що його особисте життя не склалося, що він 

так от і не зазнав таких-о зустрічей з другом-жінкою, у міцно складеній родині» 

[40, 110–111]. Секретар обкому зазнає меланхолійних нападів, тужить за власним 

щастям. Його скорботний настрій тільки посилюється, коли чує від дружини Марка 

Степняка болісні слова: «Та ви ж як дерево без цвіту, без плоду! Так же людині не 

годиться. Худоба й та парується, а людина…» [40, 123]. Сентенція, висловлена 

Катериною поки що без жодного натяку, зі щирим жалем, вражає старого парубка 

в саме серце, – він наче прокидається зі сну й занурюється в безодню своєї самоти: 

«Осінні ночі, повні смутку й жалю, повні відбуяної радості, сповиті тихим сумом 

по сонцеграннім життю повнокровного літа <…>, коли так глибоко, до самого дна 

серця, проймає всього неосвідомлена туга. <…> Хочеться знайти когось, хто б був 

близький, чулий і теплий… Сісти коло нього, занурити лице йому на грудях, і щоб 

м’яка, тепла дружня рука гладила ніжно-ніжно по голові. <…> І тоді <…> пив би 

дружбу, глибоку, ніжну, й слухав би пісню осені <…> забув би на хвилю турботи 

дня, одклав би якнайдалі самого себе й сам на сам з любим дорогим другом – пожив 

би своїм куточком серця» [40, 124]. Так уперше з’являється метафора «куточок 

серця», котра, фігуруючи в назві твору, експліцитно вказує на його емоційно-

чуттєве спрямування. 

Дослідниця Л. Войтків твердить, що «у серці є свій лад, своя артикуляція 

рухів, які, звісно, несумірні з розсудковим аналізом і виглядають по відношенню 

до розсудку чимось ірраціональним. Концепт “глибоке серце” (або “глибина 

серця”) містить відверто екзистенційний вимір, оскільки фіксує щось найістотніше 
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в людині, таке, що не піддається редукції до інших підстав. Він ніби натякає на 

людську справжність, істинність і тримає тонус протистояння поверхневому, 

несправжньому, ушкодженому» [22, 11]. Вочевидь, саме на цьому найістотнішому, 

людському, справжньому, істинному в образі Гната Хвої та його серця й акцентує 

Лесь Гомін. 

Зародження близькості між чоловіком і жінкою змальовано у традиційній 

системі координат соцреалізму: працівницю колгоспу й уповноваженого обкому 

поєднує передовсім спільна робота. Вельми тенденційно, на наш погляд, мовиться 

про появу закоханості Катерини у Хвою: спочатку жінка сприймає його виключно 

як високого чиновника, але поступово увічливе офіційне ставлення переростає у 

щире захоплення – насамперед ученістю гостя: «Освічений… От би з таким жити! 

Видно було б, як удень…» [40, 166]. Хвоя для Катерини – ідеал, недосяжна висота; 

жінка й не мріє йому сподобатися, не підозрюючи зовсім, як уплинула на комуніста 

й перевернула його світогляд: «Хвої боляче бути сухим деревом» [40, 124]. 

Зрештою почуття дисциплінованого, звиклого контролювати себе чиновника 

оприявнюються під час його раптової хвороби. Катерина не відходить від ліжка 

хворого, а той, марячи, висловлює те, чого, можливо, ніколи не сказав би свідомо: 

«Моє серце <…> зліплене з криці. Лише один куточок встелено в йому єдвабом і 

оксамитом. Там має осісти любов. Велика. Солодка. Дужа. <…> Той куточок жде 

цієї любові. І ти можеш увійти туди і знайти ту ніжність. Це кажу я тобі, бо ти маєш 

серце, Катерино…» [40, 150].  Серце, а не розум керує тепер Хвоєю, і такої ж 

сердечності він вимагає від розчуленої цим зізнанням Катерини. «Моя ніжність 

росте й розпирає бетонові стіни мого серця. Вони тріскаються й гудуть болем. <…> 

У моєму серці є куточок, де стоять квіти… Ти прийдеш, Катерино, й зогрієш 

ніжність коханням. З того пом’якшає моє серце й любитиме тебе» – після цих слів 

жоден із них уже ніколи не зможе жити, як раніше. 

Для дружини й матері двох дітей починається період сумнівів, ревнощів та 

відчаю. Автор виправдує свою героїню, скупо, але яскраво змальовуючи історію її 

заміжжя й подружнього життя: «На бігу зустріла Марка, між ділом-роботою 

сказали одне одному скількись слів. Він посватався. <…> Одружилися. До року – 
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дитина. Далі померло. А там ще одно, ще… упряглася, як віл у ярмо» [40, 161]. І 

тепер вона розуміє, що насправді не кохає свого чоловіка; усвідомлює, що ніколи 

не чула від нього таких слів, як від Гната, не знала такої ніжності. Поступово 

Катерина наближається до найважливішого рішення у своєму житті: вона готова 

відгукнутися на пристрасне почуття Хвої й полишити чоловіка назавжди. Власне, 

цим і закінчується повість – від’їздом закоханої пари до міста, до нового життя, 

туди, куди їм обом шлях указало серце. 

Такий щасливий фінал – контроверза навіть на тлі оптимістичної літератури 

1930-х років, адже наявна несправедливо ображена сторона – Марко Степняк, 

чоловік Катерини, чесний колгоспник і трудівник, сімейний затишок якого було 

вщент зруйновано втручанням міського партійця. Лесь Гомін дещо неприродньо  

зображує реакцію Марка на вчинок Катерини: зазвичай рішучий, із характером, той 

цілковито «розкисає» та ледь не благає невірну дружину не полишати сім’ю: «Не 

сором мене перед людьми… Він швидко поїде… вдома поговоримо про це»  

[40, 211]. Але жінка непохитна, вона уже зробила свій вибір. Хвоя ж в останній 

розмові з рільником констатує: «Ти програв бій серця, і це туманить тобі радість 

перемоги нашої спільної» [40, 211]. У цих словах немає зловтіхи чи пихатості, йому 

навіть жаль Марка, проте серце – не розум, воно егоїстичне. Тому Хвоя задля 

власного щастя «домовляється» зі своєю совістю, доручаючи членам 

Чагарницького партосередку наглядати за Марком, виявляти «людяність», 

«чуйність», «цікавитись <…> людським серцем» [40, 210].   

Закохані забирають дітей і їдуть до міста – так вони досягають особистої 

гармонії, керуючись велінням серця, а не практичного розуму. Жоден осуд не 

здатен їх зупинити, адже у своєму почуттєвому пориві вони не бачать порушень 

моралі, діючи щиро й чесно, за взаємною згодою. Таким чином письменник мовби 

випробовує норми радянської суспільної етики, а його персонаж Марко Степняк 

смиренно приймає нові реалії свого життя [60, 45]. Аналізуючи подібні зразки 

алогічності, суперечливості тоталітарної свідомості радянських героїв (бінарні 

опозиції), Л. Сауленко називає їх «рудиментарними рисами», які, попри явну 

розбіжність з «канонічним» типом нової людини, в системі міфологічного 
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мислення сприймаються як «несуперечливі», й визначає цей феномен як 

«діалектику героя» [171, 124].       

Невдовзі Лесь Гомін дорого заплатить за своє «неканонічне» змалювання 

типу радянського службовця: повість «Куточок серця» (як і втрачений на сьогодні 

роман «Дружба») визнають «ворожою», а його заарештують за «систематичну 

контрреволюційну агітацію з питань колгоспного будівництва та національної 

політики» та «просування націоналістичної троцькістської ідеології» [5, арк. 48-

50].  

Важливо наголосити, що звернення до серця – сховища духовності й 

людяності – засвідчує кордоцентричне начало як специфічну рису поетики митця, 

котра підносить аналізований твір на загальнолюдський ціннісний рівень. 

Примітно, що ця риса притаманна художньому творові складної та суперечливої 

доби з її псевдометодом соцреалізму – тиражуванням схематичності, плакатності, 

спрощенням глибинного й вічного до злободенного та примітивного. Повість Леся 

Гомона психологічна й почуттєво багата. В образі Гната Хвої він показує 

роздвоєння людини між партійним обов’язком та особистими почуттями (як у 

новелі «Я (Романтика)» М. Хвильового), проте цей конфлікт не спричинює 

трагедії, адже серце персонажа перемагає над його розумом. Лінія кохання 

Катерини та Хвої підпорядкована кордоцентричному принципу розвитку: 

незважаючи на різницю у віці, соціальному статусі, освіченості, навіть на заміжжя 

героїні й наявність у шлюбі дітей, і партійний діяч, і селянка повністю віддаються 

почуттям, відкидають усі розумні доводи й міркування, а відтак підтверджують, що 

серце є основою української ментальності й усякчас відіграє вагому роль.   

Кордоцентризм як течія вітчизняної філософії бере початок від творчості 

Г. Сковороди й надалі тісно пов’язується з іменами як мислителів, так і 

письменників – Т. Шевченка, П. Куліша, Лесі Українки та ін. Наразі про нього 

кажуть як про світоглядну детермінанту нашого народного менталітету [179, 70], 

уточнюючи: «…поняття це означає, що в житті людини, в її світогляді основну роль 

мотиваційну і рушійну відіграють не розумово-раціональні сили людини, а скоріш 

сили  її  емоційного  почуття,  або <…> сили  людського  серця» [227, 402]. 
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Літературознавці кордоцентризм ототожнюють із «філософією серця» й бачать 

його елементом ментальної свідомості; називають серце «центральним образом 

літератури» [123, 698] й уважають, що на початку ХХ століття саме перетин 

європейської «філософії життя» з українською «філософією серця» став підґрунтям 

для виникнення українського модернізму [123, 698].  

У теоретичній концепції Я. Гнатюка мовиться про кордоцентричну 

парадигму української філософії, розглянуто різні аспекти цього феномена: 

історико-філософський, онтологічний, гносеологічний, антропологічний, 

аксіологічний, соціально-філософський, історіософський, етичний [30, 10]. Утім 

досі немає злагодженого тлумачення понять «кордоцентризм» і «філософія серця», 

хоч більшість учених схиляються до ототожнення їх. Окремі дослідники 

визначають кордоцентризм і як спосіб пізнання, що «полягає в осягненні людиною 

навколишнього світу й самої себе не стільки мисленням (“головою”), скільки 

“серцем” – емоціями, чуттями, здоровим глуздом» [49, 470]. Д. Чижевський бачить 

«філософію серця» «характеристичною для української думки», досліджує її як 

рису української ментальності [211, 23]. Я. Гнатюк синтезує поняття «філософія 

серця», котре наголошує на етноментальних характеристиках української 

філософії, та поняття «кордоцентризм», яке фіксує інтелектуальну ідентичність 

української філософії [30, 10]. Помічаємо, що вчені різних епох тлумачать 

кордоцентризм головно у трьох вимірах: інтелектуальному, ментальному, 

психологічному. Таке потрактування робить очевидною можливість екстраполяції 

цього філософського прямування у словесну спадщину будь-якого етапу 

українського літературного процесу. Отож, кордоцентризм у літературі трактуємо 

як «філософію серця», елемент української ментальної свідомості, котрий проявляє 

себе в художніх творах на різних етапах літературного процесу через конфлікт 

розуму і серця, внутрішнє дисгармонійне роздвоєння персонажів, які намагаються 

серцем осягнути аксіологічно-онтологічні виміри свого існування.    

Зауважимо, що терміни «філософія серця», кордоцентризм традиційно 

застосовують до літератури бароко й романтизму; ми ж задіємо цей понятійний 

апарат для аналізу художнього тексту 1930-х років, адже дихотомія «розум – серце» 



166 
 
не втрачає актуальності впродовж усієї історії людства. Так само й дисгармонійне 

роздвоєння властиве персонажам творів різних художніх напрямів, зокрема і 

«пролетарської» доби [60, 45] .  

Усе ж аналізована повість у міру тенденційна, а любовна історія в ній 

(злободенний для 1930-х сюжет) крізь призму кордоцентризму сприймається лише 

як тло для розкриття образу Гната Хвої та його стосунків із Катериною.  

Отже, «Куточок серця» – це твір про кохання, конфлікт розуму й серця, 

пошук гармонії в непростому повсякденні 1930-х років. Автор висновує, що 

людина здатна досягати гармонії у власному «куточку серця», і звідси лише крок 

до євангельської заповіді Христа: «Царство Боже всередині вас» (Лк.17:20-21).  

 

4.2.2. Апокаліптичні візії в романі «Голгофа» 

 
Найбільш вдалий у художньому плані роман Леся Гомона «Голгофа» (1930-

ті рр.) написаний на основі реальних подій, що мали місце на півдні України та в 

Молдові на початку ХХ століття. Попри гучно акцентовану літературною 

критикою його антиклерикальність і сатиричний пафос, твір є справжнім шедевром 

української авантюрно-пригодницької прози та майстерно порушує гострі питання 

як побутового, так і онтологічного характеру.     

Зауважимо, що однією з яскравих рис літератури 1920–1940-х років був 

апокаліптичний або й містичний складник мотивно-змістового поля твору, 

зумовлений суспільною атмосферою тривоги та зневіри (не викликає сумнівів 

поширена серед дослідників думка про те, що «перехідні епохи характеризуються 

катастрофічністю свідомості та актуалізацією апокаліптичного настрою» [152, 5]). 

«Апокаліптику» як метажанр та її вияв у вітчизняному письменстві досліджували 

О. Антофійчук, Т. Гребенюк, Т. Гундорова, О. Когут,  М. Кудрявцев, А. Нямцу, 

Г. Мережинська, О. Ставнича, О. Турган та ін. Зокрема, О. Когут стверджує, що 

апокаліптичні наративи й фантастично-містичні візії – питома ознака літератури 

порубіжного періоду [91, 73]. Підтвердженням слугують драми Б. Брехта, Г. Ібсена, 

Е. Йонеску, Лесі Українки, В. Шекспіра; поеми Д. Аліг’єрі «Божественна комедія», 
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А. Ахматової «Реквієм», О. Блока «Дванадцять», А. Міцкевича «Дзяди», 

Т. Шевченка «Великий льох»; романи В. Барки «Жовтий князь», М. Булгакова 

«Біла гвардія», І. Буніна «Прокляті дні», В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»,  

А. Камю «Чума», Б. Пастернака «Доктор Живаго», Л. Толстого «Війна і мир», 

Ф. Достоєвського «Брати Карамазови»; лірика Й. Бродського, Дж. Донна,  

Т. Осьмачки, В.Стуса та ін. О. Ставнича підтримує тезу про звернення до 

апокаліптичної тематики як мистецьку традицію кризово-перехідних етапів в 

історії людства, засобом якої посилюється смислова глибина художнього твору; 

зазначає, що усталеним в апокаліптичній літературі є трактування сучасності як 

регресії до невідворотної світової катастрофи, наявність моральних настанов, 

пов’язаних зі Страшним Судом; лінійне сприйняття історії, глобальний 

катастрофізм [182, 145].      

Також важливо наголосити, що, хоч пореволюційний період в Україні 

позначився стрімким відхиленням від вірувань і традицій, згодом замінених 

псевдоідеалами, що унеможливлювали існування культового, християнського в 

культурі загалом і літературі зокрема [115, 107], релігійні мотиви не зникли зовсім 

з письменства, а набули нового потрактування.  

У «Голгофі» представлено широку панораму життя різних верств населення 

передреволюційної Балти – тоді молдавського міста, а нині одного з північних 

райцентрів Одеської області. Система персонажів твору надзвичайно розгалужена 

– вочевидь, автор прагнув охопити увагою весь суспільний загал початку століття. 

Є тут селяни й міщани, духовенство й чиновники-урядники, багатії та останні 

жебраки, й доля кожного з них так або так пов’язана з одним із найвидатніших 

аферистів південноукраїнських та бессарабських земель минулого століття – Івана 

Левізора, чи то пак «святого» Інокентія Балтського. Цей винахідливий, спритний 

брехун і шарлатан примудрився зробити кар’єру й поліпшити власне матеріальне 

становище небувалим досі злочином – розігруванням із себе святого провидця й 

чудотворця. Обман йому вдалося провернути просто під надзором вищого 

церковного керівництва, а хабарами, шантажем, змовами з чиновниками на 

тривалий час домогтися і прихильності Святійшого Синоду – вищого церковного 
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органу управління. Цікаво, що описані перипетії – правдива історія, про яку 

пам’ятають очевидці, а незаперечним доводом діяльності Левізора є Свято-

Миколаївське братство Райського Саду в селі Куйбишевому (нині с. Липецьке 

Подільського району Одеської області) – неканонічна община вірян, які сповідують 

учення Інокентія Балтського [61, 235].   

За своєю суттю «Голгофа» складний і неоднозначний твір, що зумовлено як 

поліфонічністю часу її написання (багатоголоссям художніх напрямів, течій, 

естетичних віянь), так і трагічністю історичної та власне авторової долі (його 

більшовицькою активністю, особистою участю в деяких операціях НКВС, що 

давали новий матеріал для творчості). Дослідниця О. Мазуренко справедливо 

твердить, що рання проза Леся Гомона «перехворіла» тогочасними хибами – 

схематизмом і шаблонністю образів [130, 282], і цьому є об’єктивне пояснення, як-

от членство митця у творчих спілках, дух і стилістика доби.  

Радянські критики вважали «Голгофу» повчальною для пролетарів історією 

про попів-облудників, «пропагандистським романом про антисуспільну злочинну 

діяльність секти інокентіївців» [213, 190], але в наш час доречніше наголосити, що 

в основі твору лежить проблема переосмислення людиною моральних цінностей 

у пору катастрофи й цілковитої руйнації узвичаєного життєвого укладу. Як 

спостерегла Т. Гундорова, соцреалізм на своїх початках використовував відкриття 

раннього модерну, зокрема принципи «пролетарського неоромантизму», про який 

почала говорити критика вже на межі ХІХ–ХХ століть, протиставляючи 

революційний і декадентський типи неоромантизму [52, 20]. Революційно-

неоромантичне художнє освоєння дійсності здійснює і роман Леся Гомона, 

маскуючи його антибуржуазною тематикою і сатирою. І. Дузь уважав, що саме 

пафос викриття, життєва правда, висока художня майстерність визначили вагоме 

місце «Голгофи» в українській літературі першої половини ХХ століття [70, 237]. 

Натомість політичну пристрасть, злободенність і войовничість цього роману, як і 

всієї творчої спадщини Леся Гомона, учений пов’язував зі складною життєвою 

ситуацією майстра слова – армійця, інструктора всеобучу Київського окружного 

військового комісаріату тощо [70, 235].    
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Центральний мотив роману – апокаліптичний: герої передчувають кінець 

світу для всіх і страшну Божу кару, а ще кожен із них терпить гніт особистої 

трагедії, марно прожитого життя, розбитої долі. Такі настрої, вочевидь, спричинило 

й учення Інокентія, адже новоявлений “утілений Бог” передрікає жахливі події 

всесвітнього масштабу. Щоправда, початок Апокаліпсису проповідникові 

доводиться кілька разів відтерміновувати, проте “відстрочки” кінця світу не 

зменшують довіри до нього маси прихильників [223, 58]. Він радить людям 

заздалегідь щиро «покаятися», що означає невідкладно ліквідувати свій статок і 

переселитися до Балтського монастиря: «Зречемося земних благ, зречемося свого 

добра, бо недалеко той час, коли кара господня спаде на нас і ніякі добра не 

врятують грішників. Зараз ми маємо нагоду вмилостивити господа жертвами на 

його храм» [37, 47]; «… пам’ятайте, заробити прощення каяттям можна. 

Спокутуйте ділами, угодними богу, потрудіться на честь обителі, де душам вашим 

спокій даровано. Не хоче бог загибелі вашої» [37, 108]; «Горе, горе грішникам, що 

не вклоняться мені. Горе тим, хто занедбає слово моє. Моліться, моліться і ждіть 

страшного суду божого! Моліться і йдіть до мого саду райського, землі обітованої, 

далекої від влади царів нечестивих, влади їхньої грішної. Амінь» [37, 195].  

На думку І. Бурлакової, Апокаліпсис у літературі проявляється не лише на 

рівні мотиву кінця світу (глобальної катастрофи, пророкованої Святим письмом), а 

й на рівні метафізичному – через деформацію душі людини, викривлення її уявлень 

про світоустрій [12, 434]. Особливо виразно це простежується в образах Соломонії, 

Домахи, Катінки, Герасима Мардара, Семена Бостаніку, Василя Синики з роману 

Леся Гомона – селян, міщан, ремісників, котрі демонструють химерний 

калейдоскоп трагічного буття українців початку ХХ століття. Кожен із них 

пройшов свій нелегкий життєвий шлях, зазнав моральних потрясінь, виснажився 

як особистість, цілковито розчарувався у всьому, що було близьким і дорогим. 

Кожен учинив не один злочин, страшний гріх – убивство, інцест, сімейну зраду, 

крадіжку, і наразі гніт цих учинків важким ярмом душить їх, позбавляє радості й 

бажання жити. Совість, якою були наділені від народження ці персонажі, подеколи 

все ж проступає через їхню затьмарену впливом Інокентія свідомість і проказує, що 
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нечестивцям немає прощення. Тоді вони з острахом чекають свого власного 

Апокаліпсису – не лише смерті фізичної, а одкровення, усієї страшної правди про 

себе, яку їм навіть не вистачає сміливості осягнути.  

Гнітюче передчуття Апокаліпсису передано в романі й через описи натовпу, 

який постає містким узагальненим образом всього темного, зацькованого люду 

України й Молдови. Дослідники одностайні в тому, що Лесь Гомін був тонким 

знавцем мовних скарбів і витонченим стилістом [130, 283]. Тож, використовуючи 

яскраві епітети, цікаві метафори, розлогі порівняння, гіперболізуючи риси 

описуваної дійсності, він змальовує саме єство простого народу, його думки й 

переживання на межі століть.  

Доволі промовистою груповою замальовкою є сцена канонізації Феодосія 

Балтського: «Шуміла Балта шумом тривожним. З гори від вокзалу глянеш – 

бурхливе море люду товпиться. Майдан перед монастирськими ворітьми кіньми, 

возами заставлений. Дишла вгору, як свічки, стоять, а на дишлах шатра 

понапинали. У шатрах люд геть засмажений у дорозі; з усієї Бессарабії сюди 

поз’їжджалися сьогодні молдавани та інші народності, благодаті ждуть. Від 

скупчення дихати трудно. Воли з незвички бути на людях несамовито ревуть, 

витягши шиї; коні нервово переступають з ноги на ногу, іржанням тривогу в повітрі 

будять. Діти вередливо плачуть, просяться, на них гримають старі. Вигуки 

перекупок клекочуть, смаченики різні лоскочуть ніздрі, а безугавний мінорний 

дзвін у церкві обухом гатить по голові, рве, шматує серце» [37, 44]. Цей опис 

засвідчує полінаціональність та соціальне розмаїття вірян, котрі очікували яви, а 

також відобразити масштабність події в межах провінційного містечка. Водночас, 

атмосфера очікування далека від традиційного лубочного малюнку, коли всі 

плачуть від «благодаті» та «святості», оскільки цей натовп перебуває в майже 

істеричному напруженні, його гнітить усвідомлення своєї гріховності та 

передчуття неминучої кари: «Каяття, нарікання шматували душу селянську темну. 

Пригадувалися давно забуті історії гріховні, що за них відплату аж у теперішній 

скрутний час бог наслав. Страшний час ось-ось настане. Шепіт молитов терпко 

проходив поза шкіру; плач холодом серце бере, дражнить нерви, натягує їх, як 
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рвучкі струни на скрипці, каламутить мозок» [37, 44]. Апокаліптичного суду й 

розплати, а не благодатного очищення й зцілення чекають змучені люди.     

Посилюючи експресію тексту, автор звертається до натуралістичних 

штрихів: «І раптом страшне, нелюдське скиглення, виття, прокльони. То в корчах 

бився епілептик, що не витримав цієї напруги, запізнившись, вив, стогнав, благав і 

слав прокльони тому богові, якому приніс сюди своє здоров’я. Блюзнірська лайка 

рвалася зойками вгору й збивала бурунами хвилі психічних розладів. Обличчя 

присутніх крилися зеленню. Жах колотив натовп, і він ще щиріше упадав перед тим 

чимсь, воля якого була бити в корчах ці  свої нещасні жертви» [37, 45]. А напруга 

дедалі росте: «…стихло все перед плачем тисяч. Змовк вітер перед тугою маси. 

Вмерло повітря і не колишеться, лише плач тугою полонить серце, туманить день. 

Це плаче село, в сльозах злидні виливаючи! Плаче народ, виплачуючи віковічну 

недолю. <…> Плаче цілий край поневолений, визискуваний» [37, 46]. Слід 

зауважити, що експресивність та натуралістичність тексту належать до основних 

поетикальних особливостей роману, оскільки сприяють максимально точному  

відтворенню жахів інокентієвського «раю», визначають вектор рецепції «Голгофи» 

як антирелігійного твору.   

Кульмінацією сцени стає проповідь Інокентія, виголошена несподівано для 

прочан рідною їм молдавською мовою, тоді забороненою в Російській імперії. На 

початку шляху «чудотворця» саме мовне питання забезпечило йому підтримку й 

довіру народу: «…зрозуміла юрбі молдавська мова, яку вперше чули бессарабські 

селяни з вуст духовного отця, справляла глибоке враження, глибокі борозни клала 

в свідомості, переповнювала серця жахом, покорою і відданістю» [37, 47]. І ось 

юрба, нажахана страшним апокаліптичним майбутнім, вітає свого пророка, вбачає 

в ньому єдине спасіння від невідворотного гніву Божого: «Довіряємо тобі душі 

наші й життя наше грішне! Молись за нас, отче!» [37, 47]. Такі прояви релігійного 

екстазу згодом були названі дослідниками «балтським психозом» [184, 198].  

О. Ставнича, розглядаючи апокаліптику як специфічний метажанр, у якому 

кінець світу є тематичною або смисловою домінантою, а модусами його втілення – 

низка міфологем (усесвітнього потопу, пришестя Месії, Страшного Суду), символи 
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й окремі міфізовані нарації (мотив виродження нації, альтернативні варіанти 

історії) [182, 145], вирізняє літературні твори, у яких проблематика комплексно 

передана через фокус концепту апокаліптичності: 1) міфологему-інваріант кінця 

світу, його смислові й сюжетні варіації, лінійне розуміння часу, поняття гріха й 

відплати; 2) виняткову експресію й динаміку екзистенційного жаху перед «нічим», 

трансцендентну глибину соціальних виявів трагедії [182, 145]. Ці риси добачаємо і 

в романі Леся Гомона, однак його художній арсенал зображення апокаліптичних 

настроїв і мотивів ще більш розгалужений: 

       - висока емоційна наснаженість розповіді; 

       - індивідуальне авторське осмислення біблійних образів (Богоматері, Сина, 

Христа) і концептів (святості, милосердя) з метою відображення дегуманізації 

соціуму; 

       - публіцистичність, плакатність;  

       - гіперболізація;  

       - функціонування концепту гріха на мікро- і макрорівнях твору.  

Зауважимо, що Л. Баніта, акцентуючи  динамічність, гостросюжетність та 

яскравість образів-персонажів «Голгофи», відзначає: «є ще одна риса, що 

прикрашає творчість Леся Гомона. Це – мова твору. Так писати, як він, може тільки 

письменник, якого надихає невичерпне джерело багатств рідної народної мови» [6, 

3]. В ідейно-тематичній площині однією з домінант «Голгофи» є показ руйнування 

або перебудови естетичної й етичної систем цінностей як окремих персонажів, так 

і людства в цілому. Гротескний образ «раю», підсилений натуралістичними 

картинами, гіпертрофоване зображення емоційної напруги жертв Інокентія – 

збезчещених жінок та зраджених чоловіків, – акцентування дегуманізації, 

духовного занепаду суспільства увиразнюють факт звернення автора до 

експресіоністської поетики, котра переважає над «ідеологічно правильною» темою 

твору та екстраполює «Голгофу» у площину модерністських художніх пошуків.      

Отже, роман «Голгофа» – складний і багатогранний твір, досі належно не 

прочитаний і не оцінений вітчизняним літературознавством. Як і епохальні епічні 

з’яви ХХ століття – «Жовтий князь» В. Барки, «Марія» У. Самчука, «Вершники» 
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Ю. Яновського тощо – він оповідає про страшну трагедію людини й народу на межі 

епох, про буремний період пошуків істини й намагання не втратити себе 

у круговерті довколишнього зла, що й складає неперехідну значущість твору [61, 

241]. 

 

4.2.3. Антропоцентризм і поетика гуманізму у романі «Люди» 

 
«Усі наші питання продиктовані людськими мотивами, в усіх наших 

відповідях криється людське задоволення, усі наші формули пов’язані ниткою 

людських інтересів» [55, 148], – зазначав філософ та психолог В. Джеймс, 

аналізуючи концепцію гуманізму Ф. Шиллера, котра в подальшому складає 

підґрунтя Джеймсового прагматизму як філософського вчення про істину, її 

«генетичної теорії» [55, 46]. Джеймс вважає, що сенс світу є результатом творчої 

діяльності людини як способу набуття досвіду. Прагматичний / гуманістичний 

суб’єкт досвіду (власне людина) має змогу пізнати істину, разом з тим, Джеймс 

підкреслює відмінність прагматизму від емпіризму: прагматизм «не тяжіє до 

матеріалізму, <…> нічого не має проти вживання абстракцій» [55, 50], таким чином 

прагматизм відходить суто від осмислення фактів у площину абстрактних 

категорій, зокрема людського світогляду, що становить «поворот від 

структурально-феноменологічно зорієнтованого літературознавства до 

літературознавчої антропології» [133, 495]. Видається слушним твердження  

М. Марковського про те, що категорія досвіду «є основною антропологічною 

категорією, що описує людину, занурену в життя, яка намагається про це життя 

розповісти щось іншим для того, щоб інші могли її зрозуміти» [133, 501]. Звідси, 

на думку Н. Шляхової, «проблема правдошукання у мистецтві» [219, 28], яку 

можливо вирішити, згідно з антропологією М. Бахтіна, через «вживання» автора в 

героя, спробу стати на його місце: вживаючись у страждання іншого (за 

Марковським – занурюючись у життя), автор переживає їх «у категорії іншого», а 

повертаючись «у себе і на своє місце», словесно оформляє пережитий досвід (у 
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варіанті Марковського – намагається розповісти про життя), «завершує матеріал 

вживання» [7, 107].         

«Роман “Люди” написано просто, дохідливо, з великою любов’ю до людей» 

[70, 238], – так характеризує твір І. Дузь у публікації 1971 року. Зауважений 

досвідченим критиком гуманістичний пафос є ідейною домінантою цієї лебединої 

пісні Леся Гомона, що побачила світ уже після смерті її автора – 1964 року.  

В. Ван-Гог наголошував, що найбільшим мистецтвом уважає передану 

у творі «любов до людей» [14, 8]. Н. Шляхова розглядає любов як «утвердження 

іншої людини (і себе), а отже, й конкретної, втіленої в людині істини» [220, 87]. 

Екстраполюючи це міркування в площину художньої літератури, дослідниця 

Н. Осташко відзначає як один із базових критеріїв художності творів їхній 

гуманістичний потенціал: «Усі ж – без винятку! – класики  світової літератури є 

гуманістами. Вочевидь, людство свідомо, а то й підсвідомо – на рівні інстинкту 

самозбереження – відчуває духовну потребу у творах із потужним гуманістичним 

потенціалом. Таким чином обумовлюється аксіологічна значущість 

гуманістичного начала в літературі» [148, 4].  

Примітно, що гуманістичний пафос проявляється лише на пізньому етапі 

творчості Леся Гомона. Але ж у романі мовиться про роль інтелігенції у Великій 

Вітчизняній війні, а отже, культурний контекст початку 1940-х – 1950-х років 

відчутно вплинув на процес його написання та змістову організацію. Над твором 

митець безпосередньо працював упродовж 1945–1948 років, утім редагуванням 

його займався до кінця життя (1958) [70, 236]. Зрозуміло, що роман шліфувався в 

умовах появи на світ масиву радянської літератури (зокрема й української) про 

війну. І якщо радянські критики розглядали художню мілітаристику часів Другої 

світової війни з ідейної – громадянсько-патріотичної й дидактичної – позиції, то 

сучасні літературознавці зауважують насамперед перетворення соцреалістичного 

мистецтва повоєнної доби на кітч, «де панують вдавана простота, оптимізм і 

монументальність» [51, 191], себто обирають цілком інший кут зору на твори цього 

періоду.  
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Соцреалістичний роман «Люди», присвячений дітям літератора, – типова 

реакція радянського письменника на події Великої Вітчизняної війни, канонічно 

вивірена канонічними митцями Радянського Союзу (Б. Васильєвим, Б. Полєвим, 

Олесем Гончаром, М. Рильським, К. Симоновим, О. Фадєєвим, М. Шолоховим та 

ін.), схвалена особисто Сталіним і партією. Єдина нестандартність його – в 

автобіографічності. Лесь Гомін жодного разу не називає місце подій, але очевидно, 

що йдеться про Ніжин, у якому й почув звістку про війну. Пряма апеляція до ще 

свіжої рани від пережитого додає твору людяності, зворушливості, подеколи й 

ностальгічного відтінку. Хронотоп роману охоплює лише перші місяці війни, плин 

подій відтворено в теперішньому часі з позиції очевидця, наративна система задає 

враження цілісної історії, збудованої з низки спогадів, осмислених із часової 

віддалі (як і було насправді).  

Зауважимо, що автобіографічність роману зумовлює також специфіку 

«ціннісної позиції позазнаходження» (Н. Шляхова) [218, 147] – автор має 

подивитись на себе очима іншого, «не виповісти своє життя, а розповісти про своє 

життя устами іншого» [7, 158]. Лесеві Гомону успішно вдається виконати це 

завдання за допомогою персонажа-науковця Хорла.  

Роман містить 57 розділів, які послідовно змальовують реалії 1941 року – 

найскладнішого періоду війни, часу сумнівів, зламів, зумовлених неочікуваним 

ударом у спину від «дружньої» Німеччини. Лесь Гомін, як і Олесь Гончар у творі 

«Людина і зброя», одним із перших в українській літературі показує не запеклі бої, 

партизанське підпілля, спалені села, а власне інтелігенцію, її внесок у спільний 

антигітлерівський рух. Увагу письменника привернули викладачі й студенти 

Ніжинського педінституту, їхня самопожертва й відданість державі, своєму вишу 

й народові. Автор героїчно осмислює події з метою прогнозованого виховання 

патріотизму, піднесеного ставлення до держави та її вождів, віри в перемогу добра 

/ партії / Сталіна / СРСР, уникнення будь-яких епізодів, які могли б кинути тінь на 

радянські цінності, що і є за естетичною природою кітчем [57, 74]. Попри це,  

Є. Прісовський відзначає, що «інтелектуальна насиченість твору поєднується з 
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драматичною напруженістю сюжету, що робить твір цікавим і захоплюючим»  

[158, 3]. Тематика роману охоплює такі змістові сфери: 

- провінційне містечко в перші місяці війни; 

- особистий внесок інтелігенції в боротьбу з німецько-фашистськими 

загарбниками; 

- доля навчальних закладів у роки війни; 

- участь молоді в радянському підпіллі;  

- героїзм радянського народу, його нескореність і відчайдушність.  

Піднесено-урочиста назва твору «Люди» – це найвища оцінка моральних 

якостей його персонажів; узагалі ж концепт «людина» набуває особливого 

звучання саме в післявоєнну добу. Лесь Гомін неодноразово, вустами кількох своїх 

героїв, висловлює ідею твору: «Це наші люди. Такі вони є» [41, 31] і пояснює цей 

відгук щирим захопленням і пошануванням величі співгромадян: «Капітан 

Оксанічев відчув у серці приплив того самого почуття, яке його щоразу навідувало, 

коли він був свідком вияву скромного героїзму простих, чесних людей. І в нього 

нічого іншого не знайшлося на похвалу розпорядності, спокою і мужності Хорла, 

як тільки одне:  

– Люди! Справжні наші люди!» [41, 86].      

Особливість роману – інтертекстуальність: автор уміщує цитати з «Енеїди» 

І. Котляревського, пов’язані із заголовком твору. Ці рядки зачитує доцент Хорло з 

книги, яка разом з іншим майном інститутської бібліотеки мала бути евакуйована 

далеко на Схід:  

«Війна! За нею – смерть, увіччя, 

Безбожність і безчоловіччя  

Хвіст мантії її несуть» [41, 18]. 

Патетичному «люди» – узагальненню гуманістичного та 

антропоцентричного начала твору – Лесь Гомін протиставляє презирливе 

«безчоловіччя» – уособлення антилюдської природи будь-яких збройних 

конфліктів і протистоянь, надто глобальних, як то Велика Вітчизняна (Друга 
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світова) війна. Гуманізм, за переконанням літератора, є невід’ємним складником 

світогляду радянської людини.  

Зі спогадів очевидців відомо, що 22 червня 1941 року, «відразу після 

оголошення війни, розпочалося розгортання шпиталю у корпусі інституту. <…> Як 

тільки розпочалась війна, всі навчальні кабінети зі своїм обладнанням були 

переміщенні в заздалегідь відведені приміщення у місті Ніжині» [69, 4]. Лесь 

Гомін, описуючи в романі процес евакуації інституту, відзначає особливе завзяття, 

із яким викладачі та студенти рятували матеріально-технічну базу: «…двотисячний 

колектив гув і метушився, як сполоханий рій бджіл» [41, 17].   

Т. Гундорова наголошує, що в повоєнній літературі посилюються «форми 

раціонального впливу та переконання» й особлива роль відводиться 

«пропагандистським кліше та кітчевим образам-символам» [51, 192]. Головний 

персонаж цих творів – позитивний герой, але, на відмінну від попередніх 

десятиліть, уже не революціонер (як, скажімо, у творах Миколи Хвильового), а 

безпосередній учасник радянської соціальної ієрархії, представник певної професії, 

активний громадський діяч, «соціалістичний будівничий, провідник і наставників 

[192, 28]. Його життєва мета – не лише самовіддана праця задля утвердження 

комуністичних ідеалів, але й прагнення поділитися досвідом, передати набуті 

знання молодшому поколінню. Так у літературі 1950-х років з’являється образ 

«учителя» – парторга, наставника, котрий, віддзеркалює «батьківський образ 

Сталіна» [51, 194]. Такими вчителями молодших поколінь, партійними 

провідниками стають у романі директор інституту Петро Петрович Житній та 

секретар обкому партії Андрій Антонович Веприк. Обидва персонажі уособлюють 

радянську владу на місцях, Житній – адміністративну, Веприк – мало не 

законодавчу (партійну). Кожен із них уважає святим обов’язком захист рідної 

землі, а також майна радянських людей. Щоб увиразнити їхню особливу роль в 

організації оборонних робіт, евакуації підприємств, інституту, населення, 

створення підпільних груп і партизанських загонів, автор наділяє їх схожими 

рисами характеру й навіть спільним минулим (у приватній бесіді чоловіки згадують 

«незабутній час справді романтичного побратимства, коли вони в період 
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громадянської війни, обидва дужі, веселі й безтурботні, ще тоді молоді комуністи, 

йшли пліч-о-пліч всю війну разом, не розлучаючись ні на день, не раз рятуючи 

життя один одному» [41, 91]). Ці образи наділені усіма рисами, притаманними 

героям-партійцям (класифікація У. Федорів): визнання беззаперечного авторитету 

партії, готовність до самопожертви, відданість революції, відсутність власного 

простору й інтимного життя, безапеляційна довіра до «вищої інстанції» [192, 28]. 

Важливо зазначити, що персонажі роману здебільшого мають реальних прототипів 

у викладацькому та студентському оточенні Леся Гомона, хоча, на думку А. 

Недзвідського, «прототипи тяжіли над художнім авторським баченням, знижуючи 

естетичний рівень твору» [143, 48].  

Житній і Веприк, як і аспірант Качан (шпигун Курт Клебер), садівник Дмитро 

Адольфович Бунге, австрійський німець, за своєю естетичною природою є 

плакатними образами, взірцями візуального кітчу (Т. Гундорова) – «мають 

однозначне і прозоре ідеологічне витлумачення та діють сенсорно, чуттєво, 

закодовуючи функцію масового мистецтва, яким стає соцреалізм» [41, 201]. Якщо 

директор і секретар обкому – ідеальні, зразкові герої, то два останні – вороги, яким 

властиві всі риси класичних лиходіїв. Різке протиставлення таких антиподів, яке 

дозволяє зробити чіткі висновки щодо їхньої сутності, – типова риса повоєнного 

радянського кітчу. Як зазначає У. Федорів, «культивування топосу ворога як 

загрози дало можливість розвиватися героєві, бо без ворога герой би не був героєм, 

тому цей образ став найбільш стійким образом радянської риторики, визначав її 

внутрішній баланс» [195, 257].   

Прикметою роману є зіставлення дорослого та дитячого світів, світоглядів, 

психологічних реакцій на руйнування сталого укладу й побуту. Так, на перший 

погляд, дія зосереджується в колі персонажів – працівників інституту, партійних 

діячів, військових, міліціонерів та ін. (Хорло, Граб, Житній, Веприк, Тернина, 

Цаль), але поступово рушіями сюжету стають діти – Коля Морозко, Сашко Зеро, 

Кузька ЗІС-І, Ігор Світлячок, Нечай, Перебийніс, Серьога Тенькало, Бату-хан, які 

виявляють таку ж активність, сміливість і винахідливість, як доросле оточення. 

Більше того – саме діти в романі Леся Гомона запідозрюють у Качанові шпигуна, 
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здобувають докази цього, хоч і вельми дорогою ціною (смертю Колі Морозка). Так 

письменник проводить мотив зв’язку поколінь, успадкування життєвого досвіду 

молоддю від старших, а воднораз продовжує літературну традицію змалювання 

завзятої боротьби молоді (на зразок молодогвардійців О. Фадєєва).  

Дослідник М. Липовецький писав, що в «Молодій гвардії» зійшлося багато 

тенденцій, котрі позначилися на культурі війни: «нова подоба ідеології, та новий, 

такий, що не вписується в ідеологічні схеми, досвід війни та, особливо, окупації» 

[120, 13]. Утім відомо про численні переробки О. Фадєєвим твору після різкої 

критики, висловленої особисто Сталіним, за недооцінку керівної й вирішальної 

ролі партії в організації роботи молодіжного підпілля. У підсумку з’явився 

«зразковий соцреалістичний роман» [120, 13], насичений мотивами «великої 

родини» й «мудрого батька», який скеровує молодь на правильний шлях. Однак 

друга редакція твору програє першій, оскільки етичну та художню цінність 

першодруку визначав героїчний пафос, зумовлений тим, що юнацтво, підлітки, ще 

школярі, спромоглися без усякого впливу з боку старших (партійних діячів) 

організувати масштабний і доволі успішний рух опору [120, 14]. Та якщо в роки 

війни така ініціативність, зокрема серед молоді, підтримувалася й заохочувалася, у 

повоєнну добу її вже сприймали як загрозу символічній (політичній) ієрархії – мало 

не прямий замах на авторитет партії та вождя. Й О. Фадєєв переписав свій  твір, 

урахувавши зауваження настільки чітко й майстерно, що, навіть попри художність 

і вимисел, «Молода гвардія» отримала статус першоджерела [68, 145], від якого 

походить як культ героїв-мучеників, так і переслідування прототипів персонажів-

зрадників [120, 18].  

Безумовно, Лесь Гомін був знайомий із твором О. Фадєєва, та не можемо 

безпомильно твердити, що замисел зобразити в романі дитячу підпільну 

організацію виник у нього під упливом російського колеги. Але спільне у творчих 

долях літераторів на етапі постання цих знакових текстів – вимушені шліфування 

й переробки їх на догоду критиці. І здається, Лесь Гомін мав достатньо часу й 

можливостей, щоб уникнути ідеологічних помилок, проте він цього не зробив. Як 

і в першій редакції «Молодої гвардії», на сторінках роману українського автора 
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бойовий «Союз розвідників», організований Кузькою ЗІС-І, постає як таємна,  

ніким із дорослих не контрольована спілка, члени якої прагнуть бути корисними 

загальній великій справі та ставлять собі неабияку мету – знайти і знешкодити 

німецького агента. Лише наприкінці твору діти розкривають дорослим свій секрет, 

і то лише задля того, щоб упіймати шпигуна, оскільки стає очевидною їхня 

безпорадність перед старшим і досвідченим супротивником. І хоч від цього 

моменту їх одразу «бере під крило» працівник КДБ капітан Муралов, ніщо не 

порушує «самостійності» дій «Союзу розвідників». Думаємо, це стало однією з 

причин того, що роман не пускали до друку тривалий час [57, 76-77]. 

Так, за часткової вписаності в канон соцреалістичного кітчу, роман Леся 

Гомона позначений пасіонарним освоєнням дійсності, зумовленим потрясіннями, 

які переживали письменники разом зі своїм народом. За надміру героїзованими 

персонажами бачимо ідеали тієї складної доби – зразкових директорів, секретарів 

партії, міліціонерів, військових, лікарів, педагогів, студентів, а також упізнаємо 

радянську дійсність перших місяців війни. Гіперболізована героїзація сприяє 

вивищенню гуманістичних цінностей, укріпленню життєдайного пафосу твору й 

віри автора в перемогу над ворогом.  

Окремої уваги заслуговують жіночі образи роману – Інна Павлівна Хорло, 

Галина Петрівна Лозова, Катерина Дмитрівна Варська, Віра Антонівна Сачок. Їх, 

попри численні відмінності, об’єднує прагнення понад усе бути корисними своїм 

чоловікам. Як відгомін образу Ярославни, знакового для української літератури 

архетипу вірної дружини й символу України-Русі, вони готової вирвати коханого 

навіть із пазурів смерті або ж загинути разом із ним.  

Так, Інна Павлівна, дружина доцента Хорла, «зразково акуратна, дбайлива та 

енергійна жінка, <…> любила його роботу, його інтереси, задля яких призвичаїла 

себе до частої самотності поруч з його кабінетом» [41, 7]. Це класичний образ 

жінки, яка присвячує себе родині, розчиняється у справах чоловіка – як «перший 

читач, критик, рецензент і порадник», але скромний, затінений. Зовнішня 

тендітність й інтелігентність Інни Павлівни не означає її безпорадності в 
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повсякденні, навпаки – з початком війни жінка демонструє сміливість, 

розважливість, спроможність на самопожертву [56, 70].     

Галина Петрівна Лозова, селянка за походженням, проводжає чоловіка-

добровольця на фронт. Вона вагітна, має маленьку дочку, тож могла б почуватися 

розгубленою, нещасною, покинутою, але це не про неї. Прощаючись із чоловіком, 

вона дивиться на нього «сухими гарячими очима» [41, 21], іде з ним поруч «мовчки, 

зосереджено» [41, 22] та обіцяє «ждати» [41, 23]. Щоб не впасти у відчай, жінка 

нагадує собі: «Галина-мати, ось хто я», та віддає наказ: «Буду, як він, без страху» 

[41, 23]. Якщо в образі Інни Павлівни (хоч у неї є синок Ігор) на перший план 

виведено архетипні риси дружини, то Галина Петрівна стає уособленням 

материнства у творі [56, 70]. Незважаючи на свій стан, вона їде до батьків у село, 

влаштовується на роботу в колгосп – ця безстрашна жінка ні на мить не 

замислюється про можливість евакуації у глибокий тил. Щоб заглушити свій 

смуток і тривогу, вона поринає в роботу, чим викликає повагу оточуючих, слугує 

для них взірцем. 

Катерина Дмитрівна Варська, «бліда і хвороблива жінка» [41, 179], 

репрезентує інший типаж: попри зовнішню тендітність, вона справжній борець, 

завзята й рішуча. Адже гідно підтримує у важку хвилину свого чоловіка, на якого 

покладено нові важкі обов’язки, демонструє стриманість та самовладання. Їй 

доводиться власноруч готувати родину до евакуації, збирати речі. Драматично 

змальовує автор почуття господині, вимушеної нищити свій домашній затишок, 

аби не залишити нічого на поталу ворогові: «Горять дитячі іграшки, які роками 

зберігалися в шафі в спеціальному ящику. Морщаться і спалахують дитячі зошити 

з малюнками старшого сина Володі, <…> одна по одній летять у вогонь ляльки 

померлої доньки Валі», а з ними – білизна, писемне приладдя, різні прикраси, пуфи, 

а над багаттям плаче згорьована жінка, «виливаючи в сльозах біль та образу, що 

осіли на серці за довгий час воєнних тривог і безсоння. Плакала з жалю до себе, до 

дітей, що сплять он одягнені, до попалених своїми руками речей. Плакала з 

безсилої злості до невидимого ворога, що спричинив усі її страждання» [41, 181].  
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Наймолодшою серед героїнь роману є Віра Антонівна Сачок, аспірантка 

Віталія Борисовича Хорла, «маленька, тендітна дівчина з кирпатеньким носом і 

серповидними бровами» та глибокими, «як вода в колодязі», очима [41, 113]. Віру 

поранило осколком бомби під час ворожого нальоту на місто. Хорло знаходить її в 

медичному наметі, і вихованка запевняє його крізь сльози, що плаче «з досади», 

адже не побачить тепер кінець роботи. Мимоволі вона згадує про капітана 

Оксанічева – розкривається лінія кохання між ними. Самотня юнка, якій нічого не 

заважало повернутися до рідні чи евакуюватися, закохується у військового і 

приймає рішення залишитися в місті й долучитися до оборонних робіт. Своєму 

керівнику вона говорить: «Я жила, мріяла цією роботою. Я встигла полюбити її. Я 

ж досі нічогісінько ще справді серйозного не робила! Це ж, коли хочете, 

романтика…» [41, 114]. З’являється сенс її існування, підсвідомо пов’язаний із 

можливістю бути поряд з коханим. Оксанічев у розмові з Яковом Михайловичем 

зауважує: «Завзяте дівча. Не зрозумієш, з чого воно склеєне», на що отримує 

відповідь: «З волі, любові й ненависті» [41, 115]. 

Жіночі образи в художній літературі не раз ставали предметом наукового 

дослідження. Так, Ю. Лотман називає три поширені стереотипи, які «увійшли у 

дівочі ідеали і реальні жіночі біографії»: 1) образ «ніжно люблячої жінки, життя й 

почуття якої розбиті», 2) «демонічний характер, що сміливо руйнує всі умовності 

створеного чоловіками світу», 3) типовий образ «жінки-героїні», якій зазвичай 

протиставляється духовно слабший чоловік [126, 65-72]. Класифікацію вченого-

семіотика побудовано на аналізі літератури ХІІІ – початку ХІХ століття, однак В. 

Кардапольцева твердить, що ці три стереотипи в цілому відображають особливості 

жіночих типів і в культурі наступних історичних  епох [85, 19]. Н. Галімулліна 

зауважує пропагандистські акценти в жіночих образах часів Другої світової війни, 

воднораз справедливо констатуючи той факт, що серед галереї жінок – бойових 

соратниць, трудівниць тилу, найбільш поширеними й облюбованими в народі стали 

образи, «не спотворені соціально-обумовленою направленістю», які уособлювали 

те (тих), заради чого (кого) варто було вмирати, – доньок, сестер, вірних наречених, 

матерів – аж до всеохоплюючого узагальненого образу жінки-Батьківщини [26].  
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Жінкам із роману «Люди» так само притаманні героїчні якості – «воля, 

любов, ненависть»; у своєму горі вони зливаються з рідною землею, постають 

символом вірності, нескореності й майбутньої перемоги. У них прозаїк утілив свій 

ідеал жінки – чуттєво-ніжної, внутрішньо зібраної, дисциплінованої матері й 

захисниці інтересів родини та народу. Віддавши належне «держзамовленню», 

літератор усе ж більше орієнтувався на національно-культурну традицію 

зображення жінки в мистецтві. Н. Коробкова зазначає, що «явище культури, 

пережите, пропущене крізь власну призму (…), стає міфом за умови проекції на 

нього реальної дійсності, безпосереднього оточення автора, подій особистого 

життя, які він може інтерпретувати виключно у світлі цих проекцій» [100, 210]). 

Лесь Гомін міфологізує жіночі образи у створеному ним художньому світі, 

проектуючи на них реальну дійсність та пережиті події особистого життя.       

 

Висновки до розділу 4 

   

Отже, епічний доробок Леся Гомона варто прочитувати в актуальних для 

першої половини ХХ століття фабульному й імітаційно-пролетарському дискурсах. 

Взірцем імітаційної, або пролетреалістської літератури бачимо оповідання 

«Контрольні цифри» й повість «Велетень з хворим серцем»: у творах утілено риси 

соцреалістичного канону – схематичність образів, звернення до популярної в мас 

робітничої теми, агітаційність, пропагандистська спрямованість тощо. Водночас 

наведені характеристики підкреслюють кітчеву природу текстів, що розвинулася 

під упливом революційної романтики, осмислення процесу творення ідеального 

комуністичного майбутнього. Звідси романтичний пафос творів, покликаний 

опоетизувати сіру й одноманітну радянську дійсність. На основі дихотомії «свій» – 

«чужий» за традиціями соцреалістичного канону виписано і їхніх персонажів.    

Повість «Велетень з хворим серцем» – твір палімпсестної побудови; 

прометеївський міф у її основі – інтерпретанта, що відкриває нові інтерпретаційні 

контексти; водночас це прояв радянського героїчного міфу з ознаками кітчу.  
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Повість «Куточок серця» розробляє злободенний для 1930-х років сюжет про 

колективізацію крізь призму кордоцентризму, котрий постає не першорядним 

елементом твору, а тлом для розкриття образу Гната Хвої та його стосунків із 

Катериною. Примітно, що автора більше цікавить кохання, конфлікт розуму й 

серця, пошук гармонії в непростій буденності 1930-х років, аніж ідеологеми та їхня 

сила над людьми тоталітарної доби.  

Найвідоміший роман Леся Гомона «Голгофа» центральним мотивом має 

Апокаліпсис – провіщення кари й загибелі за гріхи людства; як твір перехідної доби 

він філософує про зриме й незриме, акцентує широкі можливості для духовних 

пошуків кожного. В ідейно-тематичному плані в романі йдеться про руйнування 

або перевертання етико-естетичної систем цінностей як конкретних персонажів, 

так і людства в цілому. Також роман є цікавим зразком не надто тиражованого в 

досліджувану епоху жанру українського авантюрно-пригодницького роману.  

Примітний для пізнього етапу творчості майстра слова гуманістичний пафос 

стає ідейною домінантою його роману про війну «Люди». Це також кітчева 

мистецька річ, утім позначена формантом автобіографічності, що зближує роман із 

реаліями історії, увиразнює його художню правду. Назва твору «Люди» вказує на 

глибокий антропоцентризм, містить найвищу оцінку моральних якостей його 

персонажів, протиставляє їх німецько-фашистським нелюдам-агресорам. У 

трактуванні жіночих образів роману автор керується давньою (києворуською) 

традицією, акцентуючи вірність, сміливість, дієвість, материнську відвагу героїнь, 

що втілюють його ідеал як митця і людини.  Аксіологічно-онтологічна вартість 

роману полягає в тому, що це справді твір про людей, їхні прагнення до краси, 

щастя і перемоги над глобальним світовим злом. 
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ВИСНОВКИ 

 
Проза Леся Гомона викликає значний дослідницький інтерес, адже в ній 

відображено провідні тенденції вітчизняного літературного й ідеологічно-

історичного процесу першої половини XX століття. Творчий шлях письменника, 

розпочатий у бурхливих 1920-х роках, був динамічним і стрімким, а його 

художньо-стильова манера зазнавала змін, зумовлених культурно-історичними 

чинниками. Митець входив до складу «Гарту», Одеської та Черкаської філій 

ВУСПП, а пізніше – до Спілки письменників України, вів активну журналістсько-

редакторську і громадську діяльність. Через наклепи та фальшиві обвинувачення 

був репресований, але згодом виправданий, завдяки чому мав змогу повернутися 

до літературної діяльності, проте став на шлях освітньо-науковий, написавши після 

ув’язнення лише один роман «Люди». Тому можу констатувати творчий злам 

прозаїка, його добровільне самоусунення з активного літературного процесу, яке 

спричинило забуття його імені на цілі десятиліття.  

В українській літературній критиці ім’я Леся Гомона – письменника й 

редактора літературного журналу «Металеві дні» фігурувало активно у 30-ті роки 

ХХ століття. Щоправда, рецептивний вектор змінювався – від схвалення до осуду 

й різкої критики «антирадянських» тенденцій у його прозі. У 40-50-ті рр., 

працюючи в педагогічному інституті, Лесь Гомін перестав цікавити дослідників як 

письменник. У подальші роки його ім’я згадувалося лише побіжно, у тому числі – 

з нагоди ювілейних дат. Тільки з 1990-х років активізується неупереджений 

науковий інтерес до постаті Леся Гомона, утім пропоноване дослідження – перша 

ґрунтовна праця, у якій цілісно проаналізовано його доробок.  

Історіографія життєвого й творчого шляху Леся Гомона, представлена 

переважно працями одеських та черкаських дослідників. Здійснений у дисертації 

аналіз цих джерел вкупі зі сторінками судово-слідчої справи літератора з архіву 

Управління Служби безпеки України в Одеській області, систематизація наявних в 

українському літературознавстві рецептивно-критичних концепцій його 

письменницького доробку дали можливість цілісного осмислення творчості митця 
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на тлі епохи, дозволили репрезентувати докладний життєпис Леся Гомона, на 

підставі котрого, з урахуванням соціокультурних, естетичних та біографічних 

чинників, жанрових, стилістичних і тематичних новацій творчості, представлено 

умовну періодизацію його творчого шляху.  

Особливості поетики епічного доробку Леся Гомона в актуальних для першої 

половини ХХ століття фабульному й імітаційно-пролетарському дискурсах 

свідчать про домінування змісту над формою: вдаючись до цікавих художніх 

експериментів, Лесь Гомін, однак, працює в заданому тематичному напрямі. Так, в 

оповіданні «Контрольні цифри» (1931) та повісті «Велетень з хворим серцем» 

(1932) утілено риси соцреалістичного канону – схематичність образів, звернення 

до популярної в масах робітничої теми, агітаційність, пропагандистська 

спрямованість, поділ персонажів за дихотомією «свій» – «чужий», романтичний 

пафос, покликаний опоетизувати сіру й одноманітну радянську дійсність. Кітчева 

природа цих текстів, що розвинулася під упливом революційної романтики, слугує 

відображенню процесу творення ідеального комуністичного майбутнього. Хоч, 

поза тим, палімпсестна побудова повісті «Велетень з хворим серцем» та 

прометеївський міф у її основі як інтерпретанта, котра відкриває нові 

інтерпретаційні контексти, – це прояв радянського героїчного міфу з ознаками 

кітчу. Кордоцентризм повісті «Куточок серця» (1932), який я пропоную трактувати 

як «філософію серця», елемент української ментальної свідомості, проявляє себе 

через конфлікт розуму і серця, внутрішнє дисгармонійне роздвоєння персонажів, 

які намагаються серцем осягнути аксіологічно-онтологічні виміри свого існування, 

простежується у змалюванні «неканонічного» для соцреалізму типу радянського 

чиновника та його історії кохання. Центральним мотивом роману «Голгофа» 

(1929–1933, вид. 1959) є Апокаліпсис як маркер перехідної доби, котрий 

реалізується через руйнування або перевертання етико-естетичної систем 

цінностей як конкретних персонажів, так і людства в цілому. Дегуманізація 

суспільства, гіпертрофована емоційна напруга травмованих негативним досвідом 

від зустрічі з «чудотворцем» Інокентієм персонажів є виявами експресіоністської 

поетики художнього світу «Голгофи». Ідейні домінанти роману про війну «Люди» 
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(1942, вид. 1964) – автобіографічність, антропоцентризм та гуманістичний пафос, 

– попри тенденційність та наявність елементів кітчу, зближують роман із реаліями 

історії, увиразнюють його художню правду.   

Наявні в українському літературознавстві рецептивно-критичні концепції 

письменницького доробку Леся Гомона здебільшого інтерпретують його в річищі 

соцреалізму. Пропонований дослідницький підхід розширює ці межі: акцентуючи 

увагу на механізмі трансформації револоційно-романтичної прози митця в 

пролетреалістську, я контекстуально порівнюю її з творчістю сучасників – 

А. Головка, О. Копиленка, А. Любченка, І. Микитенка, О. Слісаренка, 

Миколи Хвильового, також амбівалентною, позначеною кризовим 

світосприйняттям, зміною концептуальних засад.  

Творчість Леся Гомона позначена очевидною динамікою: рухом від 

революційно-романтичного пафосу, через пошуки в модерністському ключі й 

залучення авангардних тенденцій – до стійкого вкорінення в офіційно-

ідеологічному дискурсі соціалістичного реалізму, зокрема в площинах виробничо-

побутового, колгоспного / сільського й антирелігійного / атеїстичного кітчу. Пік 

творчої активності митця збігся з періодом зародження, становлення та штучного 

насаджування в культурі соціалістичного реалізму як єдиного офіційного методу 

радянського мистецтва.   

Художні пошуки, репрезентовані в прозі Леся Гомона 1930-х років (повістях 

«Велетень з хворим серцем», «Куточок серця», романі «Голгофа») корелюють з 

естетико-стильовою практикою А. Головка («Бур’ян», «Можу»), В. Ґжицького 

(«Захар Вовгура»), Г. Епіка («Перша весна»), В. Кузьмича («Крила»), Івана Ле 

(«Роман міжгір’я»), А. Любченка («Чужі»), І. Микитенка («З гарячих днів»), 

А. Шияна («Магістраль»), Ю. Шовкопляса («Інженери»). Незважаючи на 

тенденційність і наявність кітчевих рис у цьому пласті літератури – особливі типи 

героїв (робітників і селян) та антигероїв (представників духовенства, релігійних 

громад, шпигунів); міфологізацію соцреалістичної дійсності; уніфікованість 

жанрових різновидів; масовість, доступність, шаблонність; наявність упізнаваних 

іконічних образів-емблем; мажорну тональність, утопічно-оптимістичний фінал із 
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викриттям і покаранням «класових ворогів» та окресленням подальших світлих 

перспектив героя-робітника / трудового колективу / індустріального об’єкту) – 

вищеназвані твори примітні глибиною психологізму, прагненням письменників 

вийти за рамки штучно нав’язаного канону. Дотримуючись формальних вимог 

офіціозу на рівні тематики і проблематики, Лесь Гомін, як і його колеги-сучасники, 

показує на тлі типового, колективного, загального нетипове, індивідуальне, 

особисте. Недарма для нього це закінчується арештом – образи, створені 

письменником, зокрема, у повісті «Куточок серця», відверто не вписуються в 

соцреалістичний канон, вони провокативні й контроверсійні, а отже «шкідливі».  

Варто зазначити, що вибір тематично-проблемних вузлів для письменника в 

різні роки його творчості був зумовлений не лише соцреалістичними настановами 

й офіційними директивами, але і власними філософсько-естетичними поглядами та 

художніми концепціями. Значну роль у виборі тем відігравала і схильність Леся 

Гомона до фактографічності й дещо гіперболізованої міметичності – автор 

полюбляв писати про те, що побачив на власні очі чи особисто спізнав у житті (так, 

на основі реальних фактів було написано роман «Голгофа»).  

Значущим у доробку митця є фактор «колоніального мазохізму», питомий 

вітчизняним письменникам 1920–1950-х років (А. Головку, О. Копиленкові, 

А. Любченкові, І. Микитенку, О. Слісаренкові, Миколі Хвильовому), який 

проявився на рівні тематики й образності творів. До характерних ознак 

українського «колоніального мазохізму» як одного з найважливіших чинників 

самоусвідомлення українського письменства означеного періоду, належать 

комплекс меншовартості по відношенню до «братньої» російської культури; 

внутрішня роздвоєність особистості автора та його героїв, амбівалентні критерії 

буття; мотив підсвідомого почуття провини; колоніальне світосприйняття; імітація 

загальнодержавних оптимістичних настроїв; мазохістська іронія та самоіронія 

письменників. «Радянський інтелігентський мазохізм» українського письменства 

відбився, зокрема, в тяжінні української літератури окресленого періоду до 

сільського / колгоспного й виробничого / побутового дискурсів як провідних у 

творчості А. Головка, В. Ґжицького, Г. Епіка, В. Кузьмича, Івана Ле, І. Сенченка, 
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А. Шияна, Ю. Шовкопляса. Помітний вияв він мав і в антирелігійному / 

атеїстичному дискурсі 1930-х років, чи не найяскравіше представленому в 

українській літературі саме романом Леся Гомона «Голгофа», а також художньо 

втіленому у творчості А. Головка, А. Любченка, І. Микитенка. 

Особливо позначилася на літературі першої половини ХХ століття, включно 

із творчістю Леся Гомона, Друга світова / Велика Вітчизняна війна. Потрясіння, 

пережите українським народом у зв’язку з однією з найбільших трагедій століття, 

позначилося на світосприйнятті найбільш чутливих особистостей, здатних до 

художнього освоєння дійсності, – письменників. Цим зумовлена специфіка 

літератури воєнних літ – пасіонарність, емоційність, полум’яність образів, 

звернення до модерністських концептуальних засад, таких як гармонія / хаос, війна 

/ мир, життя / смерть, добро / зло. Тема війни стає ключовою в останньому романі 

Леся Гомона – «Люди», позначеному автобіографічними мотивами, а саме це 

епічне полотно, як і твори про війну О. Довженка («Україна в огні»), І. Сенченка 

(«Кінчався вересень 1941»), Олеся Гончара («Людина і зброя»), стало справжнім 

викликом попередній літературній традиції, відкинувши на другий план 

зображення ідеологічно правильних канонічних героїв та обставин.     

Ґрунтовний аналіз прози Леся Гомона засвідчив, що проблематику його 

творів головно визначено складним суспільно-політичним і культурно-

філософським контекстом. Живучи в перехідну добу, відчуваючи на рівні 

мікрокосмосу руйнівні процеси переформування старого світу в новий, 

письменник ще в ранньому оповіданні «Контрольні цифри» акцентує увагу на 

проблемі зіткнення традиційного й нового ладу, спричиненій установленням 

більшовицького режиму й вагомими соціальними та світоглядними зрушеннями 

в житті українського народу. Проте перехідність доби й неясність подальших 

перспектив новоствореного радянського світу зумовила розщеплення сприйняття 

дійсності, яке найвиразніше проявилося в кінці 1920-х – на початку 1930-х років у 

творчості Миколи Хвильового, про що свідчить його нарис «Майбутні шахтарі» 

тощо. Відголоски цієї амбівалентності знаходимо і в образах робітників та 

комсомольців з оповідання «Контрольні цифри» Леся Гомона, яке стало 
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переходовою ланкою в його русі від революційно-романтичного авангарду до 

пролеткультівського соцреалізму.  

Лесь Гомін причетний до розробки найпопулярніших у соцреалізмі тем – 

робітничої («Велетень з хворим серцем»), селянської («Контрольні цифри», 

«Куточок серця»), антирелігійної («Голгофа»). Це своєрідні експериментальні 

спроби письменника віднайти себе в межах узаконеного канону мистецтва, утім не 

позбавлені вони елементів вільного, незаангажованого художнього світогляду й 

тяжіння до романтизації образів, незважаючи на загальну неореалістичну стильову 

манеру. Аналіз проблемно-тематичного складника творчості Леся Гомона 

пересвідчує, що у виборі художньо-виражальних засобів письменник активно 

послуговується поетикою соцреалізму. Але його творам усе ж властива підвищена 

увага до внутрішнього світу персонажів, їхньої самоідентифікації в новому світі.  

Примітним для персоносфери кожного твору літератора є позначене 

соцреалістичним принципом групування персонажів, їх поділ на два табори: до 

«позитивних» належать герої-ударники, робітники-ентузіасти, передовики 

соціалістичного будівництва, а «негативними» постають противники радянської 

влади, так звані «шкідники», зусилля яких спрямовані на задоволення власних 

матеріальних потреб за рахунок решти трудящих, а також на «гальмування» 

розвитку радянського суспільства (іноді шляхом змови з ворожим «Заходом»). 

Поміж негативних персонажів також зустрічаються байдужі обивателі, які не 

повстають проти радянської влади відверто, але скептично налаштовані до ідеї 

побудови безкласового ідеального суспільства. Їхня пасивність часто слугує 

ґрунтом для розгортання конфліктів між адептами старого й нового устрою. Варто 

відзначити, що Лесь Гомін украй рідко «перевиховує» своїх персонажів: зазвичай 

«шкідники» в його творах залишаються зі своїми принципами, але їхні злочини 

обов’язково розкриваються, кара знаходить винуватця. У такий спосіб автор 

показує гостроту й непримиренність боротьби опозиційних сил і ворожих класів, 

яка за його життя стала причиною численних трагедій окремих людських доль і 

цілих родів.  
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У романі «Люди» митець з особливим теплом зображує інтелігенцію 

(викладачів педінституту), яка поряд із робітниками, військовими та простими 

містянами несе на своїх плечах тягар війни. Значну увагу автор приділяє жіночим 

образам: його героїні – безстрашні, рішучі, принципові. У мирний час це дбайливі 

господині та старанні студентки, але на війні вони показують виняткову силу духу, 

підтримуючи своїх чоловіків у найтяжчі хвилини.  

Ідейно-художні виміри творчості Леся Гомона підтверджують її важливе 

місце в літературному процесі першої половини ХХ століття. Проза письменника 

відображає ключові культурно-мистецькі й суспільно-ідеологічні тенденції та 

мистецькі пошуки 1920–1940-х років: від революційного романтизму й 

неореалізму до вимушеного творчого самообмеження та спроби художньої 

самореалізації в межах соцреалістичного канону, у якому все ж простежується його 

творча самобутність, не асимільована до кінця офіціозом.  

Пропоноване дисертаційне дослідження є спробою повернення в історію 

літератури та комплексного вивчення творчості Леся Гомона в контексті 

українського літературного процесу першої половини ХХ століття. Подальші 

перспективи дослідження вбачаємо в розгляді доробку митця в компаративному 

аспекті у площині колоніального дискурсу національних літератур 

пострадянського простору та світової літератури ХХ століття.    
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на-віч», «Вола 
четвертували», 
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«Коров’ячі 
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ясно тільки… 
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 «Контрольні цифри» 
(1931), 

«Куточок серця», 
«Велетень з хворим 

серцем», (1932), 
«Голгофа» (частково 
вид. 1933, повністю – 

1959) 

«Люди» (1942–1948, 
вид. 1964) 
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