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Луїза ОЛЯНДЕР (Луцьк)

МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ: 
ПОГЛЯД ІЗ НАШОГО СЬОГОДЕННЯ

Якщо правда, що історія йде своєрідним припливом і відпливом, 
спіралею, то неоклясицизм завершував – у буквальному розумінні (– був 
вершиною) реакцію на етнографізм епігонів Шевченка – народників – 
від Грабовського до Кононенка й Самійленка, від Нечуя-Левицького до 
Грінченка й Модеста Левицького. 

Юрій Шевельов. Стилі Сучасної української 
літератури на еміграції

Но счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести 
мир к чистоте, правде, незыблемости.

                                 Франц Кафка. Дневник (25 сентября 1921 г.)

Модест Левицький (1866 – 1932) – пись-
менник, лікар, громадський діяч – по-

сідає дещо незвичайну позицію в національній 
пам’яті: він водночас є відомий і невідомий. 

М. Левицький є відомим тому, що про ньо-
го начебто ніколи не забували ні літературоз-
навці (С. Єфремов, Ю. Шевельов, Г. Грабович, 
Н. Сташенко, О. Яблонська, І. Ліпницька та ін.), 
ні мовознавці (В. Юкало), ні музейні працівни-
ки (наприклад, Н. Пушкар), ні історики (Д.  До-
рошенко, Л. Понєдєльник). Особливе значення 
мають спогади про батька сина письменника 
Віктора Левицького [Див.: 5]. Дати написання 
та публікації ними наукових праць, де згадуєть-
ся письменник, свідчать про те, що він не ще-
зає з поля зору дослідників протягом більш ніж 
століття: 1908 (М. Євшан), 1923 (С. Єфремов), 
1933 (Д.  Дорошенко) 1967, 1999 (В. Левицький), 
1983, 1995 (Г. Грабович), 1987 (Ю. Шевельов), 
1999 (Н. Сташенко), 2000 (В. Юкало), 2004 
(І. Ліпницька), 2008 (Н. Пушкар)[Див.:10], 
2010 (О. Яблонська), 2015 (Д.  Дорошенко, 
Л. Понєдєльник) та ін. Проте, хоч письменник і 
називався поряд із видатними іменами, але – за 
винятком деяких праць, написаних за останні 
роки, зокрема І. Ліпницької [8] та О. Яблонської 
[13; 14], – найбільше характеризувався в за-
гальних рисах. Та сама стислість навіть у 
С. Єфремова, який – жанр йому не дозволяв – все 
ж таки визначив найважливіші специфічні ознаки 
художнього письма М. Левицького: “співчуття, 
сама сердечність, і лагідність”; відсутність мо-
ралізаторства (це спорідненість із А. Чеховим. 
– Л. О.) [4, с. 550], має “почуття художньої міри 
і такту”, вміння “навпроти …життєвого об’єк-
тивізму” поставити “свій суб’єктивний настрій” 
[4, с. 551] тощо. Обравши за ключове поняття 
серце (гаряче серце, сердечний талант автора, 
вміє промовляти від серця, знавець людського 

серця), С. Єфремов майстерно передав емоціо-
нальну настроєність письменницького дискурсу 
і водночас підкреслив: “він не зійде із ґрунту ху-
дожньої правди й рідко коли схибить на публі-
цистичну стежку” [4, с. 551].М. Євшан згадує 
М. Левицького в полемічному дусі, Ю. Шевельов 
– при аналізі змін літературних напрямів і течій…

М. Левицький залишається невідомим, тому 
що й досі не опубліковані такі його твори, як 
роман “Перша руїна”, мемуари “Cпогади лікаря” 
[Див.: 9, 81 - 82], фактично не перевидаються й 
ті, що розкидані в періодиці. І тільки зараз Во-
линський краєзнавчий музей підготував вибра-
ні твори письменника (упорядники Н. Пушкар, 
О. Яблонська), який вже давно заслужив на мо-
нографічні та дисертаційні дослідження. Він 
залишається невідомим ще й тому, що його до-
робок тільки-тільки починають досліджувати з 
позицій сучасного літературознавства.

Мета статті полягає в тому, щоб через поетику, 
спираючись на сучасні методологічні підходи, 
зокрема герменевтику і компаративістику, 
розглянути художньо-філософські виміри 
оповідань М. Левицького і тим визначити, хоча 
б частково, особливість його внеску в розвиток 
красного письменства і гуманістичної думки, у 
пізнання самої природи людини та її розуміння.

Як відомо, М. Левицький, працюючи земським 
лікарем, почав друкувати свої оповідання ще 
на початку ХХ ст. в “Киевской старине” (1901), 
“Літературно-науковому вісникові” (1902), хоча 
до художньої творчості він звернувся раніше, 
про що свідчать неопубліковані “Cпогади лікаря” 
(1898–1929). І ось, розглядаючи художню майс-
терність М. Левицького, котрий тематично, в 
жанровому відношенні і стилістично йшов у дусі 
реалізму народництва, можна дійти висновку, що 
письменник так і залишається в межах своєї епо-
хи. Хіба не про те свідчать спостереження С. Єф-
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ремова і наведена в епіграфі думка Ю. Шевельова 
[11, с. 594]. Однак подальші розмисли дозволяють 
прореагувати у спосіб певного сумніву: це так, 
але й не зовсім так. Традиційність реалізму 
оповідань М. Левицького, сюжети котрих 
ґрунтуються на його власному життєвому досвіді 
земського лікаря 90-х рр. ХІХ ст., постає в 
оновленому вигляді, якщо ввести його доробок 
у широкий контекст європейської літератури, 
створеної письменниками-лікарями. Такий 
ракурс дозволяє побачити, що М. Левицький був 
предтечею деяких сучасних структурних змін, 
що призвели до певної трансформації жанрових 
форм оповідання та повісті – йдеться про 
елементи аutotematizmu, в розумінні польсько-
го професора і письменника Артура Сандауера 
(Аrtur Sandauer, 1913–1989). Не можна оминути 
увагою і ракурс бачення М. Левицьким актуаль-
ної для сучасного літературознавства проблеми 
Свій / Чужий.

Новаторству М. Левицького сприяє сама 
літературна атмосфера насамперед в російський 
літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст., коли в 
жанрах повісті та оповідання актуалізувався 
лікарський досвід, про що свідчать хронологічні 
рамки написання творів письменниками-
лікарями: оповідання А. Чехова “Ионыч” вийшло 
друком у 1898 р., В. Вересаєв писав свої “Записки 
земского врача” протягом 1895–1900 рр., а 
М. Левицький – “Спогади лікаря” у 1888–1929 
рр.; щодо його оповідання “Порожнім ходом”, 
то воно вперше було опубліковано 1907 р. Проте, 
розглядаючи твори М. Левицького, його нові 
виміри бачення ролі земського лікаря в житті 
селян, доцільно враховувати й “Записки юного 
врача” (1925–1926) М. Булгакова.

Зіставляючи творчість українського пись-
менника з російськими письменниками-ліка-
рями, не можна оминути того факту, що вони 
були майже однолітками: А. Чехов (1860–1904), 
М. Левицький (1866–1932), В. Вересаєв (1867–
1945). А це означає, що вони, як земські лікарі, 
діяли в типологічно однакових і водночас не-
однакових умовах. Однаковим був соціальний 
устрій, стан медицини й умови лікарської праці, 
недостатність “лікарської помочі …особливо, – 
як писав М. Левицький в оповіданні “Санітар”, – 
в тих губерніях, де нема земства: у Київщині, на 
Волині та на Подолі”. Схожі й відношення селян 
із лікарем і лікаря з селянами, бідним, темним 
народом: “Трудно, тяжко трудно, – зазначається 
в цьому ж оповіданні, – було лікарям боротися 
з пошестю серед темряви та забобонів”. Але за 
свідченням В. Вересаєва, такі труднощі вини-
кали в різних ситуаціях повсякденно. Неодна-
ковою була місцевість, національність пацієн-
тів та “присутність” – у тексті й поза текстом 

– autotematyzma. Всім їм практика земського 
лікаря давала численні сюжети для оповідань. З 
А. Чеховим М. Левицького споріднює те, що він, 
на відміну від В. Вересаєва, використовуючи свій 
професійний досвід, пише “не записки лікаря”, 
а оповідання на різну тематику, де порушує мо-
ральні проблеми і створює низку виразних ха-
рактерів і типів, яскраво зображує картини життя 
та психологічний стан героїв (“Мана”, “Добре 
діло”, “Перша льгота”, “Пенсія”, “Тяжкий хрест” 
та ін.). Усіх трьох письменників об’єднувала 
багатовекторність гуманістичної проблематики 
і відрізняла акцентуація різних її сторін. Якщо 
В. Вересаєв зосереджував увагу на негуманних, 
але вкрай потрібних під час навчання лікарів дій 
– обстеження з метою демонстрації патологічних 
ознак, мимовільне додавання моральних травм 
та зайвих фізичних страждань пацієнтові тощо – 
то М. Левицький цих питань не порушує і значно 
менше за В. Вересаєва описує симптоми хвороби 
і способи рятування хворого. Він теж співчуває 
хворому, його близьким, але це співчуття у 
нього спрямовано на ту важку ситуацію, в 
яку потрапляє й хворий, і родина. Ось чому 
у нього таку значну роль відіграє інтер’єр в 
оповіданні “Порожнім ходом” (1917). Так само 
М. Левицький, як і В. Вересаєв, говорить про 
різного роду забобони, але в іншому аспекті. 
Але на противагу В. Вересаєву його художньо-
філософський погляд не був зосереджений на 
беззахисності людини перед хворобою, перед 
силою природи, тоді як у російського письменника 
побачені фізичні страждання призвели саме 
до таких концептуальних поглядів на людину, 
котрі водночас вступали в суперечність з тими 
філософськими уявленнями, що дискутувалися 
на межі століть. Так, Боголюдині (В. Соловйов, 
Д. Мережковський), Человекобогу (С. Франк, 
С. Булгаков, М. Бердяєв) протиставлялася людина 
беззахисна (В. Вересаєв):

“Больные, искалеченные, страдающие люди, 
– пише В. Вересаєв, – бесконечною вереницею 
потянулись перед глазами: легких больных в клиники 
не принимают, – все это были страдания тяжелые, 
серьезные. Их обилие и разнообразие произвели на 
меня ошеломляющее действие, меня поразило, какая 
существует масса страданий, какое разнообразие 
самых утонченных, невероятных мук заготовила нам 
природа, – мук, при одном взгляде на которые на душе 
становилось жутко” [2, с. 1].

Співчуття М. Левицького ґрунтувалося на 
інших засадах.

Але, розглядаючи проблему співчуття тим, що 
страждають, доцільно детально зупинитися на зі-
ставленні оповідання М. Левицького “Порожнім 
ходом” з оповіданням А. Чехова “Ионыч”.



35

“Порожнім ходом”, як й “Ионыч”, має два 
рівні смислів: один – найбільш доступний – 
лежить на фабульній поверхні, другий – глибоко: 
його треба відкрити через детальний аналіз. В 
оповіданні М. Левицького вже сама назва має 
два плани: перший – це закодоване безрадісне, 
нужденне й безнадійне життя Нухима; другий – 
людська драма самого лікаря. І тільки взяті разом 
вони виводять на філософське осмислення люди-
ни та її долі. І це виражено в зміщенні центрів. 
Від долі Нухима та його родини до долі лікаря 
увага привертається двічі: перший раз в описі 
бездоріжжя, завдяки чому марно втрачається час, 
а разом із цим марнується й життя: “Ну, коли б не 
було стільки хворих, я міг би багато прочитати 
за сім годин, може дещо написати… Краще б 
навіть нічого не робивши полежати так сім годин 
до гори животом, ніж отсе сидіти, скоцюбившись 
утроє, на жидівській балагулі” [ 7, c. 15]. Дру-
гий раз – в описі стану лікаря, що був не в змо-
зі врятувати від смерті Нухима: “Спершись на 
столі ліктями, закривши лице руками, я важко 
задумався: як таки сказати нещасній жінці, що 
завтра в сю пору вона стане вдовою? <…>Тяжку, 
невимовно тяжку годину пережив я в бідній хаті 
Нухима Бершадського, поки діждався погонича  
з балагулою” [ 7, c. 21]. 

Обрана М. Левицьким наративна стратегія 
досягає ефекту, схожого з ефектом картини 
С. Далі “Вольтер, що щезає”, а це свідчить про 
вишукану майстерність письменника, завдяки 
якій складається враження, що оповідання кон-
центрує в собі величезний романний зміст.

Наратив оповіді від першої особи 
складається в такий спосіб, що спочатку вся 
увага концентрується на долі лікаря (вставний 
біографічний момент) – згодом на нещасті 
родини Нухима – потім знову на переживанні 
лікаря (другий біографічний момент) і нарешті 
завершальний абзац, котрий стягує в єдиний 
вузол назву-код – нещасну долю Нухима та його 
родини і драматичну судьбу самого лікаря і сенс 
життя:

“Ніч була зоряна, без місяця… <…> Темна зоряна 
бездоння неба, темна без краю, наганяла думки про 
нікчемність нашого світа, нашої науки, всього нашого 
життя…

Так само ті зорі світили й сотні віків попереду, точ-
нісінько так світитимуть знов через сотні віків, наче б 
під ними й не було людей з їх війнами, з їх радощами, 
щастям, з їх одчаєм, слізьми, сирітством та недолею…

А позад мене лишилась та недоля, та обдер-
та Нухимова хата, нещасна Лейка і, може, уперше 
щасливий Нухим, бо не чув уже він ні болю, ні нужди, 
ні голоду, ні відчаю…” [ 7, c. 21].

В оповіданні попередника М. Левицького 
– А. Чехова так само два плани. Традиційно 

прочитувався лише перший план: герой із 
благородними намірами, не маючи сил на 
протест проти обивательського середовища 
деградує, вростаючи в задушливу атмосферу 
міста С. [Див. детально: 1, c. 234 – 235]. 
Таке трактування оповідання задовольнити 
сучасного реципієнта не може. На часі виникла 
потреба розкрити другий план твору, що і було 
здійснено професором О. Богдановою не лише 
у ході детального аналізу тексту, а й завдяки 
синергетичним прийомам: цитуючи уривки з 
листів письменника, дослідниця виводить на 
поверхню прихований за текстом autotematyzm, 
що і дозволило їй сформулювати художньо-
філософський смисл оповідання: 

“Не будучи моралистом, – пише О. Богданова, – 
Чехов не кривил душой, не искал социальных причин 
к тому, чтобы показать процесс превращения доктора 
Дмитрия Ивановича Старцева в “языческого бога” по 
прозванию Ионыч. Писатель правдиво изобразил про-
цесс старения человеческой души и самого человека, в 
каких-то эпизодах рассказа тесно смыкаясь с образом 
своего героя, доверяя литературному персонажу соб-
ственные стыдные мысли и тяжелые доверительные 
признания” [1, c. 249].

А. Чехов, так само, як згодом і М. Левицький, 
відчував негативний вплив умов виснажливої 
праці земського лікаря на духовний стан його, 
на його долю, але художньо-філософський зміст 
оповідання дещо інший. Він по собі знав (про це 
говорять його листи до А. Суворіна від 16. 08. 
1892 р. та ін.), як монотонність одноманітних 
сірих буднів спустошує людину, пробуджує в 
ній байдужість навіть до життя, що є ознакою 
старіння. Життєвий досвід був покладений 
ним у підґрунтя художньо-філософських 
узагальнень. Український письменник, на 
відміну від А. Чехова, порушуючи вічне питання 
про байдужість Всесвіту до людини і про сенс 
Життя, більше перегукується з мотивами вірша 
Лесі Українки “Дивлюсь я на яснії зорі”. Але – 
і це значимо – обидва письменники виходять на 
онтологічний рівень із опорою на autotematyzm 
із тією різницею, що А. Чехов використовує його 
приховано, а М. Левицький вводить цей прийом 
у структуру тексту. 

Зіставлення художньо-філософських позицій 
українського і російського письменників, збага-
чуючи уявлення реципієнта про людину, її відно-
шення зі Всесвітом та сенс Життя, спонукають 
його до нових інтенцій.

Звертаючись до новацій М. Левицького, не 
можна не помітити, що він розширює і поглиблює 
поняття Свій / Чужий, визначаючи нові ракурси 
бачення цієї проблеми, актуалізованої в наш час. 
З них найбільш суттєві, на наш погляд, два: 

– розкриття глибин трагедії буття людини 
серед Чужого (“Землиця рідна”)
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– зображення складних умови співіснування 
Свого з Чужим, інонаціональним, в багатонаціо-
нальному середовищі, порушення проблематики 
проявлення особливостей своєї ментальності 
кожним народом  (“Щастя Пейсаха Лейдермана”, 
“Порожнім ходом”, “Деда”).

Останній момент акцентує Г. Грабович, 
звернувши увагу на польсько-українські та ро-
сійсько-українські контакти та на специфіку 
“єврейсько-українських взаємин”, викликаних 
близькістю фізичного й соціального, сусідством 
та великою культурною й духовною дистанцією 
[Див. детально: 3, c. 238–239]. Звертаючись до 
творів з єврейською тематикою у М. Левицького 
та Т. Бордуляка, підкреслив їхню гуманістичну і 
демократичну позицію:

“Відкриття, що єврей може викликати співчуття як 
багатостраждальна людина, втілилося і в низці творів, 
що з’явилися на зламі сторіч. В деяких оповіданнях 
Модеста Левицького, як, наприклад, “Щастя Пейсаха 
Лейдермана” чи “Порожнім ходом”, авторська за-
гальна симпатія до маленьких людей, бідних та при-
гноблених, сфокусована саме на єврейських персона-
жах, які помітні тільки своєю простою людяністю. В 
оповіданні Тимофія Бордуляка “Бідний жидок Ратиця” 
(1899) проблема розглядається ширше і підхід до неї 
сфокусованіший. Коли убогий торговець рибою Рати-
ця доходить дедалі більшого зубожіння, так само, як і 
решта мешканців села, де він живе, завдання  автора  
не лише показати його злидні, а й співчуття сільської 
громади до одного зі своїх членів, – хоч і не схожого на 
них… <…> це можливість виявити почуття загальної 
людяності – конкретно, неабстрактно” [3, с. 255].

Проте, на наш погляд, цю проблему важливо 
всебічно розглянути в межах Волинського 
тексту. Це потрібно тому, що саме М. Левицький, 
не забуваючи його багатонаціональний склад, 
зробив великий і своєрідний внесок у збагачення 
наших уявлень про Волинський текст уже тим, 
що яскраво–художньо і водночас документально 
– відтворив його існування на зламі ХІХ – ХХ 
сторіч у формах побуту й Буття. Документаль-
ність постає як бувальщина у формах наративу 
спогадів і безпосередньо в мовленнєвому 
дискурсі. У реалістичному річищі письменник 
насамперед розкрив волинянина як варіант укра-
їнського характеру в типових образах, але в такий 
спосіб, що не позбавив кожну постать її індивіду-
альності. Те саме можна сказати й відносно пере-
живань героїв: горе і радість поставали водночас 
і в загальнолюдському, узагальненому втіленні, 

і в суто особистому. Проте М. Левицький не 
забував, зокрема, і волинянина-єврея. Умови 
Волині накладали свій відбиток і на ментальність 
інших народів, що проживали на її теренах. Без 
врахування цих процесів неможливо правдиво 
пізнати історію Волині, що знаходить свій вираз 
не лише в соціально-політичних, економічних, 
релігійних та інших подіях, а й в долях краян. 
І все це знайшло своє місце у творах великого 
волинянина М. Левицького, у властивій йому 
художній манері.

Особливість нарації М. Левицького полягала 
в тому, що він, по-перше, майстерно сполучає 
фактографічність з fiction (художньою вигадкою, 
фантазією), що дозволяє письменникові виразити 
екзистенціальні виміри існування людини, 
порушити й розкрити онтологічні (Буттєві) про-
блеми, а реципієнтові – одержати можливість 
через проникнення в Буттєві та побутові плани 
оповіді не лише усвідомити смисли і пафос його 
творів, а й розвивати на їхньому підґрунті власні 
світоглядні інтенції про людину та її зв’язки зі 
світом. По-друге, наративна організація тексту 
слугує розкриттю на малій його площі основних 
рис як національного, так й інонаціонального 
характеру.  

Позитивно те – про це свідчить дисертація 
І. Ліпницької, – що сучасне українське літе-
ратурознавство починає розглядати творчість 
письменника в контексті вітчизняного красного 
письменства, але вочевидь стає й потреба вмі-
стити доробок М. Левицького, його художньо-фі-
лософські ідеї в  розлогий контекст європейської 
літератури. Широка амплітуда, що охоплює 
твори письменників-лікарів від Авіценни (980 
– 1097) і Данте (1265 – 1321) до шотландського 
письменника Арчибальда Кроніна (1896 – 1981) 
з його творами “Цитадель” (“The Citadel”, 1937), 
“Сільський лікар” (“Country Doctor”, 1935), 
“Зірки дивляться вниз” (The Stars Look Down, 
1935) і американця Олівера Сакса (1933 – 2015) 
та ін., дає можливість скласти уявлення про те, 
що вносить гуманістична думка письменника-
лікаря М. Левицького в європейську літературу. 
Зауважимо, не меншої ваги можуть набути 
і компаративістичні дослідження творів 
М. Левицького на єврейську тематику з 
оповіданням Ф. Кафки  “Сельский врач” (“Ein 
Landartz”).

Отже, основна робота дослідників ще попере-
ду.
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