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бити, нащо було підтягати реалістів, 
романтиків, класицистів і натуралістів 
до модернізму? Відповідь дає сама 
Гундорова у своїй «Апології модерну»: 
вона запропонувала «інший модернізм», 
щоб показати ранній український 
модернізм «в контексті европейської 
культури не обділеним, неповноцінним, 
а диференційованим, динамічним і 
багатозначним процесом». Тобто 
робила все те, щоби період раннього 
модернізму виглядав вищим і виднішим. 
Але це, все-таки, фальш.
 По-перше, «інший модернізм» є 
тільки доброзичливою, всеприймальною 
торбою, в яку можна вмістити поетів-
молодомузівців, Винниченка, Франка, 
Лесю Українку, Хоткевича і Стуса – всі 
вони не модерністи. Навіть Маланюк 
попав туди! Я не можу стримати сміху, 
коли подумаю, що Маланюк попаде до 
модерністів. Він ненавидів модерністів, 
не вважав їх поетами; навіть великого 
Архипенка не вважав художником, 
а тільки хитрим малоросом, який об-
дурив світ.

дернізму» в українській літературі, 
музиці, мистецтві й театрі? Існувала, 
і то дуже сильна – від кінця 10-х до 
початку 40-х років минулого сто-
ліття. В прозі його творили (дещо 
раніше) Яцків (символізм, декаданс), 
Коцюбинський (імпресіонізм), Сте-
фаник (експресіонізм) та згодом ціла 
плеяда письменників 20-х років. У поезії 
«справжній модернізм» творили поети-
модерністи кінця 10-х – 20-х років; в 
мистецтві творили його аванґардисти 
20-х років, у театрі – березілівці.
 Цей модернізм не потребує ніяких 
знижок вартостей, ніяких підтягань, 
ніяких «інших модернізмів», бо він був 
справжнім модернізмом і міг стояти 
vis-à-vis з европейським модернізмом.
 Мало того, цей модернізм мав 
унікальні, суто українські стилістичні 
досягнення, які в нормальних обставинах 
могли збагатити европейський мо-
дернізм. Я маю на думці Тичину, Ба-
жана й Антонича.
 Мало того, в українській літературі 
існував також високий модернізм. 

Його уособлювали Костецький і 
Нью-Йоркська група.

Coda
Тамара Гундорова проводить інте-
лектуально проникливі дискурси про 
різні аспекти европейського модернізму, 
про літературні явища, про філософію, 
естетику й релігію. Та коли авторка 
приступає до обговорення українського 
модернізму, виринають непорозуміння і 
хаос. На це є фундаментальна причина: 
український модернізм досі не вивчено, 
нема стилістичного аналізу творів, не 
визначено, хто творив той модернізм, 
хто належить до нього та який його 
характер. Іншими словами, ніхто досі не 
здефініював цілісного модерністичного 
процесу.
 І доки таку фундаментальну й по-
движницьку роботу не буде зроблено, 
доти не буде про що говорити. Доти 
майбутні дослідники вестимуть дов-
железні дискурси про бузину на городі, 
а дядько, тобто модернізм, буде в 
Києві.

 По-друге, в Европі на переломі сто-
літь були такі постаті, як Рембо, Пруст, 
Ван Ґоґ, молодий Пікасо, Дебюсі, – і 
ніщо на світі не зробить наш «ранній 
модернізм» виднішим, ніж він був.
 А тепер виринає друге питання: 
чи існував український ранній мо-
дернізм у добі fin de siècle? На мою 
думку, не існував. Крім єдиного 
Яцкова (якого я переношу до доби 
«справжнього модернізму»), не було 
в той час справжніх модерністів, не 
було модерністичних літературних 
творів, ні художніх картин, ні музичних 
композицій (про театральні режисури 
нема що й говорити, треба чекати на 
добу Курбаса). Але існувала в той 
час динамічна дискусія про модернізм 
(наголошую, про модернізм, не 
модерністський дискурс, який вимагає 
модернізму, тобто модерністичних 
творів). Ця дискусія відіграла ве-
личезну роль, бо підготувала ґрунт 
для «справжнього модернізму».
 Вкінці насувається третє питання: 
чи існувала доба «справжнього мо-

Хочу подякувати панові Богдану Бой-
чукові за нагоду ще раз поговорити про 
модернізм узагалі та про роль, місце 
й форми модернізму в українській 
літературі зокрема. Свої думки про 
модернізм п. Бойчук висловлював уже 
не раз. Загально кажучи, їх можна 
назвати традиційними у хорошому 
розумінні слова й досить поширеними 
серед українських літераторів і кри-
тиків, які самі зараховують себе до 
модерністів, – а п. Бойчук, згадуючи в 
автобіографічних записках «Спомини 
в біографії» Нью-йоркську групу, 
не приховує, що «як усі молоді, ми 
починали літературу, особливо мо-
дерністичну, від себе». Суть такого, 
хоч це й звучить парадоксально, 
традиційного підходу до модернізму 
полягає в тому, що в українській 
літературі модернізм міг існувати 
лише як виняток (а дехто каже – і 
взагалі був неможливим). Така опі-
нія сягає ще Франкової недовіри до 
модернізму як «занепадницького» 
буржуазного мистецтва, що виростає 
на ґрунті пересиченої літературної 
традиці ї  Заходу.  «Народники» 
й «західники», звісно, по-різному 
оцінюють роль модернізму в націо-
нальному письменстві. Для одних 
він – вибрик, чужий українській куль-
турі: вона, мовляв, формується як 
самостійна сила у постійній боротьбі 
з денаціоналізаторськими тенденціями 
і розв’язує передусім національно-
просвітні функції, – то де там думати 
про модерністичні експерименти! Інші 
з жалем наголошують: модернізм в 
українській літературі не розвинувся 
через постійну заанґажованість у 
суспільно-громадські теми і – від-
повідно – недостатню радикальність 
творчих експериментів. «При україн-
ських умовах, – зауважила Леся Укра-
їнка, – немає можливости бути пу-
ританкою у виборі форм». От і не дав 
український модернізм естетичних 
досягнень, рівних західній літературній 
практиці.

 Власне, дискусії про модернізм 
віддавна є полем зіткнення не лише 
загальнотеоретичних, але й екзис-
тенційних цінностей. Для критиків і 
митців, які асоціюють себе з естетами 
й експериментаторами, ідентифікація з 

експерти. Адже модернізм асоціює 
себе не лише з творцями, але також 
із експертами, які самі встановлюють 
правила гри, приймають або не при-
ймають до своєї вузької спільноти, 
активно обстоюють своє розуміння 

модернізм. У своєму дослідженні я 
намагалася показати його зв’язок з ідеєю 
автономности і самодетермінацією 
новочасного суб’єкта, а також прагнула 
пов’язати модернізм із наступним 
етапом – постмодернізмом, коли від-
булася кореляція певних сутнісних 
ознак самого модернізму, зокрема й 
естетичного модернізму кінця XIX – 
першої половини XX століття.
 Така теоретична рамка – не мій ви-
нахід, саме у цих координатах західна 
гуманітарна думка обговорює сьогодні 
питання про долю европейського мо-
дернізму. Пітер Чайлдс в одному з 
найновіших (2005) досліджень каже: 
письменники-модерністи борються за 
те, щоби змінити, якщо не перевернути, 
наявні моделі та способи зображення, 
почасти спрямовуючи їх до абстракції 
або інтроспекції; також вони прагнуть 
виразити нову чуттєвість їхнього часу, 
створюючи літературу про місто, 
індустрію й технологію, про війну, ма-
шини та швидкості, про масові ринки 
й комунікації, про інтернаціоналізм, 
«нову жінку», про естета, нігіліста 
і flaneur. Моє розуміння модернізму 
цілковито відповідає такому поглядові. 
Що намагалася зробити я, так це 
залучити розмову про модернізм в 
українській літературі до цієї ши-
рокої дискусії, щоб вийти з того 
філологічного глухого кута, куди 
заводять нас жалі про «незрілість» 
українського модернізму порівняно з 
европейським.
 Ця спроба може не подобатися 
прихильникам вузького розуміння 
літературного модернізму. Проте чим 
більше існуватиме різних концепцій і 
пропозицій, тим цікавішим буде саме 
українське літературознавство. Суто 
експертне, сказати б, філологічне 
розуміння літературного модернізму має 
в Україні виразні культурно-історичні 
корені. Значною мірою таке розуміння 
визначається втечею від популізму, 
соцреалізму, просвітництва, яких так 
багато в українському письменстві. 
Прислужився тут і своєрідний снобізм, 

Трохи про модернізм в  Україні та дядька в Києві
Тамара Гундорова

модерністською естетикою і поетикою 
є формою самоствердження. Це своє-
рідний вияв протестної ідеології. Так 
декларували своє новаторство і розрив 
із традицією в українській літературі 
футуристи, неокласики, учасники 
Нью-йоркської групи. Для них усіх 
причетність до модернізму і свідома 
залученість у його творення були до-
конечними складниками культурної 
та соціяльної самоідентифікації. Така 
самоафірмація – важлива та культурно 
продуктивна сила. У найзагальнішому 
сенсі вона засвідчує розгортання самої 
модерністської свідомости, у якій 
особливо важливу роль відіграють 

модернізму. Позиція п. Бойчука і є 
такою позицією автора-експерта.
 Вона є цікавим аналітичним фо-
кусом, який і сам може бути об’єктом 
дослідження. Зауважу, що в моєму 
розумінні модернізм не зводиться до 
форми, стилю, естетики, а є філо-
софсько-культурною свідомістю, яка 
розгортається, починаючи від доби 
Просвітництва. Особливо продуктивно 
ця свідомість виявилася у сфері мис-
тецтва і літератури XX століття, 
породивши явище, яке називається 
естетичним модернізмом. Тож го-
ворячи про літературний модернізм, 
маємо на увазі саме цей естетичний 

Яків Гніздовський. Академія мистецтв (1944–1950; зібрання Стефанії
Гніздовської, Ривердейл, Нью-Йорк)
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що виявляється у визнанні «вищости», 
«складности», «цікавости» визначних 
европейських авторів-модерністів 
порівняно з українськими авторами. 
Підставою такого уявлення є ілюзія про 
те, що існує абсолютна цінність, до якої 
неспроможні дорости невтаємничені 
автори, і саме ця абсолютна цінність є 
вершиною мистецького творіння.
 Я симпатизую таким ідеям і ро-
зумію їх. Однак моя концепція мо-
дернізму суттєво відрізняється від 
філологічного експертного розуміння, 
і відрізняється передусім тому, що є 
теоретичною пропозицією. Для мене 
цікаві не підсумки і вершини, а сам 
процес становлення модерністської 
свідомости, модерністської чуттєвости 
і модерністської образности. Звідси – 

український модернізм був не пасив-
ним реципієнтом европеїзму-мо-
дернізму, а активним аґентом, котрий 
видозмінював европеїзм-модернізм і 
перестворював національну культуру 
і національну традицію, а також до-
лучався до процесів націотворення. 
Актуальною темою українського 
модернізму стає національно-екзи-
стенціяльне «безґрунтівство» і часове 
та просторове «вкорінювання» героя 
у новий (модерний) світ. Цей сюжет 
зустрічається від «Андрія Лаговського» 
Агатангела Кримського до «Еней та 
життя інших» Юрія Косача і позначає 
він не лише перманентну ситуацію 
зміщення осі життя та пошуки людиною 
сенсу у цьому мінливому світі, але 
й актуальну для постколоніяльної 
української національної самосві-
домости інтеґрацію різних історій, 
різних географічних топосів, різних 
мовних і цивілізаційних практик. 
Адже колоніяльний досвід, який аку-
мулювала українська література 
впродовж XIX століття, переважно 
був спрямований на конфлікти й 
опозиції свого – чужого, селянського – 
панського, сільського – міського, 
щасливого минулого і нещасного 
сучасного. Література модернізму 
переборює ці опозиції з допомогою 
творчого синтезу, естетичної проєкції, 
інтелектуальної рефлексії та іронії.
 Богдан Бойчук називає мій тео-
ретичний виклик чи теоретичну про-
позицію просто «випаровуванням» 
знання про модернізм і «падінням» 
шкали вартостей тоді, коли я розпо-
чинаю обговорювати модернізм ук-
раїнський. Посмію не погодитися з 
вельмишановним критиком. До укра-
їнського модернізму я використовую 
ті самі критерії, які визначали природу 
модернізму в інших літературах, лише 
говорю про той період, коли ці критерії 
були інакшими, не такими, як у 1920-ті 
роки й пізніше. Насправді в образності 
письменників початку XX століття 
напрочуд багато спільного. Михайло 
Яцків, Володимир Винниченко, Михайло 
Коцюбинський, Ольга Кобилянська 
інтенсивно шукають нового вираження, 
вдаючися до символізму, імпресіонізму, 
неоромантизму, як це робили й ран-
ній Андре Жид (повість «Лакомини 
земні»), Джеймс Джойс («Портрет 
художника»), Марсель Пруст («На 
Сваннову сторону»), Андрєй Бєлий 
(«Петербурґ»).
 Зрештою, і такі категорії, як 
фемінізм, націоналізм, постколонія-
лізм – зовсім не випадкові речі для 
появи модернізму. На моє глибоке 
переконання, вся біда в підходах ук-
раїнських гуманітарів до модернізму 
полягає саме у нехтуванні цих аспектів. 
Розмова про модернізм, якщо вона не 
спрямована на зумисну марґіналізацію 
українського досвіду, не може обійтися 
без ширшого культурно-філософського 
контексту. Адже модернізм – це не лише 
суто мистецький рух, де «форма понад 
усе», а складний комплекс ідей і понять, 
у який залучені філософія, психологія, 
політика, етика і, що особливо суттєво, 
всіх їх пов’язує і перекриває естетика. 
Естетизація філософії, політики, 
етики, психології – суцільна та визна-
чальна тенденція модернізму. Водночас 
посилюються ірраціональні, чуттєві 
форми мовомислення й відбувається 
відкриття особливого значення мови, 
котра, каже Мавка у «Лісовій пісні» 

(тексті, який я аналізую як куль-
турософський міт про ідеальну сло-
весну комунікацію, себто як один із 
мітів модернізму), «скарби творить, 
а не відкриває».
 Ранньомодерністське уявлення 
про світ, людину, культуру, націю 
розгортається саме в перспективі 
краси і втілюється безпосередньо в 
мову і з допомогою мови. На мою 
думку, це перший етап, коли слово 
почало виконувати автономну роль, 
а не було засобом, транспарентним 
і нейтральним, для передачі думки. 
Цю властивість перетворення мови 
на матеріяльну субстанцію модернізм 
використав уповні. Тому я особисто, як 
літературознавець, можу симпатизувати 
твердженню, що модернізм «був у 
першу й останню чергу феноменом 
стилів», однак не можу згодитися 
з тим, що модернізм вичерпувався 
стилем: стиль лише проявляв різні 
дискурсивні практики, пов’язані з 
породженням і розгортанням нових 
смислів. Саме дискурсивність відбиває 
і формулювання модерністської ідео-
логії, і формування модерністського 
стилю. При тому модерністський ху-
дожній дискурс виходить поза межі 
стилю, претендуючи бути і новою онто-
логією, і новою семантикою, і новою 
словесною утопією.
 Власне, питання стилю і дискурсу 
характеризує головну розбіжність між 
моєю позицією та поглядами Богдана 
Бойчука, який наполягає, що у мо-
дернізмі не існує нічого, окрім стилю, 
а модернізм – це насамперед рух стилів. 
Що існує окрім стилю в картині Пікасо 
«Гола сходить сходами»? – запитує 
п. Бойчук. Коли зводити стиль до 
певної «природної ідентичности», то 
на картині таки існує лише «стиль 
Пікасо». Проте хто зуміє довести, що 
цей стиль модерністський? А чому 
не назвати його аванґардистським? І 
в чому саме полягає цей «модерніст-
ський стиль»? У кубізмі Пікасо? 
Однак кубізм у Пікасо має чимало 
вимірів, контекстів і смислів – від за-
гальномистецьких до біографічних. І 
вислів «стиль Пікасо» також звучить 
дуже загально, ніби стиль – постійна 
властивість, а він у різні періоди 
був у Пікасо різний. І хто володіє 
«правильним» знанням про стиль? 
І хто використовує це знання, щоб 
контролювати певну мистецьку спіль-
ноту з її смаками і уявленнями про 
стиль? І чи існує стиль Пікасо у чистому 
вигляді, ніби машина, що самопродукує 
себе без жодного втручання митця?
 Навіть побіжні, ці та інші запи-
тання засвідчують, що зі стилем усе не 
так просто і що стиль – також явище 
дискурсивне. Стиль не існує абстрактно, 
а є поняттям, про смисли якого до-
мовляються. А проте звичайно його 
сприймають як категорію універсальну. 
Припускається існування якогось 
ідеально втіленого стилю, і постає пи-
тання, хто досягає такого стилю, хто 
говорить про модерністський стиль і хто 
знає, в чому він полягає. Перемикання 
уваги зі стилю на дискурс розширює 
контекст і дає змогу говорити про 
конструювання стилю, стиль і владу, 
стиль і моду, стиль та імітацію. Так 
можна спробувати вийти з пасток, які 
стиль розставляє для аналітика.
 А те, що такі пастки існують, 
засвідчив, наприклад, Юрій Шевельов. 
Свого часу, розвінчуючи леґенду 

Тамара Гундорова
Кітч і література

Травестії
Київ: Факт, 2008

«Мета цієї книжки, – пише її авторка на 
перших сторінках, – дати уявлення про 
теорію кітчу, його естетичну природу, 
продемонструвати різні способи функ-
ціонування кітчу в літературі, а також 
показати всеприсутність кітчу в тво-
рах різних часів, різних жанрів і різних 
авторів».
 Справді, книжка Тамари Гундоро-
вої є своєрідним перепрочитанням 
історії літератури (від перегляду 
спадщини Котляревського до цікавих 
роздумів про образ Вєрки Сердючки) 
під незвичним кутом зору: через 
призму масової культури. Це виглядає 
так, начебто дослідниця наважилася 
чітко висловити думки, вже віддавна 
присутні в розмовах і текстах, але 
тільки між рядків, наче ніхто досі не 
міг спекатися евфемізмів і назвати речі 
своїми іменами. Кітч став притчею во 
язицех, проте одні говорили про нього 
як про надокучливе, але марґінальне 
й не варте уваги явище; інші – нібито 
остерігаючись перейти від розмов про 
кітч у сферу власне його дії.
 Тож монографія Тамари Гундо-
рової може виявитися знаковою подією 
в українському літературознавчому 
процесі, каталізатором розмов, дис-
путів і суперечок. Тим більше, що й 
написано її легко і ненав’язливо, особ-
ливо захоплює практична частина пра-
ці, присвячена аналізові конкретних 
творів. Це вже відчули експерти, які 
оголосили монографію Гундорової 
«Книжкою року 2008» у номінації 
«Хрестоматія – Літературознавство». 
Певно, матимуть рацію і ті, хто за-
стосує до «Кітчу і літератури» вислів: 
«літературознавство, цікавіше за саму 
літературу».

Людмила Наконечна

розширення теоретичного спектру 
розмови і, зокрема, перемикання її 
з теми «европейського модернізму» 
на тему «европейські модернізми», а 
також увага до того, які конкретно 
завдання розв’язує модернізм у тій 
чи іншій національній культурі й 
літературі. Саме тому вже у першому 
виданні «ПроЯвлення слова» (1997) 
я розпочала говорити про місце по-
пулярної літератури у модернізмі, про 
антиколоніяльні рушії українського 
модернізму, його єретичний дискурс 
та правомірність існування модернізму, 
що не введений до західного канону. 
Тому можу з певністю стверджувати, 
що ідея «інакшого модернізму» є не 
запозиченою, а моєю власною.
 Уже в першому виданні я наго-
лошувала саме цю інакшість – бо 
говорити про український модернізм, 
не ставлячи під сумнів традиційну 
модель універсального модерністського 
стилю і не підважуючи закритости 
модерністського канону, не випадає: 
вони прирікають нас постійно ремст-
вувати через невиробленість, вторин-
ність, нерозвиненість українського 
варіянту модернізму. У західному 
каноні українському варіянтові просто 
не знаходиться місця. Однак у рамках 
розпочатої на Заході широкої дискусії 
на тему модерного та постмодерного, 
яка створила передумови для зміни 
самої концепції модернізму (що за-
свідчують нинішні, вже після-пост-
модерні розмови про европейський 
модернізм), можна говорити про на-
ціональні варіянти европейського 
модернізму і не лише про високі, але 
й про локальні та низькі форми його 
вияву. Саме така ширша розмова дає 
змогу обговорювати і питання про 
модерністську літературну моду, і 
питання про ідеологію модернізму, 
включно з фемінізмом, колоніялізмом, 
націоналізмом. Важливо при цьому одне: 
форма у модернізмі виступає не просто 
засобом передання певного змісту, 
а стає пародійною щодо самої себе, 
підриває довіру до всього сказаного, 
фіксує відносність схоплення мінливих 
значень, зокрема й ідеологічних.
 Традиційне уявлення про закритість 
модернізму, як-от Еліотові міркування 
про закритість літературної традиції, 
відкидало тлумачення літературного 
модернізму як не лише чистої фор-
ми, що перестворює літературну 
традицію, а як ідеології. Новий етап 
осмислення модернізму пов’язаний 
із наголошуванням ідеологічних ас-
пектів, які вписані в естетику і пое-
тику модернізму (націоналізм, анти-
колоніялізм, фемінізм). Тому сучасні 
дослідження европейського модернізму 
жваво обговорюють нині не питання 
стилю, а колоніяльний контекст клю-
чових текстів европейського модер-
нізму: «Уліса» Джеймса Джойса з його 
ірландською проблематикою, арабську 
проблематику «Стороннього» Альбера 
Камю, африканську тему в «Серці 
пітьми» Джозефа Конрада.
 До речі, саме аналіз різних націо-
нальних варіянтів модерністського 
руху, який поволі розпочинається 
у 1990-ті роки у слов’янському 
літературознавстві, змусив до пере-
осмислення концепції єдиного ев-
ропейського модернізму. Тому у 
своєму дослідженні я свідомо під-
важую традиційне розуміння модер-
нізму, маючи на меті показати, що 
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елементів (зокрема, виділено семантичні, 
стилістичні форми та відношення деривації); 
чітку розмежованість понять «цитата», 
«алюзія» та «ремінісценція»; з-поміж 
наративних стратегій міжтекстовости 
виділено біографічний інтертекст та авто-
інтертекстуальність; дібрано великий ілю-
стративний матеріял від Прокоповичевої 
драми «Володимир» до сучасних п’єс – 
«андеґраундних» Володимира Діброви й 
абсурдистських Володимира Сердюка.
 Втім, варто вказати й на хиби: напри-
клад, викладаючи у першому розділі тео-
рію інтертексту, дослідниця кілька разів 
повторюється, теоретичний матеріял 
розгортається мляво, бракує динаміки роз-
витку думки. Те саме стосується й останнього 
розділу, коли авторка наприкінці (!) книжки 
вдається до докладного біографічного 
аналізу, простежуючи інтертекст біографії 
Івана Франка у драмі Тетяни Іващенко 
«Таїна буття», Тараса Шевченка у п’єсі 
Юрія Щербака «Стіна» та автоінтер-
текстуальність драм Миколи Куліша. 
Не надто вдалим є спосіб уведення тео-
ретичних понять на початку кожного 
розділу: складається враження, ніби до-
слідниця прагне навести (в хронологічній 
послідовності) всі теоретичні надбання з 
кожного питання, назвати кожного, хто 
про це писав.
 У вступі згадано дослідників, які 
розглядали художній текст як діялог, 
зокрема вивчали українську драматургію. 
Однак про театрознавчі розвідки і рецензії 
сказано якось між іншим, без жодного 
прізвища. Чи то в нас немає театрознавців, 

на яких можна покликатися, чи то ми їх 
просто не знаємо?
 Прикро, що й про сценічні інтер-
претації окремих творів згадано побіжно, 
без деталізації. Які ж із аналізованих у 
монографії сучасних драм авторка бачила 
у світлі рампи (із тексту здогадуємося, 
що серед них «Ассо та Піаф» Олега 
Миколайчука-Низовця, «Стіна» Юрія 
Щербака)?
 Досить технічно виглядають і 
висновки, у яких сухо зреферовано-
здубльовано головні тези розділів. На 
жаль, найсоковитіші шматки аналізу, 
найцінніші перлини другого, третього і 
четвертого розділів сюди не потрапили.
 Треба відзначити вдалі, як на мій 
філологічний смак, мовно-стилістичні 
знахідки: «вияскравлення», «помежі-
в’я», «інтертекстуальне вкраплення», 
«відпочатково», «обтяжитися бага-
тозначністю», «середхрестя дискурсу», 
«відбрунькуватись» тощо. Хоча трап-
ляються й притаманні канцелярські 
звороти, які, на жаль, стали надто звичними 
й нібито прийнятними у «науковому» 
стилі: «являє собою», «за рахунок», 
«сприймаючий текст», «вищеназваний». 
Тому в конструкції на кшталт «Вважаємо 
за необхідне визначити щодо них власні 
позиції з метою уникнення розмитости у 
подальшому дослідженні» у подальшій 
роботі над текстом із метою під-
вищення його якости й уникнення 
нечитабельности варто втручатися 
редакторові.

Олена Синчак

Зацікавлення текстом і дискурсом у 
сучасній гуманітаристиці закономірно 
розвинулись у теорію діялогічности 
текстів. На гадку спадають слова Ро-
лана Барта, що кожен текст є новою 
тканиною, зітканою зі старих цитат. 
Думка французького структураліста 
співзвучна з міркуваннями Юрія Лотмана 
про дві основні функції, які тексти 
виконують у системі культури: адекватне 
передання значень і породження нових 
смислів. Причому у другій своїй функції 
текст є ґенератором. Суть процесу 
ґенерації – у взаємодії структур. Власне 
взаємодію (інтер-акцію) текстів, що 
відбувається всередині окремого текс-
ту, Юлія Кристева і визначила як ін-
тертекстуальність.
 У контексті наведених цитат із 
генези теорії інтертексту якнайкраще 
увиразнюється заслуга та значення 
праці Мар’яни Шаповал. Насамперед 
міжтекстові взаємодії, які досі роз-
глядали безсуб’єктно («взаємодія 
структур» у Лотмана), дослідниця 
характеризує відповідно до суб’єктної 
організації творів. Дослідниця виділяє 
авторську та читацьку стратегії інтер-
текстуальности. До того ж робить 
це на матеріялі драматичних творів. І 
безперечна заслуга монографії не так 
у тому, що українська драма – мабуть, 
найменше вивчений літературний жанр 
(не тільки інтертекстуально), як у ви-
веденні літератури на сцену, під світло 
рампи – у простір реальної взаємо-дії.
 Серед принад праці слід виокремити 
чудову класифікацію інтертекстуальних 

про неокласицизм, він досить при-
скіпливо проаналізував стиль поетів 
із кола неокласиків. Саме неокла-
сики були й дотепер лишаються для 
багатьох експертів зразковим при-
кладом модерністського стилю в 
українській літературі. (Соломія Пав-
лично зараховує їх до «прихованих» 
модерністів.) Критичним інструмен-
том, яким можна по живому різати ті-
ло літератури, і стає для Шевельова 
стиль. Зацікавлення стилем узагалі 
прикметне для середини XX століття. 
Згадаймо, що стиль став основою 
класифікації історії літератури 
для Дмитра Чижевського. Отже, 
Шевельов визначив наперед риси 
«неокласицистичного стилю», які 
стали вже впізнаваними у світовій 
літературі, та співвідніс із тим сти-
лем поетичні твори українських 
авторів. Зіставлення дало підстави 
сконстатувати, що поезія Михайла 
Драй-Хмари і Павла Филиповича 
виявляє домінування символістської 
поетики, а класичну врівноваженість 
Миколи Зерова пронизує романтичне 
двосвіття. Ба більше, якраз не надто 
ориґінальна, вторинна поезія (йдеться 
про Филиповича) створює, на думку 
Шевельова, «чистіші втілення засад 
того чи того літературного стилю, 
ніж це було в основоположників цього 
стилю в Україні». Тобто Шевельов 
досить переконливо показує, що 
єдиного неокласицистичного стилю 
«неокласиків» немає – його радше скон-
струювали критики.
 Наскільки відносним може бути 
окреслення модерністського стилю, 
Шевельов також продемонстрував, 
зіставляючи поезію учасника Нью-
йоркської групи Юрія Тарнавського, 
одного з найпослідовніших аванґар-
дистів в українській літературі, з 
поезією романтика першої половини 
XIX століття Левка Боровиковського. 
Теза Шевельова полягає у тому, що 
немає принципової різниці «між поезією, 
яка в нас вважається наймодернішою, 
яка в нас зветься нью-йоркською 
групою поетів <...>, і тією поезією, 
що її звемо романтичною» («Троє 
прощань. І про те, що таке історія 
літератури», 1968). Звичайно, критика 
в Шевельова по суті провокативна і її 
можна сприйняти навіть «мстивною» 
щодо поетів Нью-йоркської групи, 
але вона показує, наскільки відносним 
може бути критерій стилю.
 Всі запитання й закиди, які вислов-
лює мені п. Бойчук, походять від 
основної тези – зведення модернізму 
до стилю. Цілком закономірно, що 
найбільше суперечок викликає по-
чаток XX століття. Щоб зафіксувати 
окремішність і особливість цього 
періоду, я колись у статті «Ранній 
український модернізм: до проблеми 
естетичної свідомости» («Радянське 
літературознавство», 1989, №12 – ця 
давня публікація, до речі, є однією з 
перших, якими датується новий поворот 
українського літературознавства до 
модернізму) запропонувала називати 
його раннім модернізмом. Це поняття 
не означає незрілости, його вжито 
тільки на позначення різних типів 
модернізму. Якщо можна говорити 
про «високий» чи «зрілий» модернізм, 
чому не можна говорити про «ранній» 
чи «пізній», адже кожному з цих етапів 
притаманні специфічні ознаки? Ранній 
модернізм Михайла Яцкова, Лесі 

Українки, Володимира Винниченка 
формується, безперечно, на основі 
поліморфної образности символізму, 
неоромантизму, імпресіонізму, нео-
натуралізму. Пізній, оприявлений 
у творчості В. Домонтовича, Ігоря 
Костецького, Юрія Косача, зазнає 
впливу екзистенціялізму, театру абсур-

ду та елементів, що їх пізніше асо-
ціюватимуть із постмодернізмом.
 Взагалі у розумінні самого модер-
нізму немає одностайности. На сьо-
годні виділяються принаймні дві 
тенденції у трактуванні модернізму. 
Одна з них пов’язана з, умовно ка-
жучи, французькою критикою; дру-

га репрезентована переважно анг-
ло-американською критикою, і її 
представники розглядають період 
модернізму, починаючи від 1910 року, 
і замикають його переважно явищем 
високого модернізму (Джойс, Вулф, 
Стайн, Еліот, Павнд). Французькі 
критики ведуть початок модернізму, 

Мар’яна Шаповал
Інтертекст у світлі рампи

Київ: Автограф, 2009

Поява книжки Мар’яни Шаповал «Ін-
тертекст у світлі рампи» – добрий знак 
для сучасного українського літера-
турознавства. Дослідження, присвячене 
аналізові української драматургії в 
аспекті впливу міжтекстових і між-
суб’єктивних відношень, написано в 
річищі постструктуралізму й постмо-
дерної критики. Спроби осмислити 
досвід постструктуралізму багато в 
чому визначають лице сучасного сві-
тового літературознавства, якому, зо-
крема, притаманна загальна тенденція 
вивчати текст як інтертекстуальне 
явище. «Інтертекстуальність, – зазначає 
авторка, – як семіотичний феномен 
перебуває на перетині глобальних нау-
кових дисциплін, унаслідок чого являє 

собою складну багаторівневу ієрархічну 
структуру».
 Відомо, що однією з центральних 
проблем постструктуралізму є Сюсюрове 
розмежування мови та мовлення, з 
наголосом на тому, що мова формує 
лінґвістичну систему та суспільну 
структуру. Автори та їхні тексти, вва-
жають постструктуралісти, існують 
лише в системі мови, в межах якої 
вони сформувалися. Тож самі тексти 
співвідносяться не так із авторами, 
як із іншими текстами (система з си-
стемою). Звідси виникає поняття інтер-
текстуальности. З цим також пов’язуємо 
концепції Роляна Барта про смерть автора 
та народження деконструктивізму.
 Дослідниця бере за відправну точку 
твердження Міхаіла Бахтіна про діялогічну 
природу художнього слова та концепцію 
Юлії Кристевої про комунікацію між 
текстами та дискурсами, яка виявилася 
доволі плідною для розгляду з позицій 
постурктуралізму української драматургії  
XX століття. На думку авторки, ко-
реляції між інтертекстуальністю 
та інтерсуб’єктивністю вивчено не-
достатньо, особливо в драматургічному 
тексті. Стара класична драма відсувала 
автора на марґінеси своєї структури, 
тоді як модерна виявляє тенденцію до 
дифузности й мовоцентризму.
 На прикладі українських текстів 
(Миколи Куліша, Юрія Тарнавського, 
Ярослава Верещака, Ярослава Стель-
маха, Володимира Діброви, Олександра 
Ірванця, Неди Нежданої та інших) 
авторка намагається осмислити та-

кі базові для постструктуралізму й 
постмодернізму проблеми як «смерть 
автора», наративні стратегії інтер-
текстуальности, стилістичний синкре-
тизм, співвідношення текстових систем 
як явища семіотики, розкрити рух 
авторських стратегій інтертекстуальности 
у текстах класичного, некласичного та 
неокласичного типів драматургічного 
письма. Окрему увагу приділено описові 
ідіостилів Миколи Куліша, Івана Кочерги, 
Якова Мамонтова, Остапа Вишні, Ігоря 
Костецького, співвідношенню текстів і 
жанрів, зокрема розглядові характерної 
для постмодернізму літературної па-
родії.
 Метод інтертекстуального аналізу в 
межах міжтекстових та міжсуб’єктних 
реляцій, чи не вперше у сучасному 
українському літературознавстві засто-
сований для системного дослідження 
драматургічного матеріялу, серед іншого 
дає змогу простежити певну тяглість 
української драматичної традиції 
XX століття. Навіть попри позірну 
опозиційність класичних і новітніх 
драматичних текстів бачимо спільні 
риси й тенденції, характерні для всієї 
европейської драматургії XX століття. 
Варто зазначити, що ця праця, зважаючи 
на складність акцентованих у ній 
проблем, потребує кваліфікованого 
читача, добре обізнаного в сучасному 
літературно-теоретичному дискурсі й 
термінологічному апараті.

Леся Демська-Будзуляк
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починаючи від кінця XIX століття 
й пов’язують цей початок із симво-
лізмом, творчістю Бодлєра і навіть 
натуралізмом Золя.
 На моє переконання, сам модер-
ністський перелом у способах мислення 
і вираження неможливо зрозуміти, 
іґноруючи період fin de siècle. Пере-
лом, який тоді відбувався, – глибинний 
і разючий. У цей період народжується й 
утверджується право на суб’єктивність 
і експеримент у мистецтві. До речі, саме 
тоді виникає й особлива образність, яку 
звичайно називають стилем модерн 
(із яким співвідносяться схожі явища: 
сецесія, Jugendstyl, art nouveau, Сріб-
ний вік). Тому запитувати, «чи існував 
справжній український модернізм 
у добу fin de siècle», мені видається 
абсурдним. Що таке «справжній мо-
дернізм»? Чи аж таким «справжнім» 
модерністським є стиль Ігоря Кос-
тецького, який зізнавався у своїх 
симпатіях до модернізму, намагався 
сам писати аванґардистські драми, але 
його творчість, як і творчість інших, 
за Богданом Бойчуком – «справжніх» 
модерністів, дає підстави говорити і 
про таке явище, як «псевдо-модернізм» 
(для мене це не образливе поняття, а 
лише один із варіянтів модерністського 
стилю, до якого апелює п. Бойчук).
 Я припускаю, що можна й варто 
побудувати стильову колекцію україн-
ського модернізму. Але так само варто 
досліджувати модерністську ідеологію, 
враховуючи не лише довершеність 
певного абстрактного стилю, але й 
історико-літературну співвіднесеність 
його з «культурним і часовим сере-
довищем», до чого колись закликав 
Григорій Грабович («Екзорцизм ук-
раїнського модернізму»). Ще один 
підхід – дискурсивний аналіз самого 
модерністського стилю та аналіз дис-
курсу українського модернізму. У його 
дослідження неоціненний внесок зробила 
Соломія Павличко. Проте у п. Бойчука 
чомусь склалось уявлення, що дискур-
си приходять пізніше – як встановлен-

 Не був модерністом, на думку 
п. Бойчука, і Винниченко. З ним і 
справді не так просто. Леся Українка 
називала його неоромантиком, Фран-
ко – натуралістом, Вороний симво-
лістом. Без особливого напруження 
назвемо Винниченка експресіоністом 
у драматургії. Але, як на мене, го-
ловне те, що він був модерністом ідео-
логічно і формально. Розвиваючись 
нібито в рамках реалізму, підривав 
його зсередини. Винниченкова сти-
хія – ірраціоналізм, натуралізм, інди-
відуалізм, волюнтаризм. Ці підривні 
стратегії він утілював, звертаючись 
до підсвідомого, яке він просвічував 
як рентґеном етикою «чесности з со-
бою». «Чесність з собою» – та модер-
ністська ідея, яка допомагає йому 
релятивізувати характери персонажів, 
їхні думки, почування, яка дає змогу 
перемикати стильові коди і створювати 
новий інтелектуальний дискурс. 
Цю зараженість модерністським 
експериментом у Винниченка, на 
моє переконання, критика досі недо-
оцінила.
 Я ніде не називаю Франка мо-
дерністом. Звичайно, модерністом 
він ніколи не був, однак його твор-
чість, пронизана ірраціоналізмом, 
ґностицизмом, з одного боку, і своє-
рідним неокласичним синтезом, з 
другого боку, була спрямована у 
XX століття. Недарма Микола Зеров, 
як твердять його студенти, особливо 
любив Франка. Своїм потенційним 
неокласицизмом, так само як своїм 
натуралізмом, котрий розмивав ме-
жі реального й занурював ув ірра-
ціональне, він був для наступників 
навіть цікавішим за символістів-«мо-
лодомузівців». Правда, Франко на-
магався раціонально пояснити свою 
ірраціональність, і у цьому був, як 
говорив Ігор Костецький, «дослів-
ним». Але водночас він ішов тією 
дорогою, якою пізніше значно далі за 
нього пішли письменники-модерністи 
XX століття.
 Взагалі, вся ця «торба», куди я 
поміщаю «реалістів, романтиків, кла-
сицистів і натуралістів», насправді 
модерністська. Модернізм – стильово 
різнопланова естетична практика, у 
якій домінував артистичний вибір. 
Леся Українка віддавала перевагу нео-
 романтизмові й була неокласиком, 
Коцюбинський – геніяльним імпре-
сіоністом, але також і реалістом, і екс-
пресіоністом, Яцків – першокласним 
символістом, але також і романтиком. У 
1920-х роках цей стильовий еклектизм 
трансформується, твориться нова 
естетика, і вже зовсім інакшими ста-
ють імпресіонізм Григорія Косинки, 
неоромантика Миколи Хвильового, 
символізм Павла Тичини.
 У чому ж тоді полягає «справжній» 
модерністський стиль? Може, в то-
му, щоби приєднувати до нього од-
них авторів і викреслювати інших? 
Коли шукати постаті й тексти, цент-
ральні для українського модерніст-
ського канону, то головним модер-
ністичним романом XX століття я 
назвала би «Доктора Серафікуса» 
В. Домонтовича, а головним поетичним 
генієм – Павла Тичину. Центральною 
аванґардистською постаттю безпереч-
но у першій половині XX століття був 
Михайль Семенко, а у другій – Юрій 
Тарнавський. Навіщо вибудовувати 
такі схеми? Я лише переймаю Бойчу-
ків метод – розмічаю те, що є «справ-

ді модерністським», хоча критерії 
«справжности» у Богдана Бойчука 
одні, у мене – інші. І коли п. Бойчук 
визначає період «справжнього» модер-
нізму від 1910-х до початку 1940-х років 
і вводить у цей період Коцюбинського 
і Стефаника, не можу не зауважити, 
що Коцюбинський помер у 1913 році, 
а Стефаник після збірки «Моє слово» 
(1905) надовго перестає писати, і ті 
твори, які публікує, мають уже зовсім 
інакшу стилістику.
 Можна говорити, що саме робота 
зі стилем, точніше, мовою, стала ін-
струментом модерністської техніки. 
Ламання стилю, конструювання нових 
стильових прийомів, використання 
мови і стилю як засобу, що змушує 
бачити світ і речі по-новому – все 
це стає значущим для модернізму. 
Думаю, саме цей аспект стилетворення 
п. Бойчук і називає «стилем». Важливо, 
однак, те, що поняття модерністський 
«стиль», так само як мімезис, «творча 
індивідуальність», «закритий твір», 
із часом відходять убік і змінюються 
іншими поняттями – дискурс, текст. 
Одна з причин цього полягає у тому, що 
модернізм починає асоціюватися з пев-
ним стильовим насильством і певним 
уніфікованим стилем, а тимчасом 
самою квінтесенцією модернізму 
є амбівалентність і невпевненість. 
Окрім того, що така невпевненість, 
непостійність характеризують зміст 
модерністських творів, амбівалентність 
твориться і мовою, стилем, формою. 
Художній модернізм із допомогою 
експериментів із мовою і стилем, а 
також естетики постійно перестворює 
таку символічну реальність, де пере-
борюється відчуження і долається 
розрив між конкретним об’єктом та 
ідеальним значенням. Він так само 
постійно перестворює і свій стиль.

***
Отже, якщо вичленувати припущен-
ня, на основі яких п. Бойчук судить 
мою роботу, то вони виявляються прин-
ципово відмінними від моїх. Ідеться 
передусім про різні концептуальні уяв-
лення про модернізм. Уявлення ці мають 
навіть персональний акцент. Як поет із 
Нью-йоркської групи і як критик Богдан 
Бойчук ретранслює думки, сформова-
ні під впливом художньої практики 
другої половини XX століття – періоду, 
коли цінність високого модернізму 
особливо зросла й асоціювалася зі 
«справжнім» мистецтвом, а творці 
й споживачі такої «справжньої» лі-
тератури утворили щось на зразок 
касти, поєднаної грою у бісер. Особ-
ливого значення набувало те, що 
прилучитися до цієї касти було пре-
стижним для українських авторів, які 
нарешті вільно виходили на простори 
урбаністичного, космополітичного 
культурного усесвіту. Тому саме 
«модерністичні настанови», як за-
уважує п. Бойчук у спогадах, були 
тим спільним і чи не визначальним 
чинником, який гуртував поетів Нью-
йоркської групи. Модерністський 
стиль, із яким асоціювалися еротика, 
урбанізм, карнавальна гра і маскарад, 
стає маніфестом поетів нью-йоркської 
школи. Лозунґ Езри Павнда «зроби 
новим!» сприймався як персональний 
виклик.
 Еміґруючи до Північної Америки, 
поети Нью-йоркської групи екзис-
тенціяльно реалізували один із необ-

ня теоретичних обґрунтувань і канонів. 
На це твердження пристати важко, 
бо нового висловлення, нової мови 
автори-модерністи шукають, так би 
мовити, практично, в самих текстах, і 
ця взаємопов’язаність мови й мислення 
і творить новий спосіб письма, або 
дискурс.
 До поетів «Молодої музи» у нас 
зазвичай багато претензій: і слабкі, і 
графомани, і «мертворожденні». Однак 
я переконана, що це – об’єктивно – була 
перша хвиля модернізму в українській 
літературі. І попри всю слабкість 
вони здійснили цілий переворот в 
українській літературі, що, до речі, 
оцінив пізніше Микола Хвильовий. 
По-перше, це була свідома настанова 
на розрив із попередниками. По-друге, 
молодомузівці створили перші зразки 
суґестивної поезії, з досить сильним 
символістським, метафізичним забарв-
ленням, поезії, заснованої на синтезі 
малярства, музики, танцю. Католицизм 
та італійський колорит стали для Петра 
Карманського, як і для французьких 
та італійських поетів, лабораторією 
символістської чуттєвости. Буддизм, 
східна орнаментальність, а також 
поганська слов’янська мітологія та 
еротика задають мітологічний ви-
мір поезії Василя Пачовського. Що 
вже казати про тексти-ієрогліфи, 
поєднання сатанізму й естетизму у 
Михайла Яцкова. Всього цього досі 
не існувало в українській поезії, і така 
поезія вже виражала амбівалентну 
непевність суб’єктивного існування 
і «психе» сучасної урбаністичної лю-
дини на початку XX століття. Тож 
коли п. Бойчук перераховує те, що 
характеризує «молодомузівців» і каже, 
що ці риси є атрибутами, властивими 
всім жанрам і всім стилям, то він 
лукавить. Хоч як прикро визнавати 
себе причетним до такого «слабкого» 
модернізму, фактом лишається те, 
що «Молода муза» була вже мо-
дернізмом.

Володимир Вознюк
Під небесами 

Чернівців
Чернівці: Книги ХХІ, 2008

Збірка поезій Володимира Вознюка, 
написана до 600-річчя першої писемної 
згадки про Чернівці, може бути ціка-
вою для краєзнавців. Автор переповів 
у віршованій формі чернівецькі ле-
ґенди та перекази й надав такої са-
мої форми власним міркуванням 
про сьогодення Буковини. І незнані 
досі леґенди виявилися одинокою 
принадою Вознюкової збірки. Ані 

літературною формою, ані змістом 
вміщені у ній поезії не вражають. Сте-
реотипність і шаблонність мислення, 
поверховість метафор та образів, плас-
кий і невиправданий патріотичний па-
тос аж на 72-й сторінці розбавлено 
доволі приємними рядками, але тут-таки 
з’ясовується, що у книжці цей вірш є 
винятковим також і за датою: 1966 рік... 
Може, авторові вже варто замислитися 
над своїм творчим виснаженням?
 Неприємне враження справляє 
також і надокучливе самоцитування. 
Вкотре натрапляючи на метафору «дощі 
дорогу переходять» (так Вознюк назвав 
збірку 1996 року), відчуваєш оскому. 
А лейтмотив збірки – мовляв, Чернівці 
не гірші за Париж і Відень, мимоволі 
наводять на понурі роздуми про комплекс 
національної меншовартости. Та й ін-
ші комплекси, виявлені, наприклад, у 
вірші «Межа» – тут ідеться про болючі 
переживання ліричного героя через 
достатки й розміри дачі непривітного 
сусіда. Звісно, тексти такого типу 
спонукають тлумачити авторську по-
зицію як іронічну, проте за патосом 
розгледіти у Вознюкових поезіях іронію 
(а самоіронію поготів) – завдання не з 
простих. Утім, воно неабияк розважає 
під час прочитання збірки «Під небесами 
Чернівців».

Людмила Наконечна
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***
Час, який я залишив за дверима кафе, 
кнайпи, забігайлівки, чарочної, не 
був часом змарнованим; кафе, які я 
відвідував у Тернополі, Крем’янці, 
Чорткові, Києві, Кракові, Варшаві, 
Катовіцах, Закопаному, Белґраді, 
Новому Саді, Бухаресті, Пітешті, 
Любляні, Нью-Йорку, Чикаґо, Торонті, 
Вашинґтоні, Сяноку, Солт Лейк Сіті, 
Бомбеї, Новому Орлеані, Берліні, 
Сиґіті Марамороському залишилися 
у моїй пам’яті по-різному, по-різному 
вони називались і по-різному в них 
наливали...
 Проминаючи різні назви міст, ка-
в’ярень, інші імена поетів і різні напої, 
які вони пили і п’ють, щось-таки 
простежується спільне, щось об’єднує 
ці ідентичні обличчя, схилені над 
аркушем машинопису чи рукопису, при 
чарці чи келішку, з надто серйозним 
виразом чи придуркуватою міною 
паяца – не важливо, не важливо, що 
вони п’ють і що курять, які дівчата 
їх слухають і чи слухають взагалі, а 
якщо слухають, то чи розуміють їхні 
вірші, не важливо, важливо інше – що 
вони таки з’являються, що творять 
своє коло, заповнюють його віршами, 
пиятикою, бзіками, ревнощами, обра-
зами, дурненькими дівчатами; вони 
стрясають повітря свого часу, який 
вони залишили у кав’ярнях, який 
залишився у кав’ярнях, який може 
бути кав’ярнею, кораблем, який пливе 
в нікуди? який пливе? якого вони 
потребуюють, а він потребує їх, бо 
п’яний корабель і не має на меті ку-
дись доплисти, він має пливти – це 
основне.
Я застав цей пивбар майже на сто 
відсотків пропахлий скислим пи-
вом і сечею, якою відгонило з по-
гано прибраного туалету. Пивбар 
розташовувався в центрі, якраз під 
обласною міліцією, що було дуже 
зручно, чорний вихід відчинявся, 

коли привозили металеві бочки з 
пивом, або менти забирали дозрілих 
клієнтів, виводячи їх із пивбару через 
задній двір прямо до КПЗ. Але зайти 
до пивбару можна було з вулиці, 
спускаючись вузьким проходом, ко-
трий нагадував вхід у підземелля. Це 
справді було підземелля, за стійкою 

усе ж таки привозять. Гірші часи були 
ще попереду.
 У пивбарі можна було курити, 
хоча блондин час від часу міг при-
грозити щодо курива і вказати на 
праворуч причіплену вицвілу таб-
лицю з написом «Не курити!», але це 
траплялося нечасто, лише тоді, коли 

вияв братерства і каса взаємодопомоги, 
спрацьовує незалежно від соціяльного 
статусу, тому, відсидівши по кілька 
годин у цій пивниці, алкоголіки зрештою 
свого досягали і, похитуюючись, 
вибиралися крутими сходами на по-
верхню. Переважно це були діти і внуки 
визволителів, їхні батьки оселились у 
центрі, але щось тим не пішло. До 
часу відкриття пивбару об 11-й вони 
цілою колонією пересиджували на 
лавках навпроти, слухаючи радіо з 
розвішаних репродукторів, схожі на 
пінґвінів, що гріються на сонці. Вони 
розмовляли російською і навіть у своїй 
порушеній алкоголем свідомості лаяли 
Рух і обстоювали Союз, що валився 
на очах. Від того, мабуть, їм іще біль-
ше хотілося заховатися за пелену 
алкогольного сп’яніння.

Місцевий свідоміший і патріотично 
налаштованіший елемент ішов пити 
пиво за кінотеатром «Перемога», 
там було дешевше і на свіжому по-
вітрі, бо жовта бочка на колесах із 
написом «Пиво» постійно була про-
писана на тому місці ціле літо аж 
до початку осені. Тут була ще одна 
вигода: близький туалет, який на 
той час став платним. У кабінці, що 
розділяла туалет на чоловічу та жіночу 
частини, сиділа стара жінка, яка мала 
обов’язок прибирати й збирати гроші 
з відвідувачів. Прибирала вона вряди-
годи, але гроші вимагала справно, 
особливо прискіпливою була до клієнтів 
пивної бочки, котрі навідувались до її 
туалету кілька разів протягом години. 
Той, хто спустив усе на пиві, йшов 
у кут між туалетом і загорожею і 
виливав золотистими струменями 
продукт пивзаводу №1, щоправда, на-
ражаючись на можливість опинитися 
в міліції за порушення громадського 
спокою. Ті, хто ходили за «Перемогу», 
мусили весь час стояти, а споживання 
пива з горілкою не терпить метушні, 
поспішности, коли є так багато чого 
висловити своєму другові.

У пивбарі натомість збиралися всі: 
менти заходили перевірити громадський 
порядок і при цьому перехилити 
у бармена кухоль-другий, новітні 

Врубай свою музику гучніше, якщо можеш
Василь Махно

звичайно стовбичив високий блондин 
із козацькими вусами, особливо 
популярними у 90-ті роки. Пиво 
тут було на розлив, миті бокали 
викладено скляними трапеціями, 
порізані оселедці з кружельцями 
цибулі та кілька сортів копченої 
риби становили увесь асортимент 
цього закладу. Пиво не завжди було 
свіжим, ти точно це визначав, як тіль-
ки блондин наповнював бокал, було 
видно, що пиво мутне, а після кількох 
секунд з його поверхні зникала піна – 
розбовтувалася, хоча вона й мала бути 
знаком якости. Але це йому прощалося, 
бо скаржитися було вже нікому, одна 
країна перетворювалась в іншу, всі у 
пивбарі були вдячні, що пивзавод хоч 
як, але працює і пиво – хай не свіже – 

курців було надто багато. Тоді він ішов 
у протилежний до виходу бік і відчиняв 
двері чорного входу, з відхиленої шпари 
долинав живий рій звуків.
 Любителі пива полюбили й це 
підземелля в самому центрі міста. 
Пиво коштувало дешевше, аніж го-
рілка, а такій тонкій справі, як куль-
турний відпочинок, кожна копійка 
була на рахунку, та й завжди можна 
було збігати нагору до найближчого 
маґазину і купити пляшку горілки, або 
й дві. За якийсь час публіка у цьому 
пивбарі майже укомплектувалася. 
Звісно, що кілька відомих на цілий 
центр алкоголіків просто сиділи тут 
з ранку до вечора з кухлем пива або й 
без нього в надії, що хтось запропонує 
сто грамів. Пияцька солідарність, як 

хідних постулатів модернізму – ви-
коріненість і переміщеність. Про-
тестуючи проти традиційних для укра-
їнської літератури сентименталізму і 
тенденційности, Богдан Бойчук разом 
із іншими членами Нью-йоркської гру-
пи свідомо прилучився до поетичної 
революції та до творення стилістичної 
альтернативи, спрямованої і проти 
довоєнної української, і проти повоєнної 
діяспорної літератури. Високим ідеа-
лом був на той час для молодих пое-
тів досвід, або, як казали в ті роки, 
стиль европейського модернізму. 
Правда, я переконана, що Нью-йорк-
ську групу не можна зрозуміти без 
засвоєння українськими поетами не 
лише европейської континентальної 
модерністської практики, але й прак-
тики американського аванґарду 60-х, 
зокрема новаторських пошуків біт-
ґенерації.
 Досить знаменно,  що сьогодні 
модернізм стає знову актуальним і 
відбувається переосмислення цього 

найрепрезентативнішого і найціно-
ванішого художнього феномену, по-
родженого минулим віком. Часто 
початок його датують із точністю до 
місяця. Тут ключовими стали слова 
Вірджинії Вулф про те, що «приблизно 
від грудня 1910 року людський характер 
змінився». Ці слова, щоправда, вона 
написала 1924 року в есеї «Містер 
Бенет і Місіс Бравн». Вірджинія Вулф 
не приховувала, що дата ця випадкова, 
коли закликала: визначаючись до-
вільно, давайте датувати початок 
зміни приблизно 1910 роком. Мала на 
увазі вона, називаючи цю дату, кілька 
обставин, які можуть видаватися 
«несправжніми» для «справжнього» 
модернізму. По-перше, письменниця 
робила відлік мистецького руху (сти-
лю?) від політичної події – смерти 
короля Едварда VII і вступу на престол 
короля Ґеорґа V. По-друге, початок 
британського модернізму пов’язували 
з переміщенням смаків, а точніше – 
запозиченням інонаціональної ху-

дожньої практики. Саме 1910 року 
відбулася виставка постімпресіоністів 
у Лондоні, яку зорганізував близький 
друг Вірджинії Вулф Роджер Фрай. Це 
знайомство з материковою, переважно 
французькою творчістю періоду мо-
дерну fin de siècle, стало вирішальним 
для британських інтелектуалів і мит-
ців, які задекларували розрив своєї 
ґенерації з попередньою епохою. 
Отож саме материковий символізм-
імпресіонізм, який походив із Франції 
(а відкриття Джойсового «Уліса» 
також відбулося у Парижі й звідти 
разом із модерністською модою твір 
імпортовано до Британії), стимулював 
розгортання справжнього модернізму 
нової ґенерації митців: Джойса, Еліота, 
самої Вірджинії Вулф.
 Отже, три важливі ідеї, суттєві 
для розуміння модернізму, сиґналізує 
вибір дати його народження: 1) роль 
французького символізму у розвитку 
модернізму в різних національних 
літературах, 2) роль історичних чин-

ників, національної ідеології та про-
цесів еміґрації у розгортанні художньої 
практики і саморефлексії модерністів, 
3) роль модернізму як персонально 
заанґажованого вибору тих, хто від-
чуває себе причетним до формування 
модерністського канону.
 Насамкінець хочу подякувати панові 
Бойчуку, по-перше, за увагу до моєї 
книжки, а по-друге, за те, що завдяки 
цій полеміці я зрозуміла, що модернізм 
є не лише теоретичною проблемою, 
яку я намагалася обґрунтувати, але 
й персональною справою, як проде-
монстрував мій критик.
 Остання фраза з відгуку Богдана 
Бойчука є ключовою для цієї полеміки. 
Звісно, слова про модернізм, котрий, 
як той дядько, сидить у Києві, мають 
недвозначний натяк: Богдан Бойчук, 
ерґо сам справжній модернізм, сидить 
у Києві. Дозволю собі не погодитися 
й зауважити, що насправді модернізм 
сидить не тільки у Києві, але і у Львові, 
Харкові, Мюнхені, Нью-Йорку...

Чоловіча погулянка (Асирійська печатка VIII–VII [?] ст. до н. е.; 
Британський музей, Лондон)

З нової книжки есеїв «Guest in America».


