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ЗАГОЛОВОК КНИЖКИ 

.v цій 'Кuuжці охоnлеuа одиа доба uаllЮЇ літе
ратури - доба, uевідаuа'Ч,еuа Я'К о'Кре.мл глава в істо

рії літературu, аиі аа о'Круг.llUМU цuфра,м,u дат, аиі 

;]а ясuо аарисоваuи,м,и uаnРЯ},fжаJIU. Можuа б гово

,PUT1t а її приводу про пів століття роавит'Ку uaтої 

літературu або авуаити той час до nоuяття "порогу 

пового століття" 'Ч,U "перелому двох століт'Ь" , 6'Ка

аавшu ті.л'Ь'Кu иа ті j\toJteuTU, що nідходилu б до nри
uятої загал'Ьuої cxeJltu. 

А проте иі вибір 11lІс'Ьмеиии'Ків тут 8ібраuuх, 

иі иит'Ка, що 8вЯ8УЄ їх - ие виnад'Кові. Мириий, що 

одиим 'Кореием ЦУn'КО трu,м,аєт'Ься іруиту, иа я'Ко,м,у 

{Jpic талаuт MOJJ1Ca Вов'Ч,'Ка має у свому rеuеал'ЬО

rі'Ч,uо.ltу дереві та'Кї nарост'Ки, що nахnут'Ь uатою 

.су'Ч,аСU010 літературою - Коцюбuuс'Ь'Кuм, Стефаuu

'JiO.l.t, Вuuuu'Ч,еu'Ком. Мu'Кола Хвu,л'ЬОвuй може стати 

дуже хара'Ктерuстu'Ч,uuм nредСТа6nи'Ком тої "иової 

добu", що майже беаuадіuuо буuтува,лас'Ь nроти всіх 

1Сореиів і даремие nробува,ла nротиставити су'Ч,асuо

сти хо~tби я'Кuй відб,лuс'К реа,л'Ьuuх жuттєадатuuх 

ідеалів. 
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Пріавuща обох тих nuc'Ьженнuків майже сиж-
fю.ліЧflї д.ля дво,/: ріаm/'х. ко.ли не nротиJtеж'lt 1/,/; е'tьОХ. 

Псевдouіми, якими вони хоті.ли ааана'Чити найБАиж-

'Чий їж духовий настрій, nрост ягают'Ься ви·nадково 

на ве.лику 'Частину їх су'Часників. Краще B3ICUeaTи 

таких нюансів як "ма.Йже" і "виnадково", ніж про-
водити аовсім гостру .лінію між nоко.ліннями, ЩО 

йдут'Ь одне аа одним не ва.всіди у такому відношенuі, 

як це уяв.ляют'Ь собі "мо.лоді", вбуuтовані проти 

"старих". У нашій .ліТЕратурі не бу.ло ясuо аарисо

ваної борот'Ьби шкіл і напрямків, nоодинокі поко

ління рідко ко.лu відбuва.ли у своіх творах .літера

турні те'Чії або іtJео.л'Ьоrі'Чні сnори, такі характери-· 

ети'Чні д.ля ee.If,UKUX еврonейс'Ьких .літератур. 
Нас цікав.лят'Ь го.ловно ідеі та те'Чії су'Часної 

.літератури. Ця су'Часніст'Ь ввявана в ХХ-им вікож, 

ровдертим на дві nо.ловини великою війною. До 
1914-го року вся наша .література nродовжув Х1Х-ий 

вік і то в тих його проявах, що не довво,llЯЮТ'Ь ні-

'Чиж догадуватис'Ь перемін nовна'Чених pиra.'t(,fJ, евро

nейс'Ької .літератури в 90-их роках минулого вiKY~ 
Чому nо'Чи·наємо від Мирного? Натуралісти'Ч-

1ШЙ еврonейс'Ь"ий роман ів cycni.If,'bHUMU ідеями

стояв ів усіх .літературних жанрів наЙб.Jtuж'Че до· 

врав"ів тодішн'ЬОї нашої .літератури. Мирний єди

ний іа nис'Ьженни"ів своєї доби, насуває дум"и
у ввяв"у ів cnробажи су'Часної нашоі 1І,овісти, де 

широ"ий .м.аJtюно" сусnіА'Ьного середовища .міг до-
аво.ляти на вuс.лів грожа.дС'Ь"их nогJtядів і накидав

дея"і дожагаuня жистец'Ь"і, хо'Чби тіА'Ь"и "техuї'Ч-· 
ної" кожnовиціі. ХвиА'ЬОвий тіА'Ь"и фnрмо,Тf,'Ьtf,о ао-
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JtU1iae ряд n-uсьмеин,И1ііIJ старшого nО1іоJt'іuuя, )(і1J.tщ 

що фа1іТU'ЧUО uа.л,ежuт'Ь до наUJtОАОдшuх - духово 

.ltаUже иедО8рілих, ідеОJt'Ьоrі'Чuо дуже сJtабо С1іри

сталі80ваиих. 

Ві./l'Ьшіст'Ь авторів, що да./lи тут привід до 01іре

.мих иарисів, твори./lа иа порові ХХ-го ві1іУ і иа 
иьояу аа1ііUЧU./lа сво'Ю діЯ.ll'Ьuіст'Ь. 18 25-0Х nО.ll,n·mиа 
ще жuве, а проте всі вouи виС./lови./Іи· себе ()отеnе

рішuіJtU творами та1і, що uі'ЧUJt ue вJtожут'Ь 8яіиити 
свого дітературиого об./lU'Ч'ЧЯ. Не біJt'ЬШ я'К nОАО61та 

в них іще врядu-годи Щос'Ь друuуе, аАе u во",и Jta

бут'Ь ие вроБJtЯТ'Ь 1иJt уже uіякоі иесnодіваикlJ,. 



МЕТА й МЕТОДА 

І 

Мета цієї КНИЖКИ зупинитись на дея:к.их рисах 

психольоtії Н8!ІІШХ письмен.ників, що працюва~'ІИ 

в добі, коли література ХІХ. віку починала йти на

зустріч новому століттю. Хочемо звернути увагу, 

що на д;ні ПСИХОJlьоtН наших письменників лежало 

овоєрідне рооуміння ЗILВIДaJНЬ літератури і що це 

розуміння ма,ло чимаJIИ!Й ВПJШВ 'На РОiJВИТОК їх 

таланту. 

Наші письменНИіКИ ВВa.жaJ1И літературп~т пра

ЦЮ ;за надто легке і надто важке завдання. 3а Н'адто 
легке тому, що ДJІЯ НИХ М а й ж е не іонува,IJИ про

блєми форми, стилю, 'взаємин індшriдуального "я" 
з ;tlйсністю, відношОО'Ня рідної літератури до с;учае

ної чужинної, тощо; за:нащто важке тому, що вони 

хотіли писати не тільки поезії, оповідання, пові сти 

та драми, але ще й цими твораіМИ будити національ

ну СіВідомість, постачати 'необхідну лєктуру длн мас, 

єднати ролю народніх виховників з апостолами все

ЛЮДСЬКИХ га.сел. 

Одне з найцікавіших питань літературної КРИ
тmки: чому письмеПН1lК 'ВИЯВИ1В свій тa.JпI;нт саме 
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такими-то творами, 3 Т'aRИМИ сюжетами, 3 такими 
ідеями та які риси Йо.го таланту заважили на даль

ші!ll йоro розвитку або припинили цей розви'Мк? 

Маємо пересвідчєння, що. при всій rpoMa;J,
ській праці, яку ВИRона.тrа наша .кітература, наші 

письменники зде6і.lьша не вмі.1И розвинути своїх 

'Си.тr у найсприятливішо.му напрямку, не вмі.JIИ пи

користати ового справжнього. хисту, несвідомі, 

в чому їх сила таслабощі. 

Цю тезу мо.жна б до:юазувати до.вго.ю, подріб

ною аналізою поодиноких творів; читач м~тсптr) пр

ровесrи: її са;м, на підста'Ві В,Л3JCної лєктури; ---- це 

праця вже неважка 3 перспеІ\.ТИВИ теперішнього 

часу. 

Наша дотепер'ішня критим зяоу:вала зас.чуги 

неодноrо автора та визнаЧИ.JИ1 йому міосц!' ро історі'і 

української' літератури. Нема оумніву, що із -3~IiHOro 

ПОГЛЯДЇJВ на завдання літератури та необхід;них вза· 

ємин рідного. ТIИlCьменотва 3 чужинними, більшими 

та старшими літературами, Н{)ІВе покоління переве

де ревізію дO'I'Єlперішніх оцінок. Ця ревізія прийде 

без огляду на по.'Іітичні зміни: навіть найбільше 

КО:Мj"rlістичний і наЙбі.1Jьше фашисті'Вський світо

гляд не зможе віДМЕ'жувати себе китаЙСЬІ\Ю{ му

ром від культурніших народі'В, від яких така мо

лода література як наша. дОВЮ ЩЕ' муеітиме 

вчитись. 

RРИТИІ\.увати ЦЕ' - при:р'івпювати; прирівнюємо 

дві 'Величини на те, щоб 'зясуоо.ти їх вартість. Де

сятки літ наша література, як усе націона.і'Іьне НJa

ше життя СТО,JПТТЯМИ - не могли ооромогтись па 
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порівняння; наче дитина, що росте й фі'зично бо

реться за пршво ЖИТИ, вважали себе за самодоціль

ну вартіеть. ТепeJp ніхто вже з нас не сумнівається, 

що духову силу народу 'Міримо, наче духову (і фі

зичну) силу оДИ!RИЦi - П'Р(ЛJЮТaJв.:JЯЮЧИ їй сип 

інших, міру яких уже 3НММ'О. 

He~Ia іН'ІІІИ'Х заообіlВ для оцінки літе-ро.турних 

ТROрів, як ті, що виробили ми собі на інших творах. 

Можемо легко уявити ообі земляків, які не 3'Нають 

іншої .ліreратури, :к:рі!М рідної і не хотять її 3 нати, 

пе-реконані, що таіК зміцнять свою ориГіна.lIl>ність. 

А проте, хочби як гарно в!Мі~1И ~rи РО;::ЯСНИТИ 

СІЮЄ відокремлення, 3 ХВИЛИНОЮ, коли ПО'lи'на

вмо говорити про IВ>3.JYГicть літера:гурнпх творів, му

симо ІІРИЙНЯТИ той стан, який З3.іСтає сучасний к.ри

тик У суча.свіЙ .;тітературі. Література, ,\HIG свій 

ORpe-~fИЙ овіт R.ритеріїJВ, ДОІМатань та ідей. Не інакше, 

як політишt, ЩО мусить рахува.тись із дій,сними си

лами, ят .. і панують, здобувають влад.у і нюrі чують 

напрюrні дальшого ро3ВИТ'RУ. 

:3наючи іОТ()lРИЧНИЙ роз!витOlК нашої літерату

ри, пш тіено зв язаний з v1Ихо\літтям НJa.цїї, позба

вленої СllрШЮГИ рішати про B,JfaCHY долю, МИ не 

аможе1.Ю ста,вити ДО неї ТИХ оомих домагань, що до· 

.літератури ве.::rИRИХ народів із старим державним 

ОРПlНіа~Ю~I. Автім усе те, що аалишили нам ета.р

ші народи із свого багатого досвіду, ЗЮІЮІЯ світу 

та людей, усе те, що знаємо найкраще про них із 

книжок перейшло непомітно в чисто ДYXOlВe дома

l1aННЯ, 001 якого не можемо обійтись. Творами чу-
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,жих JIЇтepaTYP можемо подекуди легше lюриетува

тись, ніж здобутк.aJМИ чужої техніки; те, що вони 

З3.J1И'llIають нам, збагачує за:с06и нашого ClВіТОВ1ДЧУ

вання та 'світогляду. Чи тоді, ROJIИ беремо в рук.и 

RlIИЖКУ рідного ПИСЬ:МeнниRa, можемо забути: про; 

ту духову пооребу, якасамє рішає про те, що 'звер

тає:мось до ЕНИЖRИЗ3lМіоць Нl/ЮOIJIоджуватись спор

том чи ;НШl}Ю легкою 1-'ОЗВЮ'ОЮ'? 

ЯR УіВООЬ дальШИІЙ РОЗВИТОR нашої нації зале

жить від її взаємин з народа:ми і державами Евро

ПИ, так теж і РОЗВИТОR нашої Л'Їтера.тури з'вяз~tнИЙ 

із літературомш е:ВРОIretЙСІ,'КИХ народів - :М8JНШИХ 

і більших, БJIИ'3ЬRИХ На!М і да,і1ЬШИХ, оусідСЬRИХ, спо

ріднених, ворожих і дружніх. 

Національна горщіmь бунтується буцім-то про

ти думки, що :ми МУСИІМо ДИlвитись на Европу та на

сJriдувати її. А ТИlМЧaJCом найбільші та найсильніші 

НJaроди наслідують своїх сусіді'В у ВИ1НахоЩtX, фор

:мах праtВЛіння, проШ1ганді - у чому :можуть. В еп()

хах наЙ!I\lРащоro :мистецького POOBR"I'КY можна най

ти якнайбільше 'ВПЛИ1ВЇ!В; :майже нема ориrіН'альних 

літературних ідей, що були 6 ВИЕЛючною влаон:істю 
одного народу, Одн'Ого 8.ІВТОр'а. На Шеюmiра ,ВRa3ують 

з гордістю, Я'R на nись:мен:ншш, що все ІЮЗитчав від 

інших, щоб ТИІМ виразніше пок.а.зати, як повинен ви

ГЛЯДlaти твїІр, вшnroaний наново. 

СПр'8JВжній творець не ЛЯRa6ТЬСЯ ВПЛИіВЇВ; усі 

!ВОІНИ ~илюють його, БJe знесилюють. Та фраза, 

ЯRУ ТІШ часто чує:мо в .НaJC про ІЮТребу самобутньої 

ПWP-ОД!НЬОЇ творчости - один із відгуків того MO.JIO..-
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дечого остраху, щоб не ПОПЗJGТИ підо вплив старших, 

яких не хочемо слухати без огляду на те, що вони 

хотять нам сказ-ати. 

ІІ 

у цих нарисах пробуємо виНти від того без

пос.ередньоro враж:i:Rня, яке залишається в нас після 

JІЄК.ТУРИ творів зга,даних тут сучас.них пи%менни

кігв. Вражіння TatК,e, що дуже. мало 3 них зумі.то роз
винути овій тала:нт у тому шvпрямку, засновки 

якто позначились rв їх найк:ращих творах. Біль

шість із тих наших сучасних письменників немов 

би СПИНИ.ла,сь у свому роо витку , якби були вони ::ше
силені в тих джвреJllaХ, 3 яких бє природно ключ 
нндхнеIfНЯ. Незалежно від різних умов їх ;'lШТТЯ та 

рі:ших прик:мет їх таланту, В()ІНИ мали одн'у спіль

ну психольоr'ічну рису, що дозволяє ровяснити ду

хо:ви:й передуч3JСНИЙ 3а.н'епад їх ТВОРЧИХ опонук. Ця 

рис.а - притьмарювапня улгви раціональними нахи

лами. 

Література - світ уяви. Письменник може 

розви:ватись або бодай ДaJвати нові твори аж до піз

ньої старости, коли відтворює ової переживання та 

явища зверхнього овіту, зріfШЮЧИСЬ ролі фільосо

фа, що дає їх синтезу. Література - світ З0всім 

протилежний світові суспільної діяльности, де го

ловнwми моментами є вчИНR.и для точно 0значеJШХ 

практичних цілей. Письменник у ролі суспільного 

діяча не може да;вати творів так, як ПОЛ!ЇТИR тrише 
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брошури і стаrn або коли ПРОМОІмяє на зборах. Су
спїльне значіння твору лежить у його силі пере

творювати засоби Нlaшої враіІШИВОСТИ. Суспільні 

ідеї, що лежать на ЙОЮ дні чи на його поверхні -
ко;ти їх проголошують дієві 'Особи твору - не мають 

іншого значіння, як усі інші ідеї, якими письмен

ник захопився а60 передає їх тільки як а;нтена.. ЧJГ 

ідеї ці - фільософічні, ре~1Шйні, моральні чи полі

тичні, ми сприймаємо їх незаJlежно від того, який 

ВПЛИВ мають вони самі про себе а60 який МОГJШ б 

вони мати практично, якби була змога їх здіЙсниrи. 

Твір може нас за'Похити тНІМ глибше, чим 6іпь

ше має ідей; твїр живе тим довше, ЧИІМ глибше звя

заний з ідеями с в о є ї доби, хочби ці ідеї переСТit

рілись уже за найближчого пок.оління. Ідеї нал(''' 

жать до найсильніших творчихсп'Онук, а проте ко

Ші 'Вони самі стають у творі спонук,ами .- мусять 

убирати на себе подобу дієвих осіб, передавати го· 

лос учинкам і жестам. Літературний твір зма.;тьо

вує нам події та людей. Тільки те, що к.а.жуть нам 

ці події у звязку з людськими пере.жив:а;ннями, MafiJ 

спромогу жити '13 ньому Й віДРОДЖУ'Ватись при кож

ній зустрічі 'з НОВИМ читачем. 

Наші письменники пере6ільmyвaли ролю jдей, 

незалежно від того, який зміст дїста.вали ідеї в лі

тературному творі. Вся психольоtічна ос.нова твору, 

вся його чуттєва розrrряжність - сходили iIНt дру

гий плян під наш'ОРОМ міркувань. Ідучи за мірку-

1;І8JННЯМИ, наші письменники 'Обезсилювали ОЩЮМО· 

гу переДaJВати те, чим вони жили як люди - свій 

духовий світ, як.ий еди'ний рішав про багатство 
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твору. Суспільницькі намагання наших письменни

ків були наслідком того психольоrічноro факту, що 
їх духовий с;віт сам П.}ТІюt)УБаВ елвменriв, якшш міг 

би збагатитись. 1з ІІСихольоtії т.ворчости знавмо те 

явище, коли письмен>Шffi наступав н~достачу уявn 

раціональними елвментами - механізуючи те, що 

вимагав за кожним ра3ОМ нового творчого зусилля. 

Як фільософ мусить і'з уяви добувшги ідеї 

й не може їх заступати особистими вражіmrями, таІе 

само письменник мYlCИТЬ 3 ідей д06уооти образи 
уяви, а не моЖJe: їх заступати "за,гальними думи

:ми". Ці думки без огляду на те, чи він уважатиме 

їх за нові глибокі ідеї, чи :мО'гутні суспілышц:к.іi 

гасла - це ТЇ"'1ь:к.и нmша вражінь і зворушень. У на· 
Шій літературі письменюшш SaJнащто часто бачили 

перед ообою суспільну пorrребу, якій хorrіли послу

ЖИТИ ТВО]Ю'М. У якій мірі їх '[1ІЮРИ заспокоювали 

таку потребу - про те можемо тільки догаДУІВатися, 

записуючи [На рахунок літературІЮЇ праці ті успіхи, 

якими гордяться суспільні діячі. :Коли головну вар

тість літературного твору 31J30ди:м'О дО тих насліl(КЇJВ, 

дО' яких ДОХОДИТЬ ooвdтня та загально-націонз.льна 

праця, тоді не ціrк,3JВи~юсь твором, як джерелом сво

єрідних впливіІВ, неподібним ні,дояк.ого іншого -
говоримо ТОІДі не про літературу, а про щось З0всім 

інше. 

Те, що досі в нашій літературній :юритиці 

На3И1Вавться іде й НИМ підхоДQМ до літе:ратури, 

у праКfJщі зво:циться до переносу живих літера

турних тоорі'в на мехaлri'ЧНі схеми. Оборонці ЯІюго

небудь су'Спїльнищькоro або мораль'НИЦьког'О нaлrрям-
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ку ні трохи не журяться безпосереднім 'ВПЛИВОМ 

твору на читача; твір, на їх погляд, має тіЛЬКИ таке 

значіння, яке вони на:дають Ному своєю ідеольо

riєю; його сила залеіЖИТЬ 'буціlМ-ТО тільки від ТИХ 

i,1ri1. ЯІ~і ВОНИ повтогюю'ІЬ, і неза.:.rежно від HDONi 
самого. Вис..тідок 'J.1акИЙ, щО 11ірИ1ХИ;ЛЬЮ11ІШ якоїсь іде

ольоriї ба,чать пере,д собою тіv1ЬІ"И абстра,1\Тні понят

тя, як.им підпоряд,Ковують твір, задоволені, що твір 

іде по .1JiHЇЇ тих ІЮіВі'l'РЯШІХ линв, ДО яких ВОЮІ хо

ті.'ІИ б одни:м ма.хом пі'дтягти всю шщію. 

Приймаючи загальнопоширену в на,с МfТОДУ 

оцінки ліТ€,рату'Р'НИХ тв opilВ , немає змоги пропірити, 
чи ці твори СПР8іВд:і виконують с'Воє :завпання. Кож

ний твір завсіди я кос ь впливає на я к :r й с ь 
гурт людей і за.лишає я кіс ь 'шюлідки. Нічого 

легшого, як ствер'дити. що ма.'ІО літературш' пові

стище виконує свою націона.льН'о-суспільну службу 

том у, що проповідує любов до рідного крй.ю і зве

личує нашу славну буsальщину. Оаме бульварні, 

напів rpaMO'l.1Hi КНИЖКИ, мають найчастіше Ю1;tбі.1JЬ

ший наклад і поширення їх залежи;ть у чrвш.пif:і 

'мірі від купецькOl'О хисту видwвця. 

Ноли дума.ємо про твори нашої літера.тури, хо

че),ю оцінювати їх передовсім з погляду Д.УХОВП'{ 

потреб сучасного інтеліl'ента. ці ДYXOlВi потреби -
ріаноманітні, наскрізь індивідуальні, і не мmЕна їх 

покриlJ'И теоріями про ріЗНі суспільні та :мора.;тьні 

'обовязкц письмеіНника. Rожне нове шлюліннн рішає 
про вартість минулої літераТУРIfОЇ доби в 'l1aRіймірі, 

в якій цими ТRорами цікавиться. напою їх пере
читує й на них реагує. Ті наші інтелігенти, що ці-



16 

R.авляться теllер літературою, зросли вже .v С'відо

мости, що нема 3МОГИ читати рідних :к:нижOlК іна:к.ше~ 

як чужинних. Хто вводить для рідної літерnтури 

іншу міРІ,У, ЯК Дu1Я чужишюї, той шукає ВИlтрав

дання для факту, що творами чужинної літератури 

заспокоює свою" дух'ову потребу, а рідні тільки ша

нує як lЮІ-tіЙ'Ни:ків. 

:Ми мож,емо найти чимало. розясне.нь, чому 

наші письмеННИR.и минулої доби дали такі-то твори. 

3 такими-то ідеями, у такій-то. формі. Та HI0ДH€ 

;) ЦИХ розяснень не задо.вольняє Інас, :юоли 11Вір ~Нlє 

вже тільки історичну вартість. Те, що в НЗJс на,шва,

ють "істори'lНОЮ вартістю" є, доречі, ,надто ча,ето 

тільки мертвою позицією в реєстрі, 'ск.лащені'){ до 

актів як старий білянс. Літературні твори 3 істори'l
ною вартістю не з3!всіди вмирають для CY'laCHoro 
покоління. Не тільки твори генНв, але й оередніх та

лаJІті'в, можуть оживати від безпосередніхвзаємин 

ізними. Елєменти, що жИ'вуть У творі неззлежно 

від еволюції <»ШJКУ пізніших поколінь і нових ,літе

ратурних на:прямкі1В, належать до незатертих рис 

творчої і'ндиВ'Їду,альJЮCТИ. Творча індивідуальність 

має силу промовляти до нас ПООДИ1Но.кИ'МИ момеН'пtМИ 

свого духового життя, розпорошеного на конфлікти, 

зусилля, мрії, хитмmЯ, буденні людські "тrerpeмоги". 

Дієва 00о6а пєси, ІІостltJше:на сере'д ворожих сил, :, 
ЯRИ:МИ змагається, ціrкавить Ш1С згідно 3 ~аГі.онами 
такої самої психольоГії. 

Увага наших письменників була занадто спря
мована на питання наро.днього побуту, нзщїональногn 

гнету, ооціяльних суперечностей, щоб вони мог.:ш 
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наХИJIЯТИСЬ іН&Д влз,о.нmt: "я", :мати ВJllЮНі духові 
проблеми. РоороблІОВЗіНЇ ншm reии майже lИе зачі
па.1J:И ПОOДJШORИх моментів іх духooorо 'РООВИТltу. 
Суопільна :мета творів, що стояла перед IIШt[И як 
завдання та обовязок, lIpІШеволювал:а іх привязуватп 

з8іН-8Jfro ВЄJІШКУ вагу до тих "зага.пьних" зраціона

.1Ї'ЗQВа:них елемеmів, що іВ .тrireратурних творах :му

cять бути п8Йол:абші. 

ІІІ 

Читач, що ВШІлє:кав свій смак на :roращих 

зра:з.юах яко'інебудь европей~ькоі літератури, не, "М.У

сить бути ні знавцем літера.тури, ні Вpotджевим кри

ТВROM, щоб перевірити н'8. творах українських пись

)'{евників кільm загальних явищ, звяоомих і'З при

кметами та ол:абощами іх таланту. 

Тал.ант наших ІІИсьменmm.їв виявля6ТЬСН най

краще там, де ООіНИЗо:мальовують ІЮдробиці буден

щини; з якою ЗЖИJlИ'Cь; чmI ця буде-шцmra. вужча, 

чим менше в ній ROНф.nittтів, тим: краще БВlXОДИТЬ 

:карти.на.. Наші письиє'в.1шки й:rє фільософи й: :не пси

хольоrи; вони нt8.Д"Ю ле1'lОО узагальнюють і зamoбки 

приймають готові тези там, де ІІИсь),{енни:к. повинен: 

би зупRНЯТИlCЬ на сушnвaх; вони p~ пryRaЮТЬ 

у людині IlРИІtJraДу для ДОШIJЗу СІВОїх оуооільних по

глядів, ніж добачують її своорідиу вдачу серед ллє

тива с.воорідних обставин, несхожих із ж:mrrям: ін

ших одишщь. 

2 
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Талант H~X письме.нНИ'Ків меха.нізуєтьсн 

з хвилиною, юми вони роблять опробу :дати синте;:;,У 

якоїсь частиІШ змальованої нам дійсности, або хо

тять заступити ма,люнок цієї дійсности загальними 

ідеями. Дрібних 060ервацій з житгя, запиc.ruних беJ 

ДУМІ\И про їх "глибше значіння", вистачає на дрібні 

нариси та оповідання, що залишають .нам СИ\JIьнішє 

чи слабше вражіння, але не витворюють дисонансу 

між наміром автора і його переведенням; нарис або 

оповідання можуть бути МИ'fТ6вою знимкою, що не 

ДО!.1аl'ається звязку із "ширшими питаннями". По
вість і драма тих самих авторів ноодуж:ають зде

більша на намагання вийти зпоза ря:м:ок картини 

j[ ПОГШFбити її "ШИ1рIlЮю ідеєю"; ця "ширша ідея" 
стає автоматично зазда,л:егідь покладеною тооою, що 

Н3JIИзує обсе-рвації на оДИ'Н шнурок і веде до надто 

примітивного опособу компооицїї. 

ПереходmdО в думці гурт mroьмеНlНИiКiв, що ви

ховува.;ш нас, наче батьки і СтaJPші товариші; МИ 

мш::мо супроти них рів,ні 'довги. Хотіли б ми зачи

нитися :з їх творами на кіль:юа. ЮДИіН, днів або тиж

нів; ті,']ьк.и від них залежить, як довго можемо їх 

с.nухати. ОДИ1Н може відтворити перед вмп мп,нуле, 
r: яке ршдо завертавlМО, роочаровані сучасністю; .легко 

заздримо нині нашим предкам непохитної 'Віри в СІІ

.'ту розуму Й непохитність характеру. Другий пись

менник може роедути в нас 1ЮВУ iOItpy д'Овіря до су
ча.оної доби; 3 НaJCолодою піддавмооь поетовій УЯlВЇ. 

що перемінюв житгя в ш!В-сов: і 3 0ОНіНИ:Х мрій тво

рить ідеали, за які roroBi мп змагатись - хочбlf 
тіЛЬКИ н:а те, щоб надати красу вamiй будеВЩИillї. 
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Та недовго МoomRа слухати ОДНQЮ поета; його 

уява нагадує нам інші овіти, що ВИ'р:и.нають lШред 
mши на оо,м 3lВyк деяких імен. 6 між в:m.m вeJIш;.і 
й малі, ріщні й ч;ужи:нні. Всі вонп виплекали наш 

смак, загострили нашу вражливість, залишили нам 

емму, яку нелегІЮ Вl'ИШИТИ. :Ми ЗВИ1К,іІИ до книжок 

не тіль:к.и як до джерела ЗШlAННЯ, ЩО ПО'ПІИ1рює наш 

світогляд і пО'тлиблює н&пу вражливість, а звик.ли 

дО' них теж, наче Д'О наРКOТИRіIВ; :можемо 33JOПОRО

ювати свої потреби поневолі чимIreбудь, відповідно 

до 0Ост3JIшн, але не :можемо вважати цих предметів 

08oro припадкового :вибору за і:цеалп. Слова, якими 
орудуємО', можуть бути витерті, як фрази буденної 

'1е:м.в:оети або віч€IВQЇ промови, - думки охлялі як 

тіл0' спрагнене СПОЧИНІ\.у після ціло~ннО'ї :мех·81Ніі ч

вої праці, - іщеали ВИ1Кривлені глумливою (рима

сою, терпкі, як та жовч, щО' 3aJIИIIIIИлась нам із роз

чарувань молодости, а проте домагаємось від пись

К6ШlИRа нових слів, 'овіжих думок, справжніх 

ідеа.л:ів. 
Бувають хвилини зневіри, скеJl'l'И!'FНОЇ усмішки. 

погорди до свого .середовища, ароджені з більш ПІН

бо1юго ро3уУі'Н'Н'Я дійонооти та МП<mщ'11Вa, ніж непо
хитна віра, погі1lJЮ} обличчя, пOJIyМЯНИ'Й парив. 

НашаІЮвітня літерату:ра, якою живемО' досі, таК.:і 

молО'да, що не МI3.J1'З. ще часу втнrнути в ообе досвіду 

:tlИ.Н'yлих віків, стаРШИХ літера тур, де пекельки'Й 

сміх заступає інколи сльози розпуки, де холодна 

аналіза не дозволяє на ДЄ!ItJIяма.цію. Даремне пробу
вмО' відокре.:м:иrrи із овоєї психіки "патріотпчв:і" 
струни, чуткі 'liль1tи ва руки pi'дmn: майстрів. 
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3 хвишm:ою, як обвіяли нас подуви чужих літера
тур, ми знавм'О вже, що овітогляд людmm не І~іНЧII_

ється шt :маші УІ\,раїни, і наші ,в;ухові потреби не по

'\tрИ'В'аються з темами і проблємами рі,zщиx авторів. 

Щасливі народи, для яких pilQla літера 'ГУра 
одно.значна 3 усесвітньою! Може ще щасЛИ1В~ші ті, 
ЯКИМ досить пів СО'І'ні народніх пісень, лєІ'енд, мо

литов, кіJІЬКОХ хрооШ. і R.aiмЯІНИХ па:мяток. Ми самі 

знаєм{), як лемro під.щатись чарові тої шtїВIНОЇ поеаії, 

шо мав за оо6ою атаві'СТIl'ЧНУ символіку вікових 

образів. Народні, популя-рні УO'fИ1ВИ 'ЗоорушуlO'l1t нас 

часто сильніше, ніж симфонії чужинних І'епіїв. 

Рідшt творчість М'ав приваби, що йдуть від перших 

наЙсильнішихзвоpymе.нь дитячих літ, бл:Imького се

редовища, природних -НІаХИлів, :мови-, в якій поо\ци

нокі СJЮВa ховають У собі спомшm й Tyry, пориви 
й ~fе.lьодію - глибші, ніж ясні поняття. 

А проте пись:меННИ'lOO.Віне вільно зловж:и:оо.ти 

цими простими, наївними засобами. Віртуоз, що хоче 

а естради захопити наю грою на сопілці, мусиrь до

бути з 'неї звуки іншої сили та іншоro НЗJCтроlO, ніж 

пісенЬІ"И с.ільськоro хлопчини-неука. Ha.m,l. любов 
до рідноro на,роду та краю не :мав нічоro опі.льн:оro 

з лю60ВЮ до МУЗИ1Ки rрамофонових плит, що mnm 
користуються ПИlCьмеВJНИiRИ, щоб ЗaJCТyІШТИ !Іове ау

снлля ста:рюш, улю6леними МОТИВ3...'\fИ. 

МИ маємо не6ага,ту літературу, і все те, чого 

БРаЕув ЇЙ із різноманітности творів і універса.льно
сти тала;нтів, можемо заотупити l\.рИТИlIOOЮ, чк за

ступаємо прогалини особистого ЖИТТЯ, не)(осТі1ЧУ ве

ликих переживань і вчwнкї-в ЯС'JЮЮ ДУ-МК.()Ю про Te~ 
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.s R живе:м:о, і яки О r ,ТІ и б ми жити св06ідні, 
згідно зі -своїми змагаІШЛМИ й духО!Вими потреба.Мlf. 

Критика будеНlНИХ недостач, пpmrахів і с.мішно<-"reЙ 

пайближчих нам осіб, 3 якими провоДИІМО no.ловину 
CBoro житrл, :про які думаємо на сам:ооі, тих пере· 
січних дієвих осіб нашої ЩОД6ННЮЇ траtіIWмедіі, що 

стають спонуROЮ ·наших УЧИНЕів і доводять до рр

візії наших поглядів, ця нес:відома критюut грає 

в .нашіЙ психіці та світогляді більшу ролю, ніж при. 

няті традиційно ПР!liВ;ZЩ якоїсь pelЛіtїї та культ Бе

диких історичних постатей. 
Дієві особи рідної літератури ДОВ<JIдяrь нас. до 

потреби крити.ки, що стає вижчою естетичною фор. 

мою взаємин із 'l1Ворами. о. :протиставляємо дру. 

ГИМ, і Н8івіть ІООЛИ тільк.и: їх при р і :в н 10 в м о, то 

шуК:З.ємо поза. 'НИМи зразків, ЯItі могли б ЗЯС.VRати 

наші напів свідомі домаг8JШIЯ. 

ІУ 

Одною з на.'ЙбїJIЬШИХ неоподіва.нок. ліreра.1j·РИ 
в інди:ві,д,vальніс"І'Ь оДИ!Нвцї. Це 6ДИ:ІШЙ факт, якого 

иес.проуожні доглянути ті, що шукають у літерат.vрі 

фактів замісць .явищ і це та наЙбільmа. її прикмет, 

якої не можуть виплекати в собі ті, що дуиа10ТЬ про 

ll00бхідність стати ориГів:.альНИ1МИ. 

Нема винаходу в роді РeJl'Тl'внШсЬІООго промін. 
ня, який дав би змогу R.Oжно:му відріmmтп іЦl(ИВі
дуальність nисьиевmnta. від rрафоYaJl'a, орmіналь. 

ІІВЙ т,вір від tрwмОФОИУ. 3авдЯ1tи цій веЗ8.ТІежности 



22 

літературної творчости від науки, :критичний ХИL'Т 

nідрізняєтьCJI від апетиту. Ба.жання стати ори!'і

пальним є апетитом; ЕрИТИ'І:НЕЙ nroт - ощною 

3 ознак індивідуa.Jlыюсти. 

Ми чуємо ЧОО1'О, щО сучасна творчість затра
чує ПРИftМети бєзпосередньої НItїВ'ІЮСТИ й нз,д'l'О 

сильно на,диХaJНа к.риТИ'ЦИ'З:мом. Все те, ЩО є прав

дою в цьому погляді, стає невибачною наївністю, 

коли для її доо.азу вка:зувмо на ОIЮЖИlВЧИ'Й друко

ваний ь,-рам перооічно-інтеліtентнооо зага.lІУ. Rо.lИ 

к. і л ь к. іст ЬЗ8.'().тупав я Е іст ь, 'щцї книгарня за

ступ.а,є літерату'РУ. Критицизм суча.оної літератури, 

який вражав пересічного читача, є намаганням за

СТУПИТИ індивідуальність - ориrtн:а.1Ьністю. ці два 
слова, тoтoж.пd щодо ІООЖJЮго БеЛИ'КООО 'IlВОІРу, при

бирають EaJP:И1ЮЗ:ГУрIre значіння в літературній ца· 

рині, де шукають хемїчної рецепти на "ве.л:икі 
твори". 

Потреба. ормша:льности, це потреба втеЕТИ пе

ред вла.св:ою '6aJlm.льністю. ВЛасну б8мальність мож

на прE.l1aїТИ моВ'ЧвmtOЮ, обличчяи, РУХ8JМИ. Але сло· 
вом'? Чи сам фшкт, ЩО ,ми хочемо IJIИ'М npитаїти 

власне "я", не про.м:овить 'з такою СИJЮЮ, як лунав 
слово між IЮpIOЖJIіми стіна.ми по:к.mremrх руїн'? Ця 
луна може зробити письмeннmta популярним. По

rryлнрюсть родитьоо 3 пероолутання бана.'ІЬНОСТИ та 
ориtінальН'ООТИ', T~O як 0О:н&JIЬНИ'Й твір родиться 

3 переплyтamrя потреби стати mopцeм 3 ба.ж81НJlНМ 

- стати популярним. 

3 факту, що КОЖНИЙ творЧИ'Й nисьм:ен ник 

в орВ1'іНaJIЬВИ'М:', небезпечно робити ВИС'ІЮВОК, па-
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ч:ебто кожна ориtіна..Jlьність була творчістю. ТаІШЙ 

ВИСНОВОК роБИТЬ добродійно-суооілша критика. що 
хоче В'IW.Jlєктризувати оус.пі.1ьність На'ЙОвіжіmими 

ідеями оучаоности; вооа КОРIroтуєтьс.я приюмe'DНИКОМ 

"ориtіналhНИЙ" як комп.:ri:ментом, якого не хоче ана
лізувати, опа.нтеJшчена до краю появою чогось, чого 

досі не бачила, а що має всі зверхні ООЮliКИ .ТІітс

ратури. СУЧ8JClН'і КрИТИ'КИ часто та.к. лякаються ба

ИaJIЬНости, що не зважуються піДі'l;ати в сумнів ори

tШальности крикливої сензації. Острах перед недо
стачею ориtі.на;льности отає першим почиrн:ом бана.:rь

ности. Хто хоче ДOКla'3ати ШИ'рОчінь ового світог.JIЯДУ 

і с.вові вражливости тим, що силкується йти назу

стріч кояmiй новій ідеlї і кожнНі лі-w-ратурній фор'мі 

- тому бракує одної В.;1аСНОЇ ідеї, нrхай би не ао

ооім нової, 8..'1е ЗВЯЗaJЮЇ 3 іНДИlБідуа.1ЬНИМИ :за,гшта.

МИ, які приневолюють переДУма.ти її нанопо. 

Письмеmик., що почував окремішні;сть CВO~Ї 

індивідуаль.ности, свіщ:омий її !НевИІWРИСТаних дже

рел, не вірить у JOOCподіванки слова, яке !Н'еоподі

вано для !НЬого саме відкрlre йому якусь ї!дею, нтІ 

пере\дбачену й Нfз(іагнeJНlIУ для інших. Не.ма бі,Т[ьш 

непередбачених і нсзбагнєнни:х ідей, як ті, що ро

ДЯТЬСЯ із зусилля висловити себе в якнайяснішій 
та найпростішій формі. На шляху пошукаДfEИ 3:1 

npoзірчмтою ООзпосередніотю слова чекав пиоьмен

ни:ка чи:м:a.тro банальmrx форм вислову. ВііН 'не може 
створити собі світу !нових обра8ів, сполук між іде

ями та переіЖивaJИIЯ'МИ, ооорідпс.нь :між уявою і при

родою - таких ориtі,на.lЬНИХ, щоб вони не ПРОМQВм 

ЛЛЛИ дО нм образами, іде.ями та пере.живан:нями ін-
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ших тоорців і нашої будemцwни" Але він має перед 
ообою необмежену ЦЗJрmy вибору: :кілько разів і КО

.JIИ зупинятись на стежках IВlflUIlтаних 'Мов ті стежки 

:&упелmюro місця, зупинятись JЩД ДОJIШlою, що про

стярається мов та.рілІї;а ВИКЇlНЧеmrм ОВИ\ДОМ; перед 

юрою, шІШЛЬ .mroї ВИ'ри:на.в з обрисами різьби на 

блакиті; н8.ід oБJIазом, під яким переливаються пі

НИ<Jті rpe6eнi хвиль. 

Вели:кий mreьмеJl1.НИ1К не приrносить із собою ви
роблених rідей про всі ті окла,щні пеpeйRИ'.ВЗ.ННЯ, які 

спонукують його до їх аналізи. Тим мemпе прино

сить він із собою вироблених форм, у які може Б.1ПІ

вати Дj'МКИ та вражїпня мов різне питво 1:3 той с.а

мий глечИ!К. Він приносить Ї'з собою дещо г.1ІИбше 

і більше творче: вра.жливість, теМПejp8імент, почуття 

вз.авмин між словом і пережившнями. Нам здається 

хвилЩІами, що ЙОГО світ в нам відомий, паче ті 

ЧИCJrенні молодечі 'сни про світ приroдабо щоденні 

чаоописні звістки про приroди світу. Та ось він 
зamертав звертистою лінівю рефЛfJКСП або настрою, 
ПО.1JИШаючи нас під вражЇJНН'ЯМ папів нескінченого 

а.корду. J нам здається знову, що наші mtй6а.на.1ІЬ
ніші щоде.нні обовязки, функції, стократ переМе'лені 

фрази й ооміяні міркуваннями прорвa.mcь як.оюсь 

о,ІЩОЮ невиразною нотою тавмного :заmrry, шо ки

дав на них тінь привабливої с.віжооти. ПИfCьмеННIfК 

ІН" зясумв ніякої нової ідеї й не замаяв пе.ред Н:1-

тими очима новою рябою мереЖІtOю форми, ЩО на

гад~Тf!а.ла б осяяний ма.lІЮНОК циркового ба;лf)ТУ. Він 

тільки приневолив нас стати його співрО'бі rнпком 
на о;щу мить СТРИИ8JН'Oго потоку с.лів. 
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Для окороченого розуміння часто говоримо 

про баНaJІЬпі ідеї. Може краще було б Ш13а.ти, що 
Е банальні люди. Автор потребує нсзвнчftіін') ~Ш.'ІО 

слів. щоб виявити овою іНДИJВідуальність чи ПОРОЖ· 

нечу. Кожний він" кожна нооеЛИЧБа доба пітерату· 
ри, находять нові С,10ва, якими залюБІШ І~.ОРИСТУ

ютьм. RoЖ'Ний а на.с мав улюб.lені C~lOвa, немов стра.

еи, імення, пахощі та К().JIіри, інко.ли й про ІІС не 

3КkЮЧИ. Деякі rшсьменники, як дехто 3 !Нас що,:з;е-н· 

КО, повторюють ті саМі С.1Іова із ааіВ3ЯТОЮ вірою не

офітіВ, m~і добачають поза JШМИ спareн:ні СИМnО.Ш. 
А проте літера,турний твір, як кояша іщивід:{аль

ність, шо ВИСЛОВ"lЮЄТЬСЯ суцілем своїх ІІСИХофі.зlO

'nЬОІ'ічних засобів, HP прояв.;шє своєї живучосrи ка

ЛЕ=ЙДООКОПОМ різних ідей. хамедвоновою фосфори:за.

цІєю слова. Яку ідею має "ОтеЛ.1ІЬо'?" Небезпеку 
3іsдрощів'? Міць .;тюООвної жа.l'И'? Ве-.'ІИЧ і пони· 
жеиня людини завдЯІШ цьому noчуванню'? Хто 3 нас 

IКбра:вши ана.лЬОІ'ічну тему, зважИІ.ВСЯ б тепе~ a~?· 

П"ВJI'l'ИICь па l'a.1~iM невиба'Г,:lІііВім шитві ІООн:ф,'!ікту 

_іж дїв-вюІИ особа.ми? Чи може ми переживає~ю ще 
Й. .вині траtедїю Оте.ТІЛЯ, ра:З0М із НИМ, ті,:ТЬRИ зав

AlfiQi llепереftЮЖНОМ~' чарові ШекспіріВСЬRОї пое!JЇЇ'? 
Прочитайте уваж,:тино текст цієї тpateдiї, а пооачи

'1'е. 3 ЯRОJO дбайливістю тримаєтwя Шекспір РО3МОВ 

про ~yдeннi справи. Його патос не СИ1ІІлеться нер
лаки афоризмів і БРll.'т1янтами к.рmІІта..1ыlихx мудро
щІв про проблєми буття. Сучасmrй інте,тrїtеит за 
чорною К8JВ0ю R ресторані, по пі!l~почі, 'Може Rиауrи 

f)lnьше ВЛУЧJНИх ІІоміток, дотепів та. парадОRсів про 
.іиочу хИ'Мерність. 
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Тво.рчий Ta~laHT ВИЯВЛЯ6'fЬ(Щ більш утому, 

ЧОГО він не каже, ніж у тому, Щ о. каже. Шекспір 
дав найкраЩИй прИRЛа;д, як 3 ті6Ї само.ї темп можна 
добути зо.всім нові а:корди вражінь, вирізуючи цілі 

шматки 3 чужого написаного. тексту. Він не боя'Вся 
стати llередміськИ1М кравце,м, що перелицьовує ЧУJІ.е 

:Іапгіття. Ві'Н не со.ромився сам угортatr.И'CЯ ним 

і ПОК.а3увати ЙОГО діри. Мо.жна сказати, що. крізь 
ці діри можна було. бачити багато ЦЇR,3,Bimy осно.ву, 

ніж най:roра;ще ШІі'l1Во.: ЙОГО власну ГОlЛу стать. 

Пересічний письмеmшк 3 rн:епоглиблеІШМ хи

СТОУ до літератури ніде не нахо.дить таких ве,[1ШИХ 

а,наЛЬОІій із tені'ЛJІЬІШМИ творами, як у влаоніїt ма

:занині. Повінь "нау:ковостп", яка заливає ~li,;ІИНУ 

нашої "lітератури, може стати прегарнИ1М Зра3RОМ 

такої цілющо.ї омани. 

Найт'еніяльніший історичНИ'Й до.:roумент стає 
о.повісткою громадського уряду, коли письменНИR із 

освіто.ю громадського. писаря по.чинаt: розяенювй;ги 

йо.го. зміст та вагу. Вряди-годи чути в нас голоси 

здивування: чому письм8Інники не черпають ПОВ

ними жме,нями преціRmюго. матеріялу 3 такої лоби, 
як теперішня, так0ОЇ пре6а,гатої на події! :Коли ,;тіте

ратурний матеріял ллється 3 неба дощем, тоді не 
треба бути тrсьменнИRОМ, щоб йо.го збирати, а до

сить бути цебриком. І цеБРИRів маємо ДОСИТЬ. До
щівки ніхто не :з6wpає у ваЮІ та фЛЯRОНИ. 

Рі'3.НИЦЯ між тнм са~пrм матеріялом, зібраним 

Cnр3:вжнім письменником іводоносом, 'і різmщ~ю 

між формою й :мртістю посуду. ФОР),fа й вартість 
пооудуо.:ЗRaЧУЄ :зазда,J1ег.ідь, Щ о. в неї мо.жна абп-
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рати. Слова прибирають обриси індивідуа.льности 

люди'Ни таксамо, ЛІ\; рідота форму посуду. І\:о.тrи б 

QРИІінальніс.ть ідей залежала від сипи поодиноких 

слів, тоді н:айоригін:а~ІЬ1Jішими письменнш.;амл МО!'

ли 6 стати автори словнир~і.в та граматик О;щі пови
находили б паймотутніші та наЙІІриваБЛИ!Вїші слова, 

другі знали б тайну, як НИlМИ roристуватися. 

Візьміть кілька зразків нашої сучасної пое~1ії 

та К,РИТИRИ. Поети, які силоміць ХОТЯТЬ оминути ба

на.ЛЬНОСТИ, нанизують найбільше н~.жіД3Jні слова, 

щоб таким робом ПРОКИІІути ЯR'Н'аЙор!{(іна.ТІІ.ніШі 

асоціяції; про вигляд строфи більше ,l;ба') ilPYJtap
ський складач, ніж штор. Така поезія нагаду:) СЛОВ

шт, 3 як.ого відкиіНУ JШ за,а.збучниЙ ПОРЯДОl, і по

яснення слів. 

Т. зв. наушува критика наг3JДУЄ д'огматичпу 

паутанину неустійненоro правОПИІСУ. Вона хотіла б 
пошанувати всі факти живої мови і, З3Jмісць спро

могтися на їх синтезу, запорпуєТЬCJI під румовище 

зроблене СlВоєю кертичною апалізою. Вонаанадізує 

літературні форми, не маючи ніяких і:дей про лї-re

ратуру, і цитує всі м{)Ж..1И'В1 ідеї, тому, що не від

чуває ніяких різниць між аітературни'Ми формами. 

v 

ЯІШ може бути метода, тли хочемо вислошгги 

кіаЬІ{а думо'К IIJЮ творчircть двацятькільк.ох пись:чел

JШRів, зааишаючи для кожного зоо{рема кілька C'l:O
ріпок'? 3агоЛО'В:ки, дати, змісти, re:ксти, цитати, 61-
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бліОІ'рафія, полєміка з КРИ'l'И.I\i&Ми, аналіза подино
КИХ творів, портрет ЛЮди'НИ - все це залШJ1а8МО ЧИ~ 

тачев.і; нехай подбає за всі ці матеріяли, ЕМИ схо

че, й як. схоче, д.1Я повноти образу. 

Не відмовляємо доцільности та:ким М'Зl'О.l::t~\{ 
дослїдjв над нашою літературою, які роояснюю'гь її 

джерела, її атмосферу, УМQlВи праці письмеІІНИІUВ, 

ЇХ наміри. ПРIf3шtвмо всю В3ігу крИТИ'Ч'Ної праці, що 

мзлює тло епохи, збирає письмеННИ!Itів у rруп:н та 

н'алрямки й визначує ім місце в історії літераТ.і'lШ. 

Та нас ЦЇIVaвить 'сам творчий механізм 1l00ДИ
НОІШХ пиюьменниЮв: тільки ті два-три кільця, що 

вводили в рух іх уяву, в одних моментах РЖ<:tвіJІИv 
сnинялись, в і'НІПИХ оживали. Даруємо письменни

у...ам не.привітний дm·, нас напрямок іх свіТОГJІЯД~', 

на ЯІ"ИЙ !ІtОЖІПІЙ pearYB іН(JТИ'НКТОВНО, чи свідомо, 

не піддаемо в сумнів вартости їх ідей тому, бо ми 

найшли фільософів '160 вчених, до яких розуму М9.

вмо більше довіря. Світогляд та ідеї, які ППСf.:\1СН

ІПІ.Ки мають, приймаємо як. необхідний матерjЮІ лі

теР3,1SРІЮЇ праці; прирівНЮ6МО іх тільки із аасо

баЮІ їх таланту на те, щоб побачити, до чого вони 

доводять 'в тих межах, які 3івтор зарисовує собі сам: 

вибором ,своіх сюжетів, 06сЯl'омсвоіх плянів. 

Критики літератури віддавна задумуються над 

проблємою, чи те, що письмеНlIJlR уважає за світо

r.1ЯД, можна назвати світоглядом. Друга проблема: 
ЕО.1JИ навіть погоцитись, що він має опра;вжніtt СВІ

тогляд, то чи ідеі того світогляду може він І')ез ш.ко

;.щ для твору та ового таланту, переносити .~. свій 

твір'? 
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ХОЧ подати задовільну дефініцію "світомнду" 
ne,lIf.fKO, інсТИ'НКтово відчуваємо, що цей суЦіЛЬНИЙ 
погляд на світ проти оСТавляємо вражіlННЯМ, IІIЮТРОЯ~l, 

юшіть цілій уяві. Коли перейдемо історію всесвіт
ньої лї'тератури, побачимо, що не всі письменники 

за.1111І1И,11И у СВОЇХ творах ідеї, з ЯRихможв:а б СК.lІа

сти суцільний ПОГЛЯД 'Па овіт. Ще більше·: навіть 
ду,ке великі письме:mни:ки висловлювали по черзі, 

чи поруч, ідеї зовсім суперечні, нея<»Іі, заМ:Р'І'lені, 
КО,1JИ й не дивоглядні. Явище це розяmnoєтьс.я про

сто. П:исьмешш:к відтворює свої психічm lІережи

вання та образи зверхнього світу тому, що має та

.аант це робити. Ця сила - творча уява. Письм(}н
ник. орудув 06ра;;замп, а не поняттЯ'МИ. Думхи та 

.ідс1, як.і він ВИCoJ10в.1ЮЄ, працюючи над своїм :малюн

ком. не грають у творі ролі пооДИ]ЮК;ИХ засновків, 

Н!!, Я!"і спнрається ідейна будї!вля. Посmвити таку 
будівлю :\юже тільки фільософ. 

Гайне, ВеР,lІЄН, Рембо, Мюссе, Новаліс, І{ітс, 
Пушкін - більшість світових ліри:ків - діти, що 

граються думками, як мячиками або ми:ля:Ними 

Gанька~ш. Дошукуватис'Ь у них ооітогляр;у, значить 

- не Р0'3уміти основної суті лірики, ям ·виоловлює 
настрої переніжненої одиниці, настрої - lІІеповтор

ні, до ніяких інших неподібні настрої, з .и:ких не 

мо~ша робити загальних виснавШв. Навіть пооі'Сть, 

де маємо часто до ді.та з різвшш погляда.ми й іде

ями, ЗМ3..J1Ьавує mшку подій та духових станіІв, >ЗіВЯ

заних 3 точно ознв.че.lIИiМИ людьми, в .якомусь сере
довпщі, серед таких а не інших обставин. Ми прп

Г.;Jядаємося життю виведених героїв так, неМОВ би 
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вони були "правдиві", і на підстшві 1J.Yзrre д'аЛеІЮЇ 

з,нальоtії з ТИМ, щО самі пережиJШ, і ЧОl'О .,навчили

с.я", переживаємо ЇХ КОЖНИЙ ІЮ овому, пере.ду:му

ємо, оцінюємо. Чи письиеmmк завсіди ,мусить зай

мати до lШХ cтaHoвmцe~ Приклв.ди архИ'l1ВОРів літе
р'cLтури доказують, що - ні. 

Якби з літературних творів ІпroьмеIl1lШК;З, МОЖ'

на було добути "світогляд", такса.мо, як із полі
тичних статтей у ча.оописі або фільософі чної систе

ми, то ясно, що КрИТИ'КИ не розяс.нювали б того са

MOro твору на різні лади, а знали б відраау. 3 ,аким 

свіТОГJІЯДОМ ма.ють до діла, і щойно на цій підставі 

починали б свою крJIТИIКУ із СТaJНовища свого сві

тогляд.v. 

Возьмім хочби Коцюбинського чи Стефwник.а. 
Чи можна на підставі іх оповідань дійти ДО пере
свідчeюrя, що один був усе життя ооціяліст, навіть 

за.'Коха.ний у Фурієрі-:комун:іс.ті, другий радика.ТJ~ 

Окажім, що й це хтось зум:iJв добути з їх творів. Але 

чи іх сус.пільні ідеї рішали про ви6рані ними сю

~ТИ та щю те, як вони змальовували своіх геро!в 

- про те, що рОбило їх мистцями'? Чи іІа підставі 

всіх творів ФльООе.ра. одного 3 найбільших повіст,я
рів ХІХ. віку, можна вироОти 006і погляд, у що 

віп віРИtВ, що думав, як стaJВИіВСЛ до 'ВС'яких жИ'l'ТfJ
вих с.прав'? Фльобер відтворював типи далеких від 

себе людей, часто дуже м:а.IlИХ і пересічних так, щоб 

вони .жили перед іНa;mи;м:и очима, і щоб ми моrли пе

реживати поодинокі иоме.нти іх ЖИ'lТЯ. 

ПJmвда: нам вільно сказати, що нам не подо
баються та.кі ІШсьмеВ1lШtи, що ми хочемо ЗОRсім ш-
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шого ІІЇдХОДУ до ліreратури,з.,'Іе 'в першій мірі !/ГУ

оимо погодитися 3 ТИМ, !Ію сотні іВ€,,ликих письм:ен
ив.ків і творів не даJOТЬ нам ніякого ОВітоглsщу то

му, що самі його в ообі не мають. Може це сумно для 
еврапе:йської літ€'ратури 3 погляду тих, як-і хотіли б 

ЇЇ І!еретворити ;зовсім іншим lJОДОМ творчос'ГН, :МO~Ke 

ffi1, їх думку це трагічно Д.ля всієї НЗЛІІої к.УЛЬТУРИ, 

але факт залишається: щоб бути пись'Меннико~[

треба мати талант, а та.лаНІ нераз іде в парі навіть 

з дуже великими моральн:им:и хибами й не зовсім 

ВlЮОким, інтелєктуальним РООВИ"J.'КОМ. 

ПисьмeiНlШК не :мусить мати овітогляд, К.о'JІИ 

світоглядом називаємо суцільний, прод,vмашfЙ, rap
монійний погляд на світ. Світогляд - це плід не 

тільки довгих досвідів і довгої інтелвктуальної пра.

ді, але ще й вийнятковlfЙ дар, ДОСТУПНИЙ неЧИГ~lІен

ним: тим, щО тисячні явища назверхнюг0 світу та 

вічно пливкі прояви духового ЖEl'Тя вміють звяау

вати нитками ясних Ідей. 3 ХВИЛШІою, коли rnreb
менни:к починав ПРОВОДИТИ у своїх творах 3Зігал:ь:но

фільософіЧні, суспільні чи виховні і 7feї - віл Ш"Г
ІЮ попадав в ту царину, де уява не має під собою 

rpYHТY - в :метафізику. Щоб орvдуватrr ідР.ями, 

Д.JТ}( того необхідно 13ідрізняТИ' всі мож.ливі Ух .зна· 

чіння, подоби, форми, юоо.нси - і ЩО ·найважнішео: 

треба вміти перекладати їх на живі поотаті та дії. 

Коли шreьменІШК утілює свої іде-і в постаті літера
турного твору, він відбирав цим ідеям силу загаль

них законів, бо дав ТЇЛЬ1tи пооДИlЮltї ПІ>ИIt.JIR;ltИ; 

lOOли ж нз:магав ідеями - відбирав 'rBoponi безпо
середню живучість. 
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Гуш),ють НШІ: "ЩО варт nисьмєнmrк, КОJІИ він 
не :мав свіroгл.sщу!" Варт тіЛЬІОО, що всі ті, які не 

мади ЙОГО, ROЛИ писали поезії, повісти і rtрами 

та UРИЧИНЯJШCя ними до того, що люди ІЮЧИ!ІІ'али 

розуміти трохи краще інших і житrя. Певно, що 
ідеалом кожної літератури є мати ШеІООІІіра або 

reTe. а може... TaROro пись:меmmюa, що єднав би 
в ообі Канта та r ете разом. Та чи фільосоФ може 
водоночас писати поезії, повісти, драми? Народи, 
яЕЇ не 'Мали веJIIIRИX фільософів, мусіли вдоволь

няТIroЯ світомядом, запозичеНШl із творІв письм:ен

ників, отже 'ORЛеєни:м по-домашньому. 

Домагатись від наших письменників світОоГЛЯ
ду значить - казати їм передовсім студіювати фі
льософію. А мли ВОоНИ почнуть це робити, поба
чать, що нема справЖ'ВЬогос:вітогляду беззнапня, 

хочби поверхо.вного, різних затальв:их речей 3 при
родознавства, OOЦЇ()JIbotiї, історіі реліІ'ії, хеміі і ма

ло чого ще. ПпсьменНИR ІЮВипен боРOТЯ'CJI за овіто

l',тrяд, повинен старатись йоro }fати. І саме те його 

змагання за лоні щеі та за неясні (з погляду фільо

софі чного) Ire.реROJШ;ННЯ, надає неодному ТВOPOBj 
динаміку, силу, .живучість. 

Але мати світогляд і шукати його - це два 

різнї ІІСИХОЛЬОІ'ічніста'ни. Письменник, для ЯROго 
світогаяд є ГOlJIовною основою ІІРа.ці, рі!(КО 1roЛИ 

може mmнути тенденціі, повча.JIЬПООТИ; ди!д&КТИЮJ. 

- є.диНИ'Й нелітератур.1ШЙ рід літератури, коли 

можна про неі взагалі говорити. ПИІСьменник, що 

мав би 0llp8JВж:нї'Й 'Світогляд себто вмів ТRорити 
образовіту з ідей, а в1е із вражі'ВЬ та пережи:ва.нь, 
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ІШСав би не поезії чи оповідаНJНЯ, а соціольоtі'ЧНі, фі

льооофі чні чи реліІ'ійні студії. ПИСЬМ6Н:IШ1t шушw 

цікавих ЯВИЩ житrя ізупиняється перед ними: зди

вований, відтворює власні сумніви, проблиоRИ, не

зрозумілі для ньoro сам'Ого нахили, сп'Онуки, пори

ВИ, шукання. Житrя відкрива6 перед ним цю чи ту 

сторінку, надто ClКJIщzщу, Щрб він розумів ЇЇ3ВЯ'3'О:К 

із iнmи.ми, і як чутливий мистець він стримуєтьоо 

від загальних вию.пов:ків. 

Не вірим'О, що вартість твору залежить від 

Й'ОJ'О ідеї, яку можна "добути" із твору, або від 
його форми, Щ'О ВПЛИ!Ва.є на нас чаром своєї :К'Раси. 

Не віРтІ'О теж, що існують якінебудь методольо· 

tічні ПРИНЦИ1Пи, якими м'Ожемо провірювати, чи 

твір є 3ра8КОМ гармо!нїйпої СІЮЛУRИ - ідеї та фор

ми. Беручи в руки к.ниж.ку, силкуємось ЯRO·м'Ога 

збагнути її ідею: іде'Оль'Оtічну, аООтрЗJК.'ООУ надбудо

ву, непередат.ну словом, щоб тим mвщше та легше 

стежити за всіма засобами, що впливають на нашу 

уяву та світ'Огляд. Між MOIМeHТQM відпливу та при

бою - Bi:n; першог'О до останнього слова 'lIИсьмен~ 
нпка - 'Охоплює !Нас та стихія, за якою сам він іде; 

'Однаково, чи ми знаємо куди веде він НlЩ байдуже 

яку :країну вважає 'за rОЛЬRОНДУ, чи за ВИlшtд:к.ооу 
пристань, чи тіЛЬКИ аа місце відлету в невіДRРИТ~ 

ще надземні ОБіти. Вся сила твору - у вражіmrях, 

які він з'aлиmає 'На 'ІПЮ підчас опільної мандрівки 
й у спомИІНах, коли р'Озrтавмось із ними. 

Кожний твір, наче той :краєвид, місто чи кра
їна, Щ'О розбуджують у нас потребу відновляти спо

мини пр'О себе, так довг'О, як довго ми не за6у~ІП за 

З 
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НІ.ІН IJ. Це потреба - вертатись до нього аб() lюзбу· 
ДJ.i~(,+Ha ним туга за іншпми місцями, ,не менше при

вабливими, спорідненими із них тівю нашою туrою. 

Кожний письменниК - це наче ЛЮДИіНа, з якою 
мп щойно зустрілись. Є між :ними виnа;дкові зна

йомі, прmarі,щні, ВJ:ЛИЧні, офіціяльні, байдужі, що

дЄН'Ні прохож'ани, тимчаюові та. доомерт.ні други, 

люди, Я'Ких прагнули б ми мати с.ооїми ДРУГIilМИ та. 

вчителями. Вибір с.еред тівї бевлічі зустрічей, ви
падкових та овідомих, підroт<mаних чи несподіваних 

- нас.крізь індивідуа,ш:шИЙ. Ніякі підручники психо

ЛJ>OІії, льоtіки. icropiї, меДИіЦИНИ чи .неновидних 

івщійськИ'Х йоtів, не поможуть пам !ВИ'ШЮрити си

cTeMи' на підставі якої зможемо оортуватн людей 

і рішати науково, ч'ОМу саме ті RW дО вподоби, 

ближчі та цінніші, ніж інші. ХтО' найШов так.,' прав

ду, може :казати прО' спаюен,ня влrurnrої душі, а.!О не 

про психольоtію людей. 

УІ 

Метода, з ЯКОЮ підходимо до а;налізи твО'ру. 

м·ав не більш вартооти, як сама аналіза. 3яс)твати 

її, це - те саме, що npoo.нaлізувати твір. Чи про

ан:аJIЇ'аувати значить - перетворити всі обра3И 

шroьменницької уяви на свої вражіння та ре

флеКJCії? 

Сумне булО' б це завдання, коли не nеаціJfЬJІе й 

не безвиглядне. Вартість твору залежить від ДYJR6 
ововрідних взаємин між ПООДИlНОІКими його OIt.1fMO-
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вшrа.ми, засобами слова, властивостями уяви автора, 

оюжетом, літературним жанром і між тими всіма 

імпондерз:білілми, завдяки ЛЕИМ п()1ВСтав твір -
Н6ВЩдіJlliНа чООТИ!На псиroльоtії шroьмв:н:н:иRia. Все 

те, що критик добував з його твору, це тільки орієн

таційн.і значки ДЛЯ порозуmння з читачем. Тимто 

ніяка найкраща аналіеа твору з найточніше пере

даним його "змістом" не можуть дати на:віть при-
6лИl3НОГО УЯ'ВЛіння про твір тому, хто його не 

читав. 

Рідко R;ОЛИ теоретичні міркуооJl'lІЯ про методу 

критики влегшують ,lJJOCТyП до твору, якИJЙ наЙItра

ще 'оприймати 'безпосередньо. Коли беремо цілу ді
яльн10ТЬ nисьме,н;ни:к:а, ІЮжнийitз його творів до

повнює в якійсь мірі його характерИ'СТИ!\.у. Є між 
ЦИМИ творами, таксамо як у фізИІЧНИХ прикметах 

оДИІШЦі або її зверхніх явищах - риси другорядні, 

зовсім нооутв:і ДЛЯ його оцimtи, зате ж ЛЕ дві чи 

три сла.бо ним 3la3начені можуть передати цілу його 

ШдИІВіду&1ІЬність. 

Маючи перед очима таку ці.лу індивідуальність 

ПООДJmоких ПИСЬМeiII1IИRів, ми пробynзз;ли схопити 

тут ті риси, що їх уважаємо за найважніші. 3аrаль

нв, оці:п:ка письменника був завсіди вJЮЛiдом зма

таНіНЯ між ЮlIЙItРЛЩИМ:И' його творами й нtltЙслаб

тими, та:к.само як вражіння, яке з'а.лишав на пас 

людина, СR.ЛRдавтwя із ОПОIJIУЕИ всіх її прикмет 

і хиб, досТJ'ПНИ'Х для нашого 'Ока. 
х'ОО коЛИ'НЄ'будь задумувався над сутгю вра,· 

тінь, що рішають про нame з,ахОПJreRНЯ чи певдо

ВОЛе'НіІІЯ твором МJЮretrrВ'а, той знає, щО ХОЧ .як 
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сильно. о. с о. би сто. ми спр:ий:маємо. ЇХ, то нема між 

ІШМИ місця на ті "оообисті" :м;о.тшш, які грають ве
ЛИRУ ролю в оцінці живих людей у суооіль'По.му 
та товариському житri. Все те, тр велик.і естетики 

СRВ.3aJJИ про. "неооо6исте:", "понадіВ\дИВїдуальне" чи 
"обв:к:r:иВ'Пе" оприймання мистецтва, ПОЯСRl(іt" чо

му між ТИ!МИ ::мотивами не можуть грати ріmальної 

ролі сmшатії шreьмепюmа для якогось фільосо
фlчногосвітorляду чи громадської ідоою,оІ'ії. Саме 
те, до чого. привязують упас таку велику B8JГY -
"і\ltOOJlьоtія" ІШсь::мепmmа - piДjlOO 1ООЛИ рішав ПрО' 
СИ;IJУ твору. Саме ТО'МУ, що ми не мали досі в нашій 

літературі пись::мoommів із справжньо.ю фільосо

фі'Ч:пою підготовою, з ХlЮТ()::М переoZJ:amати фіЛЬ'осо
фічні та суооільні ідеї з нюянсами невіддільними/ 

від них, наче та rpв, колірів і ті,ней, невімільН1а 

від світла - са;ме тому так леl'IЮ повста€J в нас ��e-· 

порооу:міння щодо "о:віroгляду" ІШСьмЄіННИ'Ка. 

Світ видається нам калвйдоскопом, тимто 
і абу джув в mw таку сmльпу жа;добу :проти1Ставити 
йо::му щось непохитне, наче ЯR.УСЬ фанітну стіну. 

у цьому молодість нашої літератури. Мо.лодь най

біЛJ>ше жагуче й наЙпо.RВa.mlіше приймав "суціль

ний" світо.гляд, пересвідчена, що. ві,н дав ЇЙ від

повідь на всі її життєві сумніви. Те, що пайціпніш{' 

у овітогляді - сумніви, вона заступав гОТО!Вими 

ЗJLalКа'Ми, під які кожний ::може підк.л:асти довільну 

відповідь. 

Хто шукає відповідей ІІа всі тайни й супереч

но.сти світу, нехай не звертавТІ>СЯ до. шюьмеНIfИRів. 
у оі вони, ко,1JИ заслуговують справді на цю назву -
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поети. Поет бачить мооаїІ\.У ЯВИЩ, гру ІЮЛ1рlВ, ве
селку вражі:нь і передав їх, сам схвидьова.нИЙ 

і збоотеЖ6НИЙ. 

ПуБJIИКa мав часто жаль до критиків, що во

ни не вміють їй я:юс..лід розяс.нити: в ЧОМУ крас.а 

ТОІ О, чим оони самі захоплюються, і чого недостає 
творам, які вони відкидають ЯК неЛітерату,РНі. 

Перше не'Пороо~тміН'ня тут таке, що :нео.дин вірить 

у :можливість найти дефініцію КраІОИ', те 'о р ет и 'І н і 

ДОК83И про. вартість твору для людJeJй, що упр а к

ТИ Ц і не зазнають вражінь необхідних, щоб твір 

міг на них впливати. Є й поети перекона.ні, що 

існує тіЛЬКИ ЄДИНИЙ тип краси - то.й, яmй вони 

відтворюють. Така віра в 'lloeТЇIВ - npир'О.zще яви
ще; т. зв. чисті лірики рїдІОО оприймають ТООІИ чу

жпх антен; ВО'Ни, такоамо ЯК малярі, наче Нарцпз, 

За.'Кохаші у власній подобі, ЛІШ від;зерка.ШОf!ТЬСЯ 

у плесі іх вражінь. 
А проте існує багато potЦiB краси, бо iCRyf1 без

ліч засобiJв поетичного ,вислову, тілько., що. талан

тів грати на наших нерва:х. :КОли IЮl'OДИМОСЬ, щО Hf\ 
всі, що віршують - поети, і що поезія - до.рогиЙ. 

святковИ!Й Н&ПИТОR, то не мож;на дО'Мага!l'И1CЬ, щоб 

усі пили щодня шампа.н. Відрізнити поета від не

поета. важко тим, щО не знають деяких професійпнх 

т.айн. Поет уміє на.ЙзаТa.JIЬнішим: подіям, про які 

розмовляємо. щодня, і про ЯІ"і пишуть часописи, 
надwвати фо.рму наскрізь оооб:итcтoro переживання, 
то знову зовсім пу<Лі пережи.ва.н:ня, ткі пусті, як 

припагідна зустріч, підносити до ВИІООТИ не6У,1енпоі 

події. 
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Поезія це Jкаровий лет - невпинна an:роба 

відр:иватИlCЬ від землі на нових апаратах. Оцінювати 
поезію можна 3 рїзноro СТalIlОвища, ТаІ"само, як лі
так, а проте фахівці мають свої точні методи оцін

ки, щО говорять про гармонію, чи рівновату та кон

струІЩію. Вільно нам дивитись на літак із 38'млі, 

ЯК він ширяє У простор3,Х, і С'ка:зати, що Ц е есте

тичне вражіння нам подобається наЙ6ільше. Інакша 

вартість літака для підприємця, що зароБJrяє на 

ньому, інакша для подорожннка, Щ!3 іюшша для 

ві~ривника - а всеж у історії техніки, ТaRЮамо, 

як в історії літератури, залишаються тіЛЬК.И перші 

орИ'І'і:нальні моделі; решта це тільки фабричні копії. 
Ми тішилис,я 6, як6и мали рідні літаки, не

хай би і старі м'ашини, і рооуміємо їх ва;гу для про

паганди. Так у неОДІюму випаЮtу тішимось і літе

ратурним твором, що повторяє чужі зразки, пере

ма;лювавши себе зверха національНИ'Ми барвами. 

А всеж прruвди:ві модерні лішки, збудовані нашими 

і нжинірами, мусіли б СіВоою констру:roцією не тільки 

дорівняти чужИlИrnм, - вони мусіли б іще переліта

ти над чужиннmш ІООрд~нами. 

Чи вИ!КЛючає це потребу, навіть необхідність 
будувати літаки 3 паперу - дл,я д;Їreй, для кр-ав

вого вжитку на ма.леmkJy відстань або попросту 

їздити на чужих апаратах'? 

Та воі так.ї порівнmmя кажуть тільки поло

вину Пра:Еди. R])3JOa твору, що розбуджує вражіння 
й почуванпя, це передовсім справа ClМак:у. Roли 

поезія - до:роГИ'Й еВятк:овИіЙ· н3Jпитoк, то нема ін

того способу її оцінювати як оцінюють ВИіНо - сма· 
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куоо.ти, прирrnнюючи між сООою ЯІшайбільше її ро

дів. Якість вина ІШІНПИЙ провіrpює час; молоде, пі
НИ1Сте вино, що бурлить - запaJМОРОЧУЄ З0всім 

інакше, як старе, яке треба пити довго, поволі. Най
кращі вина - природні, а проте ніо.дне 3 !них не 

:може обійтись без хемії - тої лябораторїї, де треба 

31l'ати 3~ОНИ ОПОJrУК і ферментації. 'Daм, де ЛЮДИ 
ві'Д Bi:roilВ пють вино, є більше таких, ЩО JПоб,:rять 

і розуміють його, Нlїж там, де во.но прихоідИТЬ із чу

жини й часто підпущене водою. 

Сучасна поезія не маІ') смаку для нашого за

галу тому, що поети не заДОВО\J1ЬНЯЮТЬСЯ вже при

родним талантом, а.ле ПОЧIflFають його зміцнювати 

хемією, часто н:аіВіть альхемією. Неодин із mrх ви

робляє КОКТЄ1Йлі, що вдаряють у roлOlВУ, на:че ля

бораторійна суміПІ, що ще не перейшла єксперимен

шльного процесу. При так.их еКlстрактах люди часто 

замісць шyRJaТИ СМШКУ В самім натrит:ку, більш за

ХОП.люються самим процесом: ЯІ\. то.й твір повстав. 

Сказав о.дин сла:вний афор:ист, що "вино. мож

на робити 3 усього - навіть із винограду". ТашамО 

з.лобно мож;на сказ'ати і про поезію, до якої всі по

трохи доливають води, й до якої рідко хто вживає 

100-відсоткОІВОЇ есенції. 

Мета цих нарисів відрізіНИТИ мду від вина. 

Нема іншого приладу для такого перевіру, як -
В;lІЗJсна вра;жливість. HruвiTЬ усе нате знання, що 

зветься тепер так поважно "літературознавством", 

це тільки допоміжний засіб загострити цю вражли

вість. 3наlЙОМість архитворіrв чужої .літератури та 

подив Д.JIЯ всеовітніх І'еніїв не ослаблює пamого 
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спрнЙ'МалЬRоrо хисту супроти рідних творів. Хто 

оrля~ найкращі міста та краєвиди на широкому 

світі, не став менше вра.жливИЙ на красу рідного 

села, хоч може й не ставити йorо поруч морСЬІ{оrо 

береrу н'а Raлrрі або Е.lІізеЙСЬRИХ Піль у Парижі. 
Ншйменше захоплюються рідним селом ті, ЩОНЇROЛи 
3 Нboro не виїждж8іЛИ. 

УІІ 

:Критика 'Р~,них творів, ЩQ мають Д,lIЯ ШЮ за

Н1адто тіоні обрі!ї та :занадто мало спонук до пережи

вань, може заrострювати нашу враж.JІИвість. ТІШ

само ї!ноді можемо віщнаходити краоу внайтіснішій 

та наЙПРИ1lИ3JIИlВішій будеJfЩИ'Ні, на яку 33JCудили 

нас 'Обставини. Rо.ли письменник не має СПРОМQrи 
знятись понад буденщину, яка обмежує розвиток 

йоl'O талaJН11У, то він рідКО ко.lІИ може добути з неї 

ті елєменти краюи, Щ'О Rажутьнам творити з них 

нові елєменти пeproRИВмmя. 

Твори онал:пих письменників залишають нам 
3анащто часто npшнїтливе вражі,Н;Н'я талз;нту, що 

не Mir далі роовEJВaТИЮЬ. РомаllТИ'Чна ідея про нащ
хнeшrя, чи може вплив народньої поезії не СІІону

кували: наших ImCНМЄН'НИ!КЇВ 3<3ІJ.tVмуватись над ІЩ

таmrям: 31l1ВДЯRИ чому роовивавться тал·ант. При 
'Всіх НlaXилах до :м:атеріялістичноro розумі,пня духо

вих явищ у нас не поширився !НіROЛИ такий :корпс

ІШЙ поrляд, що духові сmли, не МеІНІІІе ЯR фізичні. 
потребують вправп, пімуВ8lННЯ та диоципJEi.нп. У на-



41 

тому письменстві, 'лшсам:о як у нашій історії, ми 

маємо більше імпровізованих і відокремлених по

рИ!Вів, ніж дій, пі\Цl'Oтованих овідомою волею та ор

rаmзацією. 

Надхнення й порИ'Ви приходять на Й'Частіше ДО 

тoro, хто підrоroвляється до нього - це пе однл, 

із Поети'ЧfШХ метафор, а ОІДНа і'з 'Il'CшольоtічнИ!Х 

правд, я:кій ноодин учений приСіВЯТИ'В студію про 

"творчу уяву". Із чисто психольоtічноrо станови

ща можемо рооуміти ВCJПiJі таланти й на:віть най

більше мати СИіМпатії ДЛЯ неШffiОРИСТЗJНИХ і проr,ай

кованих. При оцінці шору, наші найн'ЇЖН:іmі почу

ваННЯ J:ШОВRають разом Із вражінн:ями, які слабнsть, 

коли пробуємо відтворити собі психольоtіЧJШIЙ про

цес, ЩО зродив твір та оБЛИЧЧЯ письмеННИКі1. 

Між дієвJ&Ш особа,ми цієї RJlИЖКИ маю дале

ких незнайомих, і "тЕМХ, 3 ЯКИМИ мріяв зустр'ЇТIroь, 
і таких, що овоїми творами ні ра:ау не ПpOlКИН'ули 

та.:юоrо бажання, - близьких ЗНfJJЙОМИХ, повaжaдlИХ 

старших ДЯДЬ:юїіВ,вчоpamнiх або нинішніх старших 

друrів. ОДНИХ я JПlaJНую, Д:Р~rИX люблю, третіlМ за;в

дячую людну ХВИ.JШНy надхнення й пересердя, коли 

сам тікав ДD тих чужих 'зразків, аа якими вони на

даре,мне силкува;лись іти у своїй уяві. 

Для ПОКОЛЇtННЯ, що стежить за сучасною літе

ратурою, майже всі вони відхОДЯТЬ у тінь бібліо

теЧНИХ ПОЛИІЦЬ і іcropИЧю>-літературних форму л. 

Та ось відкриєш ЯRунебудь їх книжку, і приrаду

ються пересправи 'ЗП6ред 20 літ, :коли: йшов бій аа 

нові Н8іІІРЯМ'КИ, форми та "европеїзацію". ДеяІсі. 
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з тих суперечок досі не повropeні голосно, а60 не

:зяоовані. 

НоодШ! читач шtйде тут іНЩlJ,ТO багато чорних 

сторінок. ДOOOiЦ.m'ЬCJI iшroли повторяти відомі за

слуги - незаперечні, BC'mmi, і добре, було би кля

стись на кожній сторів:ці, що .нащто гостра критика 

бував таким самим проявои перечуленоro патріо

тизму, як і бездумчива, засліплена хвальба. 

Чи не за3mtлИ ви ніколи таког'О· ди:вног'О д'О

свіду, що ЗБеJIИ1ЧУЮЧИ довголітню працю непересіч

ног'О громадянина, ви почували, як вона натдув 

ва..ч М3;В3OIJIвй - зачиненпй, німий, від якого вер

таємось мимоволі - захололі? 

Коли беремо до рук книжки, про автора, як.опх 

знавм'О, що й'Ого заслуги В iGТOpiї літератури щ~ 

й талант безперечні, а проте мусимо зробити 'зусил

,ТlЯ, щ'Об ЇХ читати ,-- оправа з літературними оцін

к,а},[И починав нас хвилювати. Те, що зltJIишавться 

:3 них на,йцінніше - загальні проб.лвми. Один за

ІІИТ: "Ч'ОМУ"? варт більше, ніж десять готових па 

нього відповідей. 

КожНИ'Й авт'Ор, К'О.ЛИ а.налізувте його - нагода 

зачепити за одне '3 основних питань творчости. Во

ни "ОС1Ювні" і взагалі лmпаються "питаннями" 
тіЛЬJШ дЛЯ ТИХ, що ві:ДЧуБають при лвктурі їХ ТВ'О

рів ті самі диссонаIroИ, недостачі та насолоду в тих 

с.а:ми:х: Х'ВИlJIИН'aХ, щО ми. 

КОЛИ нахи..ле!Ні над книжкою вслухувТ6СЬ 

у ритм її ЕрОВИ!, тоді ·w.жете забути за всі imпі 
l".JIИжки та всіх інших людей. НаЙбi.Jtнimа рідна лі

тература мав ту перевагу R'8JД уоі::ма чужими ІЩ.й-
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БWl'атіпшм:и, що :ка.же вам про с.віт н8JЙб.JmжЧИ'Й вам, 

наЙЕраще відом:и:tt. Про ніщо не РООМQВляєтез та
кою приємністю, як про своє середовище, навіть, 

кали ви не можете СЕа3'ати про НЬОГО ні нічого до

брого, ні НО!lЮго. 



НАШ ХІХ-Ий ВІК 

It n'y а de )iyres que сеих оіІ. un 
ecriyain s'est raconte lиі-mеmе en ra
contant les moeurs de ses contempo
rains, leurs reves, leurs vanites, leurs 
amours et leurs folies. 

Remy de Qourmont. 

І 

ПреДOlВrИ1Й ХІХ. вік для літератур, ЩО мали 

за собоЮ вироблену ижьмemшцьи.у мову, ЧИ'CJIеllШі 

літературні Жl8iRри та ряд вєJIИlItИХ і ПЛОДІ()ІВИТИХ 

ІІИсьмеІІН.И'КЇ!В, був для нас короткий, !наче роки 

юн'ша 'НOOBЇДOMorO, що мав за соБОЮ і JIRia віддаль 

ділить йоro 'Ві;д роо.і'В зрілости. Наш ХІХ. вік :не мав 

навіть 80 років. 3alкJ'f КотляревсьКИй ПОЧaJВ Й'Оrо, 
і Куліш та Мирний зaJtііНЧИЛИ йоro скоріше своїм 

життям, ніж ТВОpalМИ, над roловами ПОItOJIЇНіНя 

з fin de siecle-y ІЮду'Валн вжеmтри новото віку, що 

пО'Ч&Вся для літератури баrато .рашїше, ніж для ка

лвндарсыtї іС'ООрії. Від 1890. ро:к.у в европейських 
літературах rоворять про ХХ. вік, і ці rО,]JОСИ да..lІе-
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кою, невиразно.ю л~ною в1д():и:ваюТЬС-Я в нашій, ЗЧИ

няючи дивну Иетушню. 

Наш ХІХ. вік це вік наших "RЛЯСИRів", що 
творять У Вeл:иRій ро.иантичній ~i. Те, що одні 
навивають романтизиои, oднa~oвo добре іmпі звуть 

сев:ти::менталі'зиои або реалізиои, додаючи до. цього 

та,кі не'літературні прикиетники, як "етнографіч

ний" або "побутовий" . 
Але байдужі тут ,назви й ШШРЯИКИ'. Наші 

пись:м:еІПШКИ !Виступають речНИItaии націооально.

сти, що. доиаГа6ТЬCJI прЗ!В& :на власну літературу, 

і це їх завдання рішає у вели;кій иі'рі про їх пись

иенницьку долю та хара.:к.тер їх творів. 

Наша література завдячує свій про!КИД овоє

р:iдlноиу віДOlI\Jреиленню. Вона про.кЦа6'I'Ь'CJI від го.

иону европейських революційних гасел про свободу 

ПОНЄВОJreIПIх ИОО і 3'а:мик.ає себе в тих гаслах, звя

ЗаАВШИ СІВОЮ Д()JIЮ із свіroи простолюддя. Українські 

mreьиенники стають письиенниками з ДУИВ'JOЮ про 

єдину пєкучу llIO'l1peбy народу: націона.л:ьіНУ свідо

мість і боротьбу за н:ащіона;л:ьну ок~ішність. 

Наша mщiона.льна боротьба 'звяз1Ш8. з долею 

селянської шreи. Наша селя:н:сьma маоа ХІХ. вшу 

не знав про свій 'ВшніЧОО'О більше пом траІ'е.щіями 

звяоо:нmш ззєилею, на якій треба :првщовати в по

т.і чола. Н'З!шї mroьиє1І'Н'ИІ\М додають l1P ци!х трМедій 
потребу освіти та lн8.цїоналыroї свідомости. Україн

ськИІЙ інтеліІ'ЄІНТ майже ;не вистуmtв в їх творах, 

хочби як предс1.1а'ВНИК загальних шщіОШhJIь'НИХ і со

ціяльних дmlaMiНЬ. 
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Тепер, коли ці давні національні та ооціЯЛЬНl 
ідеали 'стали для !Нас таШ оам:оорозумілі, що ввій

шли майже у IFpOrpaмy всіх партій, Н.aJМ здається, 

що мине rroтpeбуємо брати аж літературних 'nБорів, 

щоб Їх найти; - "ми ж 'знаю.ro їх зміст". Мало, 

страшенне мало ммм:о дооі рідних книжок, до яких 

ми могли 6 ве:рr.rаТИlCЬ ТaJIюамо, як чужИІНці - СИlНи 

багатоміліоІЮВИХ шроДЇJВ, для яких шафа із "кля

с.и:юами" це та.ка СЗJМа 'Il'PИ'РОД;П1а річ, як огне.трИ'ВRa 

кооа 'в ди:реR.тора бан!к,у. 

у нашому ХІХ -ому віці МИ не маємо ще про

фесійних письменників. Мало маємо й таких, що 

вважають літературну пращю оо. СВОО ГOJЮВне за

няття і ПРИClвячують йому свою головну YBary. 
Rшш й є таіКі, то ПРОДyRТИJВіНість їх така с.JIltба. що 

на одній полиці можна помістити все те, що від Ко

тляревською до 90. років ХІХ ст. 3aJCтупає розви

ток нашої літераТУРИ. 3навмо maхливі обставини; 

сама цензура могла вбити сотню талантів. А проте 

коли тепер хочемо підтримати звязок із .'Іітера

турою Н'апІОї ВeJШIroї доби вiДJpoдження, часто му

симо брати оперту підручник історії літератури, 

щоб :найти розяснення, чому твори цієї доби ці:н:ні. 

Кілько там імен аж до !Нашої сучаоної доби, при 
яких зупиняємось :ma мить, вибирв.ючи З них том
два для лєктури'? Roтляревський, Гребінка, Квітка, 

Rуліш, ШelВчешоо, ВОІВ'ЧOIlt, С'J."O.POЖЄНRO, Федькович. 
Свидницький, Руда;нсьКИ'Й, Глібов, ЩогоJIЇ'В, Не

чуй... Крім Шоо"ЮIma та Куліша, пересічно по два 

томи з кож'ного - аж забагато. 
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3навмо їх :вартість, 1ІДЯ неоДlЮго мммо подив, 

cJJЬOOy Сопівчуття, си!~шаrги'Ч:ний усміх, 'але іВ дов

roм.y ряді їх творів в щось, що не дозволяв НIWМ при

зиатись голосно, чому дивимось на них ЯІ\. на пор

трети ІЮВaжaIIИJХ і :заслужених предків, які затІ
ПIИ!JIИ н<ам за мало спадщини, щоб ми МОГ.Т[И ви

}\jШOЧНО жити З її RaJIIіталу. 

Пригадаймо чільніших і тих, ДО яких думка 

чоотіше вертавтооя, ніж до інших. 

КОТ.1"яревськ.иrй дав нам "Еисідою" приклад, як 
можна ПОК'ОрИ1cтymтись найстарішими зразками 

чужої літератури, переТВQРИВШИ їх на рідний сюжет, 

НllWRрізь ориtінальНИlЙ. Н10ДИН із ЙОГО Нac.JIЇД1IИRів 

ІІе найшов У собі того гумору, що став рефлєктором 
для ІШртини цілоі доби. Всі с:пр06и більших поем 

ї8 суспі.1"ЬНОЮ, гостро за.аначеною reнденціЩI) в уоій 

вашій передвООН!Ній літературі у порівняmri -3 ,,Е}не

їдою" - мляві, IreДО'ОО!ІІНО надуті. Ма.Т[о хто з нас 

пробував найти наCOJIiOДУ у Верtіліввій "Енеїді" 
тaJК, немов би читав велику романтичну поему, пов

ву прИ1'ОД. "Eдre'Щу" Котляревського й досі чи:са.вмо 

без остраху, що це НУД'НИ'Й, пероотарі.JIИIЙ жанр-, Т8.К

само як слухавмо "На:l'а.тrки Полтавки" ті.ЛЬКИ тому, 
що вона проотіmа, ніж чис.;rєнні 'ії копії нашого 

побутового театру. 

Не можна зрозуміти, чому письменники, такі 

вра;зливі на сучасні їм суспільні болячки, не піш.ли 

за прик .. 1адом Гребінки й :не продовжували байок 
Багатьох пробувало своїх сил у цьому жанрі, наче 

для рооваги, ніОДІІН не вклав у нього всієї своєї 

душі як справжній байкар, Д.Т[я якого світ стає Бе-
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ликою �-і,омсдівІО. Г.лібов не дорівняв Гребінці ориtі

нальністю, хоч уважав, що це жаир найближчий 

йоro 1'a.Jlаптовї' .Байка - найлегший ПaJIЩИР пр<YfИ 

цензури, TВlItoї небезпечної для всіх суопілыIшtв.. 

Пwpa.лвліміж людським і тваринним: світом 
бооконечні; хто хоче юдити поозію 3 ролею 

мораліста, може дуяre дипльоматично вкладати 

в уста звірів :найооналыншіi поуки, 3 якою на

солодою втягавмо 'в себе соо.овиту народню мову 

Гребів:к.и 3 її :меrrафора:ми, ооітетами, свіжими зво
рота 'МИ, .крaщиюr, :ніж найхитріше придума.ні порів

няння сучасних штудерних поетів! Байка домма

ЄТЬСЯ тільки легкої УЯІВи. На жа..1JЬ, саме цього наші 

поети мали ЯRiНaJЙМeнmе. 

3навмо всі ·слабощі повістей Квітки: мало
цікаві сюжети, при:міmну композицїю, тенденцію, 

що відповідає поглядам дерmaвного урядовця, 33.,дО

BOJreiНoro сусniльНИІМ станом царського аБСО,1JЮТИ'3МУ, 

сентимента;лізм, що іе сльозою СПОЧУТЛИRОСТИ для 

1reЩасли:вих і П'О.крИ'В:д.яюних вднав віру у вищу 

спрwведливїоть, яка ",за добре нагороджув і за зле 

.к.а:рав". Та чи тaJIt дуже д'алеко відбіrли від цього 
сентименталізму Нечуй-ЛевицькИ!Й, Грінченко та їх 

мабі галицьRJi IFIlICJIIЇДyВa'Чі, що пoorачали повчаль

ні патріотичні к;ниж:к.и'? Чи Й досі 1ffiШі т. зв. ре

а.1Jісти,змальовуючи тра:r'ічне селянське життя не 
д'OJIомагають собі в .компооищії еmоtрафічним мате

ріялом і не волочуть на '1Ю'l'У3КУ тенденцію через 
усе опorвідання на те, щоб на KilНЦЇ переконати нас 

у великій правді про .кривду та неволю нещасли -
вих'? RвіТІШ не Мав бода,й претенсії на суСпільног() 
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реформатора; ніхто 3 нИ'М не думав заводити оупе
речки про доціJІьність кріпацтва; ви6ачавмо йому 

jЮго суспільні погляди такоаУО, як неодному су

часJЮМУ 3івторові, для якого ідея с.в060ДИ та спра

ведЛИ1ВОСІГИ таіКа просm, що він дочіпляв до .неї все 

інше - ПСИХOJIЬOІ'ію repoїв та компооицію повісти. 

Нескладні своєю психольоtівю reрої Квітки 

.живуть досить незалежно від поглядів 8JВтopa, що 

хоче зворушити наю головно чисто гуШlJННИМи моти

вами. Щиро-наївний сеНТlDЮнта.лізм мав ту пере
ва,гу над оонтииенталізм())( n1'Л IЮltроБом соціЮ1Ь

вих тез, що с.віroгляд ЗJВ'Юра менше втручувться ДО 

світогляду виведе:них ним постатей. 

Треба 'бути tеніяЛІ>НИМ МIroщем, я:к. Шевчен
ко, щоб поєднати безпосередню наївність лірика 

і'з с.уClIIiльНИ'Ми гамами, апоотрофами і пoкл:икraми. 

Становище Шевченка в mшпiй літературі таке вий
няткове, що lJf.Il1Вiть не слід 6рати його як міру оцін

ки. Його сполука народньої поезії з індивідуальною 

творчістю - твір та.:кС&М:О рідкий, як поема його 

життя, де удrupи дOJl!i чергувались і'з хвили.на.ми 

свобідного пориву, непередбаченими і Re1перемож

ними, мов уоміхи щаотя. Його зневіра та ві,ра, роз

пука та надія, молитва та ху ла ПрОіМооляють JIIJ нас 
тільки у звязку з його життям, якого не, зможеш 

nаслідувати. ЯR.ж.e ж пас.лідувати ЙО'ro Ta.maнт? Ні
хто 'Не знав, OOJВIДЯ'КИ Я'R.и!М OOOНYRJaМ: ДОХОДИТЬ він, 

як кожний tентіяльНИ!Й мlЮТeЦЬ, Д'О Н8.Йltp8JlЦИХ С'ООїх 

творів. - Зате нема омішнтіпm:x mюлiдyrв:aнь, як 

ШІОДИ підо впливом tеніяльmrx :миОтцїв, саме тут 
du sublime аи ridicule il n'у а qu'un pas. 

4 
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Навіть тм, де Шевченко тіль:ки наслідувач 

сучасних йомурома;нтичних творів, де він ті.JIЬКИ 

талант, дає він 113JКy О'риri'Нальну річ як "Мистця". 
Якби ЦЮ I1'OВ!i'C/l'Ь був видав він по українсь:ки, то 

вО'на аалишил'ась би була не тільки як перший зра

зО'к психольоtіЧ1ЮЇ 'повісти в нашій ліreратурі, 
а могла'б була нащ:ати 'РООвиткооі нашої повісrn ~OB

сім іншу ОІЮнуку, mближуючи її свобiднimим тем

пО'м ДО' европeJЙської. 

ІСу льт ШевчС'НКа поширив у нас і сере.д поетів 

і серед читачів погляд, що 'Оправжні'Й поет мусить 

робити те тме, що '3Івroр "ІСобзаря": проливати 
С.ЛЬ03И на;д ріДНИ!М EpaєlМ, нарііКаТИ на оною ДО.JIЮ, 

ВИКJIИКати тіні 'Ci1ШJВНИХ козаків, нaRJIИ'КJ3,ТИ до про

:киду 3 BiIOOlВOГO' сну :неволі, пророч:ити ВИ'3вooreН'Ня 
У:юраїни, ПРЩЮДlЮ, ЩО' 'за готовою темою, беруть 

наслідувачі roroву форму, і нема, видається їм, ні

чого легшого як ОКЛ.aJCти поему "на ~pa~OK Шев

чеmювої". 

Правдивої велич:иnm Шевченка та йО'го при
блшшО' вірнО'го ДУХОВО'ГО образу .не побачимО' рані

ше, заки не з:аймуться 'НИіМ европейські кр:итик.и. 

Досі ШевчffiШO зО'всім .невідомий в еврО'пей

ських літерату:рах, RJOJIИ' :не вчисляти до них ро

сіЙськО'ї. Все, ЩО про нього написали німецькою, 

aHt лійською чи шведською :мО'вою залишається на 

:межі звичайної ІЮПулярної інфОірМації, що кане як 

крапля в 0ІООІаПі ооди. Roли за рік чи десять ПО

явитьс.я рі:m:и:м:и :мовами хоча би ПО' 1 О книжок, 
(Жладених, видaшrx чи спооуюших з'аходами на,

ших 3еіМляк.ів, то оправа не зміниться ні трохи. 



51 

ВелИ!Кий поет потребує веЛИІЮГО крит:mк:a, таксамо, 

як потребує його інтеліtеН11н-а кляса веЛИROro на

роду. 

Пояснити причини, чом~т досі Шевченко не най
шов т,а,кого :к;ритика в Е}вропі, можна дуже коротко. 

Раз на 50 літ родиться в Европі :критик такий як 
ось Брандес, що анає сім -!Вісім мов; не є це звичай

но ні фра1ЩУ'3, ні анtлієць, ні іТaJІієць, ні е<шанець, 

навіть не німець; КOOR'IНИЙ із ·них мусить спершу 

вивчити тих пять; н:am-a мова має мало даних, щоб 

прийшла після ІіИХ на чергу бодай НІа в-ому місці. 

А оцінити чужинного поета, не рооуміючи краси 

його мови в усіх RЮЯ'Нсах - нада;ре:м.на спроба. 

Є всі дані ОІЮдї'Ваnroя, що одного дня відкриє 

світові ШевчeR1Кa люrйсь reJIИI\.И1Й письменник, .який 
навчиться випадково нашої мови, як неоДИ!Н уже 

піШlав іще еЕ3ОТИ'ЧНіmі, відкриті на дальших від 

нашої :закутинах ІЦОр33 тіснішої землі. А до ТОГО 

часу мусимо 3 Шевченком давати собі самі раду. 
Це нелегка справа. 3а:вдячуємо:ми йому так ба

гато, що 3 вдячности не знаємо, ЧИ!М іще його аве

личати. Земляки всіх ооітоглядів і вір, кляс і партій 

признavш в ньому "свого" і то "ового" не в тому зна
чінні, що він ооJПfltий поет і проБУДІШК Н'аJIIЮГО на

ціОН3..J1ЬНОro ЖИ'ІТJ.[, а таки їх ідейний 'Од:н'одумець. 

Таким робом маємо Шевченк.а - глиБОко реillіtій

ну люди:ну та атеїста, нащіона;лjjста й соціяліста, 

гетьма.нця й КОІМуНіста. 

Роо6илп поозїю ШевчelНКa наші "і:деольоtічні" 
критики на цитати й гасла, і нема здається тепер 

між 20 нашИМИ П'ОЛ!ЇТИЧНИМИ партітm 'Одної, ЛRa 
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не :могла 6 окла~ти ообі із слів "Іі06заря" боєвою 
гимху, щоб ~аглуmити і "прибити" овоїх противни-
ків. 

3відки ця плутанина 1 Поперше йде вона 3 по
ГЛЯДУ, що нема більпюї чести для rеніяльного

lIИICьменюпш, я[t дoroазати', що він має якнайбільше' 

зближений світогляд до Н'ашого. Подруге це погляд, 

що нема більшої похвали для письменника, як зро

бити з ньоro активноro діяча й ~уопільного філ:оо

софа. Потретв - погляд, що завданням літературного 

крИ'ТИ!Ка євИiO'l1yIП'aТИ в ролі пропаrатора та попу

ляризувати tдeї добуті ін творів шreьменниR.a. 

Воі поl'ЛЯДИ про ролю поета в суопільІЮСТИ 

й ролю літератури в її культурнім роовитку, нале

жать у нас до дuби й до овіту, від яких д'авн:о від

бігла европейсь:ка ~'Р1l'!'ИМ. 

Вeillиюrй поет 'МOЖJe, 'СВідомо чи HOOBi~OMO, ста-

вати пропов~ с~пільних ідей і незвичайно 

3'8.іВ8.ЖИ!ТИ 'на їх e'ВIOJIЮцjtї. А проте добувати з нього 

оуспільПИ1Й чи фі.льооофі'lНИЙ світогляд, це те са,ме. 

що шукати в Ка:нта .або Геrе.ля поезії. 

Rри.ти:к.а може (ПaJВ1ТЬ ПОВИ1ІШа) супроти Шев
чен:ка ПOOТ8JВИТИ собі шmД&ння II'pOOJIалїзувати його 

оуспіЛЬоНИЙ світогляд, поо.азати нитки впливів своє

чamюro середовища па нooro і впливів Шевченка 

на. ідеї С:УЧ'ІЮНИlКЇВ і дальших поколінь, і вза.галf 

myxaти в ньому 'l1It пооа. ним усього ТОГО, щО вважає 

за :необхідне і ЦЇ'ЮШЄ ДЛЯ 'зрооумі1FНЯ йо:го творчо} 

:rreИХOJIьоrії. 

НeoJ$IY ооробу такої вже тепер критики маємо, 
а зага.JIьпа тен.деНЦіЯ Шевченкознавчих Дoc.1lїДiB дOt.і 
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в нас тхне "халтурою" або "проовіттютвом·'. Кри
"!'ИКИ попадають У патос вічеви:кш, забуваючи, що 

.для пропаrанди Я'Кихнебудь суопільних tцей не тре

ба аж пок.шшуватlЮЯ на· цитати з поета. "В своїй 
хаті овоя правда і сила і воля", як і ·сотні інших 
ЦИ'l'aт із "Кобзаря" може значити, ЩО кому пm-pіб
не: христіянську .тrюбовб.тrижнього- чи зак.1IИIt дО' 

иaJCИ.ТІИ. 

ШевчffiШО поет европейської величини. Досі 

наша криТИ'ІШ майже не про6ува.л:а дО'казати ЦЬОГО, 

порі'Внюючи його 3іа00би уяви та ідей, переТОІшених 

на її СИ'МВО.ТІИ З іншими европеЙСІ;КИМИ поетами. 

МаємО' вже критиків із е:вропffitешИJМ хистом, ви

хованих на ІШШ.тrях і безоднях російсьКіОЇ .тriTepaтy

ри, критиків що дa.тrи перші зразки ана.тrізи Шев
ченковО'ї поетиrчної форми, ЗВЯЗа.ТІИ йО'ГО' із С'вітом 

ЧЄ'ріНИІІІевського та Герцена, а нее ж Ma.тro, страшен

не Ма.ТІО маємО'.тrюдеЙ, Я'ltі пО'чинають писати прО' 

Шевченка на те, щоб розяонити його дійсну, оорав

жню ЛЮДСЬКу ПСИХО'JIьotію. 

ДИВlІа спо.тrука в поезїї ШerвчelНIta ре.тrіrіЙНИХ 
акордів і боroху.тrьства є таким самим ПРИРОДНИМ, 

НaJск,різь .тrЮДСЬІШМ явищем, як у таких зовсім да

леких від нього "піруючих", як Бод.тrєр або Досто

ЄВСЬІШЙ; р-а.з rенія.тrьна, то знову зовсім наївна спо

лука в його поезії еуспі.тrьних, таких ІЮпу.тrяpmlХ 

у його добі ідей із поетичними СИJМво.тrами нагадує 

Віктора гюrо - найбільшого поета Фрмщії, лужС' 

мабогО' фі.тrьооофа. 
Не пр-игадуємо ЦИХ імен 'Т()ІМу, що вони підхО'

дять дО' .1Jітературних пармє.тrь. Можливо, що Шев-
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ченко мав "формально" інших ближчих собі поетів,. 
що вийшли 3 народу та народньої творчости, нпр. та
ких як Бернс, а ідеольоtiчно ще інших - але ДJІЯ 

европеЙськ.их критиків даншо вже ясно, що :величина 

І'еніяльнOl'О поета ні трохи не залежить від того, чи 

його зма.JIЮЮТЬ як одН'оцілу крицеву статую. 

Шевченко наскрізь своврі·дниЙ продукт умов, 

неподібних ні до яких інших. Марксівські критики 

можуть нам показати ці умови. Шевченко наск.рі3І) 

національний поет; критики-націоналісти можуть 

нам ПОRa8ати, в чому цей національний його геній. 

А проте ні одні, ні другі не повинні забувати, що 

Шевченко не в геніяльнішИ'Й від Данте й ШеКClпіра, 

котрі таки не були тим, чим хотять мати Шевченка 
всі наші ~ритики: великим поетом, великим су

спільним ідеолЬOl'ом і глибоким філЬ'ооофом. Те, 
що можна добути 3 ЇХ творів це світовідчуванпя, 
не світогляд, розуміння людської душі, не на:прям

ні діяльности. 

У цьому таки трохи наівному підході до поr,та· 

ООІЮВна рі31НИЦяміж д'отеперіmнюю нашою й евро

пейською КРИТИКОЮ. 

Та ось нове дивне диво: тоді як твори Ше.в •. 
чепка переростають всі засоби, якимо розпоряджало 

ЙОГО злиденне життя, твори його сучасника, його 

друга та його критичного дора:дника - :Н:уліШі1 не 

проявляють якслід величини, ні засновків, покла

дених у цій багатогранній душі та ріЖН'ОСТОроннjм 

інтелвкті. як погодити нам ідеї того ХИТКОГО, хи-· 

:меРІюгоанархkта, що пробував ПОГ()lДИТИ у ~ВОЇЙ 

душі захоплення деякими моментами напroї бува.Th-
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щипи 3 ОООРУЖНОЮ сучасНОЮ йому дійонїorю, яку 

вмів він хви.,шнами таксамо IreНlllВидіти'? А проте 

проблєма, що шматувала його ІЮихїюу і притьма

рюваJIа вряди-ro\Ц.И ЙОГО критичну ДYМRy, ожинає 

нешш:mю і в нас тепер: яl\. зняти рідну творчість 

на европейський рівень, як :погодити історію селян

ського народу 3 духовими потребами інтелігента, 

що зрооумів вагу европейської культури'? Це бут:\. 

життєва тра.гедія Куліша! 

Коли 6 Куліш за.чишив був нам єдину с:вою 

МОГУТНЮ спробу зас:воїти на,м Шекспіра, то вже це 

одне його зусишІЯ заступило б нам його всі інші 

і поведене ІІОС.підовно могло було зробити 3 нього 
для нас В. Шлвгеля. ШelКспір на сторінках нашої 

літератури досі с-кидається на снобіам. Куліш від

чував у авторі "Гамлвта" бодай ту одну прива6ливу 

силу, яка спонукувала його шукати !Ювої, не чи

сто наРОДlIЬОЇ ПОО3ЇЇ, силу, ЩО творить 6е3ліч нових 

обрмів, CJIiB, метафор, НЮЯlJюів, блискавок ві'д зу

дару слова й ідеї. Не хто інший, а саме Куліш -
предтеча модерної ПОО3ЇЇ. Він перший із Не3вичай

НОЮ смідивістю пробу,вав нової форми, R'Oвих СЮ

жетів, мовних новотворів - підходив до свого 3а'в

дання 30Bci~I таксамо, як модерні rroeти-ек.ооерим:ен

татори - овідомі шукачі тем, нових слів та нового 

розміру, найбільші вороги гorroвих легки.х схем. 

Інша спрwва, що у процесі експериментування про

падали часто самі шори, і Куліш аа.шШІІИ!В нам ба

гато бі.;rьше відломків та спроб, ніж ВИlКінчених 

відливів. 
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ці його сшроби нa.rадують на цьому міоці не
відхильно теж другого зоооім неприз,на'Н'Ого в цій 

великій заCJlузі - Михайла Сmрицького., спорід -
неного з :mnм: у пошамі для отратфордського чарів

ника. СтарицькRЙ свідомо боровс.я за НОВИ'Й с.лов
ник інтелігента, підо впливом чужих поетів ТВОРИ:В 
вла:CJfЇ слова, :коли не находив їх у народній скарб

ниці, не лнкавс.я :к.л·асти наголосів, що нераз що

йно для 6УЧасного нашоro вуха відкривають МУ'ЗИЧ

НИЙ ритм, - ішов за патооом, у якому пrryчно ви

кований те.рм:ін чи епітет блищав, наче рі'3ьблена 

чудернаЦЬR:a ЦЯЦЬЕа. 

Важко lІ'Овірити, читаІОЧИ Куліша, щО ІОН: са

мИ1Й письменНИ'К, ЯКJI'Й добувruв із чужинних те'к

стів такі хмвJPИ ,метафор, був автором прозористої 

"ЧQРКОЇ р.ади". Той lВеЛИКИ1Йзаламаний талант, що 

не намш()(В своої оправжньої царини, З'али:шив !Нам 

н:аЙRіращий ОІЮМИК у своох К:НИЖІШх: - індивіду

альність. Ця іпди:відуа,лькість l'OIВорить нам про 

нeвrамовнИ'Й теМІПерз,мelНТ і небуденну інтелігенцію, 

за які можна без вага'ННя віддати талапти тих, що 

вміють C!КJIia.цaТИ популярні книжки. 

Та ось і протилежна. зоря, ВЇJщ.рита Ку,лішем:: 

Марко Вовчок, що вся роотапгула в душі своїх 

СМ:ИРНelНЬкИ'Х, майже бе'3обличих героїв, уся зоср

реджена в якнайпростіших засобах вислову, вся 

замкнена із ClВовю жін<УЧою псИ'Хольогівю перед тво

рами, де вИВ'одюrа героїв 'Зовсім до неї неподібних. 

Фа:нтазії мала та.к мало, що й вірити не ХОЧетЬс.я її 
на:читаности: в д~бі, коли французькі повїстярі 'За

робля,ли своою ф3JНтззівю м·автк.и кидаючи сотні то-
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:мів на ринок, вопа писала Taat скупо і ТаіК просто, 

паче б приготовляла оповіда'ННя Д.ля шкільних під

ручн:иtК,Ї!В. Ми даР'УЄМО ЇЙ у-оо: і сюжети тепер для 
11і/1.(} 'НеціІкаJЗЇ, і сентименталы�ю-сJIї'зну те,нщенцїю, 

що трюrа,кугься побутових рямок - даруємо за те 

одне, що її оповідання й досі мають свій чар: за 

просту мову, преКрасНий стиль без зайвих ПРИ'КІрас, 

нехіть до тш:геТИЧ1ЮЮ KPaJCHOMOHcтвa. 

Коли ДУМа:ІОчи над "На!род;ніIМИ оповідаН'нями" 

ПРИlгадуємо головні ета.шr житreпису авторки та 

сотні подробиць із НЬОГО, можемо тільки подивля

"тн' T~M'НY вдачу тієї жінки, та;ІЮЇ б.лизької до при

роди СВ()ІЇМИ паХИ.лами, як вооа 'Вміла залишити по-

8а літературою все те, що пвреЖИ1ва.ТІа. Rоли її хтось 

:s нас назвав Жоржом Сандом нашої літератури, то 
НС зробив великоro комплімсlНТУ її талантові; Жорж 

(Jaшд, що прискала темперамetНтом та своорідни.\f 

..Дотепом сальОІЮВої тигриці, ПОСТaJрі.'1ась ра30М із 

:манерою, що дозволяла їй добувати із свого невід

отупного каламаря повість за повістю не без риси 

tрафома;нстВ'а. Марко ВоВЧОl~ мала у овому при

ватному житті жimtи 'не менше матеріялу на лю

бовні романи, ніж Жорж Оа:нд. Важко супервча

ТИСЬ, чи наша ліmpатура 3'3і3Ні1.!1а великої втрати 

через те, що !Всі ОВОЇ особисті переживаНПІЯ Марко

ВИ'Че'Ва взяла із собою до могили; все те, що в її 

вдачі та в життєвих обставинах мало КО.'1іри ро

:иантичної шмінки - залИ'Шююсь під маскою. Ми 

'8Шtє'мо тільки, ЩО 'В оообі Марка Воочк.а ми втра

'ТИ'ли одну з найбільших і наЙцік.авіпmх наших ін-
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ДИJВіДУaJІЬНООТі;И. Не !Вперше і не воота'ннв в історії 
,'Jітератури вся сида індиві:дуа.ЛbllЮСТИ піШJlcL на 

твори, ЯRі нічим не виявляють справжнього o6.JІИЧ· 

чя а втора.. 

O.:JeKCa. СroРОЖffilКО і3 СВОЇАІ зДоровим нахидом 
до гумору будить .жаль, що не використав він цього· 

природного да;ру, Т<1J1WЮ 6лизькоro нашому народ· 

ньому teHieBi, ТaIЮrО знехтовапюl'O н'amими: письмен
никами. Гумор мав легші крила, на яких може здій

матись уява, ніж занадто легко зрозумілі суспіль

ні ї<деї. Автор "Марка Проклятого" дав ті.льки на

тяк на овій невикористаний талант уя:еи, зміцненої 

світо}[ народньої фанта'3ЇЇ. 

А яку гарну літературну працю був би вико

нав Кониський повістями, ІЮ.ЛИ б ()ув м'ав бідьше' 
сили, як сліпо на;слідувати тexHi'Ity не найбідЬІПИХ 

російських письме!ННИlКів, яких зна.в і читав :за

,lJю6ки по обіді'? КРИТИ'Itи, що шукають у тих пові· 

СТЯХ суспільної аналізи - можуть нар:iIvaти ІНа те,. 

що в Кониського в наlЙЦiка!Віше - епізOlДИ, Reзвяза

:ні з ГО.JЮВJЮЮ 'Ге!Мою. "Суооільна а:налі3а" в нього 
нудно РО:ЗТЯГlНYта П()lІЩД головами мало живих дів

вих осіб, а.:те reми були в нього сучаrnі, із цього 

погляду КоюfCЬR.И'Й іВИ1ІІереджув Нечуя.Ле.вицького, 

як автора "Хмар". 
Термін "хроні'Ка" зробив не меншу кривду 

"Любора.дським", як само життя йОГО авторові. У 
нас ро.зуміли цю на;шу не ЯR. технічну дефіlНiцію, 

It як дефініцію, що стоїть на нижчому щаО,'Іі, на 

драбині жанрів - 'НИжче пові сти. А проте такИй ве-. 

JtИІШЙ твір, Я'К "Чорне й червоне" СтЄ'Н',ца.JIЯ теж TЇ.JIЬ-
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1tИ хроніка. Ясність за,вдаmя та легкість, з якою 
СвИДНИЦЬКИЙ перевів у своїй ПOlВїсти намір відтво
рити клamтик дійсною життя з ІІрОІВідною суспіль
пою думкою, неперевершена ніким аж до Мирного· 

включно. 

Ко.ли Овидницького можна вважати <1а одного

із предстаВНИRів НОБої, може і несвідомої, техніки 

в КО1fШОЗИЦії пові сти, то в поезї'Ї таке місце займав 

таксамо, як і вія, забутий - Щоголів. Добрий ::ша" 

ведь сучаоної ообі російської поозії, свідомий своїх 

засобів, вія умів протиставИ'l'ИСЬ загально пошире

ній у нас думці про те, що наші поети повинні пе

peДOBci~[ торкатиеь тільки громадських тем і зро

бив поважні СllI'pоби реф.лвксіЙної лірики. Прикме

там обох цих письменників "невдах" М. Зеров при:. 

святив дві глибоко продумані -студії, з ЯІШХ не 

можна нічого в.Щн:яти, і дО· ЯІ~ИХ не треба нічого

дода.вати. 

ГaJlИlЧИJIа, починаючи від Шашкевича, не ~fIlв 
письменників, яких могла б поставити rroруч 'шх 

веJІИRИХ і менших імен. Єдиний дужий, стихійний 

талант позичав нам Буковина; Федькович май.are 

!Все крім гуцульського побуту, завдячув Шевченкові 

та Ма РlЮві Вовчкооі. Його поезі,ї нагадують нам ча
сом: ті Гj'цульські топірці, тарілки та коробоЧКИ, на 

я:кі ДИВШЮСЬ залюбки як на вироби своєрідного '(е

вія, що ніжність і майстер'Ність вднав з примі'ГИ

візмом. Без огляду на те, чи ми прихильвики гор

до-аристок.ратичної літератури, відокремленої від 

JtВЮRКОООЇ тrpDдуіІЩії, літератури, що мав виховати' 

молодь і масу, чи ми прихильн:и:ки ові'домо оуспі.ль-
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ної літератури на елужбі а.к1JТальних гасел держа

ВН', народ..у або :кляси, коли беремо в р'ук.н твори та

ких талаІНтів, як Федькович, ми відчувавмо немов би 

подих і2 рідних гір, Яl\. У Х'Вилина.х, коли не хоче<мо 

ан3,.,ч:ізувати глибше вп~ивів природи ані прирівню

нати маленького :клаптика неба з iJншими широки-

11И 'Обріями. 

Мавмо завсіди тепле сл'Ов'О для таких талан

·тів як ГлібіlВ і Ру~люьк.wй, але зaJбaгато мавмо від 

КОТ,lІЯРРВСЬК.ОГО аж до нашої доби таких, як Арте

мовськИJЙ, БорО'викооський, Га:нна Ба,рвіIIОК, МР,Т

.JIИ'1Юький, Д. Маркович, Грабовський ... Ні, на:віть не 
забагато, а таки за.ма.ЛО. Навіть Rількість не заст,У

па.ла :в нас якости. Літературна праця величеаної 

біJІЬШОСТИ наших письменник.ів поза не цілим де

<:ятком імен - це тільки ври.вкові твори, наче 

оплачений на жертівник.у патріоо'И3МУ прилюдний 

виступ на якомусь святі або вірші дилвтанта у хви

лИ!Ні дозвіл,ТІЯ. Мавмо перед собою збірочки, наче ті 

"альбоми", що лежа.ТІИ колись по іВіта~1ЬНЯХ наших 

бабусь на док.аз ба.гатонадіЙНих талантів. Не мммо 

"лв:к.тури" - довгого ряду томів, Щ'О с:кладаються 

на роДИ'Н'Ні ве,ТJИRі книгозбірні, переходячи 3 поко

ління на покоління, не мавм'О Т'ОГ'О, що станО'Вить 

'Оонову лвктури: повіС'ги. 

Нечуй ·JlевицькиЙ, що був плодовитіший за 

інших і як на перший погляд, здавалось, хотів да

ти повість на ширшій оонові, не мав великої уяви. 

3нав він преrарно народній побут і народню мову 
і за ці прикмети ще й досі можуть його чита['Іf 

професійні письменпmш. Перші його пові сти д'али 
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v овій час підставу витати в ньому повістяра з ВС-' 
Ликиуи можливостями. Та;м, де НечуЙза.лиmавться 
в рямцях села і змальовує сі.льське духовенство, 

,lКе знає нaлrрочу д, його повісти - викінчені образ

КИ, що мають запах ідилії. Нагадують В()іlШ "пасту
DШЙ роман" французького ХУІІ. віку Д'Юрфе, ЩО 

• не збуджує думк.и прирівнювати його з діЙооістю. 
"Бурлачка", "Ста:росвітські батюшки", "П риче
па", "Рибалка Панас Круть", "Кайда:шева сімя" -
вворушливі малюнки, наче гарно під~трижениft 

1tВіт,ник. Соцїялтші конфлікти виведені Нечуєм не 

.,ають за собою сили людських пристрастей ні зу

,аару ідей. Там, де на ІЩе'ні появляється інтелігент, 

повість тратить усю рівновагу, автор не знм, Чи зу

Іmнитись на малюнку чи підма.пювати тдо оТИ'М 

.,:м:оральюrм сенсом", що псує КОМПО3Jщію і схи6лює 

1mесьзадум. 

Коли порівняти т. зв. реалістичну повість i~ 

нашим театром, то театр живе в нашій уяві досі яrt 

барвиста картИ'На і то не завдяки caMOM,V аКТОРСІ.ко

ху мистецтву. Національно-суспільна прац:r, ВИКО

вана лашим театром серед напів здеющіона.тrізова

КОЇ інтелігенції і несвідомої на.ціопа.льної маси, на

С'ЮЯJlа йому зовсім на перешm1 задовольняти гля

дача із Ч1reто театральвимивимогами. Thатрмьншt 

репертуар ХІХ-го віку навіть нижчого рівня . .пк 
СтарицьЕОГО та Кропивницького, мав у собі (;і,льmс' 

_пттєздатних соків, ніж сучасні йому спроби ІЮ

вІсти. Найдивніше тут те, що тоді, Я'It нашlt повіСТf. 
І оповідання намагались уряди-годи в:ас,лідувати ін

телігентські твори, театр плекав У1ЮВнім самоаа· 
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ДОВОJlенні свою відокремлену ориrіна.іІьніетr~, навіт!. 

не Відчуваючи того свого відокремлення і тівї своєї 

ориriнальности. 

Письмe'НlНИ'К не може виходити Від ідеї, коли 

водночас д'Овкола цівї ідеї не виринула якби в аа

вороженому серпанку форма, що міmIТЬС'я всі~щ 

відтінками людських 06JІИЧ і зворушень. 0% чом~· 
ідеІ на.й6і.іІЬШОГО нашог'О европейця ХІХ. віку Ми

хайла Драг'Оман'Ова, що присвятив так багато УВ9,ги 

ямній літероатурі, че:к;али паД1аремне учнів, які ма

ли f. ті.ЛЬRота,lІанrу як мистці, кілько мав піп його 
як діяч та вчений. Ще й д'Осі сорок років по його 

смерти - це одне з тих імен, що не вх'О,:{ить .v РЯМ
ціофіціяльних 'Оглядів, Р'О'КОВИJНабо ПРШШ:lПИХ, 

добре Бимірених величин. Воно більше бовве, як імя 

ТЯХ, щО вважали за найвище -своє завдання БУТIІ 

б'.Jєвиками, ВОНО вдине звязане з ідеями, що пае ни

ні хвилюють . .як на імя ВЧ€IНого і професора. то це 

ТРОХИ дивне,але наше ВЇДНOllllення до пе.іІИКОГО 

Х] Х віку досі 'занадто знебарвлене рідною .чітера

турою, що ЛClЦви визволювалася з етнorрафічних 

матеріялів і ДИСКУСії про прruва на о:юрем~r іІацію. 

Представниками шщіОJfальної ідеольоrії в в нас до

сі письменники-поети, а не ті, що думають ідеями. 

ті, що вміють 'Оцінювати події з історичної перопе-к.

'Тиви і суспільні явища як соціольоrи. Серед таких 

~та'ВИ'Н легко було Ска3ати, що ідеї Драroманова 

перестарілі разом із цілою за.хіднь'О-европеЙСЬRОЮ 

помилк'Ою, що Н'а.3ива.lІась ХІХ-им вік'Ом. Автім ма

ло ще розуміють у нас, як дуже несуттвве було 

'Те, чи ми погоджувмось із Драгомановим, і чи його 
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погляди на розвиток людства відпооідали "науко-

1JИМ" OGHOBaм; суттеве було те, що кожний заторк
ненИЙ ним погляд, наче ланка довгого ланцюга, вя

зався 3 питаннями різних діJІЯНОК знання; всі ці 

nит3!ння не переходили до нашої літератури, ВИП.ле

мній на двох мітольоrіях: народній та історичній. 

Хто залишавться в нас 3 того віку У велюю
'Му зуси.ллі наблизитись до джерел творчости інших 

народів, коли признати помилкою ГO,1J'OBHi ідеї Дра

гоманова ~ Велик,а туга поетів, їх пориви та зідхан

ня не заступають ідеН, що бачать та аlна.тrізуroть 

дійсність. 

Теза Драгоманова була ясна, як ясний був 

його ум: хочете стати європейською нацією - му

'Сите пізнавати европеЙСЬІ\іі надії й подбати за те, 

щоб вони вас пізн,а.п:и. Хочете HaцiOHa.тrьrн:oї неаа

лежности та свобідного Р03витк~т свовї культури -
мусите засобами принятwми в тих народів, що :Мо'

Ж~Т'І'Ь рішаl'И про ті оправи, ІЮказати ім та доюtsп

ти, ЩО вам належиться це право. дО' засобів у цій 

боротьбі належали в ХІХ-ому віці й ідеї спра:вед

~'1ивости; рівнО'сти та прав на. с'Вобідний розвитО'к 

одиниці та народів. КО'ли піс.'1Я великої європейської 
війни прm1шли до го,лосу сили, я:юі sум]:ли наКlf

нути масам та одиницям думку, що ці ідеі мину,ЛО

го віку - великі і.;ІЮ3ії, непридатні д.ля нової до

би, - у Драгоманова, вдиногО' зпоміж усіх наших 
діячів минулого віку. МОЖf'те найти матерія.~. як 

роsуміти той страшний сьогоднішній ха.ос. Якби п;п 

тив досі, то разом 3 професором фі'зики у Col1ege 
de France Лянжевеном жа.іlував би таксамо, mt 50 
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літ 'Юму Бертельо, як учені МОГЛИ до.,во.1ИТИ вико

ристати здобутки науки на IIIROДY ЦlfВiлізації. Мож

на етапитись до поодиноких ПОl'ЛЯдів Драroма.нова 
КРП'Іично, а то й нerативно, але. СRa3ати треба., що· 

ЦІ' 6ув ЄДИНИЙ наш земляк, який думав кат(П'орілми 

mюїх европейських сучасників. ПереДУМЗ;ІіИЙ <,-віто
гляд не старіється, наче старий ВШІахїд, (о його' 

с}t..iJ'аД()вини не механічні. "Льоtоо" АРИСТОТСJІЯ або 
"монада" Ляйбніца можуть бути для нас непринят, 

ЛІ'ві, "перестарілі" ідеї, та коли хочемо прошстави
ти їх світоглядові -..:. ВЛасний, мусимо той світогляд 
перед..vмати, і тоді пomирюємо власНИЙ. 

Майже педаtоtічні ради Драгоманова для на

ших письменнИІКЇВ, щоб брали собі ПРИlі,;ШД ІЗ пи

Сl,менників російських, не втратили нічог() із своєї 

8;ltтуальнооти. Рооійські повістярі ХІХ· го віку -
недосяжні шпилі для наших сучасних .тrітературних 

п.;тастунів, які хотіли б поєднати за О\Дпимраао:м 

спорт, патріотИ'3'М і бо6вий розмах. ПОl'.1:ЯДlr ДраГ0-
МаІюва на ідеа.'ІИ письменницької праці можна, 

майже без змін ПОВТОРИТИ в нашій добі, ко,;ш наші 

Jiпсьменнmш перекона'Ні, що' мають великі і:.хеї, а 
певміють 'Ні відтворювати ні споотерігати малої 

діЙености. 

Факт, що Гоголь іще ДОВІ'И!Й час MycimMe Ga

ступати в пас порожнє .місце повіотяра та дpa~Ia

г.п,j'а" можна ПО.rlСНИТИ подекуди .капів ноові:{Омаю' 

JIИiВі, "перестарілі" ідеї, та кOJIИ хочемо протиотави
пат.уру'· з певгамовною уявою та 'НСУГОВКI1ППlr{ тсм

перю!Є'нтом. Ск.ладні психольоtіч:ні cтyд~i про "дво

д;ушпі<'ТJ." чи "психічне роздвоєння" ан'юра "Бе-
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чорів на хуторі неДtaЛ€i.КO ДИRаньки" і "Мертвих 
Д,\ш" не МОЖ.УТЬ заrладити Toro психольо[1.чноl'О 
лвпта, що на ПОЛОВИ1НУ ук.раїнської душі Г,)Г(;'.'.Ш 

П{lишtДала друга - бі,lJьше російська, ніж дуmз. ти

лОВИХ росіян - І'ончарова чи Typreн~Ba. 

ІІ 

Що тане обра3 літератури якоюсь Bi:roy'? Низ
ка i~leH і ряд творів, від яких ідуть тисячі ниток 

до життя народу. ці імена та твори наче маленькі 
острівці сере\д океану. Океан - життя народу, мав 

далекі невидні береги і непросліджені глибини з 

різниш! течіями та ціJШ'М світом тварин, а '3 них 

тільки деякі виринають на поверхню вод. ЯкБІІ ми 

хотіли прирівняти літературні твори до RЮlpаб.лів 

та човнів, що влеrшyють нам взав,миmr 3 різними 

СУХОДОЛі1'МИ та іНIIImIИ морями, ТО це порівняння не 

змінило б дійсного стану: 3 невеличких більш-мен

ше сталих, чи рухомих пунктів ми пробувмо боро

тись із хвилями, дооліщжуваrrи морські прocrrори та 

вибиратись у подорож ДО 1І'Ових країн. 

Хто хоче добачувати в літературних творах 

СИ'НТ'е'3у BCboro OДYXOBoro життя даної доби, той мо
же говорити про 'маяки, що показують кораблям 

дорогу, або літак.и, 3 яких наЙІІІИрШИЙ вид над 

землю. А пporrе здмться, що прибі.чьшувати ролю 

літератури в духовому розвитку народу мають най

більший нахил саме ті, що найменше ЦЇЮШЛЯl'ьея 

нею й тим духовим розвитком народу поза нею, ,нко-

5 
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го вона охопити не може.. ПисьменlIИIt на:йжилішс 
відчував, яку невеличку часТИ1НУ життя навіть ШІа

CHoro, не то цілої доби, може він передати при по
мочі своєї уяви - словом. Факт, що у світі поят~· 
ляється щораз більше :roнижО'к, і щО' великі пись

менники не !Вгавають докидати до СБОУХ архиrворів 
ЩО'раз то нові книжки - наЙRращий ДОRa:З, що 

сотні тисяч творів не зумі.JIИ вичерпати сучасноro 

їм життя хочБІІ так, як сотні тисяч робітни:к.ів аумі
ли б вичерпати досаМОГО' дна 'за 1 ОО чи 200 рокі,в 

величезне О'зеро, а може й невеличке море. 

ПерехО'дячи в думці всі обра;зи й ідеї, які за

JПШIИли в нас письменники рідної літераТУРІr, КО.lІИ 
ми зжива.іІИСЯ з НИlМи два чи три де.сятки .літ, ми 

Битворювмо собі згодО'м одну загальну f\артин~' 

іЗ острівцями серед О'кеану, стов'пами чи ПРИДОРО'Ж

ніАт хатка..'\1И на довгому шляху серед кра6'RИДУ, або 

тисячними зорями на небі, щО' С!Вітлом сво7ім: аасту

пають пам міжзоряні простори. 

Кілька великих зір, два чи три десятки мен

ших оевітило нам донгу добу нашогО' ХІХ-го Jlilty 

своїми творами. Пооа .літературою не м·али ми пред

ставників майже пїщної наукової царини й мусіли 

свідомо, чи несвідомо у рО'зпалі тяжкої націО'наль

ної боротьби відмеЖОВ'У'ватисебе від тих к .. У;J.ИУР, 
3 якшrи ми вО'ювали за ІІе:заЛ'еЖність від них. 

ХТО ПРИrJIЯ'неться ближче житroписові наших 
в~ликих і маmІХ ПИІСьменюшів і с.пробув зробити 

з нього rеotрафіЧНу К8!РТУ, де впише їх пріЗБІm,а 

та ТВО'РИ поруч назв місцевостей, з яltими була апя

зана їх дїяльність, - той побачить, що багltТО іх 
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'1'Ворів ПОЯВИJІОСЬ пооа нашими веJIlШИМИ ~іС1'ами 

й подекуди пооа рідним краєм. Іх ВIroТyпи нв.гаду
вали працю пороооіваних рево.JIЮці'Онерів, Щ'О через 

обсТавини не мали част'О зм'Оги наладнати звязку 

g 'Осередком праці або 'ВС'J13.1І'ОВИТИ такий 'Осеред'Ок, 

чи навіть порооуміватись. Ншпі письменНИRИ пра

ЦЮ!Вали нарізно, сам'Отужки ~J великим перервами -
ча;сто, ЯІ\. ті 3МОВНИRИ, щО поперерї'зувa.ЛR теЛЄІ'ра

фічні дроти або поз'нищymли рейки на за:.лізничому 

UJ.1lяху Й н{) знають, що дівться ПО3'а вибраним ни

)ІН "районом праці". Не -М3,;JИ вони літературних 

rYPТЇB, ДР ~южна. б абаl'ачунати досвід і провірюва.ти 

заооби свовї IIl">?фесп, не ма.1И й журналііВ, довкола 
ЯI\.lfX гуrТуJ()ТЬ~Я тft.лапти, }{риста.лізуютьCJI пись-

1lе'НІIІЩЬІ;і об.'ІИччя та мистецькі ідеї. 

3наємо. що н(юдин із наших ПИСЬМе'ННиків 

'8на;в чужинні літератури, і що Rуліш, Шевченко 

alio М. Вовчок ВИRОРИСТОВУ'Ва.lІИ для цього посеред
mщтво російської мови. Автім ті умови, в яких пов

ставатІ та.1Jанти та літературні напрямки на. 3а.хо

ді, такі ;Щ.lекі від наших. ЯІ, да.1JекИЙ український 

степ із J"о:зацькими МОГИ.лами та ДЯДЬК&\lИ від вели

ItИX европеЙськ.их стОи'ІИЦЬ, де вчені працюють над 

1ЮВЮШ винаходами, фільооофи творять нові си

стеми іі письменники ведугь фахові дискусії над 

JIОВЮШ т(шами та, новИ'Ми технічним:и засобами. 
Від кі'НЦя ХУІІІ -го віку п'Оа.:m1'Чується в за

хідньо-европ.:1ЙСЬКИХ .ч:ітерв,турах реакція проти сто

тття "розуму", що виробив неначе б обточені в це

хових майстернях :моделі, за якими м'Оже йти ми

стець, :КОЛИ він знав, що хоче висловити. "Почу-
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вання", яке романтизм посадить :ша престіл, наче 

чудесну дитину, покривджену у правахзвирмніли

ми батьК8іМИ, батьками закоханими у своїй тради

ції - має т3іки1й довrий родовід, що не досить 

є пригадати яких СЛaJВНИХ 1ІрЄlдКів м'ало це почу

вaarня. Давнім, :вiRами IIIaJlЮВalНИМ архиmoрам проти

ставлять ~OBi ІІИсьмеННИItИ - природу, о.к.арбниці 

І'рецько-римської MiTO.JIЬotiї - Rа3К'ОВИЙ світ народ

НЬ'ОЇ творчости і rpy власНОЇ уяви. На порозі X�X-гО' 
віку пощ'ориться подібне явшце, свідками якого бу

ли ми після останньої веmmої війни: народи поч

нуть один за ОДlШ'М !Ві:щroривати творчість своїх най

ближчих сусідів і найдальших для них крадн, бай

дуже: вчорашніх BOporiB, чи ниніцrніх ооюзників. 
У творчій атмосфері відчувається голод, яюби ,nTe
ратура зовсім вооула про те, ЩО в людині :на;йвая\:

ніше; це голод і за унrnерсальнї'Стю, якзалюбки М

жуть "повною JІЮДИНОЮ", немов би клясики З цілою 

Грецією не розуміли якслщ дboro слова, - roлод 
найбільше знехтованих епох ЛЮДСЬІЮї кудьтури, 

:коли пристрасти брали верх над інтелєктом, голод 

якпайрі3НОllrанітніших: вражінь наз!ВЄ'рхньоro світу 

перемішаних із особистими псреживаннями. 

Велика доба обнови европейських літератур 

починається від тої хвилИ'НИ, коJШ письменники 

пробують поєднати дві найвищі та найдальші одна 

від одної ідеї: свободу суооільну та Шдивідуа.л:ьну. 

Коли у ХУІІІ. віці roворять про ідеї, які попmpю
ють знання, про ті необхідні для кож,ної освіченої 

людини ідеї, які мусить вона приняти, коли не хо

че відкидати всієї науки, - :коли у тому віці Мон-
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тесків, ВOJlьтер, Дідр'О, Лєссінt, Джонсон, Гtббон, 

Берк, Н€ВДОІВолені загальними пог лядами своіх су

часників, піддають критиці саме духове життя лю

ДИіНи, - в літературі ще нема того молодечог'О, не

паче 6 то революційного жесту: "хочу змінитися сам 
і змінити оос довкола". Руссо ще щойно сповідаєть

tя 3 ТОГ{), ЯІ\.иЙ він інший, Вертер плаче на;д собою. 

Віра в обнову людства йде від гасел революції, со

ціяльних реформ, від вражіння, що якийсь держав

ний лад - сильний як людсыIіi пересу дп та урядова 

армія - перемінився від 'Одн'Ого масового пориву; 

віра ця йде не менше Й від почування одиниць, які 

утотожнюютьсуспільну СВоб'Оду 3 усіма св'Оїми 

:мріями, які прагнуть змінп, ЧОГО'Ішбудь, а НОІВого. 

І саме при цьому переході від га'сел свободи, справе

ДЛИіВосТIf чи рівности до ідей - З0всім індивіду

а.lIЬНОГО розуміння своооди, прав люди:н:и, нового 

ладу, вигляду нового світу, п'Овставаmr твори зов

сімрізиї сюжетами, форм'Ою, Н'ас11рОЯМИ, світогля

дом, твори індивідуальностей, таких проти@жних 

одна 'Одній, що кожна хотіла п'О свому висловити 

всю добу, всю ,,Jюву людину". 

Говорячи про рево.люцію В літературі як Пр'О 
перев'Орот, що зміняє з'Овсім її вигляд, ми уявляємо 

собі революцію занадто часто на подобу наших по

літичних СИМІІІатій і бачимо тільки мртину ба.ри

каД, де стоять переможні або війська, що 3 розмая· 
НИ'МИ прапорами входять до міста. Романтизм мож

на вважати за одну з найбільших революцій, які 

знає всесвітня література, але треба уявити собі її 

не як самих боовпків-рев'Олюці'Онерів, а наче акцію 
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та настрої всього Н3JOO.лення в одному місті, ІЮШf 

йде бій за зміну влади. Одні рома;нТИіКИ наступають 

і руйнують усе ,.wвкола, другі кидають провідні га

сла., треті кричать схвильовані, 3aJюплені, збенте

жені або а:ал:ЯRaJНi, ще інші 3aJваятоооороняють 

гарні памятки, більшість проявлю,: свою свободу 

так, як її рооуміє, наче ті діти або на;пів Н3Jвіжені. 
Наші ПИСЬМЄlНники ХІХ. віку не МОГ'nІ відчу

вати двох найва;Жнішихопонук, які мог.'ІИ б бу.'lИ 

спрямувати ЇХ талант у іншому напряМIt~': не від

чували вони тодішніх фільософіЧних ідей:, якими 

так сильно була 'надихана нова .тriтepaтypa, й не 

відчували переміни мистецької форми, .33, яку ЙШ.ла 

така сама боротьба пером, як на ІЮЛ'ЯХ битви меЧf\~f. 

Те, що вони мали ск.азати у своїх :к.нияшах CBoї~1 

землякам, було 3 фільософічноro погляду таке ясн!', 
що не треб0. було до цього ніякого Гердера., Воль· 

тера, Шелі.нТа або ГеІ'еля. Щодо .літературної фор
?ош, то 3aRИ ще европейськИіЙ романтизм міг роаво· 

рушити в наших письменників особисті пережива.н· 

ня, вони вже зу'пинялись на реалізмі простого 3ДО' 

рового розуму, зміцнetНого зра.'3ІШМИ на,родиьої твор

чости, не :маючи причmrи реа.гувати ,на яr:ісь зако

CTeHi"n форми попере-мьої доби, зовсім у нас непи
р06,лені і нiRиIм: нооиборені. 

ВїД.ZJJaючи ще ра.з як'Н.з;йбільшу пошану нашим 

письменникам тої доби, пре'ВamRJOЇ ДЛЯ нас :3 націо

нального та ооціяльного погляду 'за те, що вони ви

конали ()'Вій громадський обоВЯ3О'К, у якому не міг 

Їх ніхто заступити, ми не можемо ·за.плющvваТIf 

очей на факт далек.осяжниЙ для дальшого ро;звитку 
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нашої літератури, на те, як зовсім своєрідні ;у'мови 

їх праці відтягли ЇХ від світу ідей та форм лового 

могутньоro літературнОІ'О руху. Ми не можемо 'Іри· 

:матись того ІЮГЛЯДу, що европейськR'Й ро:мamиЗ'м 

H\~ MWВ у наших обставинах віДП()ІВіД1ЮГО l'рунту. 

У добі, коли письменнmщ 'відчува.m непереможний 

вплив творів зперед кі.ЛЬКОХ століть ізасвоюва.ли 

ообі свідомо чужі мови та I{Y.jIbTYPHi ціннощі, в добі, 
коли духові взаємини між народ:ами нагадува.1Ш 

CyQacHY спра.гу універсальности, наша ліТtJра:rура 

:могла б була сприйняти чужі ВП.:1И'ВИ такоамо легко, 

.як наші предки прИЙма.ЛИ їх у деяких давніх пе

ріодах. Могла 6 була, якби її представники були ві:д
чували духові потреби свого ча'Су СRОНРЇ!ДНОЮ ми

стецькою враж.і'JИ1вістю. 

Коли :ми XaqeMO відповісти на питаНН>1: чому 
наша література ХІХ. віку в для нашої доби такою 

с,аабою рушійною силою, то занадто просто JIO.j[j"fO
;:Іжув:мо його виясненням, що кожна доба мав свої 

JjИМОГИ і своїх ПИСЬМelНників. Література ХІХ. "Віку 

і навіть давніших не перестала бути Д.ля народів із 

ці.л:им рядом ве.J1ИR.ИХ сучасних творців закритим 

архівом, а став щораз то новою спонукою переціJIУ

Еа·ння критеріїв, з якими письменпJИt підходив до 

житгя, й ми підходили до його творів. При Д~'же 
обмеженому гурті наших письменників минулого 

HiI~y, муси:моствердити ще й недостачу цілої flИ3КИ 

ти·х елементів, які в передромантичній і poMa!l'l1f'I
ній дооі наЩtВалитворам силу, що сягала поза лі

нію 'змагань своєї доби, занятої влаcmrм:и пере'жи
Еаннями та ідеалами. 
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Село, проото.lІЮДДЯ, природа, в тій фОР}lі, пк 

вони виступають у ,наших письменників не I~ ре

акцією на умовну, сальонОІВУ літературу поперед

ньоro Bi[~y, ані напів фізичною потребою витончених 

міщухін, щоб СR.упатись у свіжому дЖерелі. Дпя 
нас, -- СИ1Нm селянського народу, ці мотиви мають 

значіння лmпе шщіопаль'НИХ ідеалів, а не мистецьких 

вражінь. 3 хвилиною, коли інтелігентна кляса пере
вела це національне обвднання,вонаперестала ці

кавитися зусиллями письменників, які цей Hau.iO

пально оу,спільний момент уважали за наЙва,а>:.лі

ший. Поворот до джерел народньої поезії не був для 

нас ilНХОПЛИ1ВИМ вtдкритrЯ?іІ нових обріїв, як для 

тих, що. виховались на добреобдум3JНИХ, викінчених 

зра::зка.х краси, основаних на цілій ниацї формаль

них проблЕМ, вироблюваних віками. Народня поеаія 

відкрила нам найважнішу річ: джерело літера'.t'jТРНОЇ 

мови, a..'le примітивнііСТЬ цієї поезії, її боопосеред

ність, наївність ми не :могли відчувати як обнову 

всього дотеперіпmьоro с:ма:ку та цілої европейської 

поезії, бо ніяка інша не формувала нашого естетич

ного сма:ку. Не існувало для нашої романтичної 

поезії ані .1JИцарське середнв.віччя, ані Осі ян, ані 

ec:rraJIcbKi "рома:нси", ані ДaIГre. ані Шекспі'Р, ані 

Руссо, ані той ці.лиЙ ряд предтеч романтИ13МУ, що 

несвідомо відчували потребу духової змі'ІІИ З кИщем 

ХУІІІ. віку після довгої, НIWИіЛьної й занадто ви
снажливоі праці .в ОД1ЮМу НШІрЯМІtу. 

СКaJрбниця нашої народньоі поезії, багатіша, 

ніж у найбільших і найстаріших культурою наро

дш, лежа.ла в нас занадто б,лизько тоі буденщини, 
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Від якої романтики втікали у світ невідомої ще кра

ОВ. Навіть у Шевченка, Я:КИ;Й '3умів корис.туватись 
!JIОЛЬOlВюm цвітами, наче самоцвітами, їх ІЮлірів 

f8, запаху не можна часто було відрізнити від 

зразків чисто народньої поезії, яких іще не торкну

J1а,{Щ РУБа мистця. Вплив такої поезії й літератури, 

виплекания на її основі, міг бути дуже широкий, 

JtOJШ треба було інтелігенцію наблизити до на.роду. 

Але на першому місці в цій праці стояли іВзавмини 

8 наРЩО)l, а 'Не 3 .'lітературою, не 3 тою окремою 
ділят~ою творчости, що зберігав силу своro впливу 

понад аиуальні потреби часу, понад суопільні ra
сла якоїсь доби та понад ,народи. 

РШlaR'ТИ'3М був могутнім творчим зривом, що 
ваблия..-ував літератури різних народів, звязував 

суспіJІЬНі гаюла 3 фільософіч'Ними ідеями, переro

плював ~' нові форми різ.ні жан:ри, Д13.в3!в змогу В лі

тературному творі дати вислів якmaйсильніши!М 

поч;vванням одиниці, авяауючи їх із найзагальні

umми проблвмами людини. Тимто ніякий поперсд

Jliй ві!\. не мав ВОДІЮЧас пооеїї такої сильно на;ди

ханої фі.1ьософівю і 3 таІі.ИМИ особистими при;зЗ'ан
аями, ЯR.би ваятими із приватного щоден:ника. 

Прmпuш, щоб ві::ттворювати couleur lосаlе - те, 

що найсвооріщніmе для дaнoro :народу та середови

ща - тло, краввпд, одяг, 3Jвичаї, інДИlвi:D:yIaлiзуJ3a!В 

mтературу; Н'ама:г3JННЯ передати яаcrrрі'Й цілої доби 

иад.авав їй хара,ктер уяiJвeрса;льнооти. Літetратурні 

'1'JJОРИ затрачують рИіСи прикметні для псевдок.1JЯ

СИЧRОЇ доби у R:нижках, писаних по кабіЮ-:>ТRХ со

nіД1НО, професійно, при помочі інших 1\НЮfЮК. Те, 
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що у творах ромаНТIfl\,іБ є рисами найбільше відір

ваними від ЖWIТЯ, ЯIOOГО вони не знають, бо не хо

тять 3lrати - все ж мав ЖИlВучість мрій, Н11СТРОЇВ 

і примх якоїсь живої одиниці, що виступав lН~peд 
нашими очима як го_товна основа твору . 

.як виглядають особисті пережиоо;ння в ЦОО311 

Куліша, Руданського, Що голева, Старицьк.ого, Федь
ковича? Іх туга 'та меЛЯІІХ()i.JТЇя мають дуже мало

ШО Сіпільнооо із Weltschmet'z,oM, таltим хараr~rери

стИ!Ч'Ним для поетів, що протиставляють овов серце 

світові, наче фі.J1ЬОСОфИ духа -матерії. В .жадного 
3 них lIема ні подиху тої загалЬІІО-ЛЮДСЬКОЇ недуги, 

яку відчуваємо хочби В Юнtа, Блєйка, Торі.lІьда., 

не зм'дуючи великих романтик.ів таких, як Лвопа р

ді, НІс.л.n, Кляйст, Мюссе, Лєрмонтов, Словаци;..дЙ. 
Туга та самотність ІІаших поетів залишає пра.аtіШІЯ 

Jlеначе тимчасовою бо.шо ГО.JlОВИ, ЩО несподіп,шо 

приходить і так,само мина'в без відомої причини, 

а КOJШ вже вони шукають причини свого ніякового 

почуваІШЯ, то переходять якстій на м<ЛИви суспіль

Ht)rO лихоліття. 

Скаже дехто, що на.ші ромlИIТИItи були 3ДОРО.
віті від европейських, і що не можна вважати ~a Іх 

хибу того, що .БУJЮ їх ПРИКІметою. На'Й'Вищ~t ПРИК

мета поезії та єдина справжня мета поета - пере

;~ати ті наскрізь особисті .настрої, які не можна пере

І\.Л8JCтиані ніякою прооопою формою, ані ніякою 

суопільною П(угребою, ЩО безпосередньо здіЙОШОt:ТЬ

ся; саме цим пояснюється, чому в(',лик.ї поетичні 

твори lIе тратять СВОГО ча'РУ, своєї притаєНОї дИ1Іl:t.

міки вік;а:м:и пізніше. Коли підходити до пое3ії як 
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Д6 та1>:ОГО роду людської праці, що мав свооріДІІОЮ 

:м:еЛЬОДЇEJЮ висловлювати вимоги сучасної доби, які 

ЖдУТЬ свого здійснеІШЯ, тоді послідовніше було б 

ДИіВитись на поез~ювзаl'а.JIі як на недугу: якби поет 

був нориальною людиною, тоді, '3амісць оопівувати 

свої 6аж:ання та мрії, попросту здійснював би їх ре

аи1ЬНО. 

МаEJИО тепер в евр(}пеЙСЬІ~ій критиці преrарні 

аюм"!аи романтичної недуги. Є 11 тат{і критики, що 

присвятили ні усе ЖИТТЯ. Один із найсильніших за

кидів ПрОТИ романтичних письменників EJ той, щО 

БО!НИ Йш.ли за О1воою недужою уяroю ОДИ1Ішці збунто

ваної проти свого середовища .j всякого ре;а .. 1ТЬНОГО 
життя, нездатні ні жити, ні творити ЖИТТEJві ідеали, 

за яюrми могли би йти інші. А проте вся ця l~рИТIrКa 

непридатна для нашої літератури, де романтизм не 

дав навіть того, що :залишилось із нього всупереч 

усім діяrно:зам і атакам; не дав документів багатого 

внутрішньою життя, зра'зк.ів тонкої ПСИХОЛЬОТ'Їчної 

аН&іІізи. ІЦойно на ПOJЮзі HOBoro ХХ. віку, за та
КІВШ зра,зкам:и JШ ,,3івяле листя", ПОЯ'ВЛЯЮТЬСЯ 

В нас твори наскрізь особистої лі'рwки, а психольо

tічна повість хочби у стилі Шевченковоrо "Мист

ця" ще й ;"(осі аапіанена ласті'Вка нашої за:пїзненої 

романтичної Вf~сни. 

Наша література доби націона.льноrо відро
дження, взявтпи найсильніший р().Зrін і майже ввесь 

свій матеріял та духовий настрій від народньої по

езії, не м:оr,ластворити повісти, ні драми у тому ро

зумінні, як мали її хоча б попередні :віки европей

ської Jlітератури. Опису народніх злиднів, на;род-
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нього побуту та першого npoкИ'ду національної сві

домости не вистачало навіть на 50 повісте й за 

50 літ. Ніодин з тих жанрів, який розцвів У роман
тичній добі, не мав у на'С психольоtічного фунту; 

JIaBiTb великі повістярі та славні чи популярні по

вісти ХУІІІ. віку, що мали час дійти до нас із істо

рією .:'Іітера~ри, не запліднювали уяви напПІХ 

письменнИ'ків. Руссо був за;надто сміливий, занадто 

etотичний, занадто ліричний у прозі, яка в наших 

письменник,ів не була знаряддям для !Вислову В.ТІае

них переживань. Увесь жанр пригодницького рома

ну, заступлений "Жіль Бляоом", не мав у на.с на

віть одного пробного зразка, "Робtноон" не піддав 

ДУМКИ ніодному письмеІІНИ'ІООві, що український ге

рой може вибратись у світ. Не знали ми нї()дної 

чисто-любовної, хочби на:Йідеа.льніmoї пригоди на 

зра.зок "Манон Лвско". 3давалось би, що Річардсон 

із своєю "RлярІЮООЮ" Н'alЙлегше вмів би був удари
ти в сентимеіНТальну струпу нзлпих оові.сНИ'Х peaJli
стів, якби вся його вага не лежа.тrа в малюнку ро

динного життя, що в нашій повісти не дійшов до 

своїх прав. Для героїв "пропащих" і'З нижчої вер

стви Фільдінt створив цілу нову "провінці:rn" в лі
тературі, щоб осмішувати обичаї своїх суqа.сників; 

д.ля а:налі'сті!R Стерп давав ПР:ИК.і1ад, як можна за

нятись одною дієвою особою в усіх 13нехтованих 

проявах життя; rо.льдсміт вдна.в СПОЧУТ.1Іивість із 
легкою іронією та ідилію 3 .легк:итм натяком на са

тиру. 

Популярні свого часу "Вертерівські" повісти 
у такому дусі як "Як.iJв Ортіс" Фосколя, сеНТІn'Іен-
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тально-морадьні повісm поширені в Голяндії та 

ІІІвеції, автабіографіЧlЮ-психольo:rічні на зразок 

"Вільгельма Мlliйстра" або "Поовояче1ШХ з вибору", 
повНИХ ПРill\lхуватої уяви у стилі Жан-Поля, не 
зaJШШИЛИ в нас н1'ЯІЮro оліду. 

Коли ваяти повний ХІХ. вік, то повість пере

вищав всі інші літературні жанри, втягаючи в себе 

лірику, ідилію, епопею, історію, соціольогію та на

уку. 3 Еінцем того вшу в самій Ні'Ме.ччині кожний 
рік приносить пересічно по 600 томів повістей 

і в усіх літературах за одне століття виЙllIЛО їх не 

менше, як пів міліmrа. Вальтер Скот досі жде в нас 
JlI8.CJlід~ача хочби в тих 'Скромних рямцях і засо

бах, якими задовольнявться пересічний читач, бай

дужий до іоторичної правди. "Тарас Бульба", такий 
БЛИ'3ЬКИЙ нам тлом і ІТСихольогівю, не мав в нас 

віодного рідного брата. Легкість інтриги й пера 

Дюма видається нам 1fедоояжним майстерством, ко

JIИ ставимо поруч нього вже всі спрООи !Нашого су

часного газетного репортажу, а універсальність 

Вік.тора. Гюго в "Нуждарях", "Соборі Богородиці" 

та "Морських робї1'1ІШ\;3,х" указує на ту віддаль, 

якої не могли перейти досі :наші письменники, що 

хотіли зворушувати почуваннями й поривати іде

алами, не використавши ні популярного майже буль

варного, ПРИТОДImЦЬКQГО роману, m ПСИХOJIьоriчно-
1'0 із ширшИ'М суопільним тлом. Навіть те, що дали 

ДJIя широк.()ІЇ маси та молоді !Супер та Майн-Рід, за

JIИlШавтьоя ще як Н€lвmювнена позиція. 

Мало хто' читав сьогодні пOtВісти rУЦІЮва, 
Шпільгагена, Йокая, а протеза кожним разом, ко-
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ли ПОІI"а,дав нам у руки хочби Крашевський, І~ОЛИ 
притадувмо СвПRевичз., ми не домагаємось ні від 

малих майже вироБНИJЦЬкихтал:антів, ні від 'Вели

l{ИХ майстрів нічого -більше, я:к. по пів ;ЮСЯТІ.а "Ста
рої Rд3КИ" та ОДІЮГ0 "Потопу"'. 

Ба.л:ь3'aR, Стендаль, Мері-ме, Фльобер. rоНІ~УРИ, 
30ЛЯ, Моп.асан, Доде, TaKcaJМo як Дж('н Остен, Ді
R.епс, Текерей, Бронте, Еліот, Мередіт - l.ожне та

ке прізвище, це точно6еручи, З0всім окремий тип 

повісти, і ні'Один із них не 'Мав 'R нас вdдповідного 

рівноважника.. Поруч Riв1тки та М. Вовчка - опо
відачів, не можемо 'згадати хочби трьох, що дали 6 
:на·м повість як mj7'ДЇЮ ОДИ!lПщі, чи суспі,1ЬНОГО оере

довища. 3а ДОІВl'И!Й 'Вік :нема в на.с ні двох а.вторів, 

яюі могли. б 3aJCТУПиrги: Н1ам ряд таких росіЙсь:к.их 
письменникі'В .як r()]ГШ,ров, ПісємськИ'й, Са,ЛТИІtOв. 

,Лвсков, не згадуючи 'Вже про Be,lIНIti імена Гоro,1JЯ, 

Туртенвва, ДОСТОЄ1Вськоro та То.lІСТОГО. Папа.с МИ!р

ний при.гадув HaJМ ШВИ'ДІПе rлвоо Успвнського та 

Рвшетнікова, ніж тих, щО давали ма.7ІЮНОК суспіль

ного середовища або ІІсихольоtічні студії. 

Наш народній reaтp із усіма. своїми своорід· 

ними прикметами мав у собі ледви два ромаImІчні 

елвменти: а-ворот до тем простолюддя та БУІІ~'М -то 

"еЕ3ОТИЧНИ1Й" сюжет із еильним couleur lосаlе. 
Елвменти ці не ма."ІИ нічого спіЛЬІЮго 3 най

хара.ктеРИ1СТичнішими риcaJМИ театру ХІХ. віку, що, 

3 одного боку, виводив себе від ПlеR.спіра, 3 другого, 

підносИ'В незвичайно сильно психольоtічні пережи

вання :вийняткової одиниці, її мрії, примхи та іде

али, то 3НОВУ пробував да:вати суспільну алаJІj:JУ 
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lИПів та авича.їв. Коли тільки пригаД1а.ТИ двох дра
,..а.турТіВ, reTe й Шілєра, не для порiJВняння З на.

ШИМ театром, а щоб указати на рід творчости, 1'0 

t.ra;R'e ясно, чого ми не можемо шукати у нашому 

"І'затрі: ані ціrк:aвих індивідуальностей, ані загально

людських проб;rrєм:. 

ІІі 

Rо.;ш глянемо на повну картину европеltськоі 

;tJте.ра,тури ХІХ-го вік.у й віднайдемо в ній ri г.узло
ві пункти, від яких починається великий рух, на

че б залізниці поодиноких наІЮдів виїжджали на 

\UJJЯХИ спільні для ,всіх ~f"ЖИ1Х - то леrкo зможе~ю 

переконатись, що укрз;їнська література ХІХ-го 

8iIty наГ;1ДУJщ.ла степові IJJЛЯХИ й сіЛЬСЬRі ДП роги 

оr'l'ОРОПЬ ве,1JИtIWго аалі'ЗIlИЧОro руху. J"к,p8JЇПСЬКid, .:ІЇ

тература мала свої завдання й вmroнyвала їх, як 

Аоав(,ля.JІИ на це оБC'l1ШВИНИ та ТaJ!МlТИ - дві СИ.ЛИ, 

ПIIO які в історії літератури можна ООерР.чатись 

та.ксамо, як у фільософії - ІНа тему іВ3аємИ'н і пе
Jlеваги м-атє'рії та духа. Там, де мали ми ВШlЯТltові 

1'алюгпr - вони заступали н'ам ЧУЖИНJНі і там го-

8Орmю про велик.иЙ розвиток нашої літератури; 

"ам. дr тих талантів нам бракує, вк,а.зуємо Ні), .об

ставини, що були СИЛІ>нїші, ніж зусилля одиниць. 

3авдячуємо літерату'ру ХІХ. вііКУ про:кидові 
нщіоIrа.лыІїї свідомости, і прокид цієї овідомосги 

Зil.вдячуємо літературі. Це дві форми того еаМОГІ) 
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ве.лшюго своБОДО.lІюБного руху, що 'Охопив европей

ські народи 3 різlШМИ революдїЙНИМИ гасла;ми; 

в одних народів ці гасла перетворюва",'!и державний 

лад, у інших пригадували народам, що мали ко"їись 

держа'Ву або бодай мають пptI!во на національну 

ОJ<ремішність. Та тоді, як у ве.mшИ'Х дерЖ3JВНИ-К: на

роді'в література 'КОРИІСтувалась суопільними гама

ми у хвилини переломів та зривів поруч оотні ін

ших ідей - м'Оральних, фільософdчнИ'Х, чисто ми

стецьких, - у та'КИХ народів, як наш, вона жи.та 

ншш і підСИJ1:юваJП1lCЬ л'к вдиним джере.:JЮ~f. почу

ваючи завюю, що 'Від їх пере'моги залежить саме її 

іенува.ння. Суопільнї гасла рідко коди 'Виступають 

у літературному творі в чистому вигляді; кожне 

3 них, коJ1:И став CtIIОНУlЮю до 11Вору, зачіillав якимсь 
"психольоtічний комплвкс"; свобода оДИ1НИці та на,

роду, 'за які йшла боротьба в ХІХ. віці на воєнних 

полях чи 'ВУЛИЧ'ІІИ'Х барикадах, ста;вала в ,::rirepaTYP
ному творі за кожним разом іншою проБЛ6МОЮ, яку 

письменник мусів ставити перед собою у взаєминах 

ідеї та фОРМИ. Адже ту саму свободолюбну ідеіо 
т'авили не менше ЛОНО і може більше безкомпро~tі

CORО автори, що ледви вміли віршувати або скла

сти популярний водевіль, а проте не їх ува.жає~ю 

за речників нових ідей у літературі. Тільки завдлкл 

тому, Я'ІС ВИ!СЛО'ВИВ письмemmк. ідею, 3'Навмо - Jl'ICa 

вона, 'Велика чи :мала, жива чи мертва. Навіть у тих 

хвилинах, де він умів мовчати про справи надто 

високі, щоб зумів вислО!Вити ЇХ так, як. почував, 

бачи,fO, ЯІШМИ 06рlШ&'МИ передав він ту свободу -
суспільну та індивідуальну, 3 якими оообистИ'Ми 
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зворушеJliНЯМИ, людськими поота.тями та вчJШR,aМИ 

звязув ідею, що нею захОПИ'Вся. 

Наші письменники мали перед собою матеріЯ.Л 

із двох світів, з ;них черпали неН8!че приклади для 

своїх ідей: - світ народньої поозії та реальноro с,у

чаеною побуту. Простота засобів HapoД1lЬOЇ поо(3П 

та вся її симво.:тlка ПРQIМовляв дО' нас незалежно від 

її МО'l'ивів; навіть іНародия поезія країн ЗOlВсім від 

нас далеких, і KYJIЬTYP ЗOlВсім для нас незрооумілих, 

нПр. китайська або фінська, можуть ПOJIооювати нас 
загальнолюдськими мотивами та тнмами, хочби не 

все ми в них рооуміли. Ко.ли ж зважити, що TМti 

iдeif, як боротьба із rnrетом, насиJIlOЮ і ЗМ8!Г8!ННЯ дО 

поправи крашої долі понеВOJIених мас, мають СВОЮ 

СШІу неза.лежно від того, ЯЕ вони 'Висловлені -
у нашій літературі мали величезний вплив твори, 

g.a;вдяки самим своїм темам і мотивам, наче с.lІова 

революціЙ1НОГО гимну, юmені у розпа.лі боJЮТЬби 

проти ворога. 

Всесвіт!ня лі'Іера:тура знав майже в :кожній 

добі такі np:и:к.лади вeи~eтe'НCЬKOГO суопільоого впли

ву письменнпків і творів, які ле-rко виконують своє 

за:вдаН'Ня, бо п.лИ'Вуть за настроями заm..лу СІВоої 

доби і не втримують того СВОГО впливу надалі Тво
ри з широкою луною у добі свовї появи рідко мли 

:мають силу йти втлиб У добі пі:ООІішіЙ. Літераl11>ні 
ідеї легко усуспільнені, дуже мало мають дапих, 

щоб змогти ЗЮДОМ індивідуа.чЇ'зуватИ1СЬ. 

Сюжети у творах наших письменнИіКЇВ це наче 

"ооціялізовані" ідеї. МалО' хто з них передав індив1ду
aJIЬHe життя, яким.жив письмеНJIJfК справді, як при-

6 
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ватна людина, що !Вів .яrrtусь боротьбу із своїм сереД0. 

вищем за становище, змагався в собі за світоrляд, 

ішоо навзаводи з якимсь типОІМ жінки за iдea,тr 100-
ха'НШІ, чи звичайне подружнє щастя, боровся та 

зживався з тaItИ\Ми самими, як він людьми своєї 

кляси за те все, що ск,щ~ається на діuсnе .життя 

кmІШОГО з нас ~з конфліктами, успіхами, невдачами, 

тихими радощами, при{)Тра;стями, нахилами, :3ВИЧ

:ками... Наші поети мають уяву повну постатей із 

народньої поезії та історичної давнини; словник їх 

складається ;1 готових слів, де "воля" й "IrefВO!JIя", 

"сонце" або ,.Украіна" не домагаються конкретиза

ції; паші опові~чі та ІЮВістярі З!М'8ШЬ0'8ують тИ1ПИ 

із простолюддя, В уста ЯR.Их можуть вкласти тільки 

ті зага.'ІЬні дум'ки та 1ЮЧУ'вaJННя, що затирають різ
ниці між представниками к,тrяс і двох рівнів духо

вого життя. На;йдрібніший життєпис якогoorооудь 

із наших письменникЇ'в показує нам рі3ІП нитки, 

щО вяжуть йоro з цікавими людьми своєї доби -
ОClвїчelНИМИ інтелігентами різних професій, різної 

ДOJlі, всякими темпераментами, СУ'переч:ними погля· 

дами та тими ТИ'СЯЧlНИМИ перипеті'ями, що склада

ються на ЯІtунебудь і'сторію людського житrя, але 

'історію - 3 ТИ1пЗJМИ Й подіями. всі ці цікаві люди, 
вР,ликі чи малі, талановиті чи недотепні, a,тre живі, 

характерИ'СТИчні д.:::rя своєї доби, її типові виразники 

чи вийнятки від за·га.1ІЬНОro шmбльону за.лишаються 

по;з.а межами нашої нове.лі та пО!Вісти ХІХ. віку. 

3ате витворюється в нас майже mаБЛЬOlНОВИ'Й тип "на
родник.а-патріота", що спочуває горю та кривді па· 

родщ.ої маси, і lIей ТШІ перебирає як гo.тrOВHY свою 
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ролю С8!м письменник, що заховlliВШИСЬ за mдм:альо. 

ваним тлом уводить нас у сцени суспільного JIИXо~ 

ліття. 

ТаБ, талант наших ПИСЬМ{JIнників розвивався 

В одному напрямку - в тому, ЯКИЙ ВОНИ ввaж..aJIИ' 

за найважче та найбільше відповідальне своє заВ

рання: С'~'спільної праці. Нагадували вОІНИ коман

данта, який не мав qacy виmколити оотні старшин: 
і перебирав на себе обовЯЗ0К вісто:вого, не питаючи, 

що зробить без нього покинений ПOJШ. Наслідок був 

ТoILF.иЙ, ЩО сотні рядових перебрали на себе в нашій 

літературі обовязки команданта й були пероовїдче

ні, що знаючи готове гасло і НWIIp:ЯМОК можуть ве

сти інших уперед. 

ІІІ 

ЦеН трохи притьмарений обра3 наших літера· 

турних зусиль може оживитись якстій від порівнян

іНЯ З літературами народів, що їх гpQlМaдcькo-полі· 

тичнї умови розвитк,у У попереД1НЬОМУ віці дуже 

близьк,ї до наших. Коли пригадаємо, що майже всі 

ці :народи живуть пооним державНИ'М житгям, що 

серБИ, болгари, греки, румуни ВИ!КОристовува.ли всі 

державні засоби вже перед віЙJIОЮ, щоб оживити 

літера:гурний рух, тоді порівняння вшrаде безсум

ніву на нашу кориоть. Щойно з початку ХХ. віку 

пробують серби, болгари, греки, румуни та чехи 

створити е.вроrreЙську літературу, IвИ'ХОДЯЧИ 3 урба
ністич'НИх потреб інтеліt~нта, що перемагають 
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оовітнї потреби C€.,lIa, байдуже, чи у творах духові 

потреби села заступлені особою інте<іlіІента, ЯІ{,ИЙ 

веде просвіпrnську роботу. 

Н:о,,'lИ Букові Кwраджичеві вдається з-ацікави

ти reTe чи rpiMa сербськими народні'Ми піснЯ'Ми. 

'г() це З0всім ВИ1падкове явище; вони стали в Европі 

ще Cv'laвніші за Гердера або за:вдяки такій собі зви

чаЙННІ містифікації Меріме, ЯR.иЙ придумав їх сам 

тою штукою "стилізації", що вдається всяк ра,з, 

коли талановитий письмеН'НИ'К заступить наївність 

народньої творчости інтуїцією. Боротьба за право

пис висмоктувала соки 3 провіДНИЕі'в Ісербського ді

тературноro руху, і рух цей нага.дував стан на

шого письменства в Галичині, де твори Шашкевича 

та .мОГЮІЬНИЦЬКОГО були ті.льки наче дочіПІ~ОЮ до їх 

патріотичної діяльности. Перший новітній серб

ський драматурІ' Й. Попович не найшов серед рід

них сюжетів ніодної такої 'барвJlICТОЇ картини як 

"Ой, не ходи Грищю", його ж товариші не допомо'гли 
доповнити йому опpruвжній репертуар більш, як ДЛЯ 

одного театру. Л. Лз:за'РЄВИЧ - намбільше ЙМ€lННЯ 
тої доби, не могло мати, так само ЯЕ найбільше імЯ 

болгарського Ваоова, того значіння, що в нас нпр. 

Франко. ПереК..Jlад одної чи двох повісте й Базова на 

чужі .мови етверджує той самий стан національної 

боротьби, ЯІ\а забирала всі найкращі літературні 

сили. f~о.'JИ приходять нові ІЮдуви, Базов неспро

можен дати ніодноro образу нової доби, ввесь 33іМК

нений у МИ'НJv'JlОМУ. Перша половина ХІХ. віку про

пала ДЛЯ болгарської літератури. На порозі нового 

віку бoillrари та серби, щО СОТНЯМИ висилають свою 
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молодь на державні стиrпендії до elВропейських уні

верситстів, мають більше поліТІFКів і "держав'НИХ 
мужів", ніж письменникі'в, як:і вміли б передати рід

ною мовою ідеї 'та літературні форми, відомі їм без

посередньо з ориІіналі'в. 

У чехів ті,тrьки Врхліцькиtt пребагатими пере

кладами та іВла,сною шюдовитістю робить ту роботу, 

що в нас Франко. І КО.;lИ c,laBHa на ввесь світ ні
м(ЩЬІ\,а, БИліотеRа "Рекляма" приносить перек,лади 

нПр. Неруди, так само як неоДіНОro сербського та 

болгарськО'Го автора, тоді, як ми не зуміли найти 

туди доступу, то це тільки вка.зує на меткіші по.лі

тичні та товариські взаємини, а не на справжні .лі

тературні величини. Гавлічек БароооькИІЙ або 3аєр, 

перекладооі і в нас, не відкривають HaJМ ніодного 

3 ТИХ Ta.:::ramiB, які так часто діють, !Наче елєктрична 
іскра, }ЮЛИ приходять вони із 3аходу і 'Звуться: БаНІ' 

або :Мультатулі. 

На:рід із власною державою - румунськи,й. 

мусить витрачувати десяТR.И літ на докази, що мав 

власну саіМостійну ~сторію і ма€) в давнині IIpi'l;B!t на 

ТранеильваНіію і ледви при кінці ХІХ. віку добива

€)ться .:::riTepa,тypHOЇ мови перекладами "Іліяди", 

"ОДИоСеї" , ,,1 ОО 1-0Ї ночі", безсилий, що не може пи
користати 'Впливів Шекспіра, :Корнея, Молі€)ра та 

Шіл€)ра. Хоч їх ба.чить на рідній сцені тимб.ільше 

не зна€), що робити з аристократичним мізlEOOМ Ф,тгьо

ріянів, Мармонтелів і MOHTOOKi€), коли треба буду
вати пілвалини літератури '3НИ'3у: від того народ

нього побуту, '3 яким інтеліrенти ані не ма,;'Ти сили 

пі'рвати, ані досить уяви, щоб позичити З нього ~ro-
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тИ'Вів для ориrінальної творчости. Нео,щн:ОМУ 3 них 

циганс-ыre життя залишить більше к'Олїрів, ніж T~ 

різнобарвне середовище, яким колись Панаіт ІстраТі 

збагатить фран:цу;зьку літературу. На те, щоб від

крити скарб У народніх піснях і балядах, треба буде 

в половині ХІХ. віку РУМУНСЬКОМУ письмев:ншюві 
шукати аж надхнення у шотляндця Персі. 

НаЙRJpаща славпа бувальщина не помагає від

РОДІни літератури, коли нема змоги відродити .літе

ратурної мови. Греки, затрат:и;вши раз 3ВЯ'30І\. із 

кляеичною епохою, даремне пробують надолуяшrи 

живою нruРОд'Ньою мовою те, що втратили із упадком 

велик{}ї ГреІІії - ~раїни 'Найбільше всесвітніх, най

більше загальнолюдських зразків думки та життє

вого, реального ідеалу. 3аголовок збірки пайбі,jJЬ

шого представника тої "оБН'овле'НоГ' іНовогрецьк.ої лі

тepaTypи Іеостіса Палямоса "І{О'ролівська сопілка", 
наче СИ1МВолізує той страшний контраст: l':і).тrиmні 

королі творчости грають на се.1JЯНСЬКЇЙ оопшці, пи

шуть популярні повісти 3 СЄ.::Іянського та моряць

кого життя і живуть переклада.ми з чужих літе

paTJp. 
НООПРОМQга відродити Слвою ДЗlВНЮ, ВСJПtЧНЮ 

:'оtOву рішила а'Нальоtiчно про долю ірляндськоУ лі

тератури. Найбільші ір.1Jяндські і,мена від Бікїв аа

писаНІ па сторі:н:ках ан:rліЙСЬRОЇ літератури: Томаса 

Мура та Свіфта зараховують ірляН'дцї до "Є'-ВОїх" із 
}{ЄJlШИМ праВ()ІМ, ніж ми Гоголя до у:юраїUСЬІ\ОЇ .тіте

ратури. Бернард Шов чи Честертон ТЇJІЬКИ Г.'1.уау

ють собі 3 антлійців, як Гоголь глузував ~,J мос-ка

лів - своїм темпераментом та іншим cmітоглядом, 
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бо 1'а:к. то вони анІ'лійці не тільки мовою. СпроБIl 
6йТса, Джорджа Расселя та Сінджа допомогти на
родній ірляпдській літературі - це невеличка лепта 

порУЧ того, що вони да,1И самі по а.нІ'ліЙGьки; такі 

великі таланти, як О'Флягерті та Джойс, теж не за
вернули до І'аельської мови. 

Холи ~paїHCЬкa література почала у ХІХ. 

віці від народньої мови, на,родніх пісень і просвіт

ньої праці, переживала вона всі ті самі важкі ХБИ

;тни, що Ї'рляндська, 3 якої таланти втікали до ве
ЛИІюї державної мови. Мова була в нас наЙПе'Вm

шим І'рунтом, якого могли нам позаздрити серби та 

чехи; поза чисто сербсЬІюю та чеською територією 

існували цілі племінні оди.ни:ці інших говірок, що 

домагались рі,вних літературних прав, а не мали 

сили творити ок.ремої літератури, ні нІ' мали спри

ятливих обставин, ЩОО приняти 003 політичної 60-
ротьби одну CIIlільну ,J]1iтepaTYPHY мову понад обласні 

різниці. Незвичайна одноцілість y:ropaїrнcbKoї літера

турної мови, сильніша, ніж історичні акти, які шма

тують територію, ненарушена в народі історична 

традиція, що вмriJШ надхнути НОІВітню інтеліІ'енцію 

сучасними ідеалами, 33JП€1Внила нашій літературі 

розвиток, якого не сподівалися від нас 6ільші дер

жавні народд. 

А все ж факт, що наша своєрідна народня лі

тература, не притягла уваги чужшщів, які ча.сто пе

рекладали ruвтopiH ІЇ тмри кудд слабші та менше ці

каві, 3 інших літератур, менших за нашу, має свою 

глибшу психо.льоІ'ічну причину. Селя'Нськийсвіт 

найбільше консерваТ'ИlВНИЙ і най:в:аЖче зрозумілий 
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для чужинця. Досі Европа не може засво,їти собі ні 

японської, ні китайської літератури го,тювно тому, 

ЩО вони надихані народньою СИМІВолікою, тою цари

ною, що неДОСтyrIIпа боо емоціональних з&сновкїВ чи

тача, вихованого на тій оамій традиції. Література 
- наст;.різь інтелі:r'еіН'І1ська духова потреба, - не 

м'Ожна ;;YJ:їшуIВaТИ її 3 потребою книжок для просто
люддя. Те поняття Wе1tlіtегаtL1Г, яке у праці reтe 
набрало форм свідомої ВIИ.Jіни культурних ціннощі!в 

між народами, приносюю із собою домагання, витво

рене у веЛИRИХ культурних 'Оеередках - містах, 

справжніх 'Огнищах творчої праці. Наша література 

селянська, Нfурбаністична. не входила в орбіту цієї 

праці. Наш селянин із своєю мовою, овітогля,zwм, 

змаганнями 'був довгий ча:с носієм української па

ціОЮl.1ІЬНОСТИ. Його життєві інreреси та його психо
,JIьоrія врізались у нате розуміння літератури тю\. 

сильно, ЩО ми не уявдяли собі мистецьких творів 

без села і дискусії про мистецтво без натяків іНа гро

маДСЬІ{о-політичну боротьбу звязану із селом. Вихо

вані серед цієї боротьби, зрозумілої 3 погляду істо
ричного розвитку нації, наші письменники ви'ГВо

рили В собі психіЧНИ11 стан, що й досі нелвГІ'О 

сприймає ПСИХО,JIьоr'iю мистця спрямовану завсіди 

на те, що індивідуа.;тrьне - різне від духових потреб 

загалу, а не на те, що єднає ч,:rrнів громаДЯНС'l1Ва. 

Письменник, що зображує еЕ'.'Тянсьш' життя, не 

мусить залишатись поза течією ве.шmого літератур

ного руху. Автім бра огляду на всі принцдпи "ре

aJli3MY", які пригад~rють, що життя треба від'ГВорю
вати таким, яке воно :ІЗ дійсности, письмеН'IfИil\., що 



89 

арікаЄТЬСЯ ПСИХО.1ьоtічних проблвм l1а:я mMoro мп.

JIЮНItу ЯRоrось середовища, немов би прИJЙм:ав roтo

вий світ народньої творчости. Тієї безпосередности 

1 простоти, яка хапа-в н3іс за оерце в Jf3іродній поезії, 
не можна НЗJслідувати так оамо, як дитячої наївно

оти та ЗДJ;Вованоro ПОГ,JIЯДУ на вид найзвичайніших 

1'1'Ред:меті.в. Життя се.JJЯН та їх психольоІ'ія залишить
ся невичерпаНШІ дже.ре,JIОМ д.ня ліreратури, яка не

раз ююже її обновляти, а .. 10 всі ті характеристичні 

риси середовища, які звемо "пооутом", не можуть 
БУТИ у творі ціллю, а тL1ЬКИ засобом. Селянські тра
l'6ДЇї ЮІа.J:ьовані уповістях Лвмонніє та Ра:мюза ка

асуть НЮІ забувати про психо.льОІ'ію бельtійських та 

nmайцарських селян так., немов би :ми стояли перед 

ХОВЮІ клінічним випruдком у прооекторії. 

У ся баrата література, німецька та італійська, 

присвячена се.JlянськіЙ долі, що використала сво

ilрідні прикмети різних провінціяльних зак~rтин 

ового І,раю, залишилась 'lIЇльки "реІ'іо:пальною" Л6К

т;урою. rра.ція Делвдда при зовсім ДИП.JIьо:м,атичніЙ, 

ве .літературніЙ нагороді Нобля, 'залишається так

само по.за процесом розвитку европейської пові сти, 

як Матильда Серао й десяток "веристів" ооо в Ні· 
меччині ДЇ;ГІа школа від Авербах,а та. Штіфтера аж 

]J!J "ppa,lJicTiB" Heimatskunst-y ХХ. вік.у - З Лєн

СОМ, Ернстом, Штеро:м, Лінгартом і Цаном. Прикла.д 

норвезької літератури - наскрізь селянського на

роду, для нас найбільше повчальний. Навіть там, де 

.вона .зазшнувшись у побуті, плекала "ляндс:маа.ль", 

вона. зу~Іі.'та ;:) Бєрнсоном, rарборгом і Гамсуном 

у:Бійти R рвропеЙСЬІ\~Т .ТIiTcpa~"PY новітніми ід{'я~m 
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та орИТіна.1ЬНИМИ типами своїх героїв. Ібсен, Гамсун, 

Бовр та Ундсе.т це вже представники наскрізь евро
пейського письменства. 

* 

Аналізуючи суспільні та психо,,'ІЬоГічні УМ()ІВИ, 

серед яких повстава.ла наша .;JiTepaTypa ХІХ. віку, 
шукаємо тільки роояоне.нв:я для тою суспільного та 

психольоtічн:ого явища дальшої доби, що її потен

ціяльний вплив так непомірно <>Слаб у ІІорівнянні 

3 її високими ідcaulaJ.Ш. "Потенціяльний вп.шв" пе 

не всі ті абстрактні ідеІ, які можеМQ витввсти в огляді 

ліreратури якоїсь доби, а ті безпосеред'НЇ взаємини, 

ЯІ<Ї нанизуються иіж письменни:ком і к.ритиком, між 

його твором і читачем, к.оли беремо к.нижку в руюr. 

забуваючи про час її появи, про її прина.тrежність 

до як.оїсь доби, ПРО її "історичне" значіння, тощо. 
У тих взаємИ'Нах рішає завсіди ПСИХО.JЬОІ'ічне заці

кавлення для якогось :клаптика дійсности, для 

фрarменту життя, де наче на ек.рані людина пережи

ває як.усь притоду, нехай би ті.ТJ:ЬКИ власну самот

ність на тлі мовчазної природи. Між ПООДИНОІШМИ 

моментами її переживань і нашим "я" витворюєтьея 
психічна напруга, як. між двома людьми, де один 

думає над ТИМ, щО інший робить. Байдуже тут умовий 

чи сусІГільJIИ1Й ступінь героя твору, близький нам чи 

да.'JекиЙ; з хвилиною, к.оли ПИСЬМе1ІНИК В нього 

вклада.є ввесь свій життєвий доовід і зводить пора

хунк.и 3 б~тдеНЩIІН'ОЮ та ідеааами, твір розколихує 
в нас усі наші сучасті наболі,ТJі питан:ня, хочбп ми 
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'МОГJ1И про СВОО життя повторити тільки слова A~Ii
елЯ: "Дійоність :М~Hi осоружна, а ідеалу я не на

ходжу". 
Ооь чо:му "Дон Кіхот", "Робіноон" або "rулі

вєр" розбуджують у нас ду:мки, що пригадують на.м 

будеНЩJШУ і розбурхують усі наші мрії якнаНдальші 

B~ неї. Такий ммий голод життя, дійопоro та уяв

ного, залишають у нао постаті Дікенса, Ба.лЬ3aRа, 

ДOOToєrвcЬKoгo, Roнрада чи Гамсуна. Кожний 3 тих 
пись:мен.никїrВ, відтворюючи уявні фантастичні по

статі чи тільки життя дрібних людей серед 3.)lиден

вих оботавин і випадкових конфліктів - єднав із 

поглядом на них ті власні щоденні зне:моги, від ш{их 

відрИ!Вався як індивідуа.льність. Це й пояснює нам, 

чо:му такий :малий народ, як норвежці, що так піано 

доч3!В самостійну літературу, дав світові Ібсена та 

Гамсуна, що ЇХ герої говорять нам про духову бо

poть6~7 із метафізичним подихом. Той :метафізич

НИЙ подих може йти від найдрібніших фактів ма

дого життя, коли пись:менНИR.a цікавить воно у звяз

!ty 3 його власним:и переживa.mrями. Каже Ре:мі де 

(ур:мон: "Справжні книжки це тільки ті, де nись
)(ЄIПIИR оповів са:м про себе, оповідаючи про звичаї 

овоїх сучаСНИRів, їх :мрії, іх порожнечу, іх кохан'ня, 

1а їх дурощі". 



НАПРЯ:МКИ ТА НАПРЯМНІ 

І 

Напрямок як JІаНБ.а серед ДОВГОГО' ланцюга ТВО'

рів пО'встав або завдяки письменникам або зшвдяшr 

критикам. Якийсь гурт письме.ННИRів хоче відмеж,\Т

вати себе від заНlaДТО' поІІІИре!НИХ літературних фОlШ 

свовї доби й починав зяоовуІВаТИ овій ідеа..1J МИlCТе[~

тва, творами зазначув свО'є нове роеумbrня краси 

аБО' тіЛЬR.и теоретичнО' висловлює те, що вважає :зп 

СВ06 найвище заВ'да.RНЯ - таRИМ чином може пов

стати нова ІІІІЮ.7Іа, новий нашрямок, нО'ва rрупа. Ча

сом дО'СИТЬ почину одного письменника. щО' своїми 

твО'ра.~ш втілює іде аа КРВJCИ: - яка,сь ідея, нановО' 

висловлена, стає новmІ естетичним каноном чи га

с.лом для ЙОГО ТО'Rа:ришів. учнів, сучаони:ків а{ю про

Довжниrків. ЧВJCтіше цю працю беруть на себе кри

ТИКИ. Велику кількість творів якоїсь доби ді.тrять 
во'ни на !рупи, з практичних О'глядів і 3 теоретичнО'ї 
цікавО'сти, КО.тrи хО'тять здати еобі справу з ідей 

і форм, що переважають у письменників. Тоді l'f', що 
в письменюm:а є тільки натпв свідомим станом враж

ливости, неяснО' висловле'НИ'М намаганням - стає 

характеристичною рисою, частО' спільною а іmпими 
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ІІИсьмеmшкаЮІ, що творили самотні, незацікавлені 
літературними пробш:шами. Поділ на rpупи та на
прямки Бдегшує орієнтацію в гущшв:ооі лїreратури, 

де поруч дубів, ростуть кущі ОЖИ1Ни :й піДІШМ:и су
.виці; нові назви це наче протоптані стежки в гуща

вині або вислід праці ботаніка, для ЯІЮro ліс не 

6 місцем проходу для насолоди, а матерія.;юм д.ш! 

дослідіВ, щоб віднайти кількі-сть пород, вїдзначити 

ПОСІ.Воячені і чужі роди. 

Але такі порівняння 3 працею вченого не по

винні заводити нас за далеко. Перше завдання до
слідника літератури - відрізнити літературні твори 

від нелітераТУР'НІІХ себто вартісні, першорядні та 

ДРУГОРЯДJIі від безваРТНIIХ і підрядних. Rоли для 
ботаніка суниця, чи кропива має не менше значіння 

від дуба та берези, - ;ря ;:юс.]іДIlш~а .Jітератури 

"значіння" звязане безпосереДJIЬО 3 поняттям краси. 

І навіть при такій, на перший погляд, ,,06єктfI1Вній" 

праці, як. охрищування спільним імям різних ТВО

рш, маємо часто до діла з цінуваJlllЯМ їх; колп це 

цінування відбувається на підставі загальних ха раж

теристичних рис, які добуваємо з твору - РИС3.!"\{И 

цими можуть бути ідеї або прИRмети притаманні 

формі твору, особисто - для нас "неприемнї", не

доступні своєю красою. 

Так повстає перший пара,до:к.с критичної пра.

ці: характеРИСТИ1Ка, що мала за мету підготовитн: 

зрозуміння якогось нового літературного явища, 

зпехтува"1Jа в ньому сутні прикмети й відкинула 

його, не зрозумівши йота ваJYГОСТИ. 3а цим іде дp.vгa. 

суперечність. Літературний твір зшвдячує свої най-
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кращі прикмети найбільш особистим рисам шюь

менника, ЩО є однозначні 3 рисами його та.1анту та 

його наЙглиБІШІМи. переживаннями; все те, що пись

Мf.lПпrк мав спіль'Но з іншими - вЇ)JjДалює· I:l1aC від 

зрозуміН'Ня його твору; в дефініції напрямку чи 

трупи, хочби Н3JЙТOчнішіrй:, не МОЖJНа схопити най

глиБІШІХ рИ'С ПООДИіНОКИХ твopil.В так.само, як у ха

рактеристиці якоїсь ра'Си або програмі партії не 
можна передати іНДИlВідуа.льних рис поодиноких її 

предста'Rникі'в. 3наємо, що великі твори та веJfіП\і 
Ї'ндивідуальности не вміщvІОТЬСЯ в дефініцію о;ша

ченого 'Напрямку й з.алишатьоя поза харmктеристиrІ

ними ЙОГО формами та основними його ідеями. Як
же ж це погодити з ЯіВищем, ЩО нe<JIДИН великий 

письменник мав голоВ1ШЙ вплив на кристалізацію 

.1Iітературноro НапІрямку , і що його твори сmваJІИ 

наче .1Jшвими прикладами того ідеалу, до ЯltOго при

єднувалИ'Сь прихильники та почитувачі нового на

прлмку'? 

Коли літературні твори пробуємо ІІ'іщІорядг.о

вувати заl'aЛЬ1ШМ нормам, МУСИМО поневолі нехту
вати їх індивіду,альJШМ:и рисами. Чому ж під;пор,нд

ковуємо ЇХ цим загальНJliМ нормам? НайчастіША на 
те, ЩО самі твори повторюють риси вже mm ВЇіЦомі 
з інших. Коли кажемо про "творчість" дiaJlЮї дQби, 
чи даного письмеІН'ника, користуємось образом, ЯКИЙ 

тільки частинно покривається із m:rpaJВжні~r своїм 

змістом. "Творити" це ДaJВaТИ щось 'Нове; творчість 
різниться тим від виробнИЦ'l1Ва, що ВОШl.не бере за 

зразок готового моделю й не наслідує його, не від

творює ще раз; твір - точно беручи - це сполука, 
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Т8JtИХ елєментів, яких не находимо ні в якому ін
шому попередньому, - це наче новий винахід. 

Літературний твір -ЗРа30К, що не завдячує 

ніЧОГО своїм попередникам і не.по:цібlIИЙ ні до од
кого з сучаоних. Та те, що згідно з теоретичним по
няттЯМ "твору" та ,,']1ворчос.ти" повиmю бути пра

вилом, у практиці ста.в недосяжним: ідеа"Т[ом. Нема 
'1'ВОрів, що не завдячують нічого овоїм попереДНИ'Кам, 

ані ТаЕИХ, що зовсім різні від усіх сучасних. Якби 
письменНІШ хотів НШRіть дати такий твір, по,чуваючи 

силу свого самостійного І'енія, то не міг би зірваш 

З У<Jією опа,дщиноІО, яку діотає в мові ового народу. 

Мова повста.J1а з ПРаІ\.ТИЧНИХ потреб - для пор 03 У -
.. іння людей, ЩО жиrвуть громадою. Мета миCtтeцтва 
зовсім протилежна ПРЗіК:rичmrм: потребам, і саме 
'!'Ому - як це по:к:а.з3ів БерІ'сон - той нam 3ВИ'Іай

рий ум, виховуван:и:й в:іЕами в невідхильній конеч

ности зз.спокоювати практичні потреби в боротьбі 

з природою, визшtчається характеристИЧ1ЮЮ при

Itметою: нерозумінням оправжнього, :найглибш()Го 

процесу життя, яке є однозначне із творчістю, бо 

воно творить вічно нові речі. 

Мова, ВИ']1Ворена для порозуміння, виконує 

овою послугу тим краще, чим більше в ній готових 

знаків, зрозумілих для якна.Йбільmої кількости лю

дей; те, що колись було в ній отвореНИ:МИJ впЄ'рmе 

06ра.зюm, зворотами, метафорами - стало згодо~r 

"га.слами", "формулами", які міліони спрИЙМа.ють 
механічно, не відчуваючи в них ніякої краси, ні 

ориrінальности. Мова, якою ІЮрИіСтуємось, це наЧ!1 

ЦВИllтарище, де спочивають живі колись, орИТіна..ль-
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ні створіння, кожне інше, кожне вперш народжене, 

що перешило свій 'Вщ, і на тому цвинтарищі, серед 

нєоапрwмічуваних сьогодні трупів, вироотають І-~вj'ги 

- нові образи, нові метафори - барви, пахощі тй 

звуки. 

Навіть найбільш ориtінальний твір має в собі 

тільки якусь кількість нових, досі 'Невідомих нам 
еш;ментів, 'ВіДІ~РИТИХ уперше його 3JВTOpoм. Чн.сто, 
КQЛИ їх забагато - ми ноопроможні його сприй

няти, кажучи, що його не розуміємо. 3анцто сві
доме намагання дати все оамому, не завдячувати ні

чого своїм попереДНИКIliМ, не рахуватись із BIfpOO,jfe
ними досі 'засобами, завдяк.и яким повстають :; !ШС 
вражішІЛ, вироджується саме у протилежність ори

tінальности, у - штучність і чудернацтв0'. 

3вязок між обновою мови й появою НОВОГО на

прямку ТalШЙ глибокий, що загал, вихований на 

мові доби попередньої, здебільша не може сприй

мати творів сучасної собі доби. 

Часто повторюється явище, що твори якогось 

письиенника мусять чекати кільканацять чи кіль· 

кадесят років, щоб вони стали "зрозумілі". 3ara,-:r 
називає це популярно "призна:нням", на яке вели

ІШЙ талант мусів чекати доогі роки - хоч головна 

причина цього признання в тому, що Н{)IJ3і мовні за

соби письменника треба було рашіше С1ІЮПУЛЯРИ3У

вати, вони мусіли були ввійти в запасзагальнопри

пятої мови. 

Всі крізи, переломи, ре'Волюції у кра.їні ПИ1Сь

менства звязані 3 процесом перетвору мови. Пись

М€Н1IИR., щО хоче висловити щось нове - надибує 
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лєрші труднощі у своїй праці, коли бачить, що мова 

вирсО.;тена довгим рядом його попереднmtїВ змехапі

зуtВашwь для його сучасни:ків. Правда, є нові ідеї. 

Які'? Кохання, овобода, праця, щастя, любов ближ

нього, любов рідного краю, війна... Кита.ЙСЬКі, пер

CbRi, греЦЬRі пооти не оспівували ідеалів дуже да

лемх від тих, в які заДИlJ3лені сучасні поети. Та 

ІООжний з них, пробуючи кинути нову ідею, відчу-

1J8,B, щО мусить це СRaЗа.ти якось інa.roшє, і тоді до

БИрав інІШІХ слів, СТаБИ1J3 ЇХ У інmiй черзі, омпнan 

фрази, яку міг БИСRласти якийнебудь віршун, шукав 

'l'аІ\.ИХ нових СіПОillУК слова, які відповідали б мішJИ

вій грі його уяви, я:к:а - так здаВa.J1:ОСЬ йому -
вперше таІі. уміє віддзеркалювати зверхній С'Віт' 

і людсь:к:у душу. 

Одна з найбі~1:ЬШИХ таємниць поезії - як роо

яснити ВПЛИВ нових поетичних засобіtВ, що склада

.ються 3 більшости ТИХ самих слів і відОМИХ сим· 

волів, на уяву сотень тисяч і мі,'1іонів людей, якї 

!Віщчувають, що нові переживання виринають на по

IІЄрхню їх буденщипи, і що всізвича.йні предмети 

та почування немов би кристалізуються в ІЮві фор

JШ підо ВПЛИlВом кількох краплин нов аго хемічІЮГО 

С&Ла.дІІИЕа? У ява письменників з ДОПОІМогою слова 

'!ІВОрить непередбачені сполуки, які ми СТЗJраємось 

розяснити щойно тоді, RОЛИ :маємо ЇХ перед ообою 

- у rorroBOMY творі, і коли ми вже ствердили вплив 

цього твору на собі та на інших. 

На;зва літературного напрям:к.у це найчастіше 

JШaва для таких нових мовних засобів, таких дуже 

різних від іmпих, що пізнаємо їх на'віть тоді, коли 

7 
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вони носять на ообі 'Всі риси індивідуальности пись

менника, і ще що дивніше: liiОЛИ вони стають вираз

НИl{ом тої самої доби, шо дав водночас почин Д.тІЯ 

інших нашrpямків. 

Коли а;налізувмо твір, придивляючись його 

техніці, і всім тим елвментам, що їх можемозвеlСТІІ 

до аагального поняття форми, 3 другого Ж боку СЮІ
Еувмось добути 3 нього те, що звемо "внутрішнім 

змістом" - такі терміни як "КШІ'СИК", "роман

ТИ'К", "реаліст" стають нам дуже У пригоді. Та.к.само 

як фахівці в даному ремеслі, вчені, ЛЮДИ овобі~ої 

професії, чи мистці (ІНПР. малярі) ВЖИ!ВаЮть поотійно 

багатьох термінів тільки для них добре зрооу;мілих, 

тю" теж істнув у критиці чимало устійнеІНИХ ІЮнять 

Іюзамиканих у слова, наче еІютра:к.ти в з;птикар

ських слої:ках. Та що крИlТИRa літератури супроти 

історії літератури з3.ЙМавбільш-менmе та:ке саме 

станОВИ1ІЦе, як метафі'зика до історії фільооофії, то 
саме ті,так мовити: стаНД3іризовані іІОНЯТТЯ, що їх 

приймав історик літератури як сам03рооумілі, роо. 

бу,джують У критика якнайбільше сумнівів. 

ІІ 

Возьмїмо МЯ прикладу найближчу нам літе

ратуру в тій її добі, де вперше можемо говорити 

про напрямки. ХІХ. вік - за:кінчений процес, і ~Ш 

можемо його прирівнювати 3 подібними процесами 
в інших mраїпах. Історики літератури та R-РИТИКИ 
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рідкО говорять у нас про псевдокляС1ЩИ3М, часто 

про ром,анТИJ3м, реалізм. 

Псевдокл~сицизм - термін досить зрозумі

дий: означає ві,н ТВОРИ, якThМИ ШlІСьменники наслі

,дували зрааrш грецьrю-римської літератури. Tpare
дії Rорнея та Расі:на - псевдоклясичні, не тільки 

тому, що ці аlВЮРИ пр06ува,ли зберегти нена;рупші 

прави.;:rа АРИСТОТЄJ1Я щодо од:ности місця й позича.чи 

сюжети Ї3 давньої мітольоrії та історії; патетичний 

'Іон усіх дієвих осіб, поетична мова, що не н:атаду

:вала нічим буденної, ClВоєрідне 'розуміння вИ!Ни та 

мри - все це гра.і10 тут не меншу ролю. Та, як. на

звати те друге покоління драматурrів, що почали 

lІмлідувати грецькі зразки вже після ромаНТlШЇВ'? 

!ПмеЦЬRі та італійські нас.1J:tдуоо чі французької 

,;R.JIЯСИЧНОї" траrедії - ! отшед, Кронек, Бодмер, 
Альфієрі, Монті - не мають тої сили слова, що витво

рює У l'ляда;ча ілюзію дійсної події, навіть коли він 

бачить У'сі її у'Мовности. Зате еспанці та ruнrлійці 
б.;rижчі до духа АйсхіJIЯ, СофОR.чя, Еврипіда в осо

бах .льопе де ВеІ'И, Кальдерона, !іліяма д€t Кастро, 

Тірсо де МОJIіни, АлЯ'ркона і того довгого ряду за

бутих великих траІ'іків - МарІЛЬОва, Меооtщджера, 

rpiHa, Ліллі, Бомонта, Флвтчера, Уебстера, Форда, 

Отвея - що доходить до свого верппw, в rеніяльному 

розумінні життєвого траrізму Шекспіра. Як назвати 

драми Ші.JIєра, де поруч усіх впливів поовдOItJIясич

ної траrедії, маємо романтичні елєм€tнти, що зробити 

3 !етовою "Іфіrенією" та "Торк.ватом TaJC.OOM"''? 
Пс€tВДОRJIЯСИЦИl3М найсильніше SOOТУПillеНИй 

у драматичній формі, 'в нас не :мав ніякого (рунту. 
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Наші ІШсь:мЄ'1fIIIИКИ ХІХ. віку не мали ніяких 003110-

cepeдmX духових ~вязків із :кл:ясичною старовиною. 

дз;рма що кількох ї3 них дало перші гарні пере
IWl:ади :к.1ЯСИЧІШХ архитворів. Від того, щО "Енеїду" 
Котляревського нmзвемо ПСЄВД()ІКляс:ичним зрasком. 

не розяснmro нічим її звязку 3 епооеєю ВірІілія. 
3 якою вона не має нічого спільного, ні своїм то
ном, ні комnооицією, ні 33;дуМОМ, ані 3 сатирами 
Вольтера, від яких вона стоїть вище шириною ма

люНItу, з другого-ж бо:к.у важко нз.м звязувати її 
з романтичними поемами, що у свому геройському 

патосі та переливному ліризмі йдуть у зовсім інпю

:му напрямку. 

Романтизм був реаІЩією на псевдоклясичні 

зразЕ.И поезії, а таких зрasків :ми в себе 'Не мали. Не 
:ма,і'ІИ ::ми й фільооофів, що зяоовувалИ' б бу ли стано

р-йще ::rюдmrn до світу. НаЙЧИlCтіші форми :к.'Тяси

пизму повста~1JИ у ФP.f11Щiї, де поруч із літератур-. 
шrми творами, йшла ввесь час боротьба за фільосо-

фічні ідеї, ЯЕі стоять поза .JIИ1МИ. Французькі "кля

сИ1tИ" у трьох своїх періодах, трьох різних поколін -
нях, виставляють ясно три різні принципи за якими 

мав йти письмеНJfИIt; у першому періоді - маємо до

кладне наслідування старовинних 3pillЗків, у дру

гoMy - обновлені правила 'l1Борчости, у тpeтwмy -
нове рооу:міН'Ня "смаку", і всі вони основані на зве

личанні розуму, Яl\. єдиного провідника У творчій 

праці письмеННИRа. "Все, що не :яогоджується 3, ро
зумом, вражає нас" - пиоа'В Ніколь У своїм Traite 
de lа vraie et fausse Beaute. "Любіть розум!" -
нашпrкувruв Боальо. Та, :КОЛИ ПО являлись такі твори 
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як "Сід" Норнея, а.бокомедії Молївра "розум" су
часниХ протестував: Сід видавався неймовірним, 
герої та ситуації Молівра переборщеними, - нере

альними. ВИСОКИ1Ї принцип, що' видавався такий 

ясний: :мистецтво повинно наслідувати природу, 

с,ебто те, що природне, дійсне, реальне, зміня'Вся за 

J\.ожним разом, коли твори видавалися "штучні". 3а 

ввесь ХУІІ. і ХУІІІ. вік французькі письмениики: 

хочуть наслідувати "природу". 3годом Лєссію' 

У СВОМУ "Ляокооні" пробуватиме ДОка:.заrи, що ве
ликі грецькі траrіки теж не :tотіли :нічого іншого, 

коли ма,ли думку зворушувати, перероджувати лю

дину видовищем справжніх, глибоких пристрастей. 

Та гляньте в якунебудь сторінку істо.рії літе

ратури від ХУІІ. віку: всяк раз, коли :аеликИ'Й пись· 

менник lючинає змальо.вувати великі пристрасти 

своєї доби, щоб пока:зати, як виглядає "дійсність", 

- оборонці КЛЯСИЧJЮЇ доктрини починають крича

ти, мовляв, llИJсьменнИR. неморальний або бруталь

'НИй. Ось чому до. загальних естетичних :канонів уво

дять так часто. "поправний" чи "ро.зяс:няльНИ'Й" есте

тичний принцип про. "добрий смак", про. те, що. ми

стецтво мусить очищувати сировий реальний :мате

ріял із нечистих елєментів, подавати ЙОГО вже 

:в "ідеальному" вигляді. Таким робо.м уже вели:к.ї 
EJIЯСИКИ попадають у суперечність із тими прави

лами R.JIЯСИЧНо.ї доктрини, які ф()J}МУЛУЮТЬ "Ma.JIЇ 
клясики". Все те ро.зумне, що. пише Шапелєн, Бо

альо або Вольтер про розумні правила тво.рчости. 

не погоджується 3 великими творами. Молієр у сво

му "Дон Жуанї" чхає на :все:сильний принцип 
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"трьох одностей" і - залишається "RJІЯСИКОМ". Кля
сична теорія домагається від траіедії простого сю

жету. Та ЧИ можна на;.з:вати таким сюжетом неймо

вірну історію РЗJCінової "lфіtенИ", або "Андромаки", 

"БРИТЗіні'ка," та "Мітридarrа" ~ 
БезсумнівНИІЙ mIJШВ фільософії Демрта на те

орію к.лясицизму прИ'ЙШов небез'Посередньо, а щой

но тоді, коли цю фільософію могли боо труднощів 

розуміти. Не доба Боальо та РаСін,а, а дальше поко

ління - Фонтенелів та БайліІВ (Вауlе) і ввесь 

ХУІІІ. вік шук;али доріг, як ПОЄДШ1ТИ рооум із при

родою. 

Та зважте: вже в тому оамому ХУІІІ. віці за

роджуЄТЬся нова ідея єщнання '3 природою - ідея 

Руоса, нас.крізь романтична. ЯКИJЙ хаос! Той самий 

розум, ВИХОВаІІИіЙ на клясичних зразках, каже собі, 

що :коли література має ВІю.лОВJІювати те, ЩО ПРИ

родне, то треба б передовсім дати В(JiJIЮ TO~iY, що 

рветься природно, бо безпосередньо 3 душі ЛЮДИНИ. 
Rоли ж самИ1МИ розумовими арtументами не можна 

виправдати тої безпосередньої потреби творчости -
то тим гірше для біДІЮГО розуму! Поруч розуму має 

.1Jюдина уяву, і чи не уява є тим головНИ!М джере

.лом, з якого пливуть МlЮ'ООцькі твори'? 

Що 3алишається 3 бе3конечних супере'ІОК на 
тему клясицшзму та романтизму в нашій літерату

рі'? Ух нема. Вони неактуальні. 

Дискусія на літературні теми не може випере
lIжувати самої ліТЄ!р'атури. Доба нашого ,літератур

но:ю відродження не має 'навіть 'Іасу устійнити свого 

становшца ні до попе~дньої рідної доБИ, ні до то-
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діnmiх літературних те,чій інших народів. Те, що 

)tИ нааи:ваємо романти~м:ом, приходить до нас із різ

ввм:и захіДНЬО-tJIвропейськ;имп випадковими поДУвами 

і ВПJIИ1Вам:и рідної народньої творчооти. Одна з дуже 

ха.ра:кreрИlCТИЧНИХ рис европейсыюro pOMaн:тwaMY -
8ВОРОТ дО народньої поозИ як символу наї'ВНого, 600-
nосереднюro, щирого почува;ння, любов народнього 

побуту як барвистої екзотики - тратить на нашому 

!'рунті свій "романтичний" характер. Світ просто
moддя, народньої пісні, RМOK, лєІ'енд і вірувань, не 

в для наших поеТЇІВ с.вітом чарівних пригод, від 

SПtого уява дістає крила. Той ООіМИіЙ сюжет, що несе 

~'яву европейського ромаНТИІ{а вітри.лами від сірої 

буденщини, до обріїв далеких, нашому поетові на

гадує найсірішу буденщину - той нарід, серед 

.як.ого він живо й супроти якого він мав буденні 060-
ВЯ'3ки. 

3 хвилиною, :к.оли романТИ'Чна поозія ставить 
на місце рооуму - на ПЄдe<Jтал уяву, вона дав пе

ревагу всім с.убвктивним пережИ'Ванням над ТИ!МИ, 

доцільність яких можна виrrpaв:даrn "обвктивно", 

себто розумово. Романтичний шroьменник підносить 

із великою силою 'ШЗорчу СП.JlУ одинИіЦЇ, яку проти

ставляє загалові, світ індивідуальної уяви - реаль

ному світові, де живе маса пересічних людей. У на

шій поезії навіть міт про Прометея дістав 11 Шев

чеНІООВОМУ ,,:Юш[t83і" громадсько-політичну, неінди

відуа.JIiстичну ідею. 

Що переходить до нас із европейського роман

тизму, крім с.лабеньRИХ відгуків деяких літератур

вих творів ПООДИ'ІЮКИХ nисьМ'ЄН'ШПі.ЇВ '1 
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Поезія середнввіччя - нам байдужа, занадто 

вона далека іі невідома; католицизм, екзотика, мо

нархічно-:катошщь:ка реакція, лірична містика -
не мають у ноо (рунту, а тільки політична рево

люційність, звяаана 3 н3Щіональними гаслами, нага

дув деякі полумяні поетичні маніфести романти:ків. 

'Георетична боротьба проти устіЙ'Нених форм у літе
ратурних жа;нрах для ;нас незрооуміла, бо такі жан

ри мають у нас щойно повстати; Шеlюпір проти

став.;тениЙ клясичній та псеВДQклясичнііі TpareAil -
в нас тільки велике привабливе імя, (ю нат театр 

розвиваєтьея на з<УВсім інших, самобутних основах. 

Yrwcb ХІХ. вік, такий б3Jгатий на теоретичні спори 
на тему за:вдань літератури, був для нас 'Ві:к.ом по

чаткової школи, де на проблеми за.рано, і творів, 

як приклruдів для дискусії, замало. Rоли Драroма

нов уперше поставив питання про мету 1Ювої літе

ратури і вк.а:зав, що наші письменники могли б для 

неї зробити реа.lІЬНО, відп<УВідно до вимог часу, то 

й тоді не найшов він серед письмеННИRів співрозмов

ців, або ХOlЧби великих противників, які борониди б 

іншого літературного ідеалу. 

ІІІ 

Питання романтизму може стати в нас гостро 
актуадьне, як стало воно актуальне тепер у Фран

ції, де стверджують неодну 0знаку літературних хви

лювань, що нагадують МО,lІодечу бурхливість зперед 

сто років. У нае актуа,льніше воно тому, що аж від 
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велиIWЇ ре!Волюції поча.'Іась у • нашій критиці виміна 
думок, що та'ке: нові літературні форми? - фахово, 

8 порівняльнИ1М матерія.10М із чужих літератур. 

Треба бу.;ю повного СТО,1Jіття - і така відстань часу 
зовСЇ)1 нормальна - щоб дійшли до на;с ті ,духові 

нотреБИ, які прояви.:rись у .lirepaTypax ізетарою 

епадщи:ною, у народів ВИХОВУlВаних від сереідНЬОЇ 

. mкОJІИ до університету на клясичних 3ра3ках. 
3дається, всім ясно, що КОЛИ в нас приклада

ють термін "К,lЯСЮ;" до RотляревсьІЮГО, Вовчка, 
Шевчею,а чи навіть Мирного, то м,аємо на думці 

тільки письменників "зразкових", може і тих пер
ших, від яких починається роовИТOR ПООДИ1fо:к.их 

жанрів. 3 таким еамим правом зможемо roворити 

про кляси:к.а RоцЮБИНСЬJЮro а,бо СтефанИІШ, хоч 

уже Пf'ре;( "Мойсеєм" Фра.нка мюиме'!<fO сумнів, чи 

не хочемо тут на.ТЯІшути на. "клясичний" сюжет, 

або перед деякими драмами Лесі У:к.раїн-ки, чи не 

маємо на думці зразків "псеВід'ок.1ЯСИЧНОЇ" драми. 
Іще більші TPYДHOJЦЇ виринають при Іюнятті 

"романти::зму". Людвіt·а Тіка вважають за осно.вНИКіl 

ні:мецької JЮМантичної ш:к.оли. у полавині ХІХ. Bi:I\,~' 

тоді, як ромзмтика вже щезла, він o-каз3JВ: " Wenn 
mап mісЬ auffordet'te, еіпе Definition de5 Romanti5chen 
zu geben, 50 wHrde ісЬ das nicht vermogen. ІсЬ wei5S 
zwi5chen poeti5ch und romanti5ch йЬеl'hаuрt keїllell Un
ter5chied zu mасЬеп". Відповідь ця дуже характери

стична. П РИХИЛЬНИRи різних літерату1рНИХ на;прям

кі:в завсіди вважаJIИ овій ідеал мистецтва за єдиний, 

що заступа.є "ПР3JВдиве" мистец'ГВо. Романтики ві)[· 
чували ду.же гостро потребу підвищити ПОНЯ1'Тя "по-
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fзії" особисТИ1М тоном, чи теж звя'зко:м із усі'ма та

ємницями житгя. Та;кі дефініції, як: "QC()(}истий 

тон" або "життєві таємниці", є З8!Всіди такі широкі, 
що в них можна поміl{Л'ИТИ різноманітні твори різ
них епох; це й дає ноодному крити:кові привід го
ворити про романтивм Гомера або всієї східньої по

езії, то знову про романтизм усього модернізму. 

Один ант'лійськИіЙ критИ'lt ШУІ{аючи дефініції, 

шипе: "Що таке романтизм'? 3а;цікав.JIенн;я й любов 
В.раси, - лю6ав маль'Овничого та страхітливого. Г.ЛИ

боко поперемішувана. Чуттєвий нахил до середнє

віччя. ПОООРОТ до природи. Ві'днова нашОГО хисту 

:відчувати чудо. Надія та кохання, що родяться Ї:J 

віри У величИ!Ну людської природи. Христос БУ'В 
перший і найбільший із усіх РоманТJШЇв". Тшv'1 

дуже lllИ'pOка формула ромаНТИ'3МУ дає теж пра.во 

французькому КРЕтшюві Сещ)()ві дошукуватись ро

мантикї!в у всіх добах пором античної літератури; 

він приймає як ооновну характеристичну прпкмету 

романnrn:му ЙОГО "ірраціональні" елєменти, збунто
вані проти рооуму, розуму, що Й!де впарі 3 'Волею та 

Дющипліною, і нараховує шість романтичних поко

лінь від 1760. року - дати появи головних творіlВ 
Русса. Урї'Внш: 'відступах трпцять'Ох років маємо 

роки ]760, 1790, 1820, 1850, 1880 і 1910, до як,их на
.лежатьта·кі твори - перша доба: Оссіян, "Be'PT~p'·. 

Бернарден-де-Сен-Пєrp "РообійнИІКИ" Шідлєра; друга.: 

Шатобрі·ян, Наваліс, Сенанкур, пані Де Сталь, Бай
рон; третя: веЛИіКі франЦуаькі романтики, ГаЙнР., 

Riaрляйль і Леопарді; четверта: Шопенrауер, BatHep, 
Фльобер, Бодлєр, Дю:м:а-СИіП, Раскін, Люмен; пята: 
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Золя, Льоті, Баррес, Ібсен, Ніцше, Шов, Анунціо, 
Толстой; шоста: по:к.оління після:вовнне - імена, 
досі ще не устіЙНе.н:і. 

Французьюі1Й кри.тиrк ІЮ вживав тут романтИ'3-
МУ у похвальному 'значінні, а а;налізув ЙОГО (жрізь 

ЯК недугу, Heдy'ry не фр8;нцузьку. Відомо, що 

В 1814 р. прийшли з Німеччини ДО Франції терміни 
"КЛЯСИЧНIfЙ" і "ромаНТИl3М" як ююви ворожих на
прямКів. Та коли в "ЕН1ЦИКЛЬOlIIСДії" Вольтера 

й Дідро - кллсик це був автор, що д'Обре думав, 

йде за розумом і подобавтьоя людям із "смаком" 
у Бомарше це вже !бj'1В "пеIдaНТ". 3а романтИ'3му, 
в рі'зних його періодах, ромаНТИlКИ були предстз;вни

ками ра3 "чужих", "загальних" суто кл.яС:ИЧПИІ 

ідей, то з'нову заступали національні, містичні, eto
тичні. 

Величезна кілшість напрямків, шкіл і гуртів, 

що повстала в літературі від кінця минулого віку, 

виправдала ду'м:к;у дe.яюrx R;рити:кі!В, щоб відкинути 

З8JНадто частий і припаДКОlВJrй поділ самих письмен, 

;ників, .НЕі виступають творцями "навого напрямку"', 

і щоб вернутись до давнього простого поділу на к,ля

сикї!в і романтик.iJв. Грек Жан Мореас, що вів у па

РИЗЬR.ИX кава;рнях життя романтичного богеміста, 

ІІИШучи клясичні "Станси", на смертному ложі із 

ПрИ'3ирливИІМ жестом сIta;3З;В, що поді.'І на клясикїв 

і роианти:ків - ні'ооніт.ниця. Поет часто не бачить 

межі,· де :кJНЧI8.ЮТЬОЯ елвменти ОДlЮГO напрямк.у, 

й де починаються засІЮВКИ другого, КQЛИ занадто 

бз;гато завдячує попереднїіМ, а не може теореТИЧНQ 
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зясувати свого бажання перемогти в с06і чужі 

БПЛИВИ. 

Поділ на два l'OJЮвні напряМ'Ки: "клясицизм" 
і "романтизм" улекшу:вав би критикам і письменни

кам порозуміння таксамо, як надавав "к.т.тягичноГ 
ясности завс.і.ди "РОМ3Jнтпч:ній" виборчій боротьбі 
в Анtлії, де існував поділ тільки на дві I'О.;ЮЕпі партії 

"R,онсерватистів" і "ліоо-ралtв" чи навіть на три 
в останній добі. Велика к.ількість літературних на

ПРЯМЕ.ів не навсіди є 03НaJЮЮ оживленої творчої 

праці. Це може теж бути доказ безладдя та теоретич

ноro безсилля, наче в тих бідних народів, що розбива

ються на щора:з більше ідоольоtічних партій, tруп 

і гуртків, не в;міючи якслід зЯ(~увати ообі мети та 

метод суспільної праці. 

Романтики надали вперше головну вагу ліри

ці; "я" од:и;ниці, що виступило на перший плян 

і ·стало призмою, де ві,дбивається ввесь світ, стало 

тим основним тоном, що протиставИ1ВСЯ цілій добі, 

наскрізь епічній. У такому розумінні можемо легко 

й тепер roВОрИТИ про :клясичний характер твору, 

коли він наrnrсаний у спок.іЙНіЙ, епічній формі, 

і про рома;НТИЧІІИЙ, де переважає JІіричний настрій, 

де особисті переживання автора перетворюють опис 

назверхнього світу, навіть Х3Jpa.RТЄі>ИСТИRу та вчин

ки дієвих осіб особи.стим, си.льно зазначеним тем
пераментом. 

Rлясик. має очі звернені на світ реальних 
предметів (разом із і1l'IIIИМИ' людьми) Й вибирає 

3 тоro світу порозсівані риси, щоб їх звести до од
нооти, д'Орівних, виразних ліній; він наштідує 
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природу в її пересічности, загальносrn, оминав все, 

що відбігав від заJЮн.ів і Н()Р'М; маючи перед очима 

вагальтІЙ ідеал людини - він хоче змальовувати 

загальнолюдські риси. РоманТИR - нас.крі'зь осо
бистий, любить контрасти, супере'Чности, втечу від 

реального світу в -к.раїну химер:оої уяви й реальний 

ооіт із ЙОГО примхами, несподіванками, усякими 

вИіЙНЯТКfu'\Ш і дивоглядами, із 6е3ГЛУ3ДJFМИ порива,ми 

ОДИНиці, що перемішув межі дійсности та фантазії. 
І хоч як давно звикли ми протиставлятп ці два на

ІІРЯМКИ один одному, французький крИТИЕ Ра,мон 

Фернанде33а'вважув влучно, що "романтоом це 

np06лєма про,Живку, клясицизм - проблвма на

прямку"*). Поль Ва.лврі йде далі і КИ:l{ав наче па,ра

Докс, кажучи, що "перед усякИІМ RЛЯСИЦІШМОМ му

сів j.cJIY1W,ти раніше ромаНТИ:1М"**), сРбто що пра

дя, де поет ДCJIВіряв надхненню, де нема розмежова

ної дійсности та уяви, "я" 'ї "не-я" - первісніша 
стадія, ніж та, де рефЛЄRJCія пану в над формою 

1 зводить розсіяні вражіння У вирruзно зарисова.нї 
.дівИ. 

Іеоли хочемо характеризувати твір, як "тип", 
iJIриналежний до якогось напрямку, справа харак

теристики ускладнюється завсіди там, де від чисто 

технічних, форма.,'Іьних сЩJав переходИ1МО у еферу 

ідей. Літературний напрямок, що для письменників, 

*) "Le romantisme est ип probleme de ravitaillement, Іе clas
sicisme est ип probleme de direction". 

**) "Tout classicisme suppose ип romantisme anterieur~. 
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вихованих на довгому ряді творів, виринає у 3ВЯ3-

ку 3 цілою ншшою чисто те,хнічниХ проблєм, ПРИ
носить часто із собою загальні гасла - не чисто 

с1Тітературні. Свобода одиниці, обнова духового жит

тя,бунт проти 'заСR10РУ3ЛИХ форм сучасного суспіль

ного ладу - як гасла, 3 яких черпають надхнення 
письменники - можуть мати у творі тілько подоб. 

кілько їх має індивідуальна сво60да,СУClIlільнпй пад 

і письм€нницький талант. 

Н€Легк.о КРИТИКОІВі при оцінці творів оминути 

нсrюрозуиіння, І\;ОЛИ вживає він roрміну "клясич

пий" та "романтичний" у ПО3ИТИ1ВіIЮМУ, чи неtатив

ному значінні, або !\;Оли таке значіння 3ВЯ3УЄ3 ни

ми читач. На:зви напрямків, що були колись БООI;lИ

ми га;слаМИ,стruвали, як неодна інша назва в борть

бі суспільних ідей, самі ддя себе синонімом якотось 

ідеалуа:бо чог(JICЬ гідного погорди. Романтики sпра· 

вила говорили про "клясика" як про нудного, пере

житого aBTopa,TaK.r,aMO як реа.JJісти говорили нро ро
мантика як про людину, що не вміє бачити життя 

і друкує емішні шroди своєї хорої уяви. :Коли чуємо 

назву якогось нашрямку, в нашій уяві виринає чер

га творів, уже нам відомих, і нас опохлює настрій, 

наче при увертюрі до твору, як.ий маємо саме по

чути. Такий JlIaстрій може в однаковій мірі влегши
ти нам зрооуміння нового твору, як і ООезеилити 

ввесь можли,вИ1Й його вплив. 3 думкою про деякі на
П'РЯМКИ ми звязуємо спомини такса,мо прихильні 

а;оо симпатичні, як про деякі народи, па,ртії або 

одинищі, які знаємо добре, поверховио або '3 якими 

майже не мали нагоди ближче познаЙомитись. 
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Найкраще було б rоворити про шшрямки в їх 

іСТОРИЧНОМУ значінні, у 3ВЯ3КУ 3 середовищем, де 
ВQНИ повстава;rlН й де роовивались. Тоді ItJI'ясицивм: 
і ро:ма.нтизм наберуть для нас дуже індивідуа.льн()rо 

о(1личчя, залежно .від доби та народу, - окрі'3Ь різ

ві. Від середньовіччя дО ХІХ. віку тяrнеть~я доба 
така баrата на твори й на великих письмеНІІИЕів, 

що ніякі впливи старовинної літератури не зможуть 

Р03я,снити творів, звязаних із ідеями своєї доби. 

ідеями сильнішими, ніж найкращі зразки :КЛSJICиків. 

КОШІ стаємо перед творами нашоrо ХІХ. вік,\' , то 
пелеrІОО правести ее ред них межу, що закінчує ро

мантичну добу.3наємо, що ця доба тягнеться в Ан· 
!лії та Німеччині рід 1800-40 рр., У Франції, Італії 
та Еспанії .1«> 1850 р., і що піеля 1850 р. приходить 
переможний реалізм, не Д03воляючи на відступ на 

даІшіші ПО3Иції. Чуючи про найбільшоro представ

ника нашоrо ром:антизму А. метлинсыtro - не 

уs.шляє:м:о собі ніодної риси, характерИІСТИЧНОЇ для: 

романтизму европейсЬ'wго; етноrpафічна обстанова, 

ВаІЮ'dичена'3 н.am:oi ·БУВ&lI:ицmm, такса:мо мало інди
відуалізує цю поезію, як оонтиментально-плаксивий 

її TOlf. 

Дуже характеристична риса 'РОМ8!ІІТИдМУ, що 
дозволяє деяким ЕРитикам говорити про романтизм 

у СУЧЗісних пи.сьмен.ників: індивідуальне "я" проти
orз,В.:'Іепе світові, суспільности, середовищу - д.тrя 

наших поетів зовсім нехарактеристи'Ч'на. Вою! су

мують від самотности, Ч<':OOQlМ линуть на кршrах 

уяви в рідну дammнy, і всі їх душеіВН'і болі ма[{.IТ'Ь 

точно 0значену суспільну причину - НЗJPOднє .!ти-
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холіття. Щойно на порооі ХХ. IВіку появляються 

в нм поодиrнокі РОМa'1lТИ1Ч'Ні тони, такі, ЯІ\. мелянхо
лія, звяаана з метафізичною тугою, індивідуа,jrіам 
протиставлений суспільній доцільности, шукання 

екзотичІШХ сюжетів, "бунтпочуванн:я проти занад

то реально форму ЛОВalШX ідеалів. А вое Ж треба 
зааначити, що найбільша зміна приходить у нас 

у царині поетичної форми. Тоді, як зразки pocїf.t
ської поезії мають вели.чезНИЙ вплив на віршобудо
ву, оое те, що 'зв.язане із ре'Волюційними пог.лядами 

на завдання письменства, не може проявити себе 
в лі'l'Є'P&ТУРНИХ творах ані у критиці, бо приходить 
нова доба, що заперечує ПРaJJ3а індивідуа,ТJЬНОСТИ, 

доба нових суспільних течій, .цкі тягнуть на своїй 
поверхні всю літературу, наче порозкидані колоди 

серед повені. 

ІV 

у ХІХ. віці нашої ,lJітератури :маємо 11Вори з де

якими дуже своорідНИ'Ми - не ааrально европей

ськими - риса.ми ромаиТIr.3МУ й реалізму. Нема 
причини ділити ввесь цей ві:к. на дві половини, ХОЧ

би тому, що замало в ньому письменників і творів, 

далі: що перехід від одної по.ловини до другої не 

П03наЧУ6ТЬСЯ рішучою зміною літературних форм 

та ідей. Твори нашої романтичної доби мають (',ВОЇХ 

попере!дIШКШ у різІШХ періодах передромантичної 

европейської доби. Rоливід поезії переходимо до 

прози, тоді якстій в:итринав питання, яке може нам 

розяс.нити своєрідність умов української літерат~'-
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р, в якій "реа.'Іізм" так близько CТOSJB при "рома.п
'J'JI3ю" • 

Якби мати особисті спомини чи призН8;НИSl на

ПІВХ nисьмеННИIdв романтичної доби, то можна б 

мати безпосереДіНЇ док83И на те, що !ВСі ВОІНИ! УИВJISI-

1ІИІ собі своє літеР'атурне завД8ШІя П'риОлиз-но в та.

lt'ИХ словах: "служити правді, змальовуючи діЙс· 
іНіоть таж.ою, як !Вона і<ШуЄ". Лі'рИltИ майже не різни

.шroь тут від повістярів, ТИ'Мто поезія :наших друго

рядних поетів за:в:адто часто :нагадує непоетичну 

прозу. 

Квітка, М. Вовчок, Rуліш, Отороженш>. Овид
пицьКИ'Й, ФедькOlВИЧ, КониськИ'й дають свої опові
да:в:ня та повісти в добі французького реалізму, роо· 

ВИТОК яКJOГО ВИЗВRчають деякі RрИТИіКИ точно на час 

1830 до 1868 р., від "Народніх сцен" МОШІіє до 

"Тереси Ракен" 3олі. Коли слухаєш загальні фор
:мули про завдання того нового нanpяftlКУ, то нахо

,lI;ИIII там такі, ЛІЇ. н8іЙбільше поширену "щирість 

у :мистецтві", під якою мorли б підписатись найбіль

ші ООРОГИ реалізму - РОМ8JI'l'Шtи, ЩО теж ішли за. 

ra.cлом ЩИРОСТИ, даючи повну волю своїм npи.зби

ра:в:и:м: почува.нням. Французькі реалісти, що свідо

мо творять новий напрямок, щоб поглибити мисreць

кі засоби змальовувап:н:я жИ'ТТя, ставлятЬся з norop
дою до ліричної сповіді у творі й до всіх тих mтy, 

дерних НОВИ1ЮR форми, яких так радо дошукуються 

ромалтнки. 

Реалізм сягав одним коренем до КJIЯСИЧНoro 

ідеалу, пробує поєднати з ЖИ'l"l'Євою правдою -
:красу, з гармонійною формою - ра,ціона.льниtй: пер

в. 
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вень, ЧИ пак: розум, який вДИ1ШЙ може бути про

відником у праці суспільного аналітика. Ре.а.лізм 

звязаний із новою формою повісти, і це відразу ха

рактеризув Його як реакцію на той малюнок .яmтrя, 

в ЯЕОму ІШсьменпmt міг переплутувати реа.льні пред

мети 3 усіма примхами своєї уяви. Романтик б/?ав 

сооі за героїв нaJйбільше "ВИІЙпят:кові" особи й помі
щував іх серед найбі.тrьше несподіва:них пригод; ре

аліmхоче передати !Вражіння "дійClН'ОСТИ" тим, що 

змальовуватиме зовоім сірих людей серед на1ізвичай

ніших обсТaJВИІН. Усі ті, що дооі lНе зазнали чести, щоб 

називатись "героями", стануть ними Зlвтоматичяо: 

- ЧJlенп наЙ1lИЖЧОЇ с.успільної верстви. Та так ро

зу},{іll.1ТЬ своє завдання тільки дрyrорядні реа.лі.СТИ -
поп~'ляризатори нового напрямку, що лякаються до 

овоїх "ЗШnЮК із життя" додати хочби промінчик. 

фантазії: Моннів, Мюрже, ПІЗlМфлврі та ішпі. Вже 

у Фльобера метода праці дав твори такого іншого 

подиху, як "Спокуса св. Антонія" перед якими 

критики нераз ставили собі питання, чи не служив 

він бі.ТІьше ідеалові ,,:Мистецтва для мистецтва", бай

дужий до актуальности тем і до тих усіх висновків, 

які можуть читачі зробити ПіІЦ вра.жі:нням його '1\во

рів З погляду громадських і моральних ідеалів. Ко

ли ми тепер y:вaжtЗ.8мо за !ООЛ'ИІК.ИХ реалістів і Валь

з!Ща, і Оге1llДаля, і Мері'Ме, і Бар6е'Й Д'Оревіл:і, то 

жодна з офіціяльних формул, sma зясовув завдан
ня "реалізму", не заваджав нам ствердити, що ІВ тих 

ПИJCЬменни:ків саме багата творча уява та г.тmбo:ке 

В1fY'l1)іnиrв життя 311іВажили найбільше на тому, що 



115 

.,реальність" значила - якнайближчі Baaвмmm їх 
твору 3 життям. 

РеалізіМ не хоче ідеалізувати житгя, не хоче 

зображувати ді'ЙCtlЮCТИ кращою, ніж вона виrлЯ:Д8.Є, 

кажучи забувати нзм про свої почува:ння; переда

ти з дійсности ос.новні, характерисТИЧilli пр:их.м:ети, 
нехай між її відтвореним обра30М і читачем не бу

де посередника - ось метода реалісті:в. Та хутко, 
ІООЛИ реа.лізм пере-хOlЦИТЬ у натуралізм, nисьмен:н:и:к 

уважав за с:вій пеpmИlЙ ооовяз<Ж 3ІВертати у,вагу на 

погані сторінки життя, знехroвані досі літературою, 

що їх прикрашувала. ПрикмОО'НИК "натура.діСТИЧ

ний" дістав в літературі новий відтіН'ОІ\., ві'дМінн:ий 

від фільософічноro імеП1lИ'Rа "натураліст". "Натура
лісти" бу-ли спершу фільооофи, які опиралпсь на 

наукові }Іеroди, віруючи, що завдяки ним 'Мож.в:а 

.рачити дійсність без особисТих ілюзій. Це станови

ще перебрали ті 'ПИсьменники, які у свому мamoнку 

добира.JИ ЯRШIJйчорніrnиx колірів у обороні "життє

вої правди". Таким робом "натуралістом" для одних 
був писюrенник "оБЕ:ктИ'В1ІИЙ", для других однобіч

ПИЙ, що бачИ'В тільки гид'ОТУ. 

Натуралізм, що по3!НачувТЬСJI у другій половині 

ХІХ. вшу, CTWЄ пєремО!Ж!Ною течією щойно у ВО-их 

ро:ках. Терміну цюговжИlВаІОТЬ чacrro· в значЇ!Н1Ні 

реа.лізму, від JIROOO :він вИlЙШов. Головні представ

JIИ1Ки натура.лі'зму - tонкури, Доде, 3оля, Мопасан, 
Гюісмапс, Ренар, Дюма-син додають, :к.о.жпий зок.ре

ма і різними 'своїми творами, до загальних дефіні -
цій цього напрямку РIroи, JIRi не важко відна'ЙТИ 

.13 пааІРЯМках, що зводили бій з натура.лі.змом. Май-
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же :юожний із них міг би сказати про себе мовами 
Фльобера: "Живе іВ :мені ДjВ06 різних людей - один, 

захоплений базіканиною, ліризмом, Вeли:кm.t:И вір'
лmmм:и ломахами, усіма переливами гучномовної 

фра;зИ 'ІІа nmиля'Ми думки, - другий, що підкопу

ється під правду і яко мога розпорпує ЇЇ, 'З3.J'ІюБІ{И 

підносить такоамо сильно дрібні факти, як і ве,lІикі, 

хОтївби дати вам відчути відтворювані предмети 

мaJйже маreрі:я:льІЮ". 
Такого розуміння реа ... 'Іізму чи натуралізму 

в нас не було нЖоли, а те, що французи приносили 

із собою у підході дО ЛЮди'НИ з фільософічного, бо

ку - її найсутніших щоденних потреб, не гралО' 

в наших пиюьмепmrків ніякої ролі. 
Наші письменmmи стають реалістами підО' 

впливом ".L'011O'Ч8J(ЖОї рооійсьІЮї літератури, зовсім не 

заці:&а!ВИВПШСЬ техн1Ч'НИМи проблєм,ами 'Іювісти. 'Ко

ли в якійсь літературі появляється новий жанр, ro 
часто треба цілого ряду ІІИ!Сь:м:е1l'ПИКів, щоб вони 

виробили його форму. Досі, наприклад, нема 

іВ українській літературі справжньої інтеліtеНТСЬRОЇ 

ЛОвІСТИ, ні драми; всі спроби можна вважати аа. 

невдалі через те, що інтеліtент не вміє ще ставити 

сам для себе проблєм .. RвіТІОО. чи М. Вовчок давали 
щось зовсім "нове" нашою МОІВОЮ, вся їх увага була 

зосереджена на те, щоб ввести вперше нових геороїв 

:па. новому тлі. Іх особисте відношення до цих героїв 

не 'було становищем реалістів - еюперим:ентаторів, 
ХОJЮдних аналітиків, Я'Rі зображують цік.а.ві, недо

глянені досі ІЮрухи людської душі; їх єднала 3 діє
вими особами повістЄ<й тепла СИУ'ІІатія та ~спільни;it 
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ідеал, ЩQ Hwдaвaв шmі1.JТЯМ головний зміот. Коли 
ми тепер маємо вражіння, що ці наші першорядні 

реа..1JiСТИ, :вірні житrввій правді та свому вірному 

іДеалові, трохи нас нудять, то 'неважко нШЙТИ' психо

дьotічну причину цього Я'Вища: ці письменники 

хотіли зміцнити свій ·малюнок оо:н:тим:еНТОМ:,а оон

rюш:нт вражав на:о у творах кожної доби, коли автор 

не мав сили с.тримаТИ! cвoro ПОЧува'Ния так, щоб во

НО промовило '3 на-с са...'\Іе підо впливом самої зма-· 

льованої картини. 

Справа не втому, чи ми npихиЛЬtНИ!КИ силь

них, безпосередніх пачувань у літературі. lООжн:ий 

літературний жанр, кожНИ!Й твір сам для себе при

НОСИТЬ равом: із своїм: матеріялом власну "фільо
софію", що розяснюв доцільність ужитих у ньому 

засобів. Коли повістяр хочєзворуmувати lНаІО сло

вами і вчи:нками своїх repOЇB, він мусить Доотроїти 

до НИХ свої 'Почування таlК, щоб не треба 'було йому 

окріплювати їх влашшм сентиментом, завсіди опіз

неним, занудливим. Реалі'<Л'И вміли замовкати на

віть тоді, коли давали roлос мертвим предметмr, 

переконані, що добре відтворений М€iРТВИ!Й предмет 

може R.раще промовити, 'Ніж романтичний красно

мовець. Що вже й кавати про суопільні 'болячки 

та ДИ1ВОГ,;1ЛДИ які сам:ивід себе кричали?! 

Про нат~1WIЇ'3Мзаroворили в пас зовсім випад· 
ково з приводу творів ХХ. віку. Може деякі сторін

ки автора ,,повії" ще найкраще ШДХЩИ'ЛИ б як прп

клад цьоro напрямку. А Проо.'Є ані Мирний, ані 

Фрamtо, що без сумніву зазнав впливу Золі, не вмі
ли відтворювати з мистецькою наСО.lIОДОЮ осоружних 
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і різких сторінок життя, та.к. щоб 'МОжна було при

рівнювати їх із характеристичною методою фран
цyзькиx натуралістів. 3ате та загальна ідея, Я1ЮЇ 

бороНИіВ 3оля 'в "Emп:ерииентальному РОМ1ані", щоб 
черга фактів виведених пись'МeнmtRом у творі від
повідала своєю ,невідхильною льоrікою доreрмї"нїз

мові дійсних явищ - була ближча всім нaшmм ре
алістам, ніж метода праці французьких реа.лістів. 

Натуралістичні твори втратили здебільmа ClВою СІ{

л:у тому, що буцім-то науковий прmщmr, яким хо

тіли -автори користуватись, перемінював дійсний 

образ житrя в тенденцію. Наші письмеН1lП1КИ не по

кликувались на Ківіє, могли не читати R.льод 

Бернара, і не слухати rГен&, але поклавши собі за 

обовязок давати зрЗ8КИ соціяльноro лиха, ЙШЛИ не

відхильно до тези, що TaR. часто вироджується у тен

деНЦію. І у фра;нцузькій літературі ті, що за по· 

радою І'онк.урів збирали тільки документи життя, 

наче історик, коли хоче відтворити з них образ 

якоїсь епохи - жили 'дrовше, ніж ті, що хотіли охо

ПИТИ життя одною загальною j'деєю. 

v 

ВеЛИМ кількість напрямків, ям ПОЯВ,ЛЯ6ГЬCJt 

в нас :від великоіреіВОЛЮції, це здебільmа на,.зви або 

програми, поза ЯRИИн. немає навіть десятка авторів. 

Появились вови ~O, як усякі революційні уря
ди та маніфести, в добі повної анархії, й :мало хто 

пробував шюо:вувати їх провідні ідеї. Rоли який 
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літературний напряиокродиться пі.Довшпmом тво

рів могутньої ЇНіДИВідуальности 'ЮМу, що зявлявтьс.я 

ІУРТ учнів і звеличників - то він иоже мати ЯR;паЙ· 
юwєрніші :молодечі ідеї і втриматись, вmrpавдавmи 
ов6е творами. Коли який гурт молодих шreьмЄlJШИ
:к.ів протиставляв признапиІМ літератур:ним зразRa..\І 

своїми творами або хочби добрими теоретичними 

статтями нові погляди на МJЮтецькі засоби - літера

турний ншрямок вшrравдув свою доцільність. Та 
що зробити з назвами, для яких нема іНавіть при· 

кладів, щоб могти повооти дискусію ~ 

Одного дня ми почули про МОІдервізм, дека

ДЄlНТ1Г3M, імпресіонізм, символізм, футуризм, не

о:к.лясm~зм... і з ОДН8;КОВИ:М правом можна додати 

до них іще десять "із:м:ЇВ" тaюrx, як динамізм та 

волюнтаризм. Коли одним цим на:звам в:iщIroвідають 

напряМ'Ки, відомі з ЄlВропейськИ'Х літератур, більш

метне точно означені, ми поідИбувмо в нас часто 

такі дефініції, як "пролвтарський поет" аОО "націо
наліст", що :можуть містити в собі .якенебудь iвme 

поняття, ЗВЯЗaJНе 3 поеТИЧІЮю формою символізму, 

нео:к.лясИЦImМУ або футуризму. 
Про символїзими ПОЧУЛИ пізно піCJIЯ війнИ, 

зате його засТYlIIала загальна перед.вов'lШа назва 

"иодеріНЇlЗ'ИУ". Саме цього року 18. вероо:ня иинає 
50 років від пеpmorо :маніфесту фра,н'цузыmx сим
волістів. Буm це !lЮВа реаІЩія - проои ocrramrьoro 

ВООСИJIЬ1ЮОО На1П1рЯМКУ реаліаму . Поезія nporoлооила 
війну прозі - занадто І!рОзаїчній поезії: ззмадто 

раціональній, земmй та ясній. Напрямок ВИХOlДИІВ 
не від гурта, а від ПOOlДlm()RИX ІІЕьиенmmів, дu.pMa 
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що імен було бarато. Обєднувала їх назва "Парна
су", що ДОВГО заступала "III!ItOлу". Із JЩ3анацятьох 
поетів шість зa.mmилооь вeЛmtиии ім:е-на:ми: ЛєIW1lТ 
де Ліль, Сюллі-Прюдом, Віліє де Ліль·Адам, Гередія, 
Верлєн і Ма.л:ярме, і ці шість пішли !Незабаром різ
ними дороrам:и. Офіціяльними батьшwи символізму 

CТ8JOть Віліє де Ліль-Ад8іМ, Верлв.в: і МaJIярме. 
П РИlll&Д&ймо, що ма:йже поруч "сmmо.лістів" 

зaлиma.вcя: термін "парнаоців", - що "символістів" 
називали теж "деItaДєнтам:и" і що вважали їх за 
ОJЩ:ry віТ&у вєликоrо дерева "імпресіонізму"! Офі
дїлль:в:им ВИ<n"Y'Пам відповідають точ;ні дати, але 

ВПЛИВИ йдуть продуоо'Ми попа;д ними. Мистець 

"Парнасу" Гередія видає свій зразІООвий твір "Тро
феї" щойно 1893 р., а 12 років перед появою :мІШІЇ
фесту "Парнасців", у 1874 р. закінчує свою карівру 
поета той, що на ,в:вооь символізм м8іВ найбільший 

вплив - Рембо. від Рембо йде течія, що охоплює 

С'ВОю "нову" IЮroію - бажання: протист8.lВИТП за
надто заRaмmriлій строфі музичну перели:внісrь, 

роооудливому ЕРасномовству - притьмареність, 

свідомости - підсвідомість, нооообисТИіМ предме
там - особисті химерні 'НlWТpOї, Вир8.3ИИ!И дум

хам - невиразні натЯ1tи. 

Брюноо.івр і Валєрі - два мйбільmi контра
сти - ПОГО!джуються 3 неодним: RрИ"l'ИlroМ, що най

сутніша риса сИ'М'ВОЛівму ввести ~o !Поооії - МУ

зпу. РОМaнтиRи були передовсім малярі, любили 
преД:ЧЄТИ, барви, лінії, cmmoлісти - хотять підда

ваПІ 1І'8.СТрОї. Тільки в цій паралєлі зрозумілltро.lІЯ 
Бодлєра, назверх майже RJI.oomta, Вер.JIєа та Ма-
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t1Iярме. Таким робом сИ'МВолісти: вже проти ставили 
холодним, 3І1надто ЯСіНИ'М різьбяра.м-пар:macцям аов

сіи новий мвмент - "тавМНИЧО-Ire3ЛСОваного'·. 

Яке значіння могло М8Il'И в шю гасло повороту 
ДО ::музики'? Вже наша народия поозія бу ла за.всіди 
зМl18JдТО p03ClIIiвaHa, - cyтimtoвoї lІеяоности, ЩО так 
'JI&биласmrвoлiстів, не бракувало їй Н'.ЇІООiJ1И. Наш 

символізм 'не мав теж нічого спільною з теоріtШ 

Шопенгауера та Гартмана, які вказували на JЮllІЮ 

"підсвідомости". Він при'йшов до нас із російської 
поезії і при:ніс без теорій те, що в поезії було зав

сіди новиною: нові метафори. Символізм поширив 

романтичну метафору, відкидав вимогу вItaз~rвати 
Ш1r звязок між двома предметами, які поет прирів

вював у своїй уяві; ці пре.дмети могли 'не стояти 

у взаєминах причИіНИ й наслідку - досить, ROjІИ їх 

8ВЯЗУВав настрій поета та я-кийсь далекий метафі

.зичний ш-ст, що його мусіла відтворити собі сама 

уява чита 'Ча. 3 ТaRОЮ думкою Малярме свідомопе
ретворював усі природні ополуки - реальних пред-

1feтiB і ду:roвих 'станів на "надлюдську" мову, до

~пн,У ті.'lЬКИ для втаємни-чених. І кілько було сим

волістів, к.ожНИ'Й MWВ власну дефініцію, як саме niH 

творить, ЗРИІВа.ючи з наlд'ГО простою вірпroбудО'Вою 

і звичайним "непоетичним" поглядом на овіт. 

НооклясИ'ЦW3М не в ні новою віткою символіз
му, ні його проти.lІежністю. Різьблена строфа, якій 

поклонявоя (отів, це ідеал не ті,ТІЬ'КИ Бодлвра та 

Малярмє, але й Н3ійза:взятіmих російських СИ1Мволі

стів, що хотіли "науково" устійнювати закони вір
mобудови. 
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Чи треба аж докшзувати, що ШJIII футурmзм не 

М8іВ нічого оniЛЬ1Юго з іта.лійсыtи1tl' що прийшов він 
.як анархічне гв.с.л() рообити поетичну форму TaJК, 

щоб поозія М'Ql'ла (}Тати вічевою і~провізацією? 

у нас рооуміють і досі "футуривм", як усякі віщ,Ііни 
"wаїзму", що поетові дооволяє нaшmувати свобідно 

образи та -слова, 'залишаючи їх звязок свобідRiй ін

терпретацИ ЧИl!'aJча. ФутурИ!3м - ІЮва форма роман

тизму, коли ві:н RJIЩЦЄ roловну вагу на reзпосеред

вій BRCJIЇВ оообиотих noчувань; м·ав він теж із ро

М8IIlТИ'Змом ооільне ба.жання ПОРИJВати масу, вико

риотовуючи всі ірраціональні ClIюнуки. Якби можна 

ствердити, що сИ'МВOJIiзм прийшов У нас після ро

Мaв.тиRИ, після си:м:вoл:iJзму прийшла нова романтИ!Ч

на поезія в таких формах, як: футуризм, далі не

оклясИ!ЦИзм (чи точ'НJimе: клясицизм, бо досі в нас 

його не було), юді ми 'могли б вшшачИ1ТИ в ~волюції 
наших літературних: ншпрям:кїв зовсі,м рівну че.ргу 

npmrливу та !ВЇ)JjПJlИВУ - кляспч:них і ромаRТIfЧНИХ 

хвиль. 

А проо-е занадто коротка доба - трицять рокї!в 

- від першої по.яви вшmвів "модернізму" в нашій 
літературі, ще й ЛОІСереіДИ'Ні із двома оодія.1ІЬними 

ревo.mціями:, lЮ доо:оолпла роовитись у нас нз/прям

:&а'М, В е:вро.п:ей'СЬ1IroМу рооумінпі - ні теоретично, ні 
Пра!Ктв:qно. 
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Нема причини боронити письменНИR.aiМ: харaлt
'.reризувати себе на підставі зовсім різних пршщи

:п!lв, як !Воно буває :і.нколи при вm50рах, R.OJIП, поруч 

теоретичної політичної програми, став JIlIIР. (рупа 

0006иСТПХ прmятеJIЇIВ тд на;звою "дик.их" або "ооз

партійного бльоку". Та назви напрямків, які в лі

тературах з тисячами письмеННИ'Rів стають оріента

ційними стовпами, - у літературі небагатій на про

дУКцію, ~ на оди!н напрямоБ. припадав десять то

:мів, збільшують незрооуміння: яка суть й мета на

прямку. Ніодну 3 літературних форм, притавних 

упонятті "рома.нти.зму", "ре3.1"ІЇзму" та "натураліз

:му", наші шroьме.ІПІИКП не довели до тої досконало

сти, щоб вона починала вироджуватись у манеру . 
.R:oжний illОВИЙ Н8іІІРЯМОК Вlroтynав в імені 

"життєвої правщп" або "шroтеЦЬКОї краси", і ці два 

JЮИЯТТЯ "Жlf.ll'Тя" і "мистецтва" чергуються, нем()ІВ 
би були двома бігунами тої самої вогнеmroї (ГВорчої 

Rулі. Точніше можна це пояснmm так, що кожний 

вїreрату'РІШй шшrpямок доходить до с.вого знесилен

ия тому, що його пp<J\l{овЖJIИКИ беруть собі за 3р&

аок уже roroвi твори. РеаІЩіЯ проти нього прихо

Дm'Ь із rac,;mM зі'Р'вaJrИ із штучністю, себто книжка

п, і звернутись до "життя", себто "прв,вди". 3айБо 

пояснювати, що в І'ені:я:льиі твори, .які Н8іЙІПли дже

реJЮ свого нaдmения в чужих RJШЖJtaX, і що в ЗОБ

сім: пересічні, що іх ав'Юри не були за;лежш. :від !Бе

.1DIItПX творцї!в, а користува.лися тільки :маоною об-
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оорваціею, такою буденною, як опис подій Heтa..тra

новитого журналіста. 

Назви шкіл та Н'3ilIрямків приходять здебільша 

підо впливом :к.ниawк. Налпа ПОВООНШ1 поезія внесла 

іх найбільше. Заважили на ній найбільше російські 
поети й живі ДИC!Ityсії про техніку віршування ІВ лі

тературних ryprnax Rшma. та ХаРlЮва. Революція 
допомогла "перешшати жанри·' із справжньою ро-

11античною химерністю. 
Модернізмом звали у нас іще перед війною за

raJIbJlO "модерну літературу", і протиставляли її по

бутовій і патріотичній; термін цей охоплював по

ооію та прооу, без ніяких натяків на технічні про

блеми. Та часто його :заступали npизRpЛИВОЮ на-· 

звою "декадентизму" без ніякого звязку із значін

ням, яке мала ця назва у французькій поозїї. 

І не. в тому СПР8.іВа, щоб знати історичне зна

чіння напрямків. НайЦі:к.авіше явище .нашої літе
ратури оста.нніх трицятьох років у тому, ЩО в ній 

не було змоги розяонити широко, по-ака;демічном,У', 

одної основної різниці між поглядами захід:ньо-евро

пейських письменникЇ!в на завдання ми.стецтва й на

шими думками. МодерніЗІМ у різних своїх вітках 

ві~родив ГacJЮ "мистецтво для ми-стецтва". Воно 

ооначало: "Поете, ПЛelК&й засоби свого таланту та 
вислову наій6лижчі твоїй природі - зам:;кнен.іЙ від 

світу, передЗ.іВаЙ те, що ти відчуваєш і переЖИіВа6Ш, 

як умієш, не журись, чи твї,р твій потріБНИ'Й 'Загало

ві, серед якого ти жИ'Веm, чи зрозумілий для нього, 
- не пробуй ОО'авати ні представником, 'Ні вправ

нИІюм громадянства, бо його ідеї та ідеали на..тrежать 



125 

'До зовсhl іншої царини, а втілити ці ідеі у 3ра31tИ 
остецької краси, себто надихати їх їщи:Відуальпим: 

IJ'eПлом - незвичайно В8іЖко" ... 
у нас іще й досі беруть таке станОВище за по. 

!клик відм:ежу,вати літературу від життя, зробити 
8 неї аристократичну цяцьку для вибранщів. Полі
тичні обставинисlt.Jl8.ЛИСЯ так, що навіть Irpипци

піЯJIЬні модерністи вже перед війною переходили на 

суспільні те'Ми, чи тому, що їх оооБИC're в'нутрішкв 
zиття було занадто бідне, чи то на те, щоб дока

зати СВОО зрозуміння д..'ІЯ громадських вимог .miтepa

тури. .ясно, що' пршЩИ!ІІ "мистецтво для мистецтва" 
може значити різне, і що можна без аастережень ви

ступати проти HbOl'O в такому, найРужчому йОГО 

значінні, буцім-то nИСЬМЄRIIИ!К не потребує зовсім 

розуміти потреб своїх сучаснш{ів, не потреБУ6 цiR.a

витись сучашшми подіями й :може творити ті.JIЬКИ 

"ДЛЯ себе". Письмешшцька праця стала вже зовсім 
свідомою суопільною фуmtцівю, і письменник не 

'Може виправдуватись, що пише тільки "для себе", 

друкуючи с.вої rк.н:ижки в тисячах при:м:іРНИiItів. Але 

c!tМe тому, що він: щора.з авідом:іше C'mВИТООЯ дО 

свовї професії, він зрозумів теж нооДНУ її тавшmцю 
j здав собі справу (або бодай хоче розуміти) з роду 

та :меж CBOro таланту, ще із сoorо становища. серед 
громадянства. 

у письменництві МУСИТЬ панувати той СolШrШ11' 
ПРИНЦИП, щО У кожній іmпій доцільно зорtаиізова

ній ділянці праці: кожний :мусить пр8ЩО!ВМ'И відпо

відно до :меж і засобів свого Т8.JI'ШТУ, бо тіЛЬКИ тоді 
він може вmtонати свою робоТу ЯКlllaйItра.ще. Вар-
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ті'СТЬ письменlfИRa оцінюємо не на підставі його ба
жань і намаганЬ,а на підставі твору. Нема в :шсь
менстві гіврархії родів творчости: arnтор епопеї не 
мусить бути вИ1ЩИЙ від aJВтopa збірки лірИiRИ, і той 
ХТО ТОрRМТЬСЯ загальнолюдських ПрООШШ, не ста6 

вже ТИМСамиіМ вартіс'НішlfЙ вІд того, хто описує ової 

чисто особисті трагедії. "Утрачений Рам" і "М\~сіп· 
да" не стоять вище від "Чайльд Гароль;н" або 

"КниЖ'КИ пісень", Кулїшеазий "Магомет і Хадиза" 
не ВlПце від ЙОГО інтимної лірики. 

Нема сумніву, що найвищий письменник -
тОй, що вміє поєднати із новиною форми й почу

вань нові суспільні й фільооофічні іщеї. Ще біJlьше: 

тільки заовдяки новим ідеям повстають твори, що за

лишаються придорожніми стовпами на шлях? пись

менства. ВелПRИЙ письменНИR rвідчува6 живі ше, ніж 

yr:i інші ЧЛffllИ громадянства хвилювання настроїв, 

що віщують нові переміни, вЇіН вИ'ш:~реджуі': своїми 

творами неодну велику ідею, що мусить чекати, аж 

викристалізуєтьея у громадській боротьбі - бо

ротьбі законів, кллс, партій, звичаїв, соціяльних 

пристрастей і моральних ідей. Ніхто не заперечить, 

що найсильніший вплив на громмЛ'Нотво мають 

письмеmmки, які дають твори, нз;дихані оучасни:ми 

загальними ідеями: оуоспільними, моральними, ре.'lі

tійними, і що таких письмemпrків хотіли б ми мати 

ЯRНaitбільше. 

Та чим вище завщан:ня - ТИ1М вищі вимоги. 

Письмешшк.ові, як кожному 3 нас, найлегше про
явити свою духову порожнечу в тій царині, де !Він 
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иа;йслаБПlИЙ, і де хотів би 3ilблИ'СНУТИ своїм: Зll8АИ" 
нЯМ і T8.J~aHTOM. Із суспільними, Поліrичними D 

_ОР8.J1Ьнюш проблнмами своєї доби змaraються ве

mI'lti діячі, ооціолЬоІ'и, філ:юоофи. Як уявити собі, 
що такі проБJreМИ може 'схопити людина, :коли вона. 

1reOOнайомлена з ними основно, коли не бачить УСіх 

іх RЮянсів і lВ3aвмmr із різними площинами життя, 

що перехрещуються, наче ті лінії складної теореми? 

ЧЕМ ширшу ідею письменник схоче передати у свому 

творі, тим ставить nпrpш:і вимorи до цьoro твору. :Ко
J1И ж ідею рооуміти як таку 3Ш'альну 'lJ:YШLУ, що її 

:вистачає на гооетну статтю, тоді й вік твору рівний 

однодШвцї-ефемирищі. 

Історія воосвітньоro ІШСЬМEmства ДіаЄ нам без

JIiч пр:иклщп;ів, як великі та.mшти 3аНепа;дали, 'ІІз,.. 

IВiть осмішува.п:и: себе, R.O.JIИ перехощили межі ОБОЄЇ 

інreліrенції. Гасло "мистецтво для :шroтецтва", що 

зявляється врЛlдИ-ГОДИ серед пись:меНlIИ1ItїВ це тільки 

ОДИ1І із передоотережливих окли.к.ів, щоб не 'IЮRИЩaтrи 

.DВiтy, де вони панують неподільно, без остраху втра

тити владу. Інтелект IIre в тим OpraнoM, якому 'ІІИсь-

1Іенн:ик завдячув свою творчість; він :може бути МО

'ryти.iй, як могутній rpooум Джонсона, Вольтера, re
"l'Є, Толстого, Шова, аше не мав сили перетворюва,ти 

l«ШШy добре :rrepeдy:м:aHY ідею в :мистецьКИй твір. 

Там, де інстmшт, чи П8JR інтуїція не вмів ПЇ;ЩІІовіcrrи 
ташанroві южно "Yerweile doch, du bist so schon" 
ЩОб зупинитись тільки на самій красі дorJIяненоro 

вражіння - тІМ R'aJйрооумиіma людшн3J неминуче 

lІamrше пренудну "Генрі'яду", попсув претарну по-
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вість "Bocrк.pooooie" або зробить із сцени, як на ста

рість Шов проповідну трибуну. 
Не можна домЗ!гаТJllCЬ !Від уродженого лірИ1Ка. 

щоб він mюaв реаліСТlf'fні ОІПовідання, ані від до
броro роо.лї'СТИЧНоro ооовї!Дача, щоб пробува'В своїх 

сил у :rroeзіі. Троаrедія нашої дотеперiпmьої літера
тури в тому, що громмсь:ко-поЛітичні умови виро

били серед ГРQIМад;я'Нства погляд, буцім-то письмен

HJfIК мусить робити пером те ca..."\fe, що кожний Ї'з них, 
:коли приходить на ;збори або пише статтю: прига

лувати громадянству йоro національні та громад

ськ.і обовязки. Те, чого роо на сто років довершив 

Шевченко - пробують повторяти деооТ'Ки письмен-

1ІИ'Ків, даремне си_'ІКУЮЧИСЬ ПОЄд'Нати поетичнИІ't по

рив із ідеями, для яюrx вони не мають звідки по

зичити всіх колірів веселки. На це є тільки TaK~ 

пояснення, щоці 'К,оліри можуть гармонійно злива

ТИJCЬ і переливатись тільки у водограю уяви. 

Можемо пorодитись, що ідея у творі - це сон

це - Ш1ЙCИ'JlliНЇmе джерело йоro життя, 003 якого 
той твір За'Вмер би. Та ріД'КО коли який nисьмеН'НИ'К 

може дивитися просто іНа сонце, коц воно стоїть 

найвище. Недурно вЇ\д !ВШ.ів змальовуємо кра;су ехо. 

дів і заходів сонця і :вонн виходять у творі кращj. 

ніж велика вогниста 'К,УЛЯ, завішена HМJ; головою, 

для всіх однаково гаряча та осmп.mma. 



ПАНАС МИРНИЙ 

І 

Довгі роки ми не знали навіть його справжньо

ro прізвища; закривали його книж,ки й не дуже ці
Itавилися, хто він. "Пан3JC :Мирний" звучало, як імя 
v:андрівного бандуриста. Після R.iлькадесятьох сто

рінок залишав він у нашій уяві обра3 сивобородого 

діда, що оповідав про давнв лихолітгя. Сильніше, 

яіж інші сучаон.ики, продовжував він головний мо

"l'ив :Квітки, Вовчка та Шевченка: ,,:Кругом непраtща 

j неволя, народ замучений мовчить". 

Цікавив нас і напереміну нудив той бала!КЛИ

.вИЙ дідусь, що ніколи не знав молодости. Чому ж, 

ІІозіхаючи, не відкидали ми його книжок, чому вер

-rалися до них наново тоді, як інші переч.иТatНі пе 

мали для нас такої зваблИ'Вої сили? 

Особа Мирного щезала поза змальовуваними 

1ІИм картинз;ми; ми забували, що читав мо автора, 

який сам мусить щось переживати; це була одна із 

tтOpiHOK історії поневоленorо народу, історії збли

женої більше до сліпої долі, ніж до ходу подій, 

у яких беруть участь, і про які рішають люди СВО-

1ми намірами й постановами. 

9 
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К(),і1И ми вже знали, хто він - ми уявляли 

СООІ нахиленого над урядовими паперами бюрокра

та, що НИlШЮМ, наче член таємної організації, сте

жить за тим, що діється довкола. І цей образ не був 

вірний. Мирний поділив своє життя на дві полови

ни, систематично, як воно й личить совісному дер

~IP.aBHOMY урядовцеві, і ЙОГО літературна пра:ця ниш

I{ОМ дозволяла йому миритися 3 ()(ріціяльною, не

r,терпно нудною, часто осоружною роботою. Був ча.с, 

коли в1н заlIИ'CУВав на берегах рахyRКОВИХ книг, чи 

чорнету.ах звітів і доручень свої вражіння, що ма.-rи 

бути матеріялом для задуманих книжок. Це "уа;) 

та "підземельна" революційна праця, до ЯКОЇ він 
підготовлявся в бюрократичному російському сере

довищі, якої ніхто й lНе підозрівав у совісного, со

лідного, довіреного урядовця. Довгими роками ЙШОВ 

він щораз вище в авансах, і російська поліція, шо 

вміла дО'Вгими роками шукати революціонеріІВ, пере

кручувала іще в 1915 р. його прізвище у своїх та· 
ємних етежних листах, поміщуючи його поміж кілька

нацятьма галицькими сOlЦiялістичними діячами, то 

як Рудчана, то як Ручана, не пі:цозріваючи за псев

донімом "Мирний" мирного "де>йствительного статс
кого СОВ('ТНИRа". 

1з юна.ЦЬRОГО щодеННИRа МИРНОIJ'О бачимо, як 
у нього ·прокидалась націOlfIальна свідомість і літера

турний хист. Він був (ж'ритий, зосереджений, заду

наний, 3 великим нахилом до аналізи, не без того 
РО13:1ИВНОГО патріотичного сентпменту, що був так:>ю 

характеристичною рисою покоління українофілів. 

вихова.ного одним кінчиком душі на російській .лі-
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~ратурі, і другим - на народніх етноtрафічних 

»атеріялах. Коли прирівняєте мову, яка проблискує 
в чисто російських листах його та його братв., дО 

}ІОВИ тодішньоro покоління H3JllIOЇ галицької іптелі

teHцiї, то віДРІШУ зрозумієте рі31ШЦЮ: в Галичині 
земляки, явно й roрд() признаючись до свовї націо

нальности, розмовляли бюрократичним жарtоноу, 

наддніпрянські ж брати хоч самі дома вживали мови 

російської, черпали повними пригорщами із скарб· 

ВJщі народньої мови - ОРИІ'ЇнаJІЬНОЇ, образової, по

етичної, здатної до тих переливів і нюянсів стилю • 
.які брали нас за серце від перших творів Мирного. 

lі:оли переrлядаєте спис офіціяльних дат, що 

зазначують бюрократичну каріЕ;:РУ Мирноro, будете 

мати найважніші моменти його життєпису. За тими 

датами ховалася несмілива вдача скромної людини. 

яка не мала навіть великої певности, чи те, ЩО ВО

:на пише - видрукують, чи мав воно яку літерат.ур

ну вшртість. І Мирний не дуже дивувався, тіЛЬJШ 

у глибині душі відчуВ3JВ болючу враву, що руко

писи його творів по галицьких редаJl:ціях перетри

кували десятки років із харaItтєристичпою для r"·· 
JlИцького "шлєндріяну" байдужістю до літератури, 

яка для галичан була тільки дочіпкою до "громад· 

ської роботи". 
Підroтовлявся Мирний ДО R-ОЖНОГО твору з дов

roю застановою, прmзбирував :матеріял як до якої 
наукової праці. Ця пiдrотова була одним із найкра

щих впливів, що йшли від европейськИ'Х повістярів

реалісті'В; JOOЛИ повістяр уважав за !Найвищу СВОІІ) 

вимогу відтворювз.ти дійсне житrя в його складних 
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проявах і конфліктах, він не ми довіряти оа.ІО! 
своїй уяві, ni хвилинам н~нення. Мирний, при
ступаючи до повісти, :rreрІІІИ'Й у нЕЮ хоче дати ЇЙ 

широкі та гJlИlбокі фУНдa!loomr, наче під виоокиfi 

міський дім; для скромних побутових нарисів, наче 

для ввичайних сільських хат, досить було кількох 

каменів на рівній землі. 
Він здав собі справу В труднощів своєї праці 

й користуєтwя дуже совісно радами с.воro старшо' 

1'0 брата, що стає його співробітником. Уперше в на

шій літературі виринає питання про широко під

мальовапетло повісти та його композицію. Виринає 

воно головно з думкою, що повість, яка :має давати 

образ зл::иднїв і кривди, повИ'ННа яко иота виразно 

зазначувати ці :моменти, піддавати їх читачеві так, 

щоб він сприймав їх як життєву правду. 

Пригадаймо, що мирний не иав справжньої 

вищої освіти, і що середню він прос:кочив теж над 

канцелярськиии паперами. Такої освіти не Іюнче 

потребують 'веJIИIti письмевmm.и, але тільки тоді,. 
коли вони :мають іскру І'еніяльнoorи. Лєктури етно· 

І'рафічнИ'Х иатеріялів та російської літератури ле

дви чи :могло бути досить для свідомого підходу до 

суспіль'ПИх проблєи У :мистецькоиу творі. 

:Мирний не :мав за собою нічого більше, крі:'і 

інcrинкту дуже скромної, тихої людини, що не про

був вийти поза иежі свого хисту. Те, що деЯІ"і ЙОl'о 

критики називають еифатично "соціольоІ'ічною сту
дією" середовища, з'ВодилоСя до совісного під:ма.льо· 
вуна.пня ею.жету иайже доиоpoбim:ми фарбаии саио

ука. Для повістяра, що хоче провести соціяльну 



133 

8іllЗ.1Jіау обставин, освітлити широку Ral1f.ИНУ IWН
фліктів - цьоro ТРОХИ замало, хоча Я'R ЩИРОМ та 
roлосно вмів би він повторяти: "ОООртаю людські 
О'Іі на страшні :картини нужди та горя, буджу жаль· 

у С('-рці ... " Око віддавало кращі послуги ІШсьменни
Ji/J'8j, ніж свідомr думання. 

Ми не знаюlО доклЗJtПо нічоro про те, чи Мир· 

Н-ЯЙ пережив як~' особисту траrедію або порив, такі, 

що серед прові1Щіяльної буденщини могли бу.1И да

ти йому сюжет, який він міг би надихати власними 

Д(j(:відами. 3ате знммо, що ще замолоду вибраний 

сюжет про діВЧИНУ-3'веденИЦІО (уже тоді банальний 

у 'Нашіі~ літературі) носив він у собі десятки років 

і :!Іертався до нього кіЛЬR.а разів, неначе б не мав 

ніякого іншого. 

Як шroьменнИ1t і як людина, не мав R.пасних 
СИ.1JЬНИХ переживань: великі пориви юнацьких бун

'l"арських літ не ви,ринали в йоro уяві навіть як RJ'И· 

ль, пробиті ворожою KYJre.IO. Він жив тільки громн.д
СJ,J"ИМ обовязком. 

ІІ 

Уперше IlрИ Мирнї:м можна в нас поставити 

питання про те, чи повість це оповідання більших 

розмірів, і чи добрий новеліст може, поширюючи 

сві-й сюжет, дати та.КУ саму добру повість. І\вітка 
дав нам тільки більші оповідання. :Крім ОВИДПИЦf,· 

кого - єдиний Мирнм цр06ував дати ширшу епіч

JIY картину. Та він, як багато після НbOro - хто 

зна, чи й не більшість Н'3ШИ'Х повї-стярів -
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прибільшував ро.лю "ідеї" у значінні загальної дум

ки, а недоці;нював "сюжету", яЕ ПСИХО'льопчноro 

муБRa, на який намотується нитка особистих пере.

живань автора. 

Розмежування ідеї твору від його 'Сюжету грав 
ве,1JИКУ рО'лю в уяві повістяра, що починає писати 

повість, свідомJI1Й, чого хоче й якими засобами йде 
до цього. Великі поВістярі ча{)Т() не мають готової 

:ідеі, :коли сідають до праці над повістю; зате вони 

мають сюжет - ЯКИ1Йсь клamтик людського життя 

бачений, передуманий і пе.режитий, який хотять 

відтворити з такою внутрtПlllЬО'Ю потребою, немов би 

опис цієі тm:ки подій і конфлі:к.тів мав їм заступити 

саму функцію безпосередньої участи в житгі. До
стоєвський, Дікенс, БалЬЗaR або Гарді звязані зі 

своїми наміреними героями (ще не схошreними слО'

вом) так, не.мов би ці герої носили в собі заздру 

таємницю, яку вони, ПИСЬМ8НJIИКИ, мають за;вдання 

вистежити як детективи. 

Автор у такій ролі іюпх()льоtа не завсіди може 

знати заздалегідь, чим "скінчиться" гра подій. 

у якій кожний момент може вести до різних можли

востей, непередбачених у самій схемі повісти, ні 

в найточніше наміченому пляні. ,,3акінчеН'Ня", 

"розвязка", "висновки" - все це другО'ряДНі елє
менти супроти самої основи твору; а оснО'вою є еа,

ме перехрещені нитки психольоtії живих постатей. 

Повї"сть у нз,шій літературі не діЙІПла ще до 

тієї стадії роовитк.у щоб доцільнО' було вк.а.:зувати 

на чужинпі архи'11ВОРИ. Архитоори не є зразками 

Акі м:ожп&.наслідува.ти. Єдюrе доступпе дО' на.сліду. 



135 

JJ&ШIЯ, це зверхня форма; ЯКУ можна собі за:своїти 
&.пЬш·менш такса.м:о як чужинні ншзвер~ні товари.
(}ькі форми. Все те, що з цівї форми переходить 

у понятгя "компооиції" і чоro можна навчитись, 
. виступав б8ігато вирaтrіmе у творах талановитих 

(8 не І'еніяльних!) IlИ'Cьменнвїв. tеній мав змоту 
роосаджувати форму, тому; що йото дина.мічна сила 

~aв чимало з динаміту. 

Повість може бути одним довжезним монольо

І'ом сам:от.ноro серця, яке не хоче нічого знати про 

вигляд світа і про людську льotіку. Повістяр може 

бути лише ліричним поетом і ні'ЧИМ більше, ЯКЩО· 

його талант мав силу захопити нас самими настро· 

ями ВПРОДов-Яt КІлькасот сторінок. Але з хвилиною, 
мли повість оповідає нам якунебудь історію, до неї 

llРИltЛадаємо те саме ДQмагшня, що до кожної опо-

1Ііданої ане~оти: коли оповідаєте анекдоту, не вва· 

жаЙ're свого слухача дурником, якому треба роз. 

'Товкмачити її притавний дотеп; не оповідаЙ're 

ІЇ так, щоб заки ви Ії скінчили, слухач уже знав 

усе те, що ви хочете йому сказати; не розтягайте 

1'Oro, що мусить бути ядерне, і не пропус:кайте ха· 

рактеристичних подробиць, без значіння яких пере

дана історія став нез:рооуміла. 

Rомпооиція повісти звязана бенпосередньо із 

сюжетом. Вибран1fй раз сюжет· накидає письмен-ни· 

1tOBi овоєрідНі дома;гання, немов середовище і обста· 
вини, серед яких живуть живі люди. ми знайоми

lrIOCb із героями повіОТИ, як із живими особами, 
1і якими зустрілись У житгі, зійmmroьчи зблизи

О{:ь, і все те, що думаємо про Іх yчmпtИ та думки 
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залежне від СТУІШЯ знайомости з нmш,сили заці

кавлення їх ЖИ1Тям і сили симпатії для їхпережи·· 
вань. 

Повістяр ставить собі від перших сторінок. ІІО'

вісти я:юусь мету, свідомо чи ноовідо:мО'. Ми О'цінює

МО' йО'гО' зусилля відповідно до засобів, якmm вік 

йО'го здійснює. Цим мО'жна пО'яснити не для всіх 

3р03умїJlИЙ факт, що ми часто боронимо пО'вісти 

дуже невисокО'гО' рівня, із скромними засOlбa.мИ ідей,. 

C'fИ.JJЮ та компО'зиції, а з нехіттю висловлюємО'ся 

прО' твір із високими нам8JГанПЯМИl я:кий не дає ні

чого з намірів, уявлених автО'ром і СіІІодіваних нами .. 
lIО'віс:гяр мусить бути не тіль:ки небуденним 

мистцеМ,але психО'льotом і фільософ()ІМ, :КОЛИ ХО'Ч(' 

знятись пО'над велНtlину своїх repoїIВ, щезнути ПШJR 

ними, не зрадити перед читачем свО'ю сланО'вища дО' 

них. !Соли ж ні, то після першої характеристики 

діf:ВИХ осіб ми поЧи.навмО' відчувати, а навіть бачи
ти: як близькО' він із ними спО'ріднений, кількО' 

'3 свого "я" позичив він ЇМ, щоб ЇХ оживити, '3 якої 

висоти він: їх охритує на repO'їв. ООО' їх осу джуРо. 

АвтО'р У повісти мусить мати всі ті -самі (я:кщо нео 
більші) дані, ЩО' й ІООЖНИЙ із нас у житті, :КО.JJИ БО'

ронить якихось ПОГJJядів, ідей, ідeamв - ЯІООїсь рє· 

альної. чи вимріяної дійсности. !Соли він говорить 
про інших, тоді . аналізує ЇХ ДУМItИ, ВЧИJl'КИ, мрії; 

ідеали. - роояснюв СІЮнуки, вказує можливі пер

спективи чужого духовогО' роовитку. 

Чи треба кв.'зати, щО' герой не :може бути їш· 

ЩИ!й від .Іштора, ЯКИЙ подекуди каслідув Бога:. 

в мерщу глину 'БДJrхує душу, ЯМ її О'живлю€: й: ·РО'-
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liиТЬ іі людською істотою'/ Чи це ясне, що те ана
ряддя. ЯКИМ користувться шroьменIШlt -'-. с.пов!) -' 
ЗSІСОRув його індивідуальність, світогляд, усю ниаку 
його духових і матеріяльних (мовних) ;засобів баrа

то ясніше та точніше, ніж усі риси тих постатей, 
які він хоче відтворити перед нашими очима'? Тим

то в останній аналіаі оцінка повісти ЕіНЧИТЬСIІ зав

сіди відповіддю на питання: "Що він хотів нам СІЩ-
вати, ЧИМ духово з6агатити, чому він вибрав саме 

такий сюжет і дійшов до таІ\ОЇ ідеї при помочі ТaRОГ 

форми?" 

ІІІ 

Томив нас МирниН, і коли ми не кидали його 

книжок, то голО'Вно тому, що читали ми йоrо з ош-

цем у руках, як етноrрафічні матеріяли; за CJIова.\lИ 

1 аворотами пропада..ч:а нитка ooroвідання, яке завсі
ди ще було досить часу наадігнати. Чи не вперше 

в украІНСЬКИХ ОІПовіданнях і повістях відчували ми 
NЛИВКИЙ ритм літературної прози, чи не вперше за

думувалися над тим, щО пИсьменник може мати 

власний стиль і що У прозі може 6ути поеаія. 

" ... Безкрав поле злегка піднімається вгору, 

тонучи ген-ген у .жовто-прозоріЙ блак.нті неба, а ,~ic 
круто повернув на ліву руч. А то що таке· 6овва:в:ів" 
на тому аеленому :морі марива? Наче журавлі собі, 

lІОХИТУЮЧИСЬТИХО попід горою, аа ними: щось .ясне' 

го '{іJIиснето стихне ... Он підтівю деревиною, щО }ЮП 
:КОІіиця,аеленів 'серед поля, адій:м:а~}Я димок си· 

зиЙ. ,,:Косарі! Носарі! ..... 
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"Вона йшла лугом, зеленою високою травою. 
Ій любо так іти по тому пе.rreхатому шлимі, трава 

чіпляється за ноги, пере чіпав ... ВоНА ще й досі амер
'Зла. Чому ж не нагрітись? Нарошне зап%ка вона 

НОl'У в густішу траву і наче косою пополам розби

БаЄ. 3ЛЯІ~ані коники ровм знімаються зпід трави 

j стрибають на Бсі боки. Сюрчать, галасують мов 

дають зві'C1'.Itу переднім товаришам, щоб береГJІИСЯ. 

1І1іж ними метелики мов лепестки роокішних квіТОІ\., 

носяться, грають. Десь недале:к.о ударив перепел: 

"ховав! ховав!" роодалося між травою і СТИХJЮ .•. 

Гарячий степовий вітрець ПОДИХНУБ і обдав польо

вими пахощами - зігрітою травою, чебрецем, ~IaTe· 

'РИ'НКою... Що за роокіш, що за приволля серед сте

пу! Стихають болі пекучі, німів туга caMOIfНa, тиха 

радість голубить дущу, думки не думки, а якісь 

легкі почуття забавляють серце. Не чутно голо-:-.у 

,людського, не примітно клопоту ripKoro, а життя 

'Іак і гра кругом тебе, так і оо у свої страшенні забої. 

'ЧУ6ш, як воно проходить крізь тебе пreлесroм ти

хим трави, неугавним голосом коників, хававканням 

'І1l. підпадьо:мканням перепилИ!Ннм... і все те ЯІЮСЬ 

любе та миле, привітне та рідне ... " 
Цей совісний реєстратор, що нанизує помітки 

до поміток, часто каже нам забувати про IЮEJIадену 

перед собою Metry: шукати причин ооціяльного лиха 

й давати ЗООРУШJIИIВі приклади йorо неповинних 

жертв. Серед свовї праці вік сам забував про це, 

і саме 1'Оді йоro оповідання та пові'СТВ! дістають ІІа 

Jt.IИТЬ овіжїщий подув. 
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ми ділимо :з МирItИМ симпатію для його re
роІв - змарнованих сил, покривджених пок.идь:ків, 

па :хвилину збунтованих у роопуці парИв, що не

xтyIO'l'Ь життям, бо не можуть уже нічого більше 

втРатити серед злиднів. А проте чогось бракує йо

ro оповіданням іповістям, що.сь не дає стежити із 
ОnРЗJВжнім зацікавленням :за :зображеними в них 

Itонфліктами. Бра:кує в них ще того. само.го, що. всім 

nашим дотеперішнім соціяльнпм повістям: цікавих 

()Сіб, що пережили якусь небуденну подію, :зустрі

лися ;j. оохошпrnими пристрастями, мріями або. іде

алами. Тими особами могли бути ті самі :звичайні, 

:маленькі люди, як.им животіння проминавсеред сі

репьROЇ сірини. 3гадайте Дікенса, Фльобера, ТУРІ'е
пєва, Манна... Нам досить однієї усмішки легенько 
~mилених уст, о.дного прижмуреного. о.:ка автора, 

:коли від них паде промінь на далеку перспективу. 

Саме цього Далекого погляду Мирний немає. Нема 

у нього тону, що казав би нтм шукати в ньому 

якоїсь непроявленої риси індивідуальности, що зня

лася пон3!д своїм світом і :залишав нам самим від

читувати йо.го дійсний або уявний :зміст. 

Усі ті :загальні міркування, влучні та пеіре

Rон.ливі, які мав Мирний про "лихо давнє 1';1. сього

-часне" тратили сво.ю силу тільки від того, щО RОІШ 

Jtадто. часто. :залишалися :загальними міркуваншши 

там, де повинні були виступати як живі люди та ї"( 

tooнфлікти. 

Досить прирівняти "Хиба ревуть ВОЛИ ... " та 
,,Повію" хо.ч би 3 на'Й(},]1абшm.m повістя'МИ суча.сних 

МИРIt(lМУ рооімь1tих 1ШсьменнИ1tів, щоб побачити 
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різницю. Навіть така повість а. these як "ВіДРОДЖіШ. 
ня" 'ГоЛСТОТО3ахоплює на{) увесь час ПООДИJlОкиии 

ета!Пами трМеді'Ї героїв, і "иоральний висновок" 
приходить у ній на самому кінці иехані чно, як до· 

дана проповідь, про яку якстій забуваєио. У Мир· 
ІЮГО соціЯ.1ьна тма вмішується в акцію, наче япон

(;ЬІШЙ речитатив, що докищає 'Від себе свої замітки 

3 остраху, що глядачі не зрозуміють, у чому рі'І: 

з чого вона зродила.сь, і до чого прямун. "Jr весь 
ве.JJИ'I\JFЙ талант Мирного йде на те, щоб підтрииати 

нашу увагу повагою проблєми, вJfC01tИМ roнои опо

відання. Та чим є повага проблєми в літературноиу 

творі, що таке його "ВJroOкий тон" супроти КОМПО
зицП, що єдина рішав про нудьгу та зацікавлення?" 

Смертельною хибою коипозиції JI3JШfX соц:їяm,

них повістей є те, що наші автори хотять будувати 

основу' твору на wзі, а не на ПРИ'3бираноиу псих 0-

льоtічному матеріялі. Те, що :Мирний може пози

чити із свого духового життя Чіпці або Христі, не

звича.Йно бідне у порівнянні з тим, ЩО він вклаД<lе 

в повіС1Ь із себе, коли иусить надихати їх ритмом 

Шlі1СНОГО серця та ожпвити власною думкою. 

Пережити в собі тип бунтаря-анархіста, що 

доходить до мі'3антропії внаслідок ступневої ('ВО

люції свого світогляду, було для Мирного таксамо 

важко, як, важко було відкрити якісь нові риси 

у ІІСИХОЛЬОriї повії. 

Прирівняйте якийнебудь тип повії з повістеН 

Золі, (онкурів, Мопасана до того типу, що його ви

вів Мирний. У французів це людина з усіма харю';

теристичними рисами свовї професії, Ї3 наскріз:& 
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своєрitдIrим 1Іідходом до житгя, іншою моpa.1LJIЮ, ш

пmм "жеoroм". :МИРПИ'Й поправді змальовує недолю 
нещасливої зведеної дівЧRНИ, ям не 3Н8JЄ нічого 

про фізіольоГічні п<угре6и, не цїмвитьс.я зовсім 
JIсихольоГівю своїх найбільших ворогів і прияте

mв - предстаВНИІ\ів другого полу; Мирний, що так 

гарно вмів аналізувати людську душу, говорить нам 

зовсім не про тип людини, якиіЙ вибрав собі на пред

мет своїх дослідів. Вся історія ,,3а водою", виведена 

з одного дріБІюго факту, розростається не до вели· 

ЧИНИ трагедії одиниці, як це бував !в ЖИ'ІТЇ, а до 

соціяльної МрТИНИ, що З таким ф3JIi.том малощо 
:мав спільного. Те саме дівться із змарнованим та

лаН'ООм та життввою енерпвю героя в повісти "Хиба 
ревуть ... " Причини, поодинокі етапи занerпаду, 06-
ставини - все ясне як на долоні, але сам тип -
більш механічний вислід На3верхніх сил, ніж ЛІО

дина і'з складною психольоТівю. Мирний не :мав 

у собі багато таких переживань, що міг би був їх 

позичити Чіпці. Там, де він у "Лихих людях" ди
виться на світ, наче крізь мряку, і не вмів відрізни

ти дійсности від мрій, він глибший, цімвішИЙ. 

Пересунені перспективи самого психольогіч

пого підходу ДО письменницької праці рішили про те, 

щи Мирний не створив типів, які жили б досі в на

шій уяві. Іх не можна рівняти 3 типами повістей 

Тургенвва або хоча би rончарова, з типами, що ви· 
ринають перед нами незалежно від того, в якій 1Іірі 

можемо їх назвати харак.теРИСТИЧНlL\І для свовї до

би. Річ не в тому, що Мирний вибрав на своїх ге

роїв людей, 3 ЯЮІМИ ми, інтелігенти, ще й ХХ. BiI{~T 



142 

мало маємо опільного. Фльобер зумисне підmуttУвtmJ 
на своїх героїв малооь:ких, нічим нєзамітних ЛЮk 
ців, майже манек.іни, а проте зумів ЇХ оживити так, 

що мп про них можемо розмовляти Я1t про наших 

зна'Йомих. А чи можна шукатч індивідуально сти 

в тaR.пх обмежених типах як Бувар і Пеltюше або 

наївненькій провінціяJЩЇ Боварі 1 
Дуже нерівно розк.і1адені психольоtічні й фор

мальні елвменти повістей Мирного не в якоюсь ви

пaдKoBoю недостачею IЮмпооиції, яку міг би бун 

виправити його старший брат, ями він був профе· 

сійним R,РИТИ'КОМ. Мирний не вмів перетвориrи со

ціяльного тла повісти на ряд діввих осіб, на Яltусь 

зіндивідуалізовану історію; коли він: змальовув3JВ 

загальний соціяльний стан доби, в якій появився 

Чіш",а, він не відчував уже потреби в і Д т В О Р ІО

В ати цей іоторичний момент у живих образах, 

а попросту переходив до постаті свого героя як до 

прикладу, якИй досить задемонструвати. Його "ре
алізм" мало мав спільного з теорівю і :п.р3і'КтиItою 

француаыtиx реалістів тому, що герої його повістей 

не ставали для нього предметом досліду 3 нооворуш

ним пorлядом психольotа. Він скрізь рооділюв сві

тла й тіні .яR громадсыtий MOPa.nioт, уважа,ючи це
завдання за пайважнimе. 3 погляду мистецької МУ
позиції можна б розтягнутість його повісте'Й поясни

ти занадто довгою і занадто докладною працею над 

подробицями, які не мали сили пронизЛИіВИХ спосте

режень, як мають їх "документи життя" у такому 

розумінні, як відтворювали дійсність овідомі чи не

свідомі реалісти. 



МИХАйЛО СТАРИЦЬНИй 

І 

Постать .як у Тараса Бульби, або в того козака 

ва :картині Рєпіна, що ладен підкрутити вуса на 

радощах, що за чудовий епітет придумав він ДJІЛ 

листа до султана! Справжній запорожець - вда

'leЮ, темпераментом і сво60до;rrюбними ідеями. Те, що 

ЙОТО дужа. головата енергійний вислів обличчя !lІа

JjіТЬ усо6і із предківської козацької СІІ3ДЩИНИу 

поєднане дивним дивом із нахилами інтелігента, 

чулого на нові духові потреби. 

Він -- повен енергії та завзяття, меТJi.ИЙ, то

вариський, здатний до виснажливої праці й забави, 

запальний до нового діла і lІрИ всьому поважному 

підході до життя чуткий на гумор у різНИ'Х його 

RЮЯНсах. Ноли треба - вмів взятись за діло сам 

і не л.якавться залишитись сам-один, то знову згур

тувати людей, заохотити, підтримати своїм па.лом. 

В історії нашої літератури має М. Старицький 

притемнене місце; згадують про його заслуги поета, 

перек..ладача та автора ВCJIItИX пєс, але ті ааслуги 

ані не розмежова;ні, ані не зведені водно для повної 

характеристики його таланту. Старвцький бравсЯ' 
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за все потрохи, відповідно до ВIDlОГ В8.ЖR0ro часу. 

і ще під кінець ЖИТТЯ понаписував чимало повісте й, 

що так і не дочекались появи друком. Доречі: його 
історичні повііСЩ пр:и:з-начені вИItJIЮ1Шо ДЛЯ попу

JIЯРНОГО ВЖИТRу - може й mroaні тільки д,,'"ІЯ заро

бітку - ма;ли ОДНУ ДУЯW цінну npИItМ:ету, ЩО від
різняє їх :від подіБШІ'Х гa.тrицьких уже й сучасних 

спроб: - звичаї козакїІВ, їх одяг, вдача, lІОодинокі 

історичні моменти відтворені таксамо ЖИВО, ЯЕ їХ 

,бачив сам автор, що не шукав за цими подробицями 

по книжках, а знав їх ЯIt Добрий 'знавець рідної 

icropiї. 
Пєси Стариць1WГО, здебільmа, побутові; їх H~· 

легко булоб відріз1ІИТИ від пєс Raрпев:ка Карого та 
Rропивнищького, яКіби ми не знали автора. Ті, до 
яких критика ставилась з якнmйбільшото увМ'ото 

:) огляду на їх суспільну тенденцію, чи так мовити 
іДe<JльоtічнПй підхід, утримались на сцені якнай

коротше, і читати їх теж тепер несила. Д!1ремне 

Стаl'ИЦЬКИЙ пробує у "Не судилось" та в "ОСТ8,нній 
ночі" вводити оооби 3 новими поглядами чи ГО,10СНО 
говорити про соціяльне питання; - ці драматп;ю

пані діяльo:rи не тримаються ані на нових ду~ш.ах, 

ані на ціка,вій дії. Riльканацять пвс Старицького, 

що :ввійшли до репертуару наших мандрівних I'РУП, 

зазнаШf долі популярних видовищ, в яких пуб.лИІ'.а 

ніколи не шукала літературних прИ!Кмет. А проте 

коли з історичної перспективи порівняти з ними ре

пертуар Rарпенка Raporo, треба признати, що М, 

Старицький краще знав сцену і вмів находити сю

жети більше "драматичні", ніж йоro сучасники. 
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Чимало його пвс мав запозиче'НИЙ сюжет: 

"ЧОРНО~ІОрці" від Кухаренка, ,,3а двома зайцями" 
від Нечуя-Левицького, "Крути та не перекручуй" 
від Мирного, "Циганк:а Аза" від Крашевського, "Ой, 
не ходи Грицю" від В. Александрова. ці переріб

ки довели були аж до славного процесу, в якому 

літературознавці мали П'Рилю~но рішити, чи Стариць

кий не прогрішився пляГїятом. Рішення, що Ста

РИЦЬІ\ИЙ обрО'бив сюжет наново самостійно, далО' 

пра.во вважати НПр. пвсу "Ой, не ходи Грицю" бо

дай наполовину за річ Старицького, але не поста.

вило більшости перероблених ним пве на той рїшшь, 

на шшй вони заслуговували з погляду ево.лкщїї ;:за

собів нашого театру. 

ІЦщо СіВЮЇ ориГїнальности сюжетів то відо

мо, що ::{рюraтурtи різних епох брали їх живцем із 

чужих джерел. Сюжет новелі чи повісти переробле

ний на сцену давав майже завсіди новий твір; те, 

що повістяр передав описом, характеристикою осіб 

і .crіРИІЮЮ, дра.маТУРІ' мусить перетворити ча дjю; 

навіть діяльоtів не можна 3 повіеrn переносити на 

сцену тому, що суть драматичноїакцїї в поотупне

вііі: розвязці КОНФ,lІікту, у вsавмШІах діввих осіб, 

переданих відповідною їх появою на сцені, і тим 

дія.--тьОІ'ом, що зает;упає їх характеристику. 

Старицький ішов за вірним інсТИН'Ктом до

брого знавця сцени, коли не силкувавсіЯ сам приду

MyBaTи тем для пєси, а брав їх від інших, зосере

ДИВШИ СВОЮ працю на тому, що мо.жна б назвати 

"Драматичними пружинами" . 3 цього погляду дра-
1fa ,.ой, не ходи Грицю" ма,lІа під його рукою успіх 

10 
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не випаДІЮВИЙ. Перед ним і після НЬОl'О, починаючи 

від "славного" князя Шаховського, неодин пробувruв 
використати мотив цієї популярної народньої пісні 

і всі такі спроби :кі'Нчали!Сь приміТИ!Вним вид(}ви
щем. 'Ге, Щ(} такої перерібки СтаРИЦЬІ"ОГО не зважу
вались у нас прирів'Нювати до "поважних" пєс (без 
опівів, roшша і горілки), мало свою ПРИЧИНУ в не
ві:рному поrляді на суть драматичноrо твору. У часі, 

як Старицький із Тобілевичем і Кропивницьким 

піІ{ЛУВались за новий репертуар для народнього те

атру, націона.Jьні та соціЯ,'ІЬні витання RИСУ'Ва.лись 

на порший плян перед письменником-rромадянино~r. 

Театр, що майже єДИНИй обдурюва,в ЦС'Н3УРУ, ставав 

трибуною свободолюбних ідей, і драматурr, що вмів 

ці іДАЇ ВІІлести в діЮІЬО( або прш,,;шсти до оооби 

шюїх героїв, робив майже революційне діло. Україн

ська публика, що приходила до театру, була дуже 

враЖJПша на такі соціяльні натяки, і письменпика 

вважали за свого проводатора та пробудника. Ясно, 

що проповідувані із сцени погляди 'були для автора, 

неначе синтезою його ПРоси, її ці.л.лю. Та.юrй підхіл; 

дооцїІШИ пєс був психольоІ"ічно фальшивий. HasiTI> 
найкращоrо промовця ніхто не хоче 'Слухати кілька 

разів, К(),,'ІИ знаєщ що він повт(}рятимс ту саму про

мову або відомі нам ДУМІ\.И; з'атс ліричну поеаію, 

що на перший погляд "не має в собі нічого І{рім 

rарних слів", MOORHa слухати десятки разів j в ін

терпретації кож.ноrо новоro артиста вона може на

Gрати нової приваби. 

Усі пєси, побудовані на ,,'НОВИХ соція,льних 

думках", на.лежали в нас до тенденційних, себто 
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ідея не БУJІа в них ВИССІідо~{ драматичного вражін

ня, а хотіла це вражіння заступити. RpiM цьоro ці 
пові соціяльні ду~rки тратили свою притяжливу 

силу із хви,;пшою, ІИШI: громадянин чув їх скрізь: 

у товариських гутірІ-tах, на засіданнях і читав у пу

(jліцистичних статтях. Виринає питан'Ня: чи ті пєси 

із світової .;:rітератури, що не поеТi:lірілись, MНJnТЬ 

якісь інші, вищі, більше загальнолюдські ідеї'? І так, 

і ні; у них відосередна еила йде із зовсім iнmoro 

відношення автора до виБР1ногосюжету. Rоли "!ІJ.!И

рівняє~ю "Ой, не ходи Грицю" із пєсами буцім-то 

"іДe<:J,1ьоГічними", можемо зрозуміти у чому пере

вага навіть звичайної барвистої історії, ТІ:.О межує 

із популярною криміна.1JЬНОЮ драмою. Тша собі 

звичайна людська тема заздрощів не спонукує тут 

автора до ніяких міркувань про кохання, вірніеть, 

зраду, ролю ПРИ1ІІадку !в житті людини. Інтриtа, 
що стає причиною траtедії, хвилює нас тому, що 

хід дії може кожної хвилини повернутись в інший 

бік, для нас і для дієвих осіб несподіваний. Драма

турт' виводить перед нами добре зарисовані поотаті, 

38,вязує ВУ30Л іятриtи і наче б то залишав різні 

його кінчИRМ в руках р1з'НИх осіб: нехай тягнуть, 

8It і куди хто може. Одна із рис притаманних уся

кій TpareAiї та, що в ній могральна сила одиниці, 

т. зв. З0кільні сили обставин або сліпого припадку 

нерівномірно пороокладані, зовcriм, як у житті. 

Спроба др3Jматурtа зр1'Вноважити ці сили - йде 
8 тому напрямку, щоб показати нам психольоtію 
діЄВИХ осіб підчас Їх боротьби із влаепими вагання

ІІИ, ворогами, ударами долі чи слі.пим припадко~{, 
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у "Циганці Азі", 3 якої Старицький робить наШJ' 
"Kap~IeH", теж уміє віlН рообудити траrічне вражін
ня цією гр(;}Ю нерівних, випадкових сил і пєса, хоч 

має, як "Гриць" ноодну акцеоорію сентиментального 
НИДОВИІца, аав:дячує своє вражіння наскрізь люд

ським сильним переживаюІЯМ. У цих моментах рі

шає безпосередня біольоtiчна сила СтарицькогО', що 
вмів відчувати сильні пристрruсти 3 усіма І\.Онтра

ста,ми ЖИТТЯ. Та ЦЯ сила не помагає йому розплу

тувати складні соціяльні питання, ані ставити їх 

як драматичну пробшщу; для цього треба б бу:то 

відрізЮ1ТИ проблєми від звичайних попудярних ду

МОК під рукою, без глибини, без нюя'Нс,ів, беs тіє] 

різногра.нности, що за кожним явищем життя ба

чить іншу людину і за кожною .людиною інше розу

міння житя. Там, де Старицький пробує дати дра

матичну історич,ну поему, він хапається аа псевда

клясичний патос; йога народні водевіллі (3 горі.л

:кою, гопаком і сватанням) - цікавіші. 

ІІІ 

у поезії Старицький нерівний. Він має неба

гaтy уяву, як 'На поета, і важко йому найти нові 

теми, навіть нові порівняння. 

Його інтимна .лірика не має досить нових інди
Відуаль'Них тонів і громадсь:кі теми зведені в 'Ньаго 

да занадта за,га.1:ЬНИХ настро]в. 

І те, ща павтарюється в наших поетів чи не 

досі, нахадимо вже у Старицького ліриці ПOlR.JIаде-
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не одне норуч одного: тут наскрізь дек.аде'Нтська 

особиста мелянхолія, там юнацький пал із вірою 
В національну перемогу. Особисті почува'ННя та 
обра31Ш природи немов би пробували перемогти не

зясований сум 3 приводу якоїеь-там дівчини, 3~Й

ПИТИ відомий нам рідний краєвид, що настроює 

поета 'На занадто простий сентимент. Тут та там від

чуваємо нама,гання найти новий підхід до цих тем. 

у Старицького помітний вплив европейської поезії. 

І коли поодинокі його речі не мають досить ситІ, 

пm() струснути нами, находимо в них ян:би натяк, 

в якому напря~шу треба шукати нових поетичних 

l~ражінь. Його не задовольняє СJІОВНИК народньої 
}'ЮВИ, го,:ююю той, що вже ошліфовaJIИ'Й легкою на

r-одньою строфою, так і проситься, щоб брати з ньо-

1'() готові звороти. Ста,рицький хоче набтmити свою 

ПОО3Їю ,'ю інтеліrентської мови, що мусить бути 

я;н'рніша і більше абстрак.тна, ніж нароvщя й му

сть мати у свому запасі чимало нових мів, народ

ній непотрібних, бо їм не відпооідають у просто

JIЮдина віД;ІТоо'Їдні аата,пьні поняття. Старицький не 

вагається творити нових c:riB і зрікатися занадто 

легкої ро;зспі,ваности R КОРИСТЬ ШЄ'рсткої, але ще

иентованої строфи. 

:Коли прwpівнюємо 'Оригінали r ете, Байрона, 

Пушкіна, .лєрм'Онт'Ова, МJцкевича із перекладами 

Старицьког'О, то маємо спершу вражіння, буцім-то 

перекладач пробував занадто насильно вбгати 

у строфу 3а'Надто багато нових слів і 31J30Ротів; але 
це вражіння вертається повсякчас і при найкра

щих перек.ладах, коли маємо перед очима чужого 
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поета, якого ми звикли читати в ориrіналі; ми за-· 
буваємо тоді, щО' і в ЦЬО'МУ ориrіналі є теж сила· 
силенна таких слів і метафор, які ми з погляду' 

пізнішого розвитку мови, віршобу:дО'ви та естетики 
осудили б як illшир06лені, незуга,рні та штучні .. 
Нема еумніву, що НєкрасО'в і СирокО'мля краще вда· 
ються в перекладі Старицькому, ніж Гайне; наша 
народня мова багата на епітети та назви із сіль-· 
ського п'Обуту, :не все може у свО'їх вироблених зраз
ках нарО'дньої поезії, передати нюянси переживань 

модерного інтеліrента, fO.1JOBHO' іронії та сарка;зму, 

у чому так любувався автор "Книги пісень". 
Як перекладач "Гамлвта" має він 'Окрему, ве

лику заCJ1УГУ. Вибір цьогО' ШекспіровО'го архИ"ГВО'ру 

ВКа3ує і на лі'Гера~трний смак Старицького, і на ті 
широк.і перспективи, як)і він хотів УКа3ати україн

ськ'Ому письменству. ВІОтив Шекспіра на драма
тичну техніку Старицького міг теж зробити своє; 

відч'уВ3.ІВ 3JBTO'P перерібки "Гриця", щО' в пєсі голов· 
на річ - драматична інтриrа та типи. У перекладі 
"Гам лєта" , що може стати у нас підставою для да.ль. 
ших сучасніших перекла,ців, находимО' О'дну велику' 

npикмету: СтарицькИ'Й етарається передавати фразе. 

ольоrію - :на Щ'О така багата аm'лі'Йська мОІВа, -
нашими ориrінальпими '3ворота.ми, і окрізь, ле' 

Шекспір черпа.є ПOlВними пригорщамиз наРО'JЩЬО'У 
мО'ви, маємО' і в перекладі Старицького вражіння' 

П сві,ж,ости. 

Ці:каве те, що навіть при звичайних мотивах 
поезії СтарицькО'ro, здебільmа забуваємо за тему, 
заняті самим ТВОРИВО'М, яким користується поет. 
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щюб'уЮЧИ відійти від народньої мельодії. Навіть там, 
де ця )fеаьодія аа.ЛІlIlається, він порушує її С_10ВilМИ 

витворонюш за народнімзра3ІЩМ - часто і чисто
на1родні)ш, иа.JО відомими - а,чо 3 думкою про їх 
плястиr'у. Енергійна пО'става до життя Проявляєть
ся у СтаРИЦЬІ-;ОГО но n помиках, що так частО' зву
чать театра:ІЬНЮ[ патосом, ,10ГКО доступним д.Ля 

кра,сно- і гучномовців; Старицький пробує за.мінити 

занадто роа,lивні дієслівні рими - імеН'НикОіВИМИ 

і .1юбить і~НШНИЮІ 60;3 тих закінчень, що вказують 

на ЇХ 'JВЯ'JОlt із .lією 00:1 ,,-оння" ,,-ання" ,,-іння", 

3 гострюш обриса.ми, наче матеріяльні предмети. 

у нього першого :1 наших ІІоетів находимо тенден

цію творити короткі слова, що наче б утратили за

надто довгий павиний хвіlСТ, непридатний до бою; 

є тут: "згин", "опал" "хіть", " 3 гад" , "схов", " нуд " , 
"храп", "вбір", "над;их", "загар", "загуб", "причал", 
"роз]}іст", " 3ШКУТ" , "RR3!ra", "прорва", "спочин", 
3 яких НЄОд'Не взяте із наро\цньої скарбниці, дістає 
З0всім нового значіння. :КОЛИ Старицьки:й :каже про 

"с.х'овні ДУМИ", ",спї'знілу вечерю", "погорде чоло", 

"Х<ВІІЛЯВИЙ серпruно:к", "ХВИЛИННУ страту", "темрявий 
гай", нудлИ1ВУ землю", "неомірну тyry" , "загійне 

зілля" "мандрівну душу" або вживає фОРМИ "скри

ляти духа", "О'просвітити дітей", "змутнити шкло" 
ТО йдо він :майже завсіди за духом нашої мови, що 

втікає від преважких дієприкметникових форм на 

,,-учий" та "аючий" ... 
Старицький перш:и:й як пост створИ1В власну 

ля (юраторію, де TBOPJI1В слооа: :3 іменників - діє·с.JО

ва (мара - маріти, аркан - поарЮ1JIУТИ, струна --
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наструнитися, дуриан - дурманити, кри.:ш. 

скрилити), 3 іменmшів - прикметНИR.И: (погорда -
ПОl'ордий, мова - бе3мовий, TPYMIrO - ТРУМНИЙ, 

друг - ДРУЖИЙ, темрява - теМРЯВИЙ, чума -
чумний), 3 дієслів -- іменники та прислівники: 

(схилитися - схил, схи.лком), із ПРИRметниКів -
дієслова: брудний - бруднити, мутюfЙ - мутни

ТИСЯ, проворний - СПРОіВорити), 3 ПРИі\.метників -
іменники: (знадний - знада, придобюІ'Й -- нридо

ба, бе3ПOlpадний - безпора,да, заласний - заласся, 

недба.лИЙ - недба.ттєць, ТЯЖІШЙ - тяжа), 3 прислів
НИItів - прикметники: (заздро - 3а3дрий, около -
окольний), 3 дієслів - прикметники та іменники: 

(зва:житися - зважний, згинути - 3ГИН, спалати

слаJ1, пронизувати -- про.ни33Я, ринути - рин, 

лрипоясати - припояс), 3 дтїєслів - прис.тrіR1ПШП: 

(схилитися - схил:ком). 

На літературній мові Старицького заважи.:\О 

чимало те, що він нrupwцrnся на Полтавщині, жив 

довго на Поділлі та ще довше у Києві і RІІ.;ШВИ на

родньої мови 3 цих земе:ль він пробуnaв поєднати 
у своїй праці. В ЙОГО поозїї замітне те, що він оми

Haє дієслів'НИх РИ1М таких поширених у народній 

поезії і залюбки заступає їх іменниками; цей засіб 

може папів несвідомий, нмав його поезії нераз енер

tійнorо тону навіть тоді, як сам мотив поеми буває 

<:ентимента.лыfий. Не для самої .ліценції поетіка 

а свідОіМО наголошує Старицький нераз слова не ТаЕ., 

як нам видається прави.ЛЬНО; ці його наго.nоси Чil

·сто n.лижчі до наших сучасних поглядів, ніж до 
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наструнитися, дурман - дурманити, :кри.;ш. -
окрилити), з іменників - прикмет:ники: (поroрда -
ПОl'ордий, мова - 003мовий, ТPYMJ{O - трумний, 

ДРУl' - дружий, темрява - темрявий, чума -
чумний), з дієслів -- іменники та прис.лівники: 

(схилитися - схил, схилком), із прикметників -
дієслова: брудний - бруднити, мутний - мутни

ТИ'CJI, проворний - СПрОіВорити), з ПРИR.метників -
іменники: (зна:дний - знада, придооюl'Й -- нридо

ба, безпорадний - безпора,.ТJ;а, заласний - ааJrа.сся, 

недба.і1ИЙ - недба.тrець, тяжкий - тяжа), 'з прислів

ників - прикметники: (заздро - За3дрий, около

окольний), з діЄСJІЇВ - прикметники та іменники: 

(зважитися - зва.жний, згинути - згин, спалати

опал, пронизувати -- Пр0н:и3зя, ринути - рип, 

припоясати - припояс), з щємів - ПРИС;'Іів1ППШ: 

(схилитися - СХИJШом). 

На літературній мою Отариць:кого заваЖИ.l0 

чима.тrо те, що він нilJlюIди'вся на Полтавщині, жив 

ДОВГО на Подішлі та ще довше у Києві і ВIlJПІВИ на

родньої мови 3 цих земель він пробував поєднати 
у ClВоїй праці. В його поооії замітне те, що він оми

Haє дієслівІНИХ рИ1М таких попmpeних у народній 

поезії і залюбки заступає їх іменНИ'КаМИ; цей зас.іб 

може капів несвідомий, н;адає його поезії нераз еІООр

пйного тону навіть тоді, як СаМ мотив поеми буває 
~нтимента.льНИ'Й. Не для самої ,ліценції поотіка 

а свідОіМО наro.тrошує Отари:цький нераз c.тroвa не так" 

як 'нам видається прamильно,; ці його наго.поеи чit

'СТО ближчі до наших сучасних поглядів, ніж до 
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ЙОГО доби, коли на них ДИВИЛИСЬ як на чудернацьІ~і 

прИМХИ. 

Великий запас нових мів уведених СтаРИЦf,

"ИМ до поезії був для нього органічною потребою 
і відповідав дійСНИМ вимогам Р03витку рідної поезії. 

Вплив великих чужиюшх поетів заВaJRИВ тут чи

w:ало і Старицький випередwв змагання нашої но

віТНЬОЇ поезії, щоб використовувати не тіЛЬКИ МОВ

ии:к рідної МОВИ, аж' і s{'іа.га,чувати його новотвора

_И, без огляду на те, чи вони дивуватwмуть читаЧ;l. 

Усі перerшади' Старицького Ц~ трж сміливі, 

справді самостійИ'і спроБИ, щоб чужинні твори 

іtукра:їнізувати" 

АУха нашої МОВИ. 

перетворювати відповідно ДО 



І~АРПЕНКО КАРИй 

І 

3дорова, сильна людина, вдоволена життям. 

що вмів боротись із ним та брати з нього те, що 

ті.1JЬІtи можна. Любить працюва,ти від надміру фі

зичних сил, призбирanиx у здоровенному орrаЮЗМі, 
любить лад, добре обдуману працю, але рооумів теж 

чужі великі пориви. Добросердий, ПOlВНИИ спочу. 

тшrвости для чужої не:долі, із щирим українсь:к.им 

г')тмором, із у·сіма звич:ками хлібороба, закоханого 

~' праці на землі та у природі. 

AETOp~ Ніхто не повірив би. ТОЙ своорід'НИЙ ТИ!ІІ 

ма:ндрівного а:к.тора, якоro не знав, здавться, ніодин 

край поза УRраїНОЮ: аЕТОР звязаюгй ЯRнайті'С-нїше 
з оореlдовищем, дЛЯ якого грав й серед якого хотів би 

залишитися я:к.наЙдовше, щоб жити йоro життям. 

Людина - праRтична, із здоровим рооумом:, З обсер

ваційним хистом спостерігача, ВРaжJIИlВого на недо

стачі реального життя, працюв над RОЖНОЮ пвсою 

з надумою, совісно, більше з рутиною театрального 

ПРaRтика, ніж із уяпюю поета. Підходить до ·оооїх 

тем із !Вироб.lIе.н:оІО думкою палкого еуооільното діяqа,. 

я:к.ого вражають передовсім суопільні болячки. 



155 

у цьому помагае йому подекуди гумор із сильним 

сатиричнимЩLХИЛОМ; - усе ж це не той гумор, щО' 

сміхом розряджуе нащмір життєвої енврtії, прио:к.ае 

іскрами дотепу, здіймаеться в небо, як той бальон, 
щоб із ньоro глянути на слабощі малих людей -
це не ГУ!lЮР Сервантеса, Шекспіра, Молієра, Гого,тя, 
а свідоме висмівання СУСіпільних хиб громадським 

діячем, який хоче вразити свого ворога в болюче 

місце. Коли І-( Н:арий у гурті друзів жартував та 

оповідшв анеіКДОТИ, rв нього було батаrrо більше того 

прироДного йому, справжньою гумору; коли виlВО

див на сцені свої діеві осООи - перед НИМ стояла 

ріш-у-раз поважна Щ)ОІВідна думка, якій він служив, 

і ТОДіі його гумор поважнішав,сумніmав. 

ІІ 

Карпенко Карий - людина практичного жит

тя, і тоді, коли він на поліційні й службі, і тоді. 

коли як. драматурt, постачав песи для рідлorо те

атру. Літературні вплИ!Ви йдуть до нього не з ЕНИ

жок, а 3 театру, як.им за.хоплюетьоя змалку. Свої 

сюжети бере він ООзпосере.дньо із власного досвіду 

та 3 оповідань живих людей, маючи перед очима дов. 

гий ряд осіб, що ЇХ ДІОВОДИЛОСЬ йому зустрічати 

у своїх двох рі,ших професіях. 

Він сrвідQlМИЙ недоста.ч, що їх мав наш чисто 

побутовий театр, і він хотів би його відсвіжити но

вими тема,ми та ТИ!шtми. Але воно нелегко. "Безта

ланна", "НаЙМИЧЕа", "Батькова казка" - наче 
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персдраиаТИЗ0вані оповідання 3 мотивами, в яких 

глядач аж надто добре знає і провідну думку й на

стрій. Автор "Бондарівни", "Лихої іскри", "Понад 
. Дніпром" із великим зусиллям пробує погодити 

еТНО1'рафізм із драматичною акцією, і не завсіди 

має перевагу над популярними водевілями, щО ПG

реривають акцію в якій небудь хвилині для барви

стої картини TaHЦUв і співів. 

"Чума;ки" - дуже добрі 3 ПОГJIЯДУ композиції 
зал:mпають і досі вра.жіlННЯ природної побутової кар

тини. Ta.c\f, де Карпенко Карий пробує надолужити 

історичним матеріялом, як. у "Оаві Чалім" та "Ган
Д3і", він дають нераз вірну хараК11е,РИСТИКУ доби, 

одну-дві сильні драматичні сцени, але не дасть БОлі 

своїй уяві, щоб показати нам кооаків у новому сві

тлі. Драма.тичниЙ ВУЗ0Л не полонює H8JC перипетїя
ми героїв, тільки сям-там заблиснуть патетичні міс

ця в MOНOJIьorax чи діяльогах героїв. 

Карпенко Карий першИЙ у нас творить типи --
свідомо, як добрий зншвець театру, який xoQe дати 
артистам цiIVaJВi ролі. Найкращі ТШІИ виходять 

у нього там, де він змальовує людей хапких на гріш, 

жадних багатства та почести й таких, що зупини

лИ'сь У жИТ'l1i наniв дорозі, непевні, чи ВаірТ далі йти 

і чи життя взагалі має якийсь ГЛу3Д. У цих випад

ках він надихув їх своїм гірким досвідом урядовця 

та громадянина, що надивився на ви'3иск слабших, 

і шюьмеНIIИRa-артиста, що думає про особисТ'е ща

стя. 

Найкраще пєса виходить у Карпенка Карого 

тоді, коли він, як добрий практик,бере сюжет і РО3-
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роБЛЮ6 його технічно, залишаючи глядача в сумні

вах, яку IIРОіВідиу думку автор веде почер8'3 дію. 

БаЙДУ'ІЩ чи побачивши на сцені глитая, ошуканця 
або чванькуватого багатія, ми занадто скоро зясо

~YЄMO свое від.ношення до діевих о{)іб на сцені -
"Мартин Боруля" цікавить нас найбільше там, де 
автор забув в його уста >Вкласти "ое:нтенціГ' про 

ОВОЮ долю і світ. У песах із надто вира,зно прове

деною тенденціею деві осО'би знебарвлені, вчинки 

їх змеха:нізовані. Зовсім так само, як дивлячись на 

різні типи "глитаїв абож павуків" :Кропивницького 

і перед прm\Лада~fИ ганебного визис,RУ на рідній 

зем,пі У lLарпенк.а Карого, ми ПОВТО'ряемо собі за

I:LaДТО ПРОСТ'У ДУМІ{У: "Ось де наші вО'роги, ось куди 
може завести руїнницька господарка таких галапа

бів, що обсі~'ІИ наше громадське життя". ТимчаіСОМ 

(Шла песи не в таких загальних висновках, а у кон

фліктах, плетиво яких мусить охоплювати в одна-

1Wвій ~Iipi пroихольоtічну проблему і всю будову 

сценічної дії із входами і виходами дієвих осіб. 

Побутово-історичні пєсп Ка:рпеющ КарогО' ви

КЛИР;уЮТЬ у нас тільки поодинО'кими своїми сцепа-

1m вран.іння, що, мО'вляв, звичайна народия тра

(єдія або оперета могла б діста:ти новий напрямок. 

у П6сах із громадськО'ю тенденцією на тему вик.ори
стовування с.лабших сильнішими, найкраще ВИХ:О

А.ять ті типи, щО' дають артистові нагоду захопити 

rлядача грою так, щоб він забув за опрощениtі 

пjдxід до драматичної акції. Без огляду на орш"j

иальність Карпенка Карого в доборі типів, яких він 

брав із rа.лерії своїх знайомих, без огляду на ясно 
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намічені ним теми - він занадто нагадув нам 

ОстровськО'го, а не може пО'зичити в НЬОl'О тО'го, чо-

1'0 ніо:цин дра,матур! взяти від другого не МOORе 

драматичного нерву. 

ІІІ 

Пвса це черга вчинків і слів, якими дієві осо

би реа!ують на овов середовище - на вчинки і сло

ва інших осіб, з якими чомусь на корoтюrй чи дов

ІШіЙ час зВ'язала їх доля. Взаємини драматичних 

осіб це яюrйюь момент із їх життя, здeбdльша ВИЙ

няткова ситуація, що кидав овітло на їх Бдачу, 

СПОНУІ~ув до небуденних учинків. Навіть то:ді, коли 

драма ТУРІ' пок.азув нам своїх героїв такими, якими 

вони в ,,3ItВСіди", він мусить вибирати ХВПЛИІПІ 

якоїсь особливої їх реакції, хоч і природної, а не 

щоденної. ДОІбр,а пвса це цікаві люди в цікавих си

туащіях, виведені пе.ред нами так, щоб ми могли 

пере;:rшвати їх конфлікт із психольotічною HaTyroIO. 
Карпенко Карий, повторяючи за Островським 

деякі те.ми, заповнює чисто побутQlВИ'М елємеНТО"'1 

прогалину двох найважнішпх елєментів CBoro ре

пертуару: цікавих типів і цішших конфліктів. Те, 

що він уміє вязати акцію рівно відміренпми від

'Ступами входів і виходів дієвих осіб, можна назвати 

"технікою" у вузькому розумінні. 3 1сторії театру 
знавмо, що єдине, що виправдує в очах глядача 

зовсім несподіRа.:ні зміни на сце:ні, це - внутрішня 

.льоrіка виведеної дії - пспхольо!ії repOЇB і умов, 

"ооред яких вони опинились. 
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Велик,і КРИТИІШ, сучасні Островському, не ща

дили йому ДOI~opiB, навіть коли вишукували в його 

пвсах ідеї блиsькі до тодішніх cryспільних течій. До

бролюбов найшов у його пєсах і протест народньої 

СИЛИ проти безsаконности і висунені до:магання люд

сько] пошани в імені "прав людини". Із. ПОГ;IНД.v та

:КИХ загальних ідей у добі пєс Чехова, Островського 

ПрИ31ra.ли переста;рі,лим побутовим письмешпшом, 

8. тимчасом - він і досі найсильніша підстава ро

сійського "клясичного" репертуару. 

Н:11іРПСІШО І{арийміг би теж не схо:цити а на

шої сцени як побутовий письменник, але він різ

ниться від Островського одною ОСНОІВною рисою: він 

не такий психольоr, не так sачrпаєза людську Д~'

шу. 3ДНlвалось би: Островський та:к,ийсами'Й реа.піст, 

:н:к f;'арпенко Карий, і коли брати його пєси за сю
жетами, то неодну найдемо спі,1ЬНУ 3 К. Карим. 
"Буря", "Бідна. наречена", "Не у СВО'Ї сані не сідай", 
"Дохідне місце", "Скажені гроші", "Важкі дні", 
"На сміливім становищі", "Беsприданиця" - акція 
всіх цих пєс кружляє довкола 30,'ІОТОГО тельця. 1з пів 

'Сотні пєс Островського, більша ПОЛО'Вlffiа це пред

<JТruвюши купецтва, тієї 'нової буржуазії, що зай

мала поволі місце соціяльно відсуваного д:ворянства. 

Головний рушій життя цієї ЮІЯси - жажда гроша; 

rpіпІ родить гордощі, насо.лоду життя цих скоро

багатьків, а при цьому стає ПРИЧИНОЮ їх траіедіЙ. 

Оця суспільна ідея заХ{)IJIила теж КарпеНR.а Карого 

'ТаК, щО він проводить її почереs сцену, наче НОВО

аідкриту правду. А те, що в Островського трима.r. 

всю акцію й за.лишає піс.ля ПЄСИ вражіння життєвої 



160 

правди: СТИХlИна, необчислешrа сила дієвих осіб. 

в Карпенка Карого саме зведене до льotічної роз

ВЯЗRИ, без динамічної шитруги. 

Нема в Карпенка Ка,рого, як в OCTPOBCЬKO'l.'O~ 
зудару почувань і 'reмпераментїв усупереч усякій 

.7ІЬОІіці. Хоч одяги на дієвих особах пвс Островсько

ГО приrналежні до. якоїсь 0значеної доби ra oepe:~o
вища, ці дівві особи живуть присrrрастями та пори

ва мл, які вони беруть із безпосередньої жаги життя. 

}{арпенко Карий занадто поміркова'НИЙ, щоб від

чувати таку жагу. Ко.ли в "СУf:;ті" та "Житейському 
морі" він пробув передати траr'едію, що близью)' йо

го душі а,ртиста, йому важко докомпонуваrи ЇЇ, ПРО

довжуючи своє переживання уявою, і наЙСII.;тьні

ШЮІ мотивом пвси заЛИ'ІІІавться Jlіричне ~іJ,ХШННЛ 

3'1 втраченим чи мр.іяНИ1М щастям. Таким робом фі

.:Іьософія життя находить свій вислів у "техніцГ -
~неси.1JеніЙ, бе~ драматичної пружини. 

ІУ 

Чп не треба б повторити таку очевидну рі 'І, щО' 

'успіхи Ка:рпенка Ка.рого та його зас.луги у спробі 

.заступити самі побутові к.а,ртини ПСИХОЛЬОr'ічними 

те~ra.\П1? Ко.ли з його 18 пвс, хоч пять мож',е втрима
тись на сцені - КОЖIfа з них може дати артистам 

і РСjШІ'серам нагоду добути з них те, про що мріяв 

автор, КО.JIИ са,м грав на сцені: щоб деякі створені 

НЮ! типи Rидава.лись такими живими, як він їх анав 

і бачив у своїй уяві. 
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А проте всі недостачі Bemrкoгo зусилля Кар

пеlіІШ Карого та всі йorо JlC.nїХИ зв.язані ще з нШІІИ'М 
народнім теаl'РОМ, наскрізь своєрідним - дар.ма шо 
за мало загальнолюдським. Наш народ:н:ій театр за
довольняє нашу у.яву прикметами своєрідної поезії, 

яку можна вплітати для піlДТРИМУ дра.маТИ'Чної 

акції. Один із великиrx: ус!Піхі!в такого театру в тому, 
ЩО він переплітає траІ'едіюз комедією, навіть опе

реткою, наче 011ВОРЮЮЧИ оману, що в дійсному ЖІН

ті теж такюамо сльози йдуть поруч усмішок, похо

рони за танцями чи перед ними. Коли перейти по

дрібно ввесь репертуар цього театру, можна поба-· 

чити, ЩО в ньому є ютові ТИ'ПИ, паче в commedia 
dell'arte - нас.R.р1зь умовні, виrrворені не мпс.тець-· 

:&ОЮ уявою, а ехема;ми народницького сентимента

.лізму. Ми відходимо щораз далі від псиrx:о.льоІ'ії цих 

ТИіІІів і психольогії тих, що захоплювались ними, 

переконані в Їх реальній правді. ТаКИ'й театр потре· 

бує обнови не тому, що ми маємо тепер ПQIВі духові 

"інте.ліІ'еНТСЬІ{і" потреби, а тому, що вже тоді, коли 

він зродився - заступав нам твори І'еніяльних дра

матургів із пристрастями та ідеями, які мають досі 

силу перетворюватись :аа сцem, - ТВОІризанадто 

Д3.lІекі від нашо'Го Жи'ГТя. 

Ми :Jа6у;ваюю, ЩО вели.кі европейські .літера

тури мають два ОІ\.ремі роди театру: інтеліІ'еНТСЬRИЙ 

у .літературніЙ мові і на;родній, у різних говорах. 

Цей народній театр, без веmш.И'Х ідей і складних 

проблєм, заспокоює уяву mrжчих верс.ТОІВ, часто 

тільки народню масу чаc.тmm якоїсь території. Ми, 

теперішні інте.ліІ'енти, відійшли від свого народньо-

11 
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го Т0а. тру й не 3іЮвоїли ообі европейськоro, де l'ерої 

ама,гаються із ЧИСТО психольоrічв:ими конфлі:к:г'а,ми, 

нсаа;rежно від середовища й умов, а яких ці кон

ф,тіІ~ТИ виросли. 

Карпенко ІшрИй відчув, що треба до нашого 

театру 'Впровадити предстаВІІИКів іщr іншої К.1ЯСИ 

поза селянською, Jlюдей 3 новими СУСІІіJlЬНИМИ по
требами, одначе коли ,вJШОДИ'В їх на щепі, то хотів 

звязувати їХ КОНЧР :3 якимсь tоція,;rьним процесом, 

наче 6 вони мали тільки !Вказувати на цей процес. 
Те, що він намічував собі програмово, не мало сили 

ні прикладу для заm.льної ооціяльної теорії, ні жи

вучости траrічв:ого конфлікту, ЯКИЙ аахоплюв нас 

'своєю наскрізь .1JЮДСЬКОЮ сторimtOю - опільними 

переживання ми :3 напшм:и. ті переж.ивання ми пере

тrосимо "j' МІІстrцько:му творі уявою на характери та 

ситуації, що можуть не м'ати нічого спільного а на

шою вдачею й нашии ПОГ.1Jядом на життя: - СИv'Іа 

драматурrа в тому, щоб розбурхав цю нашу уяву 

та розбудив у нас почуваіН'НЯ, про які ми сами нє, 

3Н1али. 

Пвса, чи не вдиний .lJіТ'ературниЙ жанр щодо 

якого нruЙбільше авторитетним КРИ'ТИl{ОМ в авДИ'ТО

-рія - маса глядачів. що не анав нічого про теорію 

драми, ані не приходить до театру із високими .1Ііте

·ратурними. критеріями. Ця маса стверджув. що біль

шіС'ТЬ пвс Карпе'IfКа Карого не може вже втрима

тись на 'с-цені. Можна поя'снити це явище просто 

і складнїшЕ'. Попросту найкращ(' оказати, що пвси 

ді втрати.тrи чимало на своїй ак~-а.ЛЬНОСТИ і вже не

цікаmі, - СКЛlщніmе було б 3yпи:н:mrи!CЬ на їх психо-
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льOl'іЧНОМ,У М'ilтсріЯJJі. І{арпентю Карий занадто часто 
Вltлащн: в уста евоїх діє:вих осіб загальні дуМItи про 
людське щастя та суопі.1ІЬне .1ІИХО так, немов :би ни

МИ виновнюва,в їх духовий зміст. Саме цей "аміст" 
прОЯВ.1Іяв НRЙ'СИ.1Іьніше 30ВОім неглибоке РО3УМШня 
життя. Драматург не му'сить давати відповіді на ви

ведені :конф.1Іікти й найкраще роБИТЬ, l\ОШІ малим 

людям ІЮ дозвО'.'\ЯЄ ГОВОРИТИ на. висor;і теми, якщо 

не бажав ЇХ осмішити. Д.1Ія Карпенка Карого життя 
було надто простою соція.iJЬНОЮ несправеД.JIивістю, 

j він хотів :кожну ШОДСЬІ\У траІ'едію на тему заведе

НО'Ю щастя довеСТИ до ПОС,;l'ідовного "значіIННЯ". Як
би дієві особи траrєдііі }Ш;lИ час передумувати СВОЇ 

nоста,нови, ЯЕ фільософи - не ·було6 ніодної тра

І'едїї. 3удар 'Намірів, мрій і воді із непередбаченими 

СИ.1Іами - ось причина наЙбі.1ІЬШИХ траr'едій ЗOlВСім 

людських і ,.ттркролпИ'Х": їх не тrеба роояснювa/fИ. 

а зма.пьовувати. Є 'R •• Сувті" та "Житейському морГ 
мО'менти. l\О,1JИ нам здається, що автор, забувши про 

'ТeM~T. ~ахопИR('Я в,;тасним почуванням і розлив йогО' 

на настрій О'сіб. ю,. П~RміR дискретнО' r::р06ити Тур

:(енєн У .. Місяці на Сf'.:rї". Тоді маємО' Rражіmrя, не

'Мов би на ущжїнській {щені ПО'ЯВЮІОсь на хвилину 

щось новІ' - .'поди. щО' не ГОВО'РЯТЬ про житrя су

~пі.iJЬНО-ПО,lітичнО'ю терміlfIО'льorією. У таких момен

тах Карпенко Rарпіt паТЯІtaє Iffi ПOlВИЙ рід драми, 

<ОІЮдїва.ної, а. пездіЙс:пенО'ї. 



ІВАН ФРАНlІО 

І 

](QШІ думавм:о вро ЖИ:ВQl'О Франм '-- НіШ наж·

КО затримати в уяві якийсь один обра<J :шишиної' 

JІЮДИНИ 3 одної доби його життя. Яr. це чаll~ТО (іував 

з письменниками, що t:T<lIOTb J1рr;(("Т(шшп{а~1JI пі.lОЇ 

доби .ітітератури, ми різьбимо їх постать на подобу 

їх творів, і то 'Тих, Jші вважаємо :за наЙбі.;тьше "пред

ставНИlЦЬІ'Г. Тимтu УЯВJIЯЄМО собі Франка раа як 

MapM~rpOR.\· статуТі) МоЙсС'я. ТО 3НОВ як юнrсняра,. 

даІНШ ЩО такі постаті мають у собі дуже Ma.:ro жи
вих .'JlОдських рис, і ще ментпе індивідуальних. 

Фраш\.О СІtOро доорів і як не рахувати ucтаЮlі х 

йшо :Ііт, ко.1JИ HeД~'l'a перемінила його в дідуся, то

за.1JИШИВ він нам образ мужа в силі віку здорового, 

:зрівноваженого, роботящого, (юз ніяких фізичних 

!Недостач і ніяких своєрідних нахилів, що стають, 

налогом чи чудацтвом. Не ма.!;! він перечуленого себе

любетва ПИ'сьменників, що їх та.к легко Bpa,~y.aє. чу

ЖИ!Й осуд, особисті невдачі або баЙДУжість грома

дянства; н(' ~ПШ і Нf';щорових гор:дощів тих ППСnМf'Н

JПfКів, що внаіl~ають себ(' :11'1, вибранців народу і шдуть 

на аао.,'lужені почести, чи успіхи. Хоч fН'ПlШНJШ· 
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працЯ пр. З3..J1Jшшда ЙОМ,У багато Ч<І;СУ, щоб підтри

мувати това;риські 3івлзки, ФранІ\о любив ЖИ'Вувк

міНу думок, брав радо участь у щroкуоії, і там, де 

йШло про 3 а.га,льн і погляди, ПРОЯВЛЯВ нadtItращр

СВОЮ боєву вдачу. Водночас був він ЛЮДЯНИ'й, із щи_ 

рою прихильністю ставився до чужої праці, без за

здрощів ДО суперників, безкорисно допомагав моло

.дим талантам і тільки тоді, КОЛИ мусів ПРИЛЮДНО 

висловити свій ЩИрИ'Й ПОГЛЯД про чужий твір, не 

рахувався з ніякими інШИ'МИ ог.лядами. 

Своєрідні l'алицьк.і обставини, де товаrpиське 

життя не МОГЛО розвwвaтись ні У приватних домах, 

Jti по клюбах, дуже скоро зробили з Франка. самот-
1Пflffi. Не ма.в він друзів, що nocтi1hIo обмінювались 

-би 3 ним думками; у своїй невтомній праці, заціка

:8ЛffiIИЙ щора:: ТО новими проявами .тітсратури та на

уки, не мав довкола C'f'Of' ,;тюдей із тими самими ll...y
х()вими потре:ба:ми. 

ПrИ'\~миста. щх\ме::на постать. що моглаб ви
стачити і фі:нгчному робітникові. Таж ВИІГ.JIядають 

на пrрrпий ПОl':ТІЯД H~ міцні. а жилаві, видеrpж.тmві 

ТИПИ. ІІІиро:ке ЧО.-ro і пронизливі очі звертають на 

себе увагу. коли сидите напроти і ·стеж.ите за іх на

пруженою працею. Франко працює скрізь, 'Навіть 

там, де люди приходять ПОГУТОрИТИ - У каварні. Ці
Ra;ВИТЬ(' Я всім, що приносять часOlIIЖ)И й ЛЮди, а;ле 

В'елегк.о дає себе втягнути в дискусію па щоденні 

теми. 3а той час, коли ітпі переаварятьС'я - він 

уже напише статтю, поозію, може й niчв:е новелю. 

Легко вка:зати па ЙОГО пімедь:roу кров і розис
lIНТIf п~ю його Sitzf1ejscll та. професорськ.у любов до 
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розшуків. YCf> Тf}, ЩО находимо У вдачі та таланті 
Фрзш;й lIO'JН ЦИМИ прикметами, ПОІ{)ІД;ЩМО Н/і. раху

HOJ~ ііого рідної СП<1f(ЩИНИ, дарма що із сотні I'RдИЩЬ __ 

ІШХ письменників ніодин не проявив тих самих 

"рідних" ПРИІ\..\fЄТ. Усе це нас.лідки переХРfЮНИ)( 
впливів, тої предивної хемП, ЩО вияснити її при 

письменській творчости можєм() ті.JJЬRИ тоді, ко.тrи 

водночас MaSMO твори й життєпис; у ТВОР,ІХ ІНу

Kar.MO того, ЧОГО не наЙш.1JИ в життєписі. 
Житreпис Франка дуже простий, сіриіі. Най

важ.ніші дати в ньому - заro.ловки творів. Навіть 

і вони несутні. 

Його твори - :~ ~ra,лиrм:и вийняткмm: - не від

дзерка.іІЮЮТЬ важні ших моментів його особистого" 

життя. Найбільше та найінтеН'Сивнimе жив він си

дячи аа CTO.noM. Увага Франка звернена на звсрхній: 
CRiT явищ, а.ле цікава книжка, знайдена у біб.J1іоте

ці, стає дЛЯ НЬОГО живішою спону-кою до твору, iНЇ~' 

те ЙОГО сере.довище, де він жИ!Ве, працює, знемагає. 

Повітря rаДИЦЬRоrо середовища, ті ПОДУВИ, що' 

приходили із Заходу й Сходу - :мали сИ'.льюfЙ iHt

пах суспі.'ІЬНИХ і наyrювих і.С(rЙ. Іш.ла боротьба за' 

науковИй овітоrляд, що має стати підставою РО:1ВИТ

ку .літератури й суспі.льооro .ладу. ЖивИй суспі.1ІЬ

НИЙ перв Франка і його невтипrnа жадоба, осніти 

ТЯГR:\rть його у двох протшrежних напрямках: до-

суопі.1JЬНОЇ та деНПИRарської f1рзпі і ДО студій ююі

нетного RЧfШОro. 

МаlВ Фра.нко пе~Д собою }{Ві іл:еа.1JЬні карієри, 

що \fог:rпr ~аОО~Пf)qJГТИ ЙОГО матерія.JJЬНО й Д~-ХI)1Ю, 

:могли ,лат ~MOГY RПf~'()РIfста.ти ЯRпаНПОRніПТf) ~Rій 
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'l'алант та вроджені нахили: карієру денникаря та 
професора. Д::ІЯ обох цих професій мав він у галиць
КИХ bi-дносИ'На.х :забагато самостійних погля,lJJЇ.В, аа

Jl,8iД'1'O ве.пику індивідуальні-сть і забагато знании. 

3емляІШ ЛЯІrn.лися його на редакційному кріслі, чу
ті і свої - на уні:верситеТСЬІ{ЇЙ катедрі. 

у ее життя ;змагались у душі Франка ці два го

ловні нахили: енцикльопедиста та СШЩіЯЛіст~. 

Ь'нцикльопедист переважав. Почавшисвото ;rriтepa

турну діяльність, м3іВ Фрашю перед собою свобідпе 
IЮJIе до праці в усіх .ж:а.нрв,х, зразки яки'Х залишив 

хам. 

Франко буn першим га.1ИЦЬКИМ письменником, 

шо ;зважився жити ВWК.лючпо З пера. Кожний, хто 

повторив би цю спробу і тепер, теж не міг би оми

нути :=!.лиднін та фафоманства. Коли письменник 

живеРОRRМИ :=! пера. 3 дня на день, наче денникар, 

і бачить, що кожний кинffifИЙ ним твір, складений 

иаШВИДR,V, недолyrий чи надиханий ЯСНQВидноІО 

іскрою, прwймають нід нього однаково, без відroмо

Ііу, - :він :затрачує мимохіть межу між творчістю 

і продукцією. Траrедією Фршпш 'було те, що він 

У своїй письменницькій праці мусів невпинно під

тягати читачів на вищИЙ рівень .літератури чи по

просту розбуджувати в них смак до RJIИЖRи. Роби

ти це роками, значить - непримітно і 'НеВ~ДХПJIЬНО 

звужуватись до рівня своїх читачів - Пf>яясованої 

сірої маси, н('вї'домо: читачів. чи щойно RitЮЩДа.тів.: 

на них. 
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Що ЗaJIШIШлооь із повіСlreй Фра.н:&а'? Спрoбlt 

да.ти ооціЯJIЬRУ студію середовища, як у "Ноа con
strictor" і "ВоРИCJIaJВ сміється" спроба, дати пси

Х'OJIьоrічну повість як "Для ДOMaIIl'НЬOГO огнища" 
найк:ращу річ з ІЮГ.jІЯДУ композиції, леrкa молодеча 

ОІІроба "Захар Беркут", що й досі ці:к.авить ІІШільну 
молодь. А проте ні ті перші згаД;ані студії у дусі 

30т, ні "Перехресні стежки" та "Основи су'С.nіль
ности" не дорівня.JIИ ні СВИДНИЩЬRОМУ, ні Мирному, 
ні суопільнИ'ЦЬким тенденційним студіям: Чернишев

ського та, Герцена. Бсі ці лові сти, так само як і "Бе
ли:кий шум", цікавіші .як е:JOOперимеНТІІ, н1ж .як 

літературні твори. Коли Франко й мав на думці да-

ти аналізу суспільного середовища, то ані методи 

ані матеріял, яким :він засобився, не довели його до 

атмосфери M()Il'YTHix картин автора "Жерміналю". 
Франко паД'l10 леГ'Ко зупинявся на завязці, надто 

простолінійно йшов до розвязки, і те, що скла;даєть

ся на саму !Вартість твору - процес :між 'Вихідною 

і пр:ихідною ТОЧКОЮ - не цікавив його; наслідок 

простий: його герої не маютьнїчого з тих почувань, 

що хвилювали його са;:м:ого, атмосфера, ЯR.OЮ юни 

дишуть, передана ним поверховно, публіцистичною 

рУКОЮ. 

Повість Ї'з міського життя вже формально бу

ла нелегким завдaJl!НЯМ. ОвидmщькlfЙ, МирНИ'Й і Не
чуй напоJl10lВИНУ сИfДiли в ря:м:цях хропіки, не тіль

RИ занадто ,балаКЛИJВОЇ, але з ПСИХOJIЬоnчнorо по

гляду :м:а.1І0 вибагливої. Фраmro не знав, здається, 
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БОротьБи з композицією; тroaв ВЩ T&lt ле1'1tO, що не 
JIв:Б часу на зупини, ІІЇДЧ'ас яюrx псИ'XiR& reро.я за-

1tI1lа6 ДИ!ВНИХ перемін - піддаєтьС'я тим незбагнеи:ни.м: 
хеміЧНЮІ реаІщіям і СНОНУКЮf. ЩО 6 найг.л:и6ппDI: 

ASвJ>eЛОМ усього нашоro зацшаsлЄ'ННя ЛЮдиною. 80-
ЛЯ міг мати найневірнimі пог,ляди на те, ЩО :може 

'зробити на,у:ка з психольоtією людини й еволюцією 

єуопіЛЬНОї машини, а :проте, :коли почиrнав писати 

повість, він почува;в оебе частиною могутньою про

цесу, що втягає людей у конфлiRти, пробував від

'ТВорити цей процес і його жертви, бачив їх так ви

разно, що і ми сами бачимо їх заfЩНО, переДаІ~аs нам 

власну гарячку співучасника в цій боротьбі. 

Не можемо знати, чи Фраюю мав у собі зав

.Д&ТRИ' на повіст.яра. Одпако.ву СИЛУ мають дві проти

.JЮжні тези: що письменник., якИТй розсівається в різ

:ВИХ напрямІШ.'{ міг би дати багато кращі твори, ко

.ли б обмежився до ОДIЮro і, що письмеImИJIt, .який 

працює тільки в ОДJЮму НlИIрямку, часто не нахо

ДИТЬ свого оправжньoro таланту, якого повинен би 

:був шукати ,на інших дорогах. Якого ліreратурного 

жанру торкнеться Франко, полишає в нас жаль, 

чому не довів йоro до майстерства, ЦЇІЮЮ і'ІІ'ІІІИХ 

.жанрів. У ся йоro довголітня діяльність будить той 

СТ8JРИЙ cyМJIЇВ, З якИІМ не може дати собі ра;ди ltри

тика: "Якби R!і.лькість моЖна перетворити в Яltість!" 
Французьк.ий натуралізм не мав впливу на 

Франка до його перших спроб повісти: та оповідання. 
Навіть згодом, :коли він із :ним познайомився, вltЛИ'В 
neй не був такий сильний, щоб мoamm. було Франка 

1Іважа:ги за намідувача або продовammm натура.лі-
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с-тичної ШІЮДИ. 'Ге, на що Франко мусrn звернути 

особ.JIИВУ ува,гу В натуралізмі, іонуваЛ0 в нритаr.ніЙ 

формі навіть і в наших 3ра3БаХ побутової повіети~ 

малюнок оуспільного середовища. А.ле ФраНІЮ ду
мав про суспільне с,е.редовище як громадянин, Ю;Ий 

хоче брати участь у його житті і :мати ВПJІИR на 

нього. Натуралісти стежили за різно:манітнml су

спільним процесом як ДОСJІідни:ки, яких цікавить. 

саме чергування його явищ і не хотіли ЕОНИ псува

ти свого образу питанням про осоБИ'сте становшце· 

до цьоro процесу. 

Франко вваЖilН TrXHiкy повісти :~a НП;"(ТО .:югку 

справу. Взявся він до повістей у молодому віці, :к.о

ЛИ людина не мав досить досвіду, ні ОПОІ.іііного по

г.іІЯД,У на світ, щоб відтворювати середовИ'ше та ти

пи. А саме така повість була ідеалом ФраНІШ, вро

дженого й переІЮнаного реаліста. Повість тат:ого тп-: 

пу вимагав боротьби 3 композицією. У Фрашш пе.п

ХО.ЛЬОІ'ічнпЙ звязО1К між автором і його героя:ми був 

занадто поверховНИ'Й; ці герої не опонукува.7ІИ його

до такої аналізи, щоб у ні'Й sа.,,'1И'ІПИ'.1fОСЬ теП.JI"О,не

обхідне для життя твору. 

Нооеля краще підходила до поквапного rемпз;·. 

праці Франка. В ній не треба було давати ПОВНИХ 

типів. підма.льовувати T.1fa, розвязувати суопіль:них" 

питань. Нове.lіот міг переД3JВати низку настроїв, що> 

його ХВИ.'!юва:ти, кинути запит і за.!ІИШИ1'И ЙОГО чи

тачсві. Та чи можна КірИ'ТИ'Rувати із ста.:нооища 

европ~йських ви1мог такі збірки оповідань як "До
брий 'заробоJ;" .. ,3 r.урх.ЛИ'Вих .літ", . ,БаТf>J\ іmцина" , 
"МаЮпу.:ТЯНТJ:Н", ,,:Ма.шгЙ МJ-rrюн", ,,по:rтуЙhН" ... Сім:-
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1ta30K" або "Місія"'? Є 13 НИХ усе, що треба, щоб 
признати письменник ові таЛJaНТ, і бракує іВ них то

ro "щось", що Eil..же на,м вертатись дО КНИЖКИ як: 

до ГJlиБОІЮl'О переживання або ціка:вої лвктури. 
6 у Франка і ті Г,llЮші нотки, ЩО нагадують Коцю~ 

БИ1JlСЬК.ого. Ма,:ІЇ ОIlовідапня як ,,на. лоні ПрRJЮДИ", 

"Щука", "Дріяда", "Мій 3,;ЮЧИН" поЛИ'Шають вра-· 
жіння неВИНОШf)НИХ Jшодів; такі як "Udi prol"anum 
vulgus" в наче фрМментом 3 повісти; ,,(]Оіічине' 

крило" - вдине оповідання, де він дав волю своїй 

уяві, дав лиш приблизне поняття про те, до чого 

міг би був дїїtти Франко в Hoвe"li, ВИ3ВОJlений із 

раціоналістичних нахилів. У нове,лях із рідним сю" 

жстом не вмів він суспільних питань перетоплюва

ти на чисто психольоІічні проблвми; до загальних 

ві;ІЬНИХ сюжетів не находив СІЮНУк. Тимто ЯК HOвe~ 

аіст. він не відчував ваги композиції та стилю, як 

Коцюбинський, не мав ядерности та динаміки Сте'

фаНИRа., ні стихійного роомаху ВИJlНИ'Ченка. 

ІІІ 

у ное:Іії Фрн,тю, як l{уліщ хотів вИ1ЙТИ 3 кола.· 
чисто особистих вражінь у ооїт ;зarа.;rьнолюдських 

ідей. Вони обтrдва пахи.Л до чистої лірики вдна,'JИ 

3 наХИ:IО~1 ,10 :jа1'3,lЬПО ~успі.rьних питань і обидва' 

Rористува.1Иr.ь віршовою формою більш-менш. наче 

промовець, як.ин, :стаючи перед юрбою віритт" ЩО 

У па.:'Іі крacrномовСТБа па.йде досить надхнення, щоб: 

. аахопити аnдиторію СВОЄЮ ДУМКОЮ. Фрапко пrрший! 
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ВНЇ(} У нашу поезію інтелєктуальні вимоги: вимоги, 

Щ() поет мусить не т.ільки щось відчувати, але й ДJ

мати. Ск.а.1Я те.м, фори і тонів у Франка величезна. 
Він перший по:казшв нашим поетам, що reмою по
-ооії може бути 'Все: перелет.не 3МИCv'Тове вражіння, 

суспільна по.дї'я буденЩИіНИ або літератуpв:mй мотив, 

використаний уже іншими. Не йшов ФрІШК() за грою 
()лів, які МОГЛИ, завдяки випадковим сполук.ам, дати 

якийсь настрій, не плив він безсило за reчією над

хнення - а мав завсі'ДИ ясну думку, яку хотів JЮНО 

БИС,lJ;()ВИТИ. 

Молодечі поеми, такі, як "Каменярі" "Най
мит", ,,3емле, моя всеплодючая мати", або н.а.писане 

вже у роках зрілости ,,3івяле листя" - aaлиmЮІОСЬ 

зразками, ЯІшх Франко ніколи не перевищив. 

Є у збірці "Sempel' tiro" такі прегарні загально

людські мотиви як "На ріках вавилонських" - то 

акорди нalioлі.л:ого серця, що хвилюють МОВ звуки 

дзвону, коли забуваємо за красу мельодії. ,,3івяле 

ЛИ'СТЯ" МОГ,,10 6 на довго залишиТIroЯ Збіркою, до 

ЯІЮЇ вертаТИМУТЬСJI читачі нових поколінь. Не най

більше зосереджений у своїй компооиції ЦИlї"ЛЬ, най

більше різноманітний ІІ(ОДО форми. Ця ,ліриг{на. спо

:відь, із тона~rи знввіри та РQ3ПУ'КИ, Ma.1Ja в собі ба
гато бі.:rып' с.и.1Іи, ніж ги~ш "Вічний революціо
нер" -- 3рі13ІЮВИЙ програмовий вірш, добрий під 

6оов.У МУ3ИКУ. 
ВелИ'Кі f'пічні пое'ми Франка дають нашій по

·езїї зразки гідні ноодної славної романтичної поеми. 

Вже "Мій Ізмарагд" евоїми притчами виявляє силь
ни'й епічнИ'Й та.лат Франка; у кожні'Й зних Mae?t1O 
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rJIВl6ПIУ дуьшу та виразний малюнок. "Іван ВИIlІІен~ 
ськиЙ" має ядерний, майже афОРИСтичНИй стиль' 
доброro полєміста. "Поеми" Франка це одна з най-
6иіливіших досі опроб у нашій поезії тopкнy~ь 

68імостійно зага.ЛЬНОЛІОДСЬКИ'Х сюжетів на чужих мо

'J'ивах і saсвоїти нашій літературі твори, що цiшl.ви

ли здебільша поетів-дослідник.ів. ("Смерть Каїна", 

"Похорон", фраrменти індійських епопей). Ніхто не 

иав У нас таких 'ВИіЙНЯТRОВИХ даних, як Франко, щоб 

давати у перекладі ВQiДНОЧас інтерпретацію тексту 

і при свобід:ному переС/піві вплітати З0всім нові дум

:КИ, ближчі сучаCНИRaМ. 

Та чи не на,Нкраще виходили поеми 3 гострою 

ГРОМl1дсьr;ою думкою, такі Яl{ ,Данські жарти" або 

"Лис Микита". "Лис Микита" - неперевершена 

у нас поема для МO\J1СЩі. 

ХОЧ Франко мав усі дані на те, щоб бути ВС

ликим новелістом, і мало даних, щоб бути великим 

:ооетом - у поезії він дав кращі зразки свого та

нанту. Коли в:царяв він у суспі,тrьну струну -- маn 

ра.з-у-раз ясну думку енерrійної людmm, що не :1а

довольняється дешевим патосом. У поезії, Ta'R.CaMO. 
як Куліш, хотів він поєднати тони суопільпих апо

строф та памфлєтів із загальНОЛЮДСЬКИМИ ідеямr~ 

Порівняння із В. Гюrом - :1 огляду на шири:ну те
матики та на роЛJO поета як суспільного провідни

Ra - наlсувається невідхи.льно. У В. ГЮІ'іt най

бана.льніші ідеї, коли пerpекласти ЇХ на мову >tбстрнк

цП - оживають :завдяки чарові С.лова. Фраюю. йду

чи :за провідною думкою :за чз;сто знех·говуР. ми

стецьку форму. 3 Т{ього погляду "Мойсей" - стра·, 
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шенне M<l.JIO мистецький. ЩОДО самої ідеї цівї поеми, 

то її с,лава поширидась у нас тільки завдяюr ПРИМі

ти:вному пог.тrядові, що таке велика "ідея". Роман
тично-месіянtстична. ідея про письменника, НІШй 

веде на:род до Обітованої 3ем.lІі й жертвувться для 

нього - тепер майже незрозуміла. Письменник :ви
Еонув одн;у із суопільних функцій згідно із своїм 

хистом, як багато інших громадян, і дивитись на ньо

го Яl\. на провідника - наївно. 

Інте.lєктуа.JІЬНИЙ порив Фраюш ро;~бивався 

в поезії Ч3JCто 06 шкара.лющу шерсткої форми. Фран
ко розбивав цю заскорузлу шкарал:ющу Щ о й н О 

н а пап ері, а не заки напис3JВ строфу. Тюпо ЙOl'О 

поезія, немов та фабрична робітня. sа'ОО.лена відлам

:ками llриготовлюваних моделів, між якими тут та 

там находимо по мистецькому викінчений зразок. 

Мав Франко у запасі більшу KiJIbкicTb слів і тем, 

ніж десятки наших поетів, а проте пишучи, він не 

відчував, одного великого "оокрету поетичної твор

чости", а саме: що справжній поет виявляється біль

ше в TO~[Y, Яl\.ИМИ с;rювами та якими темами не ко

ри етувться , 60 вмів ними не користуватись, і не 

ХОЧf'. ніж у тому, що 'вживаєїх із незвичаЙ'Ною леr

У..істю та свободою. 

Дуже ціка:вий із псщольоtічного боку факт, 

що ФранІ\.О, природою свого та..1анту звернений бі.пь
ше в напрямку епіки, не виявив у цьому Ж8;нрі по

езії одної :з найпривмніших її прикмет: зрівноваже

Horo СПОІ\.Ою у дбайливих описах. Він залюбкпsмі
шував описи 3 .'1іриЧImМИ витукл,ми, і пмша:ки. На

с.лідком цьoro б~r,ло те, що в OДHO~I~' і ДPYl'OM~' жанрі 
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поезії він залишив менше та більше вартісні тво
ри, завдяки ща('по~[у настроєві, а не ;завдяки дов

roMY свідомому ;:усюr.шо, щоб зжитись з якоюсь 

WMOIO. 

Франко мав теоретичне зрозуміння недостач 

рідного поетичного слова і, стежа'Чи за роовитком 

чужинної поезії, старався засвоїти 3 неї в:еодин зра-
1ІО.к. нової форми. А проте ціле 0000 ЖИ'І'І'я був він 
під ТіШИМ СИ,'ІЬШС\! F1ІІ.1ИВОМ громадських ідей, щО 

ВОНИ брали в нього ВРРХ. Франко СЖ"lJ,а,в Нf'Оди'Н до

МЗ ~' своїй ПІfСЬ~ff'ННИ'ЦЬІ\ій прозі, що ЙОГО 'словник 

багатий, і що він ~може СПРОМOl'тися на енерr'ійний, 

ЯClJIИЙ та чистиіі стиль. І одночасно вїіН склав бе'~v'Iіч 

,1І;омзів як поет, що не мав часу дбати за вJЮaТJІИ

вість вислову. коли починав віршувати як суспіль

ник 

1У 

Найбільші дані мав Франко на те, ЩО() стати 

літературним критиком •. а проте в цій царині не дав 
він одного великого закінченоro твору. ні на якім 

роді .:rітератуРНОї творчости середовище не може 

лягти так.им ваЖІШМ каменем. як на критиці. ФРЮІ

!оо, від видрукуваmrя CBoro першою літературног() 
нарису, почував, що пише в середовищі, де не має 

над собою контролі, і! де літературна традиція не 

накидає у цраці високого рівня. Можливо, що дО' 

ЦЬОГО' пО'чуВ'ання приєдналось ще інше, більше при

rнiтливе, В нашій літературі досі ооевладне, а саме: 

щО' всі т. зв. "вищі" "індивід~тальні" зацікаВЛе!Н'JIЯ 
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треба знехтува.ш як несвоєчасні, бо вони й ТЗJ~ не· 

найдуть відгуку між непідготованим загалом чита

чів. Можливо, що тут грав ролю ще інший поихольо

Іічни:й момент. 

Франко мусів для заробітку працювати по ча· 

сописах і журналах. в в психольоrії публіциста щось· 

із (шіпого іпОТИ'ІІКту нетлі, яка спалюється в. нев

держному гоні до світла; публіцист піддаеться: 

у ClВоїй праці щора8 більше владі cyrrecTЇЇ на дум

ку про те, що невпинно може впливати своїм ело· 

вом на ширО'ку масу читачів. 3ректися цієї ролі дшг 

індивідуаЛІ:>НОЇ праці 1ffi далеку мету, праці, яку 

;зрозуміють колись може лише нечислеmі адпниці, 

Д.ля публіциста Ta.R.caMO важко, як зва,ж,ити'СІЯ на· 

виGір між теперішньою певною популярністю й зав

трішньоro непевнО'ю славою. 

ФранкО' стояв далеко від спО'кус дешевО'ї попу· 

лярности. Кожна нашисана ним сторінка. промовля

ла як документ с;увorpої СОІВісти без компромісів. 

У своїх оціIlR3iХ він не рахувався з ніякими особи

стmrи симпатіями, ні популярними :настроями: 

єдиною основою його поглядів про твір був сам твір. 

Він не зупинявся перед ВИСІНовками, які могли маПf 

неприємні наслідки дЛЯ НЬОТО' та. для іmшrx; він фа

натично вірив у те, що найнеприемmmа правда му

сить бути завсіди кориснщ щО' В()ІНа !Не може бути 

ніколи шкідлmа. Та О'ДночаСіНО з цією величноЮ' 

метою він СЛУЖИ'В О'дному З найсумніших завдань. 

якому може С.лужити І\.рИТ1Ш - завданню постій

но інформувати, на точнО' оз'Начений речеmщь да· 

вати матеріял, систематично прО'читувати безліч 
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нецікаВОГО рук.сшисного та друкованоro mпарtалля. 

Така невпинна служба актуальним ІШТшпшм роз

вива€: читача і воивав критика. РОО;ВИТOIt читача не 
може йти глибше, ніж вплив критичної методи та її 

ідей. ПЯ метода й її ідеї мусіли у Фра;нка. рахува
rись із світоглядом са.м:ого читача; пИ'СьмеfПIИ'К. 

ЯКИ'Й хоче невпинно рахуватись із інтеJrвктуал:ьним 

рівнем своїх читачів, неlЮмітно зрікавться вищого 

рівня у власному думанні. 

J�itepatypho-критичні нариси Фрл.нк.а роди

лись дуже часто підо впливом таких принагідних 

подій, як посмертні згадки, ювілеї та ро:кови'ни. 

у ЗВЯ3R.У 3 такими нагодами він: уважа:в за свій 

перший оООвязок інформувати читачів; допоцилося 

~упиняrись на житreписних даних, бібліофафічних 

і переказі змісту. Такий характер мають його на

риси про М. Вовчка, Карпенка Карого, Драгомано
ва, Нечуя-Левицькоro, Старицького, СаміЙ.Ч:EJ!НRа, 

Пав.т.пrка і про чужmmих пИ'Сь?treНШI!Ків Я'It 3о.ля, В. 
ГЮfО, Доде, Га,йне, Мавр, тощо. До тої самої кате

ropiї належать статті нШІів полвмічного характеру, 

ви:к.ликані пО\Я'Вою нових книжок, або оуспільними 

подіями. Фраmro був Т&JI8іИов:итийуро,цzє;Н'И'А полв

міст, Його гостра аналі'3а заскору-злих ДУМOIt або су
спільних ЯВИЩ влучал:а в центр справи і :вміла пе

реконувати своою ясністю та щирістю. Йoro дрібні 
рецензії на новmш 3 налпої .літератури 6уJIИ завсї;/(и 

живою тr8. ЦЇНlНою часТІШОЮ 'Кожного журн8..JlIY та 

чаоопису. Фрашю вмів промовляти до свою читача, 

60 його знав. На таль, ця ПРИ'ltмета прибирала по
декуди зоооім небажаНИJй нanpямоR, ROJIИ справа 

12 
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йшла про саму аналізу творчости, на яку він не 

мав ЧilСУ. 

Річ ясна, що серед та;ких несприятливих умов, 

найкраще виходили зпід пера Фрзлша - рецензії. 

Наша література не мала ні перед ним, ні по ньо
му ПИСЬМе<ННИка, який би з таким терпцем, з такою 

самою чооністю та ПРОНИЗJIИlВістю слід:к.ував за но

виН!ами нашого ліreра:ТУРIІЮГО руху. 3і смертю Фран
ка ПОГaJCло Агрусове око нашої літератури - вона 

втратила свого щоденІЮГО суддю. Літературні статті 

Франка :на т. зв. загальні теми ВИЗНJaчувались неб .. '
де'Н!Ними прИК!метами т. зв. літературних фейлетонів. 

Його ЖИВИЙ темперамент реагував на такі про

яви часто гл:иJбше своею безпосередністю, ніж його 

педантична аналіза. 3 нагоди відчиту у СТУДР-lІТ
ському товаристві Франко кількома рисами зясуе 

наЙООНОВІНіШі моменти ідеольогії Дра.roмаНОІва; 3 на

годи смерти Вовчка чи Карпенка Карого, одної по

еми ШевчеНR./1 "Ляхам", або першого тому оповідань 
ВинничеНR.a він юте кj.лька завваг, які можуть 

стати вихідним становищем для дальших критиків. 

Навіть у його МОJюде'Чих студіях про Шев'ЧetНІ\.а 
е широко зазН'ачені рямці аналі3и. Iнmi, таІ\і, ЯТ\ 

про "Ма:рію", визпачуються точністю дже.рельної до
кументації. Його праця про Вишенського це не Ti.тrь
ки характериC'l'ИЧНИЙ зразок ЙОГО веJIИ'КОЇ совіСІНО

сти, але Й хисту до самостійної а.налізи. 

Франко був перший галицький пИ!СьмеННИR. 
ЩО силкувався втягнути 'в себе повітря евроrrей

сыt()Iї культури. Його стam:овище було в деякому 
розуміІпні бамто важче, ніж становище хоч бп Ку-
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.літа та Драгоманова, які могли од;ночаов:о пиоати 

рооіЙОЬКОЮ мовою і тимсамим могли звертатись до 
читачів із від;повідною літературною традицією. 

Кількість читачів, яку Франко міг бачити у своїй 

уяві як "загал" та "суооільність", обмежувалась до 
lI:YЖJj нечисленної галицької інтеліtенції, надто да

лекої від царини тих літературнИ!Х зацікавле:нь, які 

опокушували талант Франка. Треба тут пригадати, 

що незалежно від ширини індивідуального внутріш

'нього життя, яким жив Франко - його літературна 

праця була, здебільша, обмеже:на до Галичини. 

v 

ФраНІW багато більше думав про ЕНИЖКИ, .якІ 

треба написати, ніж про i:д~ї, які треба передумати. 

Його вдача притавного суспільного діяча та снага 

публіциста природно з,вернули його уяву В напрям

ху реалістичної пов]сти. Не ви:к.лючеrн:е, що Франко 

носив довго у своїй душі бажання піти сліда.\ш ав

тора "Pytoh-Макартів" та автора "Людоької Коме
дії". Коли тепер Ма6'МО змогу охопити одниіМ погля

дом його цілу літературну спад:rцинy, то маємо чи

мало даних на те, щоб саме в цьому напрямку шу

кати одної 3 найооновніших рис ЙОГО таланту. 

Франко не Н8.,'Іежав до та.лантів таких, як Шек

спір, Ба.льзак чи Доотоовський, які викидали із себе 

стихійно мов той вулькав давно ПРИ'36ираний ма· 

тері'ял, талантів, що взявши за перо, були більш

:меППІ зрі,лими мистцями, із пребагатим світом уяви. 
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Франко належав до nись:меІПШків, якіроовиваютьсл
щой.но у процесі своої літературнО! пра.ЦІ, ПUБолі, 

постійно, завдяки своїй e:нepriї, ПООРf}>ЮЮЧИ біль

ше обсяг овоїх ідей, ніж авою мистецьку врат-· 

ливість. А проте ГОЛОВИИІЙ Н8JПРЯ:МОК ЦЬОГО розвитку 
за:значився дуже рано. Кілька головних ідей, при

нятих уже 'в першій молOlдOOТИ, залишилось майже

на ціле житгя рішальними д,ля цього світог.ляду. 

Франко, як письменншt та КрИ'I'lШ, мав душу 

громадського діяча. На його mорчости найбільше 
заважили письмеНіНИ'КИ заняті шалізою психольоrії 

су<mільноro середовища. БаЙДУже, які саме бу ли це' 

письменники. 3дається, що найчільніmе місце між 

ними 33JЙмали, 3 ОДНОГО боку, таЮ автори, як Усщш
ськИй, Чернишевський або Герце.п, з другого - зо
ля. Важко говорити про вплив котрого 3 цих пись

М6ІІників як про дyxoooro вчителя, до яltOГ() ФР8JНКО' 

звертався думками довший час. Таких провi)umків 

Бін не мав. Його більше ціRaiВИІЛИ нооі :книжки, ніж 
інди:відуальнооти. 

Твори та іНДИ1Відуальність Франка належать. 

до так.их появ у літературі, які не полишають за 

собою проблєм, а їх рО3влзують. У цьому їх сил&; 

Й Іх слабощі. Оила - :коли IЮl'щитись, що !Найкра

ще за:в,1{ання шroьмemmкa - ВПЛИJВitти на яхнай

тирше коло читачів; ол:а.бощі - ROJIИ! ПОl'OlДИТИсь. 

що найкраще 38JВ1)Ij8JIIВ'Я nисьмевmm.a. впливати на 

:ве:веJIИЧКе коло читачів, ме па. дOlВry :мету і глибоко. 

Може оціIПta Фpa.mta .тt IIВ1Cьм:eв:в:mt8. БИХОДИTh 
З8.В&ДТ<l rooтpo; а проте коли брати рівень ОЦЇmtИ, 

то Фpмm.a. иєм:o.amа оцінювати Бимогами ні БУЗЬ-' 
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ItO-громадсь:к.и:х, ні ЧИСТО рідних літературпихпо
'Треб. Усі похвали, .які можна б іЮм:у СRJJoorи:, З по
rляДУ тaJtих домагань, не ВИ'3начили б ЙОГО БеJIИ'ЧИ

ВИ, тільки її понизили. Франко - перти,й у нас 

письме:ннИR, що пробува.в утриматись на поверхні 
літературних домага;нь сучасної собі ЧуЖинної лі

тератури і шукати невпинно спонук до свовї твор

чости в чужинних зразках. Те, що буденна праця 

відрИ'Вала його від свобідної творчости і накладала 

обовязки, звяза.ні 3 громадськими тroтребами, спуту
В8..11О йОГО .лет, витсн&ЖYlВало уяву. Але звязків із 

~ахідньо-европе'Йською літературою він не переривав 

ніколи і аа кожним раЗ0М, коли захопив йогОо .якийсь 

архитвір, чи rКО,іІИХНУЛО душею глибше пережИ1ВаJI

НЯ, він підіймався на покинену височї'нь. 

RQ.ЛИ 3 ПОДИRом дивимося на невсИJПУЩУ та 
різноманітну діяльність Франка, не МОо.щемо одно

часно стримати: свого зачуду'вання та жалю, ЩОо 

письменник такого великого таланту не залишив ні 

одного твору який, перек.ладенИЙ на чужі МОови, міг 

би або стати докаЗ0М високого рівня нашої літера

тури aJбo ВІЮJЮВИТИ повну індивідуальність тахОI'О 

всестороннього та такого ве.ликого письменНIfiRa. Вся 

його творчість іш.ла яС'ІІИМИ, простими лініями. Єди

ний твір, більший понад усі iнmi, цікавіІІІИЙ, ніЖ 

багато першорядних мистецьких творів нашої літе

ратури, яким Франко не мав чаюу чи змоги дорів

няти, твір недокінченИ'Й, над яким МОожна' думати 

і спереча:пroя в гшютезах і тезах це - він сам. 



АІ"АТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ 

І 

Приватний портрет Кримського змальований 

ним самим у "Лаroвські'М". Не з найкращою боку, 

але з того, який він У'важав за найважніший у тій 

добі, коли досліщ:нИ1К арабських фоліянтів і профе

сор не переміг іще поета. Мало хто з нас знав його 

оообисто з тої доби. Коли Кримський залишив за 

собою Москву та свій молодечий сплін, дивився він 

на світ спокійни:м: ПОГЛЯДОМ японського ДИlJIльомата, 

який згадує поезію ВИ'lПневих ,садів та досвітніх за

граіВ, але ду'має про гієроrліфи в чужих мовах. 

Носив він у своїй ГОЛOlВі цілу бібліотеку. На.

гадував неОДІЮro славянського приватного енцикльо

педиста, що міт би заТКJНУТИ за пояс десять захід

ньо-европейських професорів, ЯIWИ вмів БИR.ориста

ти своє знання і спряму,вати ЙОГО Іна один предмет. 

:Коли залишався сам - розсівався у щораз нових 
забаганка,х і не міг 'Ох'Опити всього, ЩО ціка;вило йо

го. Процес праці захоплював його більше, ніж сам 

вислід. Так працюють справжні вчені. Х то рм за

вів із Кримським розмову про те, чого сам добре 

навчився в довrnx роках праці, той міг оцінити йо-
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ro величезне знання та хист орієнтуватися в дос..лі
дах. БРaJКувало йому завсіди СоІІівробіТВШtів, що 
вмі.ли б добувати з нього те, в чому вів: був У нас 
неЗ<аступний, єдиний, бракувало тому, що Кримський 

мав свої примхи та Бпертість дивака-саж>т.ника, не

звичного до товарисЬ'ІЮЇ виміни думок. 

Від імені та прізвища аж до професії віяло від 
нього екзОТИ1КОЮ. Професор а:ра6сьІЮЇ фільольоrн 

в Москві і - ук.ра;ї:нські вірші! Це одна з тих не

сподіванок, яка може трапитись тільки в такій .лі

тературі, як наша, де. більшість письменників мусі

JШ ввесь вік жити з праці в чужинців. Поезія в фа

ховою фільольоrа нелегко стає н'айБИ1ЦИМ завдан

ням життя. Для :Кримського вона була молодечою 

ПРИМХОЮ, .летом на Пеrа:зі у хвилині втоми та до
зві.лля. 

Як добрий знавець чужих літератур, Кри.м
ський випередив спроби нашого модернізму та де

Rа:дентизму в новелі та ліриці. Він перший ясно ви

брав собі на героїв психопатів і з ЇХ розcтpoвmrx 

нервів пробував добути звуки, що нічим не натаду

вали б окликів болЮ із селянських грудеЙ. Світова 

література мала від вік.ів неврастеніків, але аж кі

нець ХІХ. віку відкрИ!В У людині нерви, зовсім так

само як ХХ-ий радіові антени. 

Перехід від сюжe'rїв, пoпmpemrx у чужих лі

тературах, дО тих, які мають стати ,,'Ham:m.m", вііД

бувається дуже пиняво; дебютанти КОРИСТУЮТЬСЯ 

часто готовими рід;ни1МП кладками. Перші нариси 

Е\.римськото пробують дати сатиру на побутовЩИ'Ну. 
:Коли зпоза етноrрафі'Чннх :малюнків починав Вlrnи-
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рати портрет переніЖЄІНОІ'О інтелігента, від першої 

х'вилини бачимо, що цей герой може й мав багато 

ерудиції, але він так сильно закоханий у с:воїй 

"сміливости", ЩОІЮма змоги почути від ньоro що

небудь цікаве. Герой, від якого Кримський кілька 

Ра3ів у своїх перещмовах віДllIеКУВ8!ВСЯ буцім -то він 

йоro двійник, ,міт би нездужати не то ,на icrepiro, 
навіть на проказу, міг би бути ще пасивніший, З0В

сім непридатний до життя, а проте міг би ДЗіВати 

якусь аналізу свого стану, скажім за зразком св. 

А вгустина чи Русса. 

Як страшеН!не нудьгували ром'антики й як ці

каво вміли оповідати про те, що їх буденщина -
пу,стиня! Чи треба ПРИГа\дУвати хоч би такі доку

ме:нти та! du siec!e як Мюссе "Сповідь дитmm своєї 
доби" 8!бо ще раніші "Листи Ортіса" Фоокольо? Са

ме тоді, коли Кримський пускав у світ свого "Ла,

rOBcbKoro", ми аахошrювались уже Стріндбергом, 

Пшибишевським, Бангом, Гамсуном. 

Оповідання та повісти Кримського пообавлені 

комп03Иції - не тільRМ тому, що думка 'в них за

надто заМlШана. Нема тут форми твору одноо.начної 

3 індиві,дуа.льністю. Герой, що фільософув про жит

тя, мож,е списати небwrато ду,мок, без словаавто

біографії й без одної цікавої події - зате може аа

.лишити нам увесь світ проблвм і ціле своє індиві

дуальне обличчя в афоризмах. Та анову великий 

учений M{)IJIW пробувати Н8!шюати свій ЖИТl'6'lIИС і не 

найти нічого бі.іІьше, крім кількох метрИ'EaJIЬНИХ дат 

і а.аголовків творів. 
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Найзамітніший: літературний прозовий твір 
КРИМСЬІ{ОГО "Андрій ЛаI'OВСЬКИй" 38іміТНИй тільки 
'l'ією нескладною 3 мис,Jювістю, що Ні1ІЙ'llIла свій пов
ніПІИЙ вислів у твор-а,х Винниченка. та !Нудьга., від 
ЛIroї кандидат ІІ'а вченого професора шукає ліItу 
в еротиці на занадто студентський штиб, наляга.в 

па нас нудьгою гутіркової ерудиції, переплутаної 

дешевенькими анекдотами. ні ТlИIУ, ні ПСИХОЛЬОІ'ЇЇ 
істерИ'Ка не можна еК.:rrасти з без ,ладних діяльоrї'в 

і моно.льоІів. Навіть із кількох сцен, які можуть 

здаватися нам замітнimими в нашім житті, не СК.іга

демо звичайної хроніки, коли не перетворити їх сві

домою аН3..J'Іізою в суці.льну картину. 

Оповідання та пові сти Кримського описані 
.аматором, який певне завагавCJI б, чи слід вИ'П~тска

ти їх друком, якби був -почув щире слово від вір
:нИ'Х друзів. У Нi1IIlIій літературі часто появлялись 

недозрі.лі молодечі спроби тільки тому, що принагід

ні письменlIИКИ віддавали свій мозок зовсім іншій 

діля'нці, неріДІОО іВ чужинному СВІТІ, яким 'Відм.ежо

вува,ли сш від своїх .літературних гріхів молодо

СТИ. 

ІІ 

Ь:рим,еький мав щаСЛИВІШІ моменти в ПОО3l1, 

хоч його поезія цікавіша як історичний ДОК'Умент, 

'Ніж яr. ПСИХо.льоrічниЙ матерія.ТІ, не3aJIежНИй від го

мовних етапів нашої .літератури. "Пальмове гилля", 

.що зветься "ек.аотичними" поезіями, мав кілька дерев 

і квітів із країн ВОШІистого СОНЦЯ, кільRa. прізвищ 
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іа орієнтальних літе.ра.тур, з '.l'.ИИ і звичайну рідн'у 

ТУГУ. 

3 ідейного БОЕУ даремне шукати ню8іНСЇіВ Miat 
"нечестивим коханням", "кохан:ням ПО-ЛЮДСЬКОМУ". 

"святим кохaнrням", "світовими скорботами" і "му
су лмаНСЬRJIМ ра.вм" . Усі ці характеристики, вига

дливО' підібрані Кримським, зливаються в ОДіНУ одно

манітну мельодію тої сентиментальної ліРИКИ~ що 

знала тіЛЬКИ два найвищі ТОНИ - захоплemrя й роо

чарування. 3ахоплення це безвинні мрії 3 roвіТRaМИ,. 
сонечком і СОЛOlВейком, розчарування - докір КИ

нений життю: 

І даремне яі.звідкись 

Хочу відповідь дістати: 

На що тра MeHЇJ було 

І родитись, івмірати? 

Примітивність таких строф тепер нас бентежи'l'Ь. 

Кримський підтримує свій поетичний хист HaJtro 
частим:и старими дієслівними римами, полиша6 зде

більша неримований перший і третій рядок, і В3а.

галі ма.по він вИ1багливий щодо провідної ДУМІ~И, :IК8.-

3ВЯ3УЄ його строфИ. Його переклади Гайне г.ладкі, 
вдатні, не мають перлИ1С,ТОГО гумору ні того ТOHKoro 

та влучного як ралір удару, яким шматував чужі 

та власні груди велик.ий іраніст. 

1з перекладів чужинних поетів ми 3На6МО, ЯК 

повинні виглядати зерна життєвої мудрости, пороо-· 

СИ'Ilувані серещ арабських і перських поетів. (ете .. 
Рі:керт і Фіцtеральд своїм Raямом, показали нам, 

як може ВИГ.Jfяд:ати R.Jfясична простота, різьблена НЕ" 
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ДЛЯ гри формою, а для народиrн думки. При пере

ItЛа.дах КРИМСЬКО'ГО ми маємО' вражіння, що він під

ходив до них більш як фільольоt, якото забавляв 
праця підшукувати рідні слова, ніж як поет, що на 
готовім шитві вимережує улюблені знаки на спомин 

пере.житих хвилин, спільних із поетамизовсім іншої 

доби та культури. ФіЛl>ольоt, що розуміє нюансИ' 

слова і знав його дивні посвояче.ння із предметами, 

мМ завсіди більше дани-х на перекладача, ніж поет, 

ЩО не розуміючи якелід тек.сту втікІОО від неясних 

для нього слів до якихпебудь заступних або шукав 

помочі в готовім перекла;ці на іншу мову. КримсьюІЙ 

не давав на·м безвартних перекладів, але вони ма~ІИ 

на собі краєчками цвіль засушеного хліба. "ШаІ
наме", що мала на собі цвіль віків, пооинна би ма

ти бодай гладкіеть старого оксамиту. Поома, за яку 

автор мав дістати по золотій монеті від кожного 

рядка, заслуговує бодай на крицевИ'Й звук Поет, 

що стає перекладачем, не завсіди хоче піДСИ.1ИТИ 

засО'хле джерел0' свого надхнення, пригадати собі 

чужими словами власні зворушення, для яких не 

найшов дО'сить ориtінальної форми; нерідкО' він 

оживляє завмерлі поетичні фО'рми свіжою к.роою

влаоного серця. 

Цієї крови бракувало І{римеькому. Як фільо

льot, заморожував він її своїм нахилом до надто за

гальних образів, як поет не мав він власногО' світу, 

що завсіди визначується конкретними вражіннями 

і своєрідною мельодією. Може, коли б ми читали лі

тературні твори Кримського несвідомі, хтО' він та

кий, ми не шукали б у них роодвоєнОї душі фільО'~ 
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лдОІ'а. Хто зна, чи саме недО'стача йогО' ориrіН1І.JlЬ

ности в поезії не в тому, щО' він залишив автО'ма

'ТичнО' пО'за свО'їми П.lІечима те. друге "я" - вченО'гО' 
.:знавця ч.ужих літератур, і такою цінО'ю хО'тів при

дбати ліричну наївність. 
Нема сумніву, щО' кО'либ не імя RримськогО' 

як ученогО', йогО' поооії та· О'повідаН'Ня не зверну.:rи б 

на себе. такО'ї великО'ї уваги критиків. ЙО'ГО' туга за 
ек.зотикою й найчистіша романтична недута мав на

віть подібні рими, як У КарманськогО': декО'рації 
в ній більше, - ніж спрз;вжньої природи, більше 

старогО' рі,дного ш .. rутку, ніж пристрасти 3 гарячогО' 
підсО'ння. IlереІШади не стоять на рівні з Gамійлен

ковим:и, а інколи нагадують тз;кого бе3ПретеіНсійнО'гО' 

переспівувача як Грwовський, що чз;сто не знав 

~ри:r'інальнО'ro тексту. 

Дивне, незрозуміле явище, .як людина враж.1JИ

ва на чужу поезію і 3 поетичним хистом може на 
довгі рО'ки відійти від ліrepатурної праці, й пірнути 

У словника·х ріднО'ї мО'ви. Нбма книжки, щО' сильні

ше та частіше могла б С'покутувати фільольОІ'а дО' 

пое3ії як с.ловник; це ж цвинтар пО':м:ерлих слЬв, на 

гроба.х ЯR.ИХ виростають найбільше е:кзО'тичні квіти. 

'3 дея:к:О'го погляду: ввесь чар новИНИ! в поеаії -
У сполу:к:ах слів, старих .як світ - перетиканих н()

ВЮf1f, вперше ооолО'ченими новИ'Мзахопленням лю

дини, для якО'ї He~la старогО' світу, ні старих слів. 

Дивне і те, щО' Rрим:сышй' який проявив у на
уковій полеміці так багатО' темпераменту, не пО'ка

'зав ЙО'ГО' у пО'вно:м:у світлі в літературних твО'рах. 



ВОJIОДИМИР САМІй.лЕНRО 

І 

Нагадує чорноморських чу·маків, щО' їздили пО' 

сіль вО'ла.ми. Пред<ж такО'го чумака, побувавши се

ред усяких людей і вивчившпсь :мО'в, з·натиме прО' 

сщіт багато більше, ніж пО'вірите, пО'глянувmи на 

ЙО'ГО' скромну козацьку подобу. Але вдача зали

,шитьсл та сам:а: ошж.і'ЙНа, недбала, ледача, ціка· 

ва - нема щО' й казати, але як дібратись дО' неї, щоб 

видобути 3 неї її талант'? 

НеО'дин такий чу:мак - уроджений поет. Степ, 
сонце, кавуни, річка - цілими тижнями буде пО'· 

ДИ'Вляти мовчки природу, а як почне 'розказувати

не стримавm, ні краю, ні впину не мав. І неоДШl, 

вислухавши Самійленка, IЮ.Rиває головою: "Як ба·· 

гато знав... Чому він ТОГ0' всьогО' не спише'?" 

ХтО' хоче, той МО'же сказа.ти, щО' нелегко роз· 

1tусити таку чисто :к.ооа.цьку за:карлючку. Ніби·тО' 

сміхун, а як затягне оу:м:О'витої, серце холоне. Гумо
рист, прегарllИЙ 8;не:к:дотист, міт би з :МО'НО'JIЬО'tами 

їздити. Та мО'же й сам не знав, щО' веселий; ходи:ть. 
із П'Qхилепою гО'лО'вою, задумавшись... а може, :ЗО'В-
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>оім нічого не думає, тільки гріється до СОНЦЯ, або 

думає про рибку, яку піде ловити. 

Поет'? Вряди-годи пише щось; часом, щоб :за

,бити час, часом тільки тому, щоб приятелі від

чепились, бо обіцЯВ дещо напиоати. 

Один із найскромніших і найтихіших наших 

поетів. Твори'? Одна збірка, вяза:нка розсипаних 

принагідних віршів, два-трибільmі переЮІади. 

Книжки'? ні з них, ні з ними не жив ОаміЙ.JI.eНКО. 

Оправжній поет із божої ласки це небесна птиця, 

яка повинна радуватись сонцем, Н8JOOJI1Oдою мріян

ня, і IlОЧУВанням, що перед ним повнота життя ... 
Який жаль переносити ці свіжі почування - треМІ\.і, 

:МОВ ті весняні метелики - на папір! Ям недоцільне 

'та а.аЙве зусилля! 

:Коли Оамі'Йленко на самоті, серед лінощів, не 

відчував цього так ясно, то певно надибував таке 

почування частіше, ніж інші зворушення, ко,ци сг.и

сував їх віршованою формою. Франко вже багато літ 

тому схопив основні риси психольоГії Оамійл,шка 

й передбачив дальший шлях його розвитку. Напи

сана ним спроба харшктериoт.mки Оа:мійленка - не 

'тільки вірна діяГноза; це один із найкращих літера

турних портретів, змальованих Франком .як крити

ком. Ось у двох словах оцін:к.а: Самійленко, висту

паючи як поет, мав уже сформовану індивідуаль

ність; ~альші МОМеІНТИ його роовитку не дають під

-стави ві рити в майбутню ;велНRУ еволюцію; опокій

ному, ВИІ\інченому світоглядові відповідає така са

:Уа форма і мова, чисті, своєрідні, бе3претенсійні. 
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СаМЇЙJlенко безумовно цікавіший як людина, 
.віт поет. Може тільки тому, що його безпосере.zщість, 
щирість та ясність вислову відкривають так мало 
,сторінок йоro психольогії. Це подобає :на парадокс. 
ВіЧНИЙ лірик - вічно за,хований із своою душею? 

Ще й лірик з такою загальнодоступною, ЧИ'Стонарод

.иьою формою та мовою'? Роаяснення цієї буцім -ТО 

суперечности в тому, що СамійлеНRО не творив 

у ХВИ.тrинах потреби висловити голод та смагу своої 

душі. Те, що було наЙбі.льше .ЛЮДСЬІЮЮ частиною 

йогО "я", находи.ло заспокооння в самому процесі 

zитгя, в наскрізь біО.lІЬofічніЙ насолоді стежити за 

красою природи. 

ІІ 

Автор єдиної збірки поезій, позбираних .;rюдь· 

ки, що цікавились ними більше, як він сам, був не 

сатирИІЮМ з болю або обурення, а 38!ВДЯ'RИ дивній 

сполуці скепТИ1ЦИ3МУ з епікуреїзмом. йому часто, мов 

1tрізь серпанок споминів із гімназійних часів, УJШ

в:алась Елляда: 

давні ЕллНlНИ! ЯК шкода, що не мо'жете ви встать 

І приплинуть на ВкраІну у ВlШПневенькИ!Й садок. 

Я хотів би 'ВаІМ дівчаток українських показать, 

ЯК вони, руками, сплі,вшись, виступають у танок 

Або весело жартують, за~.j.пають парубкЇ!в ... 

Вільш, як грецьку форму строф, любив Сам:ійленко 
форму українського життя на селі, між вишневими 
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садками і тихими річками. В усій Й/ЛО поеаії не 

чуємо ні ра3у зусилля, щоб вийти поза "К.JIясичні" 

сюжети наших опівців. У оо ще манмо весну з її не· 

минучим символом відродження Батьківщини, на

рікання на народню неДOJ1Ю й міркування про без

плодність 'СЛіз, поRЛИКИ найти в собі крицеву силу. 

врешті низку ПРИН8!гідних поем і'з нагоди різних на

ціональних роковин. Часом чуємо патос обурення, 

надибуємо якесь влучне порівняння, але ввесь на

стрій поем та їх будова не виходять поза "акаде

мічні" ЗРа3ки. 

Спроби перекладу Гомера, його "ГеРООl'раl'" 
або "ЕлєгіГ' натякають мало на зацікавлення поета 

грецьким світом. Його "repocrpaT" - ЗРа3ково скла_ 

деНИ'Й - не ТИІП, навіть не дуже жива людина; нема 

в ньому найцікавішої пс:ихольorічної проблвми: що 

міг переживати такий ориГіна.льниЙ герой, зважив

шись на так.И1Й страшний учинок'? Такий театраль

НИЙ монольог міг би ск.азати кожний, хто мусить, 

умерти, баЙдуж.е. з якої причини. 

Самійленко - грек ін удачею леrnroceрдого 

своєрідного укра,їнця, ЯКИЙ .любить ідилію н8іШИХ 

хуторів і степів, а мусить пробиватися крізь житrя 

як СКРОМНИй публіцист та ще скромніший урядо

вець. Коли особисті злидні не повинні родити змор

шок на погідном:у чолі; КOJIи змислове кохання не 

повин,но відбирати людині рівноваги; коли одиниця 

повинна ціпити понад усе власну незалежність; ко
ли мJroтецтво життя ховається в тає},[ниці добути 

якнайбільшу суму внутріmньоroвдоволе,н,ня, бе:J 

ОГJIЯДУ на зверхні обставини - то Самійленко мав 
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у 006і чимало з rрець:коrо фільософа. Та саме тому, 
що це був одночасно пеРИ1ІІатетик, с:кепnm. і епiR.у· 
ревць та ще й українець - йому досить було ясн().. 

ro світоrляду, здоровоro РООУМУ та сміху, ТШФl'о, 

lifкий можна схoonrти простим словом, зрозумілим: 

ДЛЯ інших, рівних йому звичайних rpoмадян. 

Деякі виrладжені Самійленкові строфи зали. 

maють нам вражіння, що я:кБИ! поет хотів був за їх 

зразком різьбити інші, то все те, що йде в Hboro по 
.пінії найменшою спротиву, занадто леrко, моrло бу

ло довести йоrо до праці над перетвором старих 

схем. Тоді окажемо собі: "Коли б він був тільки хо
тів більше писати, більше працювати!" Природа не 

на.ділила Самійлен:ка одним із найважІІіших дарів, 

потрібних тим поетам, що кохаючи рвачкИ1й стру

:МОК життя, не дбають, кілько крашІИ'Н із Нboro схо

плюють СВQЇМИ пригорщами - вона не н.аділила 

йоrо сильною волею. Самійлеmro JIИ1CaJВ тільки В ІЮ
чyтri вдоволення, а не в напрузі зусилля, Ha:кmre

HOro обовязку - собою самим, чи rромад'.янською 

совістю. 
Я~бlf знаття, що треБЗ! жить 

І сподіватись і бажати, 

То жив би так, щоб кожну мить 

Для цілj одної в·імати, 

Щоб і х,вилини не згубить, -
Якби знаття, що треба жить! 

Іронічна усм:irnRa, що черrувалась у НЬO!l'O із сенти

ментом, не давала йому вірити у KpaGY ХВИ'JIИ1Н не
залежно від ЯIЮl'OCЬ високою, нащіональнorо та все

людсь:коrо ідеалу. І тому CR61ІТИіКі 'ставав поетом Taw 

13 
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RИ найчастіше тоді, КОЛИ. хотів служити пером та

кому зarальному ідеалові. 3· усім ти'м ішов У парі 
евоврідний, СУТО'укрaїIroькпИ сnритнзм, який мir 
любуватись рmьбою ll'OeТИ"IНИХ форм і Rрасою слова, 
бачити зором інтел:іtентноі людини призем:ність су

спільною ладу і власне знесилення ЛЮДИ'НИ без волі, 
а."ІЕ' не Mir перемогти цю свою найглибшу природу. 
Цими рисами СамійлеmtO СИМ1ІІаТИЧШlЙ, ян. один із 

найщирїших наших поетів. Своїми майстерними пе
рекладами дав він д0R.aJ3, чим мЇГ би був він стати, 

якби крім принятоі довічної ролі поета, ще й мав 

змогу виконувати її систе.маТИ'Ч'Но, дmm:a за дниною. 

,Найбільше інд:mвідуальности вилвив він У са· 

тирах - власних, переспіваних і перекладених. Бе· 

ранже і Ляша:м:боді могли стати його майстрами. 
Сатира Самійленка не коле, а легенько всмішена 

кепкує, ДИВи:т&СЯ згори на світ вибачлива для люд

'оьких слабощів. Вона - легка, завсіди :загальна, 

влучав не тілько у нащіональні, але й загальнолюд

ські хиби. ЯЕ автор принагідних віршованих фейлє

тонів, Mir би був С3!мійлеmro створити незрівняний 
жанр. Та для цього треба було стати ближче до яко· 

гось суспільного optaHY, що вміє оцінити талант 

ЇJЩ.oro та пагідного гумориста. 

ЯЕ перекладач архитворів світової літерату
ри - СамійлеНRО не менше таланов'И'l"ИЙ, чуткий 
знавець чужих мов і рідної. 

Коли бачимо. ЯR СаШйлеmtO завертає до тзв. 
,,8tД'Віч:н:их" 1'ЄМ - SПtИXНебудь, від мадршальнm 

е}>O'J.'JmИ rIO'ЧИFlаючи --.. НЄ!Чy'l'.mmий: на сучооR"y лі
твpa'rypy, віримо йому на мить, що 



Все переспівано, все обговорено ДУже ДOКJIaДoНo, 

Все обмальовано так, як тільки можна було; 

reHiїB цi,~a сімя прорекли до людей слово правди: 

Щоб научити всіх спра'вжніlМИ бути людьми. 
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Поет, ш __ ий вірить, що всі теми вже вичерпані, 
.Уявляв собі поезію тільки як одну з форм поширю
,алнЯ давно або недавно відкритих правд, відомих 

IItУДРЦЯМ, чи Бченим в іншій царині. Для нього 

поезія - помічниця педаrorії ЧИ пропаtанди, і мо

же вона була б зовсім зайва, якби "СJЮВО правди" 
можна бу.ло до .людеЙ ска.зати l'ааетною статтею або 

на політичному вічі. 

ІСоли уважно простежимо поетичну продукцію 

Самійленн:а, побачимо, ЯЕ часто вона родилась iR 
такої суспільної спонуки, і як мало с.еред неї зраз

ків чистої лірики, і як рідко вона набирала· но
ВИХ відтінків. Його вслИlШ'Й ('пічний СIlОl{Ї1,і не 

найшов відповідноro вислову в поемах, що переда

ва.ЛИ б І{расу природи і те, в чому поет віднаходив 

Jl8;соаоду. Треба було аж М. Рильського, щоб ПОRa

зав нам красу таких мотивів. 

При всьому індивідуа~1ЬНОМУ тоні ОаміЙ.ленк.а 

поезія його мав дуже мало моментів, що спонуку

вали би нас переживати її як своєрідний світ. Інди

відуа.1ьні вражіння надто легко розливались у Оа

:м:їй:rrенка в зага.льні, надто загальні тони. 



ЛЕСЯ УІ{Р АїНКА 

І 

ЖЇ1НІШ - ТІаІка ЖЇіНоча, начf' б саме -життя було 

за,надто брутальне для неї, ї не може вона звикнути 

ні до його шерсткої буденщини, ні набрати сил до 

його оол:и:к.mx поривів. Може це перша причина, чому 

вона ЗpaIffiу силкується перемогти свою жіночість, 

загартуватись до боротьби. Та слабе тіло пригадує 

щораз частіше, щораз в:шразніше 3ВЯ3КИ з мате

ріяльною шм:ралющею життя. Всі її ідеали та мрії 

не зможуть роовіяти тієї на:йочевиднішої правди; це 

f промовить до неї наЙСИJlliнішим доказом із лєкту
ри, З якої формуватиметься світогляд духової вихо

BaНJllцi Драгоманова. 

Та що робити з матеріял]змом, соціялізмом, 
атеїзмом, що з усім тим світом соціяльної боротьби, 

коли треба лежати в ліжку, прос·иджувати тижнями 

в фОТМі 3 ногами і плечима, загорненими у плєди 

та шалі, ЯЕ здійснювати всі ті гумаН'Ні ідеали, КОJШ 

.людсьЮl. маса, далем, :нeдocтymra, - 6є по нервах 

і вражав на саму думку, що треба б стояти серед 

неї міцно на ногах, щоб не впасти? 
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;Леся Українка живе як теПЛИЧна квітка, наче 

1'& rаршинова АНаlеа princeps, що Хоче пробити 

4JКляну стелю своєї палати. Все, що залишається 
13 впливу чудових розу.мних книжок і захопливих 
ДJЮКусій, неретворюється в гарячкOlВУ уяву. Ту 

уяву ааморожує рефш::ксія людини, яка нормально 

повинна витрачувати ПРИ'3бпран:у у крові енергію 
IJ'ИМ, щО їсть, пє, ходить, танцює й з,акохується. Ле

СЯ Українка може тіль:к.и мріяти, думати й писати. 

І все те, що здіймається в неї на мить ПОЛУМЮ,І-б:t

JШН1Ням жити й на.сOv'юджуватись життям, переходить 

у слово не ЯІ{ безпосередній досвід, а як відб,лиск не

здійсненого бажання. 

Це нез:вич'аНно освічена, незвичайно pooytМHa 

жінка. Cepf\JI наших письменників нагадує вона ту 
першу ученицю, що у клясі 'серед товаришів-ронее

аиків найкраще все вміє, бо найпильніше вчиться 

і принесла з ДQMY якнайсолідніmy niДГ()Т()ВУ. Та ко

ши приходять життєві справи, та звичайна 3Н1tйо

міоСТЬ Jlюдей іа їх траІ'едіями, причинами трагедій, 

нахилами й поривами - Леся Українка може зро

бити прега:рний виклад про вИ'ООкі ідеали, обовязки 

й навіть вешші конфлі:к.ти між моральними ПрИНЦІI

JІами, суспільнwми та індивідуальНИіМИ вимогами. 

Вона "ідеалістка" в ТОМУ ПЛЯТОНСЬROму розумінні, 
що ідеї це вдині правдиві речі у світі, і що всі ре

альні предмети - тільки їх слаба неДООКО'ІІала від

битка реа.льного життя, якого іВона зовсім 1ю аНішlt 

11 ІМ ~югла розуміти, а уяв,ляла собі, що відкрила 
його тавмницю в "ідеях". 
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П. 

Дві головні проблвми, що виринали невпинно 
перед деякими нашими письменниками доби Jleci 
Українки, повторились у неї у різкішій та тrpaГi'I
нішій формі, завдяки її П{)l{)f'lні'ЖНelIЮМУ :жіночому теМ
пераментові та через її ;затяжну і бсrшадійну неду

гу. lIерша 3 них це перехід від сюжетів та ідей Rlt

віяних рідною літературою до ширших, европей

С],КИХ, і.3 ріВlНЯ сучасної тоді чу:жИ!НН.ої творчости, 

друга - прООлвма індивідуа,льної та націона.лЬПОі 

сили. 

Найбільш особистий рід творчости: лірИК<t, най· 
тісніше '3вязаний із перелИ'вами дрібних переживань. 

щоденщини, найвиразніше позначав труднощі по

етки зірвати і'з традиціЙ1ІИМИ настроями нашої по

езії. На підмогу приходить ЇЙ Байрон, Гайне, МЮСС 

се та багато інших; вона вчиться від них тонів між 

сентимеН'Тальним патосО'М і мінорною мелянхолівю; 

:шав, як МОЖ'ІІа вднати найщиріше почуюння із 100-
,лючими С.ловами, як :можна зустрічати та прощаТІІ 

іронічною усмішкою любовну мрію, збавливу та 

зрад.;пmу, наче - короткі хвилини захв'ату. 

СЗJма лірика ВИlIЮВіНюв Л. Українці ті,льки одну 

частину душі; вона ба:жалаб із великих історичних 

пєрооектпв ДНВИТИ'СЬ іНа боротьбу старих і нових сил 

за владу над світом. Можливо, що неВПИ'ІІні диску
сії на суооільно-полїтичнї те·ми в сереДОВИщі, де во

на зросла, і ДУМКИ про нєда.лекиЙ прихід соцїяль

ного перевороту ріши,ли головно про те, що вся пра

пя її :зрі.тrих .1іт б~'.ла опрямована на драму. Ніяка 



199 

ВРИТИЧН1і 1іН1іJlіза не розяснить остапніх причин:, чо
му письменник покидає один :жанр літератури для 

другого. Можемо Сl __ аsати, що ;злиденне евовю сіри
ною життя вічно недужої не давало досить спонук, 

щоб обновлювати сповідь самотного серця. Та чи 

іонує СБо6ЇДніша та чистіша форма для вислову всіх 

най6ільше переJlетних вражінь та думок., як лірика'? 

Чи МОГо1а ісНУ'вати вигідніша та леІШІа форма для 

Лесі Українки, що місяцями "тrежаJlа в ліжку 3 вла

сною :задумою, так часто в чужому середовищі, серед 

чужих .:подє<Й? 

Леся Українка мусіла ясноздавати собі с,пра

ву, що в .:Ііриці не можна торкнутись загальних 

про6лю.r, таких б.лизьких її роздумуванням, книж

ММ, роюювам. Поет може не змагатися 3 ідеями та 
не журитися своїм світоглядом: досить, коли він 

'схоплює ритм життя довкола себе та ритм свого сер

ця. У душі Л. Укра.їнки горі.ла потреба пере:думу

вати на папері ідеї, які вона здобувала для підвалин 

свого світог.1ЯДУ. 

Вже в її ліриці ][rrrмагають теми на тони 3;1-
гально-національної ваПІ над чисто особистими. 

У цьому не рі'знилась вона від наших інших поетів, 

своїх попередників. її суспі.ТІЬНИЦЬКИЙ нерв 6уп силь

ніший, ніж вражливkть на форму, що нею поет мо

же пеp€давати всі нюанси своїх зворушень. 

Перехід Л. Українки до драм треба рооуміти 

як потрrбу письменниці наблизитись дО ЖИ'І'ТЯ, яке 

вабило її до себе зпоза санаторійних вікон. Мрія та 
діло - як ті два бігуни, дО'Вкола яких КРУЖЛЯі-; світ, 
:налЕ'ЖД.тrи до головних мотивів її творчости. Прп всій 



200 

пооитивістичній освіті її уява була невпинною аре

ною змагань іще тої доби, коли письменники ШУІЩЛИ 

ідеа.льної СПО,lІУКИ між мистецтвом і дійсністю, а по
тім страждали, що її не находять. Літературна твор
чість не була для Лесі Українки окремим світом, 
який ВШІравдовув овою доцільність тим, що впливав 

на оди'Ниці, вражливі на літературні твори; вош!, ба.
чила перед собою обовязок ової дуМRи втіляти В Ті1 -
ку форму, яка мала б у собі найбільше елвментів, 

придатних для здіЙСІН€'Н1ІЯ, для реального вияву 

в суспільноуу середовищі. 

Чому думк.а про твори зага.lьно-европеЙського 

духа зєднаJlась у Л. Українки з постатями 3 неукра

їнського овіту, да.llекої доби та культури? Цензурні 
огляди не грали тут головної ролі. Найважче ддя 

шrcьмен:нИІКа rroвднати за.l'aJIьно.іТтодські ідеї 3 мате
ріялом ового найближчого середовища. ДЛЯ Л. Укра

їнки, що не мала змоги жити постійно реальним ее

редовищем і надто болюче сприймма його події .
нахил РОЗДУМУІВати над загальними проблє~шми 

у .ztрама:ги"Шl'iЙ формі ста;ва,в щораз прИрОД1нішИ!Й. 

Европейська література давала їй готові зра;зки тн
ких творів; історія далеких народів давала наго:\у 

до па.ралєль із рідним; у цій безконечній :r'а.лє'РЇЇ по

r,татей можна було вибирати собі до вподоби - ш

ПИ, характери, програмові і.ндивідуальности. 

Леся Українка осягнула подвіЙ'н~т мету: шtй

шла форму для боротьби ідей, які мучили ЇЇ, і по

Ю13ала землякам, що й рідною мовою можна ство

рити "европейський" театр. Та це надто відомі істо
ричні заслуги. Вони нічим не переважають факту,. 
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то ввесь теаrгр Л. Укра.jjнки Ш1ПОЛОВИIН'У за.л:иша
ється між сторінками ItНДlІ~КИ; його ділені оооби, що 

рвуться до діла, - звеличують нестримний порив, 

с,и.1JЬну ПОJІЮ та свободу індивідуальности тіЛЬІШ то

му, шо рефлєксія вбиває в них природний гін до 

життя 3 його СЛОКУС3Jми, пристрастями та пnм{(.л

ками. 

ІІІ. 

Нєси Лесі Українки не драми, а драмаТИЧНі 
пO€ми. Драматичній поемі бракує крови та І\істок 
для дjєвих осіб, щоб вани могли жити на сцені. дрit

маl'ична поема не є в Лесі Уroра.їнки вислщом свіп:о

мого вибору, що саме т а. к. а форма найкраще від

повідає її та.lантов'і; вона мріє все життя про пєси, 

ЩО юші,]JИ б вогнем .ЛЮДСЬКОЇ вол~, шукаючи поста

тей у померках віків і далеких підсоннях, вкладає 

в уста своїх героїв тільки овою тугу за енергією та 

СJmою. Сильні та зДорові не згадують невпrшно про 

силу та здоровля. 

МИ 3ВІІ'КШІ досі, підо впливом рідної літерату

рн, мірити ідеї не на підставі типів, що ОЖИВ.'Іяють 

]х своїми ВЧИНl,аии, а на підста'Rі їх стБ, заяв, мір

КУ'Бань. Коли б Леся Українка була - як п:ею:і кри

тики хотять - пасткою національної енергії, ірра

цїона.;ІЬНОГО ПорИНу та чоловічої си.:ш, вона, на.І\ ІІ ха -
JJa 6 пу ла цими всіма прикмета,ми свої дієві особи 

тая., що вони ПОРИООJIИ б нас як живі люди. А TёlK 

вони більш СИ:М:ВОсlИ, поетичні :з'явИIlЦа" ніж діячі,. 

типи та характери; навіть тоді, коли вони І) жпml.-
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ють, уся їх воля спрямована на виклад своїх ПОl\'JЯ

дів, а не на участь ~. житгі. 

Драматичні поеми Л. Українки це інтелігент

на, небуденна лєктура між рід;ними книжка"fИ; вся 

їх сила та краса в гострому діяльозі, що інкопи бли

скає як вістря рапірів. Питання національного ви

зволу та духової свободи одиниці перетворені там 

у тонку діялєктику, що межує інколи 3 фільософіч

ними діяльor'ами. Неодин раз, читаючи їх, спадає на 

гадку, ЩО, може саме у звичайних діяльor'ах, на ара

З0К Фонтенмя чи ЛЯН;lора .Пf'!CЯ Ук:раїНІ{а могла б 

була виявити найкращі риси свого таланту. бо БСЯ 

та енерrія, що йшла в неї на змагання 3 бу){Овою 

пР,си. могла б бул'а висловитись безпосередніш~, не 

роасіва"lась би серед сценічних тіней. 

НаХИ-1І до театру родився у Л. УкраїНІШ саме 
як туга аа діяльним життям, боротьбою темпера.~!Сн

тів та ідей. 3алишені нею оповідання ще один д.о

каз. що її уява б.РІа більш контемплятивного ха

рю{теру, не вміла стежити аа ниткою конфліктів 

і звяаувати їх у клубок життєвої події. Всесвітня 

.1ітература має різноманітні 'КіVНрИ творчости, ЩО 

стоять на межі щоденника, психольоtіЧ'Ної студії, 

СI1О.\шнів; між ними могла б була Л. Українка найти 
ара3ІШ, що дали б були їй повніше використати свої 

буденні вражіння та розДу'мувaлшrЯ, ніж у драмі, де 

треба було щойно перетворювати їх у символи. Як.би 
вона бу ла залишила нам хоч одиrн: такий ЩОД!ШНИf~, 

як Марія Башкирцева, ми знали б багато більше щю 

її справжню душу, ніж знаємо про неї 3 її кіЛЬІ~'l' 

нацятьох томів! 
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Наші l~РИТИf~И неодну її лесу називають архи
твором. Архитвіl' роз.,'мієм:о як. твір, якого не мо
J.i:ceMo уявити собі в іншій, кращій формі, ніж у тій, 
якою він впливаt; на нас . .леся Українка має такі 
ліричні вірші, та - ніодної песи. 

Jlеся Українка може більше, як наші інші її 

сучасники, йшла за европеЙСь:к.ими твора;ми, шука· 

ючи в них спонуки та сюжетів. :Коли вона ПРИЙма.ла 
зра3КJI віршова.ної щра'?!И н<ші'в рома.нтичної, на.пів 

реалістичної, їй неле.ГІИ було наповнити її потрій

ним шаро~r: ~r~те'Ріялом: історично згідним іа даною 

добою та т;раїното. новими іJ,СЯМИ, що збіга.:!ИСЯ б 

3 її світог.пядои, і паралє.ТIЯМИ, що натякали 6 на 
звжюк чужого сюжет.\т а до.лсто України. 

Чи СШlжемо щонебудь сутнього про творчість 

ШІсьме:ННlша, коли назвемо .л. Українку поеткою ін

дивідуалізму, національної чести, пожертви, порин~·. 

або якимнебудь іншим високолетним, чи багаТOl'ран

ним словом? Таксам о добре можемо дошукуватись 

індивідуаJ[і;зму в ІІІекспіра, І'єте або Ібсен:! .. "Іиди

від~'алізм:" та проблєми національної свободи Л. У

:к.раїнки приблизно ті самі. що в Ші.ллєра. Та які 

ЖІІR1. повні дії, характерів і конфліктів драми lliiJT
.пєра! Шіллєрові герої живуть перед нами досі, на

че історичні постаті 003 огляду на те, чи до нас про
МОВ.ТJЯЄ Жанна д'Арк 'чи ВаЛ6нштa1tн - це не ви· 

гаJдні поеми, а драми 3 .людьми та тrpистрасrями 

даної доби! 
Насувається ще од'Не б.rrижче порівняння 3 те

атром Виспянського. Виепянсьюгй мав перед очима 

ввесь час проб.ттвму національного ВИRRо.ттення, сам 
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задив~lCНИЙ у смерть, немов би жив уже 3 ПОО'3!гроб
ними тінями. Він l1ере},fішав 3 неймовірною свобо

дою іІостаті 3 MiTOJIbOI'iї 3 постатями рідної історП 
та прим:арами B,JIaCHOЇ уяви. А щоб усе це могло жи

ги та ХRИ.;lЮвати нас, він створив зовсім нову фОРМJ 
дра:ми, де не оuовязують ні клясичні правила, ні 

романтичні ліценції; примари оживають перед нами 

як історичні постаті, історичні постаті встають, на

че покійники 3 саркофаrів. 

ІУ 

,Леся Українка мала хист передавати деЯІ~і :за

І'альні риси доби та загальні ідеї. 3ате, не мала хи

СТу творити типів, відтворювати психольо:(ію, ЛДЛСJ(V 

від її е.віТОГ.1ЯДУ. У CBOЇ~ пєсах вона прибільшува.rrз 

.значіння теоретИЧНІ:ІХ проб.JIЄМ і через те нераз по

падзаз в ~юсіяністиЧ'ний міс:тици;з,м. Ба,га~ю 3 !НИХ мо

Ж{~ стати приводом ;:(0 аатяжної ;:(И'С,КУСії критикіІВ. 

що схотять із с.пів та вчинків відшифровувати СПМ

воли. Н:О.JlИ ;згадаємо театр Ібсена, зідхаємо I~O його 

.1lЮДСЬк.их трarедіЙ. "JIicoBa пkня", що хоче змаJJЬО
вувати І~онфлікт між природою й культурою, не бу

дить у нас ні на мить почування, Щ{) цей конф.пікт 

снра;вжній, життєвий; проблєма стає гарною фе

єрією, як "Синя пташка" Метерлінка. Адже "Пото

нулий д:шін" Гавптмана не зворушує нас свої~ІИ 

звуками про ~шийсь утрачений ідеал, 'а мішаниною, 

патетичної .лірики 3 сентиментом дитячих JШ·30К. 



205 

;)-' сі філіпіки JI. Украї'Нки проти христіянства 
в імя сильної людини 'з'алишаються сл&бою діяд~к

rико.ю супроти таких почувань, ЯЕ спочутливість 

для но.кри:вджених і людське милосердя. Адже де 

не тіЛЬІ\.И найсильніші тони, на яких соціяльні ре

фо.рматори підготовляють ідеї революції; спро.мог

тись на 'ВИlбачливий по.гляд для слабих і СИ.:JЬННХ 

мо.жуть тільки фільософи, що. глибоко розуміють 

слабощі ЛЮДСЬІшх пристрастей.. Л. Українка, Яlt 

жінка, що 'Надто легко узагальнює, була зан'адто о.д

но.прямна; однопрямність уважала вона за зрілість 

світо.г.ляду. Як більшість жінок, вона хотіла бути 

"муже-ською"; це одна з найбільше жіночих рис 

жіночости. Навіть її Дон-Жуан Т8!К мало половий, 
що. те все, чим приваблював ві'Н собою у з,маганні 

фішrчного. гону з холодною рефлєксіею, не існує 

для Л. У к.раїнки навіть як риоа його. психольоriї. 

Леся Українка, як. неодна вражли:ва, навітт, 

переніжнена жінк.а, соромилася свого кволого серця, 

що ватається, почуває 'Свою оа,мотність і знеси.лу. 

Там, де вона сповLщaється (І тих хвилин і вибухав 

плачем - во.на найсильніша. Пor,ляди на завдання 

.1lітератури, яка має виковувати панцирі на слабкі 

груди, кмали ЇЙ утік.ати від особистої, меЛЯНХОJ[ій

ної .лірики. Це та сама психольotічна ПО:МИ,,'1ка, ,ВКУ 

нахо.димо у СаміЙленк.а, Кобилянсь:кої та Карман
ського. Л. Українка талановитіша за них сило.ю 

сло.ва Й діяпа;;зоно.м літературного зацікавлення; 

тимто навіть надумані нею твори мають проблиш\.И 

її іНд.и'Відуального пориву. 
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Не Mat;~IO в нашій літературі другого такого 

ясного ПРИІ\,'ШДУ, як уся праця Л. Українки на .10-

ндз, що невпинна боротьба за BJIaCHY енергію ДУЯ'~І' 

часто ОС.1аба:Ю6 цю енергію і ВИ'І'ВОрЮ6 в письмен

нтш оману сиаи. Більш Яl{. аа В('.'Jlші істориqні ПОЛОТ

на та багатомовні поеми ми любимо Л. Українку ;за 
ті короткі хвилини сповіді, I{О,1JИ вона передав ті.JIЬRИ 

тремтіння свого серця: 

Хотіла б я уплисти за водою, 

Немов Офелія укві.тчана, безумна, 

За мною вс,тід п,1И,1И б мої пі>сні, 

ХВИ,lЮЮЧИ, як та вода лагідна, 

Все да.lі, далі ... 

J-T довгих її драматичних пое~шх траП,'!Я6ТЬСЯ та
.r-;a лірика, у СИ,Jі своїй :ювсі~r неаа:Іе.жна від нама
!'ання ПИСМfенниці ПОГ;1И'()ИТИ її ilR.TOM волі. АІ{Т во

.лі в .JіrераТУРНШІУ творі НР, йде ніколи да.лі як ..10 

фор~ш, щО RИС.JОВ.1Ює. ЯRrсь {jі1:іmtНня .. :ТіТt'ратурниЙ 
твір різниться цю{ сутньо ві.1 ЖИТТ6ВОГО акту по.:ті, 

що його fiRЖДННЯ HP а.1іЙенюється праRТ'ИЧНО. а жи

ве як духова напр~'га, :за.:тrжтfO від СШІИ свого ви

С,ІІОВУ. 



ldИХАЙЛО :КОЦЮБИНСЬRИй 

І 

Скромний і тихий, наче професор-ооеціяліст, 

що лякається почати Р03мову про те, чим він най

більше цtкавиться; - можуть йоrо не зрозуміти, 

іронічно всміхнутись, подумати, що він дивак, або 
претенсіона..лыrn!й. Те, що він З1Іа6, здобув собі по

вільною, ненсИіІІУЩОЮ працею, і воно не дав йому ні 

оамовпевнених поrлядів, ні рухів, навіть сере:д лю

дей, які не знають нічоrо. Працює :Коцюбинський як 

якийсь ентомольоt із маленыwю скринькою та сіт-

1tOЮ на метеликів - краще, щоб йorо не бачи.ли. 

Так працювали великі французькі реалісти, збира

J1ЧИ ті важливі petits faits caracteristiques, без як.их не 

можна було у книжці ні змалювати якоїсь історич

ної доби,ні клаптика природи, ні одяrу rероя; треба 

було З1Іати, як що називається, як ВОНО витлядає 

шюправді. 

Чи приходи.ло коли Коцюбинському на, ДУМКУ, 
що він :мав занадто СЕРО:МНУ посаду як на GБОЄ ~,вe

JUIКЄ~·3авдапн.я nисьМ"ен::н::ика? Чи рахував вів: РОItи 

OJitOOї першої друх.о:вап.ої ~о:велі, щоб :мощна було дід

МООJIЯТИСЬ дО ювілею? ЯІ\.би хто був натякнув йо-
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му на такі речі, він БУ1В би 'розкрив широко свої очі 

- завсіди пpomm.лИlВі, завсіди несміливі, і був би 

всміхнувоо ТОЮ усм:inпtoю людини, ЯIta знав свою 

ціну не на те, щоб ходити вуЛИ!Цею з :кaлrелюхои 

і збира'І'И внього м:iдmtи за свій голос, придаТНИй 

для оперової сцени. 

Не знав Коцюбинський ні сильних слів, ні ши
РОItи:х жестів; не бачив перед ообою великих придо

рожніх стовпів, ЯRі вRa3ува;ли 6 усім дорогу, ані 

широчезних перспеItТИВ у своїй уяві, щоб поривати 

міліони. 

Напричуд зрівноважений і свідомий меж свого 
т~ланту українсыtй письмemпnt. Поволі, з~·сил.ля. 

ми робітника пера., що виборює собі щораз Itращі аа

соби вислову, здіймається він на щораз вищий рі

вень ми(}Тецтва аж до свого останнього твору. Пере

ходячи від оповідання до оповідlШПЯ, бачимо, як 

вра.жливість Коцюбпнсь:к.ого охоплює щораз більшу 

НП8ку житrввих проявів, щораз Itрлще вибирав із 

них тони, близыtі його темпераментові та барви, до
ступні його зорові. 

11 

Можемо не питати, читаючи коцюбинсыtoо,, 
яку він мав освіту, ЯRі сItінчИв ПIItOЛИ, mti впливи 
заважили на. його таланті. У своіх оповіданнях вів 
ніItоли не заведе диOItуСії, ЯIt8. Mo.ze вИR.JIИ'It&ти за
нт: чи не CltJЮУК він? Не 6.mroв:e він нiRо.ли еруди· 
цією, що нa.mдав навИ1ІВ!Й: піст - np:итчеплений до 
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rордої ГО.10ВИ, - не наважиться на сюжет, що тхне

модою або Ч!ВаіНливою псеВДООРm'інашьШстю. 

Деякі його оповідання притадають нам може 

поодинокі моменти його життєпису: подорожі, щО' 

заводили його в нове середовище. Таксамо з образів. 
мavlяра довідуємося куди він їздив. Літературнї 

впливи'? Самі бачимо, як він починає від побутових 

обра8ків, що майже не зривають з традицією рі\ZЩої 

літератури. Та коли переходимо до перших його 

"аква:рель" із чужим сюжетом і до перших психо

ЛЬofічних нарисів, не сумніваємося, що росіЙська. 

література, яку він мав на свому столі, і сучасні 

европейські письменники ма..'1и аж за багато зраз

ків, за якими міг він іти. Коли слухаємо його осо

бистих признань, ми трохи збентежені. Коцюбин
ський уважав за своїх найбільших учителів Мопа

сана та Фуріє. Перший для нього - :майстер форми, 

другий - найближчий ідеалами. 

Та ні з одного, н!ї. з другото не найдете в Ко
цюбинського того, що було характеристичною рисою 

їх індивіду.альности. Еротика Мопасапа. така чужа 
для Rоцюбинськ.ого, що можна нераз дивуватись, як 

узагалі могли таке :мале місце займати в сучасного 

письменпика справи, ДОВІtола яких кружляла уява 

найбільших письменників ХІХ. віку. Досить прига

дати хоча б тільки тих улюблених авторів, яких він 

сам Нlltводить у своїх життєписних даних: 30ЛЯ, 

Стріндберr, І'арборr. Гамсун, ВіД, Bepra, Шніцлер. 
Ві..'!: усіх них Коцюбинський відмеж.ованиЙ зовсім ін

шим світо:м; подекуди можна казати ще про світ на

тих письменників із ХІХ. віку: про природ.v й сус-

]4 
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пільні ь:онтрасти. 'Га барви, які він доглянув у люд

ському житгі загострили його вражливість так, що 

він г.;ншув на дійсність іншим оком. 

Iі:Q,]И ЧJlтавмо в нарисах, студіях і підручни

ках, що ffоцюБиIнсы�йй (,УВ СП{'РШУ P~Д<ТJiCTOM, чи 
натураліСТО~f, згодом імпресіоністом. на вершинах 

свовї творчости знову завернув до рідного побуту, 

далі: що в усіх його творах переважав естетизм, 

.субвктивізм чи аристократизм духа, то аж тоді всі 
ці схеми так нам остобісіли, що ми починавмо все 

'ОІІочатку. 

Дехто УЯВЛ51в собі, що реалізм це на@з' Д,ЛЛ 

-одного із щаблів літературної дрооини, по .якій ід& 

вперед світова література; коли після реалізму 

прийшов імпресіонізм, то, :мовляв, ясно, що Коцю
бинський, ідучи від одного щаб.JIЯ до другого, пнув

ся туди вверх у розвитку свого та.ТІанту. Рі:зниця між 

цими двома щаблями мала б бути втому, що ра

ніше письменник звертав більш уваги на МllЛЮНОІt 

звеР"ШLОГО світу, а згодом, дозріваючи як "Мистець, 

звертався до внутрішніх переживань. Виходило б, 
що сучасні наївні поети-дебютанти, плаваючи у Сф('

рі чистих зворушень, С.'1іпі на ввесь зверхній світ, 

заЙШJІИ дальше, ніж ве.'1икі, дозрі.lІі творці, що да
ють наскрізь епіЧ1Іі картини, вільні від су6вкТIlШlПХ 

толів ... 
Наша КРИ'fИка матиме ще довго клопіт іа Ко

цюбинським, ЯR.иЙ HaгaдaJВ їй деякі напрямки f:вrю-

пейсьт{ої літератури. У першій добі своої ТВОРЧОСТИ 

він б~'Е під сильнwм ВПЛIffiОМ рідної літератури, 
3 ;rРУІ'ій - під ВШІИВОМ різffИ!X европейських ІПІСЬ-
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УЄІПlИltів, не 3ВЯ3аІІИХ нішш:ми спільними РИСі1.\fИ 

'l'ВОРЧОСТИ. Боротьба за В.:тасні форми вислову ':ючи
lІається в Н:оцюБИНСЬІЮI'О одночасно іа свідоміст'Ю, 
що ніяково продовжувати сr.нтимснтальну поб~уr()tв

ПІІrну Нечуя-Лсвицькоl'O, що треба шукати нових 

сюжстів. КОJ1И-Ж брати рідні сюжrти, то треба -
він почуває це '- відокр('мити ;\ них усе, що ро
бить їх тенденці'Й1ю-реалістичним ма.лЮІШ.ом. 

Осrредок бороп>би д:ш ]{оцюбинського llСРСНО

сm:ься на вибір сюжету та його обрИ. Ця боротьба 

НС мав ніяких рис .Його вийняткової, чисто індирі

. .дУШJЬНОЇ трагедії. її МJТСИТЬ вести кожний ІІисьмен
ню.: що .1якаєтт,ся пюrУ.l~- старих .:тітературпих рів

чаЕів. Вона стає траtедією для КоцЮбипсь:к.ого 

у звя::шу із загальним тодішнім станом нашої .?Ііте

рат~-rи: він живе ЯІ~ людина ДУХОВО на вИ'щому pjB
ні, ніж світ рі]{Ної .1і'Гсрйтури. ІtоцюБИНСЬJ\иіі тsідч,V

ває RИСОТ;ИП ріщшь чужпшюї творчости. він вражли

lші1 на вироб,l('Н~' гну'-шіеть чужих літrрат.Урних 

::мов. Він хотів би. ЯТ; пиемюнНІШ, найти перехід ДО 

llИХ. Сюжrт,V IІридумати НЕ\ можна; його требз. най

ТИ. ВІДКРИl Н, дог.тшнути. Коди він під рукою, У ШI,й

БЛЮRЧЇМ середовИ'Щі, тоді є небеапека, що водночас 

'Виринуть усі ша'б.ТІЬонові прима:ри рідної літератури. 

Коли він дадеRИЙ, тоді - як достроїти та дібрати 
до нього мову, випдекану на описах нешироко!'/), ІН'-

1шбагдИ'Вого рідного побуту'? 

Самотність, чи МОВЧа3ність Коцюбинського, ЩО 

вросли в його І~ритик.ів до епітетів "естетизму" та. 
"духового аристократизму". в природним наС,~П:'(R,()М 

фаRТ,\Т. що він не мав із ким поділитися ПРIЩі'f() 
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у своїй письмснськііі ~rаЙстсрні. Те, над чим він МУ-
ЧПІЬСЯ все життя :3 Jш.йбі,'}ыlІІп[[ :шв:з Я ттюr , і що 

в нього є основою всієї творчости: стють, не існує. 

У нашій ,ч:ітературі ят{ домагання в його часі, навіть 
як зрозуміння звязісу між уявою, свіТОГЛЯДО~f і фор

~1()T'-, твору. Все, що Коцюбинський напише .- ІШ

ДjJУІюване негайно, без змін, поправок, порад ЧИ }І;,

віть критичної виміни га,'1;ОК із видавцями. ІНl'с,'Ті _. 
теитна v1юдина, незас.лішrена дешевим просвітян

ством, захоплена, чужинною творчістю, :Jамісць на

брати lRіри у свій талант, находить у собі ІПораз. 

Сільші сумніви щодо вартости наlШоаного. Коди ми

НD.ЮТL роки, ІСОЦЮбинський сам бачить власні недо

C1"it чі, ніякові'є від них і БОv1яче відчуває І;Ї ~'Ti I~a-

МО:К,ритичної рефлєксії. 

ІІІ. 

:КоцюБИНСЬІ\.ИЙ - поет у :з~шганнї :з прозо\о. По
няТ1'Я поета та ПРО3И розумііімо шшаitШИРШ1'. ПОСl' 

це робітник пера, що Д/ІЯ вислову своїх ПОЧУВI!,пь 

і цу:r.юк приймав цілу низку складних, невіДХИ.lІЬ

них законів гармонії. 'Гакі засоби поезії, як ритм 

і рима зміняються у прозі У проб.1ЄМУ СТИЛЮ. Ко

цюбинський поет іще й тим, що ідеольоriчний під

КJraд твору блідне в його уяві під напором емrщіо

нальних елвментів; у сюжеті не полонюв його ідея,._ 

а ~ІС.жет родиться в нього підо впливом чисто зоро

вих, наскрізь малярських вражінь. ЛірИ'Чне ДНО пси

XOJIьotiї Коцюбинського TaRe глибоке, що вся дисцп-
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JlJJiHa ііи['о І1НСЬ;\lСІІСЬКОЇ llраці Не МQже опанувати 

міШJИВИХ, аРДЕН нримітних плес на поверхні ЖИ'Гl'Я, 

Те, ЩО грає в цих вассах і зачинене НИМ у рнмці 

чарівного краєвиду чи барвистої історії - це теП.lІе 

ПРЕ13язаннл до життя, яке треба тратити. 

Мистецтво .коцюбинського в тому, що він про
{іує нсрс;щти свою вражливість, свої наскрізь еуб

t;Іпивні ;mорушення ;ювсім да,ТJеким йому МflШОН

КОМ. Люди, ЩО не можуть оцінити твору, З<JЮf не 

'зведуть його до якоїсь "провідної думки", переf~ла

деної на "літературний напрямок", "тенденцію" чи 
."світогляд", не :можуть зрозуміти, чому .коцюбин

ський вибрав на свої оповідання також теми, де не 

зясовувап вира;шої ідеї, і теми, 3 якими не аняау
ва:г. свого переживання. 

А проте, поет як і ма:rяр, може находити на

солоду в передачі lщдіТJів, їх нюансів і тисячних 

.взає~rин. І-Соцюбинський ЛІооив життя серцем .'JЮДИ" 
ни, ЩО вміє дивитися на предмети Й живе радощй

ми, що їх (іачи1'Ь і тому, що вони існують. Недуга, 

що підгриза.:ra його орrанізм, зміrцнювала HaCl~pi;)b 

фіаичнс l1ривяsання до lІрсдметів, таких, якими во

ни є, родІОН! ра;ю~[ і;) .1СГJtОЮ уявою своєрідну втіху 

переживйти ХВИ,lИНИ РО;істання 3 ними. Люди, що 
погорджують ;rшттям, що не цінять його і думають 

про C~[{'rтr, :J 1І0:1{'['I,іrтJO, вр завсіди мають стілько 

:мr:ГЯНХО;Jіifного усиіху, що інші, закохані в його со

}(.овитоrти. іl CBiДO~Ii того, кілько гіркооти в в кож

ночаснім IfрощаJIні 3 життєвими радощами. 
БіOl'рафп І\'оцюбинського можуть розпорпу

вати nri аrхіr.и і :1БІfflати різні ПРИЧИ'НКИ дО його 
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життєпису; вони не вийдуть поза прп:шання, зро-· 

б.лені ним са.vlИМ ;за життя, що вв('('ь Ного життєпис 

міститься в кількох сухих рядках. ЙOl'О мандрівки 
в чужі І(раї:ни БУu1И тіЛЬІШ або ;:шичайною IIOТР(Ч'іою· 

недужого або нагодою відсвіжити Пllаітр,\т (';ВООЇ уяви, 

присипану пилом ХУТОРЯiliства, ЕДНЦf'.1ЯРЩИНИ та 

о.ЩНоманіrности. Якщо досі збереглись і:) його lliб.:lіо. 

теки книжки улюблених його авторів, то ціт(.ано бу

ЛО б простежити, котрий і;з них і R ЯІ\ій мірі ;зава

жив JJa його НОБеЛЯХ. Ті, ЩО про їх вплив він сам 
І{аже, могли б називатись інакше. І{оцюБИilIСЬКИ'Й 

завдячу/:: їМ .1ИІШ' lЮІІІИр своєї враЖ.]ююсти, ЩО не 

задо'Вольняа<lСЬ ні .lітсратурпюш ідеями. ні неви

ба.гттивими аітературнюrи формюш, які були R нас· 
готоnі. 

Чужинні ТШJІИВИ на Коцюбинського н{' були 

такі сильні, щоб він сам, переняшй їх ориr'іна.lі>1-ті-. 

стю, ВПJ1ИВа.в, заХОIIJНШИЙ новими ОБидами. на ін

ШИХ. У його світогляді та вражливости є щось Н('

смі.1ИВС, мов непевність у .JТІОДИ'НИ, що xOTi.::ra б най· 
ти відповідь Н,l пптання: 'ІН наш світ СІСl'адшлься 

біJIьше 3 реа.;ІЬІШХ предметів, чи біJIьше і'З су6~штив

НИХ вражінь. І{ОJIИ шукати, 3 ким він споріднеюrИ: 
:між північними пись:менниками, то найбіJIЬШ ~fO;І':І' 

3 Яко6ссно~r. справжнім постом у прозі. І{оБи,;тянсы�аa 
~ЮNШ :ШХОlIаюватись Яr,.QБССІІОИ, І~оцюбинськиіі Mir 
його не ;шати. Та те, що в Якобссні вабить трсмтtoЮ 

враЖv1ивістю УЯВИ,живе як і в ІtОЦЮОИНСЬКОl'О .
у ЙОГО ~rпетrцтr.і (';ютш, ;ЗОRсім Ю~;ЮСТ'уllНОМУ Д.;ТЯ· 

Коби .. / ЯНСЬІЩЇ. 
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І I\:ОЦIOUИНСЬІШ11, ЯJ\ ЯІtобсен, що жив із ТОЮ 

самою грудною недугою, мусів надто часто думятп 

IIРО свій недалекий кінець. Обидва вони вміли зу
:пинятись на предметах поглядом останнього про· 

щаНJIЯ, що хоче на дорогу наситити очі ооком мрв 

і вуха - мельодією природи. 

"МО1'енс" має ті с3!мі со!{овиті коліри та на
строєний на ту саму меЛЬО,l;ію, що .,У дорозі" та 

"ІнтермеІЩО", - ,,3араза R Бrргамо" ЗРО.lилась із 
того самого почування, що .. Хвала життю". !{О.іПf 

жах перед смертю каже тим на.lкіше любити життя. 

А проте так узагалі байдуже, чи є між ЯІ{обссном 

та Коцюбинським спорідпrні сюжети. Коли залиша
ється l~{ ІЮВl'.Т1Ь l{оцюnинськ.ого якийсь аагальний 

тон, що дозволяє нам краще розуміти ЛЮДСЬRе сер

де й ті таємниці, а ЯЮІМИ воно ;змагається, то тон 

той JшЙ(і.lИЖЧИЙ ilлторові .. Нільса .Шне" та "Марії 
rpyббе" . Тут - пrан ве.-ШІ\И:М романтичним мріям, 

Rращим, ніж усе те pea.lbHe, що можна назвати 

ОСЯ ГО'М , там - пеан на честь велИ1RОГО KOXaHHJJ, амі

шаного :з буденщиною, що каже платити собі ;:ш 

жагу щораз більшими ,\'!I[U;lшr. 

Хто перед l\оцюБИНСЬЮfМ відчував у нашій лі

тературі потребу надавати речеННЮf ритм, паходи

ти в НЬОМУ перс:пшп гармонії. пеРf\'"(і1вати ИИ\{ ню

анси ду~rки? Мирний надто .ТШГКО приймав готову 

МС,Jьодiitність історичних дум. Франко не :має ні

ко.ли часу прочитати напис~шої сторінки ІНІ го~roе. 

Отп.;н) різниться віл: ПрО3И, згідної ;) правилами гра
матичної СТИ'і1істики таксамо як звичайний хі] від 

танцю; ми ХОЛТ~fO Т('Я\ рнпriчно, - вояки навіть JШ-
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бивають такт, ЯЕ віршомааи. Коцюбинський мав 
внутрішнє тепло, від яlOOro пJIИ'Вe ритм поетового 

серця і воно варт більше ніж нама.:га:ння письмен

НШШ говорити про свої оуопільні ідеали, які має -
:кожний. Коли при ньому пригадувмо собі Якобсе.н/);, 

то не МОЖI:МО нwйти к.ращО'ro образу, що веще нас 

у -світ европейської літератури. 

ІУ 

RО,1И КО'цюбинський належить дО' тих двох

трьох письмеННИIVів із усієї нашої літератури, до. 

яких можна вертатись без розчарування, то цю при

І!аб:rивість завдячує він ті.;:rьки CBO~IY змаганню за 
но.ве мистецьке знаряддя. На перехрестях літератур

них ШJlяхів часто вибираємо за провідника не того, 

щО' самовп('н('Н'О' говорить про мету, І\,УДИ хоче нас 

нести, а тО'го, що відвертається від старих дорого

Вltaзів і воліє са.м блукати мовчки, в гущавині. КО'

ЦЮбинський НсLле:tRaВ і{О ТЮіИХ наП'Ї'в заблуюшrих. 

що зна.::ти велику таємницю творчо.ї сповіді: чар не

;т,ОСБ.а3;lНОГО, в остраху, щоб не досягти ТО'Ї межі, де 

індивідуа.::тьне переяшв3іННЯ зливається із загально

доступною І'ромадськоІО та літературно.ю схемою. 

Х то ц1нить Коцюбинського як автора "Інтер

меццо" у протнлежности до "Фата MopraHa", той 

цінить Ного за ті нариси, що не нагадують нічим 

творі в інших наших письменників. "ФRта- морrаИ'а", 
що є Д.ТЯ lІІаРІ,систів а:рхитвором тому, що з цього 

оповідання можна добути всякі дока..1И про ЗВЯЗ0К 
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сіЛЬСЬКОГО пролєmрілту ;3 революцією та її пророо.а.

МИ, могла вичrти і зпід пера Лf,огось сучасного Па-

1Іа<}а Мирного. "Тіні з3!бутих преДlЙВ" теж архитвір 
ДЛЯ тих, що люблять змодернїзсmану пооутоВЩИ'Ну _ 
.не мають у 006і нічого а тієї гри колірів, у яких 

Еупа.тrась уява Коцюбинського, ІШЛИ він утікав від 

предметів і людей, як поет, що хоче віДІ\,РИТИ нам 

нові обрії. Можна rюдивляти мистецтво Еоцюбоо

ського У картинах революції чи гуцульсыюоo побу

ту, та,Іюа.мо як ПОДИВ.іІЯЄМО Федьковича, Стефаника 

або Черемшину, аш:, він найменше подібний дО' всіх 

наших новелістів там, де він творить і сюжет і ма

-теріял із власних П<'р8жива'Нь. 

Щодо першої л;оби: побутових тюжетів Коцю

БИНСЬІЮГО, майже НАма суперечr;ІІ. Не не в "наш", 

"СП равжній" НОІ~!О6инеькиіі:. Він JЮЧИlffi8ТЬСЯ від 

несмі,IИВИХ акваре.пь ,У путах шайтана" і "На К'1.

менГ. Тй може о(іИllві вони могли вийти і зпід ЮЮ'l'lІ 

,'лесі Українк.и, закоханої в Е':к;ютиці, гарячій, мов 

пісок під нога,ми :Ж'агучої царівни. ВИlН!НИЧeнRові

наВІОістові мало бракує" щоб він міг бути автором 

"Дарунку па імянини"або .,Сміху"; він мусів бп 

доз'Волити скреслити собі 3 таких нарисів З3JЙвих 

кіЛЬІ;а міркувань, а може й ... заrкінчеНRЯ, ЯКИМИ на
певно зіпсувял би ввесь настрій, бажаючи його зміц

'ЛИТИ .• ЧИ'ЮСІ, сидьним·'. 

У ;;оірці ФраШUl ,'на лоні природи" найдете 

зра3ІШ, як мол:mа пашюа:ти фейлєтоновий ООра.1OJ'" 

"Як .. ш Ї3ДИ.1Я до І(ртппщі", або реалісТИЧ'Ний Ma •. ;JfI)

нок "Дебют·'. Ю.іТька поезій у прозі Коцюбинського 
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та т:к.і натяки на проблєму, ЛІ" "У грішний світ" 
найдете у Васильчснка, КоБИv1ЯНСЬКОЇ та ЯЦJЮR:t. 

rfa хто міІ' би В нас написати "Квіт яблуні". 
"Хвалу життя", "Не.вїДОl\ЮГО", . ,Персона, фата.", 
"У дороаі", "Сон", "Лист", "Над морем" а.60 "IНl'ер
меццо"? НіодИ1Н із ШШ1ИХ Jlисьменникї'в. Не тому, що

це Не'пеореверпюн:і архитоорн. Н:оцЮбинськнй не віль-· 

ний від ООроть6и З формою 'в широкім її розумінні. 

Він вагається між 06єктивністю реа"іста, ЛІ{ її ро

зумів і адіЙCJповав Фльобер та Тургенєв, і між 003-
посе.реднім малЮНІЮМ Мопасана 3 реальним ПОГ.JIЯ

дОМ па сві'!', ЩО свідомо давав у літеР'атурі ВОДНІ 

і своїм мріям і особистим вражінншr. 

:МОШLсан, якого цінив Коцюбинський як СВОl'о. 
миещя. не роа6удив у ньому зрооуміНlНЯ для а.кці] 

В реальних сюжеmх. Ти~['го КоцюБШІСЬКИЙ не'МО'В би 

зупинивея на півдорозі: відійшов від побутових кар

тин, а JШ вмів їх заступити такими "цікавими істо

рі ями" ЯК ТурI'fШf,в. НЮ да.лr б ЙО~1У багатий lIСИХО

.~ьоГічниЙ матеріял. Це роадвоєтrя, яке він розумів 

і роаЯСНІОвав собі на свій аад, найшло відгу:к. у ,,RBi
ті яблуні". 

І{оцюбинський не на.J[СЖИ'ТЬ до письменників. 

які приваб.тrrоІОТЬ нас СВОЄЮ індивідуальністю або 

кажуть НіШ :зовоім ;шбувати аа себе, даючи нам пов

не :забуття самими своїми твора,ми. Ні одне, ні дру

[е. 3aтr він ПЙ.1СЖИТЬ до тих, ЩО твори їх т:а.жуть

Ila~r ,-(У~Jати про ама·гання .;rюдини, яка ВС,(' жrртву

ва.іl-а .:ря ~rиС'ГrЦТВ<1. і що СО(Юro r-ПОН,\'Е,УII)Тf, нй<' шу

І~ати не~ХОJl.-ПІНИХ н:шm,пш ).rіж ~rиСТI'НТ1Ю~f і ;ІШТ·· 

тя}!. 



йОСИП МАІ\ОВЕЙ 

І 

.~IIО;!Ина. :І нr.1ИRИМ сшr:иричним HCPBO~[; скріаь: 

бачш: t.:мішні сroрінки життя; вмів Г.луа~'вати, ЯШ'Р-' 

'Іувати й дивитись спО'кійнО' Iffi чужі с:ш(ющі, .:Jf'

Д'Ви аамітнО' веміхаючш~ь lІід НУСО'М. Умів бавити I~i

.1JC товариство. а.лене тужив ан ним. Враж.а.:т'R. ЙО'ГО" 

l'лупот,а та хюютво' - ;.занадтО' IПвиДІ,О став мізан

тропом і еамотником, 3іll,О'ХЮfИЙ .v свому кабінеті та' 
В.JIаспих мріях. 

Тричі ваl'аВСЯ Маковf'Й, в ш;О'му наПРЯМІ\У ви

:користати свій 'f!aлант: ра3, :КО'.ли ввійшов дО' редак

ції чаСОШІС,V. :tругиЙ. кО'ди пиеав профеоорську пра

ЦЮ, і TprTiii. І;О:Ш (·ТН.В ДІ ;)rKTopO~I rіюraаії Ні!. за-

хис'Пііl IIровіlщії, щоб мати ЯІшаЙбі.:!І~ІІЮ часу та спо· 

кою "ДЛЯ cr(i(\". ЛіРІШ змага:вся в HЬO'~IY все житrя 

3 тверезО'ю :rю;щ:нО'ю ~fурашкО'вО'ї роботящооти, можо· 

більш німецм,ої, ніж С.1аВЯНСЬІЮЇ вд;ачі. 

ЯІ, бі.lьпrість ТИХ, щО не зна.ли на.ладити сво· 

1'0 ЖИТТЯ Н IIОІ1НШ гаРМОіІії 3 Ta.JitHTOM або не вміЮІ 

"начхати" на. оОСтавИlНИ лід напором ТВОРЧО'ГО НОРИ
ву. Маковей зовсім непомітно Д.ля себе дістав роа· 
ДВО'f,пr життя на дві нерівні частини; О'дну, що (іу.та 
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насдідком Вlша;ц~ових назверхніх ВП.:1ивів, і дру. 

!'У, що 3Jlивааась ЯІtНaJЙтіClніше ;1 ЙОГО враЖШІ_ 

вістю. Лірична ІІО,'ІОВИНla душі ЖИ,'Іа поруч іро

ніЧ1ЮЇ. 3 таIЮІ'О су'сіДС'І1ва Гайне або Пушкин 
добували нез'вичайні тони гармонії сере-д 
життевої ди'Сl1aРМОНЇ'Ї. Та в МаІювея н'ї .J.іризм 
не був такий СІl.J1ЬНИЙ, щоб кричав голосом вес

'НЯНОІ'О пориву, ні іронія така гризка та смілива, 
щоб за6а.рвлювала погляд на світ. Своєю вдачею 

Маковей був ЛЮдин'а 3аІЩДТО рефлвксіЙна., з3JН'aДl'О 

арівноважена, щоб іти за безпосереднім поривом -
"великого за,хоплення чи великої ненависти. 

Коли він безпосередньо пе.ред смертю заявляв: 

"Мені ж,а.1JЬ, що я не мав способу :з<анятися наукою", 

то цим. МОlЖе й МИМOlВOлі, висловлює одне з розча

рувань овоro ЖИТТЯ, щО не добився уНІіверситет

ської катедри. Є ще й інший Докі'р, кинений ним 

3 автобіОІ'рафії, при іншій нагоді, КОJІИ він покидlt'В 
"редаЕцію "Діла": "ЛИШИ,:lОся В мене вражіннн, що 

редаІПОР IВ3JН Бе,'!ей не вмів видобути 3 мене re, до 
чого я мав хист і охоту, 'або може не потреб;ував 

·~eHe". 

Найживіmа частина, та,;:шнту МйRовея про

"ЯВЛЯJІаСЯ при зударі із шерсткими вуг.лами пере

" вул:к.ів , якими він пробував ;увійти на вільний шлях 
дітературної m наУІ.ОВОЇ праці. Конф.;rіІ~ТИ 3 ЛЮдІ,
ми, зустрічі 3 пересічними явищами галицыI-буко-
'винськоїбуденщини - аа:гострювали його зір і пе

'ро. Маковей потребував сильної безпосередньої спо
.1ІУКИ, щоб кинути свої вражіння на папір без на

,думи, за rO,1J:OCOM першого протесту. Публіцистична 
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JIPаця ПРИIІІеіволюва.JІа йоro пиоати і пршrocила ові-

$ІІЙ матеріял, якИй можна булО' кидати в розпаді 
rаРЯЧRОВОЇ тсра,цї. Мініятурн:і іронічні НJaриси, що· 
;кими МаІювей починав свою дійсну літературну 
працю при І'азеті, пооернулися до нього аж після 

Довгих літ, ко.;ти він з'в.володїв своею формою Й від
в;айmов у тиші ту саму насо.лоду, що віДЧУШtВ її 

1tОЛИСЬ У днях молодости нервами за.робляючи па 

хліб. ,,:Мої знайомі", видані 1901 р., віджили справді 

аж у збірці "Прижмуреним оком" 1923 р. 
Ніхто, ХТО знав умоои праці галицького пуб.'r і -

диста, не зможе СКАзати певне, чи Ма:к.овей був би 

віднайшов дійсний напрямок своro таланту, зft,",]:!!

mаючись при денникарській праці. У цій праці 

:можна бу,чо "долішньою ГО.Л'овою" (вибачте Аристо

фІШів вислів) дійти до найбільше, передовою су

спі.чьного становища, до найвищої ПJI1aтні, до най

вищих впливів ще й із ТИТУЛО'М пOOJIla 'австрійськогО' 

парляменту, а.ле не до розвитку TaJraНТY. А вже са

тиричний та.чант не мав чого робити в га.лиць:кіЙ 

пресі. Вся вона 'була в руках тих, які передовсім' 

приваблювали око сатирика. Ні{)'дного з ідо.лів не

мО'жна було доторкнутися: ні урядової поліТИItи, НЇ 

наПІО1НалЬНО'ГО с~нтим('нта.чі~му, ні обмежених голон 

суспі,1JЬНОro житгя. ФраІНКО, щО' пробував у "Ділі'" 

впустити трохи евіжoro повітря тільки в літератур

ному фейлєтоні, не ззгрів там довше міоця, як Ма
.кО'веЙ, що був У пор1внян:ні 3 ним неДQpOCТІЮМ. 



222 

ІІ 

Ліричний поет - У боротьбі з сатириком, кан

дидат на пporj.le.сора - в боротьбі а пуб,1іцисrом, 110-

бутовий оповідач - У боротьбі з мініятуристом, -
такпм: видається нам Маковей у тих своїх непороау

міннях із життям, що не найшли повного ВИС.;10ВУ 

в його творах. 

Ліричними віршами починав свою працю ма,й

же :кожний наш кандидат на письменнитш., :коли по

чував на с.ерці надхненні скоботи. Спомин із цієї 

доби зали'ШИВ нам Маковей у збірці з 1894 р. п. н. 

"Поезії". Вони не були гірші Bi\2l; дебюту НfО.ЩО]'О 
з наших більших поетів: епічні ное'ми вОива.;1а ба

~'1а.куча дидаю'иШ1, 'але Гайнівський тон не був гір

ший від RрИіМСЬІООГО "Пальмового гилля". Маковей 
віршував щораз менше. Коли 1924 р. я поцікавився, 
чи Маковей не пиmе ще коли НИllІІЮМ віршів, він 

обіцяв мені зібрати все свов поетичне надбання ві:'{ 

1894 р. і переслати. І справді 26. :к.вітня 1925 р. я ді
став ві;( нього збірку 47 поезій із рр. 1894-1905. 
Аrптор додав до них та:кИ1Й коментар: "Це ліршщ" 
взята 3 особистих переживань і ДУмок, у більшіtt 

ча.сти, еротичного змісту. Але ця еротика - як те

пер дивлюсь на це - якась стrupопшруооцька, а не 

сту дентсь:ка. Воно, зрештою, й не диво, бо я оже· 

нився 1905 р., маючи 38 літ, значить був рете.'1ЬНИМ 
(справжнім) старим парубком". На 'зamrr Маковея 
"П~о скажете про них'і!' , - я 'Rf. мав сміливости пu· 
твердити його ДУ'мки. У поооії він не зробив майже 

ніякого пост~'пу від днї"в МО.тrодости. 
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І оа.тири теж Iш.'шеL лірщував Маковей. "Ре-
8УН" мав уr.'піх НІ; ёШТУСЦЬН11 ПО,']ітична брошура; 
.,Подорож до І\иєм" Мllла деЛІ~і вдатні часТИJш;' але 
Й тут сентимент У;JЯR верх над яroвчю. 3бірк,з' "Мої 

8Найомі" - ДОКIl:!, ЩО ~lаКОR{)Й міг би був вигостри
ти СВОЄ сатиричнр Ol{О а.()о стати погіДНИ~І гумори

oroм. Де б;уп СlIраlmшіН денникар. Його велиr~і еати

vичні ФеЙШ1ТОIІИ Оу.1И в нас першими зра.ЗІ\IlИИ 

є.вРОllР,ііського ФеЙ.;ІЄТОНУ, і цикль "Овітла і тіні" 
Jre втратив досі с·ооєї зктуальности. 

Йоро оповіда.ння мають неодну добру обсер
вацію, '.ІюоДи:н ,;тРl'К() аа.рисованиЙ тип. Відомі "Вес

'1яні бурГ в;зяті 3 Іімназійних споМ'ИlНiв, YKa.'3~'JOTЬ, 
щоскрі,зь, Дf' МакO'll€'Й підходить y.me до своїк: нере
вш.вань, Ною око заходить мрякою симпатично

слізливого :}ворушення. Правда: гуморист, що біль

ше ПРИДИВЛЯЄТЬСЯ еобі, ЯІt іншии, мусить бу'ІИ Д.1JЯ 

ое.6е неми,:юсерний, бо ЙОМ,\' стане ще жаль власІЮЇ 

'tIiЖНОСТИ. Образки, які він вирізував із суопільного 
ЖИ1'ТЯ це бу,Т[И дбайливі, ОПОІ{.іЙні малюнки, що не 

"1ВИ,)Jюва,lИ, 'Ні не обурювали. Аж війна ВИ'f!('ла його. 

8 рівноваги. Він нена.видів і;з усієї душі гомін та 

пасНl,ТІ.'"; Ного спокійне об,JПrччя .викринлялооя нераз 

Від болю та обурення. У :lбірці дрібних нарисів 

,,;Кроиаве поле" Маковей виявив більше ніж Іtолп

небудь ніжного ліризму, щирого бунту та люrи. 

Маковей мав страх :rreред суспільними ідеаJІ<1-

]ІН - покладеними з'азЩtJIегідь у твір, знаюЧИ те

~ретичпо, що таке свідоме П8!:м&Гз.mrя Ча'СТО відби

рав мистецьку вартість творові. Він хОО'їв стежити 
88. порухами людської психольоtії у приємній ці:ка-
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ности, щоб доглянути її та зрооуміТИ. та як 3роау

}:іти ІІсихольоtію Оди:н:и:ці, 100JIИ заплющити очі на 

її звяаки 3 середовищем, без якоro вона переста~: 

(іути ціІ-сана 1 Маковей виБИірав на своїх героїв аm: 
надто дрібних людей і аж надто опутаних ла;нцю-

тми своєї суспільної буденщини, щоб вони могли 

жити перед :mшпими очима самостійно. ТИіМТО тільюr 
там де віІн ВДОВОЛЯ6ТЬСЯ мініятурною r-caРТИ'ІІОІО, 

його -напів мелянхолїйний, напів гризький усміх

нагаду6 велшюro :майстра Че:хова: усміх, стриманИit 

у кутику yr:r, а від нього легІОО прижмурене око. 
Маковей дуже тішився, коли до останньої збір

ки його мініятур M€lНi вдалось підобрати з'аголовок 

,.прижмуреНИ!М оком". Це єдиний заголооок між 
ЙОГО к.нижка:ми, що каже щось про самого автора. 

Нін зяоовує ту своєрідну прик.мету реалістичногО' 

ДllСІ\Jретноro іРОіНіста, який в однім і тім самім усмі-

ху кидав легко затровну стрілу й добрячу вибачли

вість. Маковей залюБF..и ПОІ~азУ6, як найпростішї 

події наЙІІрО'СТЇ1ІІОГО життя затроюють людям дущv 

та :мозок, а при цьому як герої прохають вибачення 

за свої дурощі з огляду на обставини. 

3дається, що мли б Макооей міг був стати га
лицьким Остапом Вишиею, який дає раз :на mждень 

сатиричний :малий фейлєтон, то в цьому жанрі він 

почував би себе Шl1ЙКIраще й дав би був Найкращі 
речі. Такий факт, що він умів написати повість із' 
провінціяЛЬ1ЮГО .життя або дістати нагороду за істо

ричну 1Ювіr:rь на ROIIIRypci, занадто часто ЙШОВ' 

у нас у парі з .ЇlНШИМ фактом, що такі твори маш!" 
небагато ооільноro з лі<reра,турною появою. 
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Маковей сам розумів це, як ДОбрий критик. Він 
.Умів відкривати таланти, заохочувати їх ,lIJO праці 
і піК",1уватИlCЬ ними; А. Чайковський, БордулЯIt, 
Ііовалів, Rioбилянська завдячують йому бarато. 

ІІІ 

При маленьких історИЧ!них образках Maкoвe~ 

ЗГ3JДУ8МО недурно Чехова. Новелі та П8СИ Чехова. 

змальовують безвих!ї'дну атмосферу, в якій люди 

знають її приrчиIIШ, але не мають сил із нею порва

ти, бо 3ЗJНадто ЗЖИJШСіЯ 3 нею. Вона розніжнила їх 

своою МЯГКQЮ ОДlЮманітністю, сонлИ1ВИМИ ліающами, 

і вони можуть із нею ооporись тільки ЇД'RИМИ за.в

вагами, ГОСТР-и'ми рефлексіями. Ми нiItoJШ не з:иаемо, 

чи Чехов спочуtВa8 своїм героям, коли пока.зув їх 

ідіотське сіре життя, чи гJryМJШВО вкладав в уста 

'Своїх героїв слова віри у ПР3Jцю, поотуп і щастя, 

бо водночас він мав сумнів, чи життя, де пеІЮБа

жають т а І\ і ,]ЮДИ, 6у де колись roраще та розумніше. 

І не ЗіІІавмо, в яку ліричну оповідь і яку злобну 

к.ртику, вклав Чехов найбільше із свовї душі. Бо 

його душа, та.к,с.а;МО, як дисгармонійна, супереч.JIlmа, 

збунтоВl8Jlm та примирлива душа його героїв не заВ

сіди погоджувал3JCЬ із гарними ДУИIt8JIIИ та; вчиllItа

ми. А справжнв життя це ж була - буденmина. 

І цю 6уденщи:н:у відтворював Чехов неми.ц:ооеРffО, 

добуваючи складну своорідну фільооофію малих 

дрібних провінціЮІЬНИ'Х Л'Юдей такими дорогими 

15 
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й важкими :JaСобами, як нюянси, півс.:юва, натяки, 

неДОСІШ:3И. 

І 3 кожним днем літературні критИІШ CТ'~ICTь., 

здивовані наново перед проблємою: якими засооами 

мистецтва вмів Чехов у невеличких, невибаl'ЛИІШХ 

нарисах передати цілий світ життєвих траrЄJій, Ta~ 

Іtих близьких нам, як наші буденні клопоти, негюро
зуміння, слабощі, знехтовані мрії та невтишні гор

дощі. МИС'reЦЬКИМ ідоолом Чехова було зупинятись 
на тій межі, де ClПиняеться яка'Сь н(':;зясована, темна 

сила, що її звемо "дійсність", "життя", "до.тя·' або 
"випадки". Він не силкувався фіЛЬ(){ЮфУFlатТІ на 

тему її глибин і темности, а зупинявся перед чисто 

людським прикладом людського 6t'зсилая :] ютів 

ви6ачJIИlВОЮ усмішкою у почуванні, що .nінія, яка 

закреслює арену житгя для малих людей, є наче б 

вислідом .ЩВох протилежних си.п: - трМіз'Му та гумо

ру. Чехов укааував на зудар <1еДВИ приміТІНИХ еJJємен

тів житгвоої траІ1комедії, а реф.лєксії за.лишан нам. 

Цей свій погляд на світ аводив BitН до суворих JЗимоr' 

шroьменницької техніки, коли папів ЖЩJткома. ра

див МО.лодим ПИСЬМe'ННИRам відрізувати в оповіданні 

вступ і з'акінч.ення. Вступ це ж роогойдана сту дент

СI>IШ ліРИ1tа, заШ:нчетrя - претенсійна педа.rоІ'іл. 

Це був мистець свідомlfIЙ своїх засобів і він ма.в 

повне право сказати у "Чайці": "МистеЦЬКИЙ твір 
повинен безумовно вислоолювати якусь більшу ~YM
ку. У творі повинна бути ясно-означена думка. Ви 
повинні знати, навіщо пишете ... " 

Маковоові бракувало rooТp<Yfи того погляду, що 

3 кожної наlitбі,льmе сірої .людпнп вміє ТВОРИТИ тИ'ІІ 
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і 3 най6айнальпішої ситуації ДОбувати трапзм, 

ЯКИЙ часто межує з пекольним сміхом. Тв.коro ry
мору, що їх 3'На.пи ІІеред Чеховим - МоJIJiвр, Сер
JJ8.НTec, Дікенс, не мав Маков&й мабуть тому, що 

11:01'0 ЖИ'l'Т'я одною рисою ІІСИХОЛЬОГїчlЮ було ЗМН
mене до житrя улюблених ним repoїB - воно н{' 

зроста.тю до ве.JIИКОГО конфлікту, а п&реходи.;ю 

у дрібне, непомітне непорозуміння. Його л,іРИЧІШ 
частина душі не дaвaJl1a дійти до го.;юсу сатирикові, 

і він часто брався за теми, що слабо зачіпа.ли за 

його перезшвання б.лизькі йому - боІлючі та весе.лі. 



ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА 

І 

НайсильНJiші вpa.жi1Fня 3 молодих рок.і'в - мри 

про працю незалежної жіlНlШ та ідеальне :кохання -
залишиJПЮЬ Кобилянській як на.йсильніші творчі 
спонуки на все її життя. Після недовгих років, коли 

вона мorла користати 3 товариства близьких їй 

осіб, що стежили оо, її ліreратурною працею та до

помагаJШ ЇЙ у ній, прийшов довгий час самотности 

m відокремлення. Задумана, мрійJJИJВa, сентимен -
тальна - прожила Кобилянська ввесь свій вік 

У кімнаті, в середовищі для літературної праці не

СПРИЯТJIИlВі.м. 

Ії заслуги в нашій літературі звязані 3 модер

нізмом. Вона Н:a.JreЖaJm. до тих перших наших авто

рів, що ПОЧaJШ rnroaти виключно 3 думкою про ви

браний гурт ЇiН'reJIiгeнцiЇ, і про ті літературні зраз

КИ, 3'3, які ЙІПm боротьба на 3ахоІО. Перша її по
вість і дві перші збі1р!КИ НJaJPисів принооюш сюжети, 

що поширю:м.ли '6oдaJй МОЖJПmOсти творчих овидів. 

Наші письмевmщi не згадувaJШ перед нею про 

ТОЙ світ НJaJC.ТPOЇB, що його наЙltраще ВИСЛOlВ.лює МУ

mrn.а - сR3J3laТИ б можН'а: жіночИ1Й світ. Коли Roби-
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лЯНСЬІ{,а СПИОУВі1JІ<1 11 ри:м х.ливі , зовоім осООш .. 'Ті вра
жіння жінки, що тужить і :мріє, дарма ЩО не вміла б 

своєї туги і своїх :мрій відтворити в живій поотатті 
а,бо в формі якогось реального ідеалу, там вона за

JIИшила нам вражіння, подібне до музичних амр

дів --- у ява наша ;цоганяє Юl0дИ!Нці образи, дО ЯКИХ 

не треба ні слів, ні занадто ясних думок. 'Гимто 

в коротких нарпса.х, не"l()!ВГИХ оповіДІаНІНЯХ, де не 

треба "сюжету", RоБИ,;lЯнська найближча до по

ооії - незясова.ного ліричного подиху, який іде від 

ЛЮДИНИ, СХВИ.іlьованої яким{:ь переживагнням. Той 

подих прийшов від нових еВРО'llеЙСЬІШХ книжок, де 

можна БУulО відчути нове ;зусил,ля, як Пl'редати 

таємницю життя, чар уоіх тих неСХОПЛИВIIХ тонів, 

що зворушують новою тугою т-а :мрією. 

'Гаку силу М&lИ напів сиМ'воліотичні· мініят,У

ри із збірок ,,покора" та "До світа", і переХОЧ.тJиві 
акорди ДОХОДИ,;Ш: до свого на;ЙСШІьнішого ВИС,;ІОву 

В" Valse mсlапсоJіquе" та в "Битві". ПРИ деяких по
емах прозою наші поважні КрИти:к.и вперше не за

вага,лись сказати щиро "Не розумію", НеІН'а1:е скла

дали комплімент перед новою 'J1авмницею письмен

ШЩЬRОЇ професії. 

І коли 'б ІсоБишшсы\J •. не залишила нічого бі.ль
ше, крім ,,царівни" та. двох збірок нове,ль, то її міс

Щ' R ї,сторії нашої .lітератури не було' б нітрохи 

MeHJllf'. 

А JJjЮТС той її "модернізм", що не був беююсе

pr,дньо :звя:заIНИЙ ні ~ ОДJIИIМ европ~йсьКJfМ напрям

ком як СRідомою методою 'Нової техніки, зводився 

в IІа{: до не~ясованого словами, а.ле виразно відчу-



230 

ваного l'aCJIla: "ПисьмеНІІІИК мм право змальовувати 

все те, що переживає". Нооміmma нот:ка індивіду
а.'lізму, що 'Не мала в україІЮькій: критиці ні ощюro 
речни.юа, звучала .як lІОR.JIИ.К .1ірвати 3 традиційними 

побутовими :М:I/ШІІОНІОО.Ми та 'ооціяльНИ'Ми тroI:lМИ. 

Перші !ВИlCтУпи Кобилянської мали дещо зав

реолі. Жінка 11: Буковина - це були у нас дві по

кривджені жертви. "Царівна" БУ.1Jа визовом, який 

Іі.ИДa.Jm. суспільности НООО" нооподіmна сила -
еманципаційне жіІЮЦТВО. Дарма що її геройка не 

виходить П{)ОО красномовні, М1а,,'!о .1місювні .1аяви 

й кінчав свою "боротьбу" як на.чинwа фра8ами 

гуска, - сз;м бунт МOJЮДОЇ гарної дівчини подоба

ється HaJМ 38JВCЇДИ, без огляду на те, чого воН'а хоче, 

і що вона думав. У дис'Куаіях, до яких ТaJVa неофіт

:юа рветься такоамо сліпо, як до романтичного по

дружжя, впа.ПО модне ТОдїімя "Ніцше". Бідний Ніц

ше товчеться й досі по статтях про Кобилянську на 

доказ, що й ті добродії, які вживають його для 

окраси свовї ерудиції, не зровуміли з його книжок 

більш, ЯІ< зрозуміла Наталка Верков:ичївпа. ні в од

ному 'rnopi Кобилянської не можна ІІомітити впли
вів якоroне6удь фільооофічноro свіТОГ,1JЯДУ. 

Поруч Ніцше, на другому місці згадують Якоб

(',єна, тому, що це був улюблений письменник Коби

лянської. МОЖН!а шукати споріДffених: сюжетів між 

мініятураіМИ із збірок "Покора" і "До світа" й но
БеЛЯМИ Яrwбoo:на; МОЖІНа вважати "Царівну" або 
"Valse melanco1iql1e" навіть за щось наче "Нільс 
Ліне", ROJIИ погодиТlЮЯ, що Кобилянська. xoтi.JТa 

в них дати г-вїЙ портрет новітнього мріЙНИк.а. Але 
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.$к.обоен як психольоt, як майстер C.JI.O'В3, із глиоо

КИ!М внутрішнім житrям, гі,llJIШЙ ТОвариш Фльобера 
а{ю Мєріме - тут НІіпричому. 

Якобсен каже в одному місці про те, що Ю1й
більше витоптані стежки проходить мрія, у значіНlIі 

'тієї безоСИЛОЇ мрійливости, ЯІ{а невпинно з&'ООрта.в 

ДО стежок своєї буденщини, від котрої намаrмться 

.втекти. Вся аітера;турна праця Кобилянської по

"Тоорджує ЦЮ думку г.'ТИООІЮго психо.wоtа. людини 

засу дженої на кімнатне житrя. ЯЕОбоон рятував се

бе від банальної ОДНОМ'анітнооти, ПРИди'Вляючиеь 

чужому життю, ;юром, що вмів бачити змисловий 

(,т,і'І, хистом, ЩО передавав барвисту гру пристра

'-creй, чrucто не зовсім доступних для ,недужої люди

НИ, а,лс 'ІИМ при:ва(),;тивіших, тим живіших для її 

-ока. 

КО6ИJІЯнська не має о:юа для зверхньою світу, 

а про її внутрішній ми чуємо від ПЄ'РШШ її літера

турних спроб лише щось дуже загальне, ріДІЮ коли 

11'000. 3анадто швидко вона переход:mrь у своїй праці 
до байдужих сюжетів, ;"{а.лек.их від неї, придатних 

тільки для тих ве.>ІИКИХ стилістів, що вміють відтво

рювати дмек,і культури та таємні іІНДИВідуа.,тьности, 

і то на те, щоб насолоджуватиtcь переживаннями 

"Своєї розбурханої. ненаситної уяви. 

ІІ 

Поршсипува.ні ПО книжках Кобилянської ріані 

IмrШІЯ письменНИItів і фільософів не можуть стати 



232 

ор1єнтаційними 3нa.RaМи, де треба шукати джере.ІІ 

надхнення та ідей пис.ьмeшmцi. Книжки, якm.m во
на захоплювалась, і ЩО 3аCТJ11IIали ЇЙ часто не!дocrrа-· 

чу товариства, могли осолоджувати їй життя та. 

В'Тишати її уяву, але їх amтори не залишали біль

ІІlОГО ;впливу ні на формі її творів, ні на її загаль

НИХ ідеях. Форма її творів має загально поширені 

риси "MoдeptНOЇ" ,rrітератури свого Ч8СУ, не в розу

мінні нової ЕОмпооицїї або нових засобів сти.лю, 

а попросту тої романтичної "свободи", яка доово.:'ІЯЄ 

авторові пwca ти "по-свому", "індивідуально". ці
каВ0, що у книжках Rоби.ifЯНСЬКОЇ та в її спо~rИ!Нах 

про літературні впливи можна найти такі Д3..1I€K1 

одн+' від одного нріз,вища як Стюарт Міл, Бокль, 

Біхнер, Дp€Hep, Спенсер, Дарв>ін, Лєкі, Шеюспір, 

довгий ряд німецьких письменників від reтe до· 

ГаВJlтма,нна, RaHT, Сввден6ОРІ, усякі скандпнавські 
письменники й десяток дивно переП.ifутаних від Со

фок.ля до Метерлінка. Кожний із нас, у МО.лодечих 
j пізніших рока,х, у Ж8лобі ::знання або захоплений 

літературою, так.само перt'мішуваіВ усяких к.лясиків 

із модними аlВторами, соціОЛЬОr'ів із поетами. Але' 

коли йде про студії - один Кант 'або Шекспір мо

.:ч'уть вивернути всю душу та перетворити ввесь 

сві'югляд. Коли придивитися ближче до думок, які 

Rобилянська на'ЮДИТ'Ь і'3 поодиноких 3!вторів, або 

3ВЯ3УЄ їх із власними думками, то стане ясно, що 

вона сплачув тільки довг вдячности палкої читачкп. 

Ані поодиноких творів ruнi тої СУТТ6Вої риси індиві
дуа.'lьности письмeamика, що став при .лвктурі с.по

нукою для нас до JЮВої творчої думки. чи ноВогО" 
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переживання, вона орr'а:ніЧ'Но не Сприймав. До речі: 
,аких натякі:в на у люо,;шних письменників іЇ їх 'ТВО
ри находимо повно у ~юдерн:их повістях, у рООм:овах 

;Ці6ВИХ осіб або у споминах деяких авторів про свої 
cryдії та нахи;1И. Хоч це й ДИ'Вно: ПИСЬМffilНИltи най

qаотіше не різняться в цих своїх симпатіях від звИ'

'В1йНИх смеРТНИК1В, бо .;ІЮОШІТЬ якнайбільше не

суro.;lОСНИХ, ефекroвних імен. 
1з :зага,льних :завваг, що виступають уповістях 

КоБИ"lянrЬІЮЇ як додаток до ХЗJPЗ.ктеристики героїв 

або 3 дія.lьorів цих героїв, бачимо ЯСІН'О, щО ніодне 

пова.жнt' питання неосвітлене там такою глибшою 

думкою, що тре(Іа, б аж пригадувати собі при ній 

RaнTa, Спенсера чи Ніцше. Ta.."V, де Rобилянська за
водить ро:змову па фільософічні чи суспільні теми, 
ми відчуваєио, що тад\. може її вести І\.()ЖНIfЙ, без 

відповідної підготови, бо це т. зв. товариська 00,

лачка. ці бз.;ш:чки скрізь - дуже наївні та баналь

ні. "Царівна." це 'Навіть для нас не історичний до
кумент, як УЯВ,)ТЯ.lО rобі ТОJ;ЇШНЄ жіноцтво овій 

еМ31Iщипаційний ідеал. Ми має:мо тут тільки незясо

пану тугу :за новим життям, і то тугу більш, як по

стулят, ніж як нraм'агaIO:lЯ відтворити новий тип 

.;[юдини. Може в "Valse melancoliqlle" можна б іще
найбільше найти 3 того індивїдуa.JIыогоo "я", що 
завішене м'ї,ж грубою щодеНщИ!Пою і мрією, пробув 

331Вісити золотий міст над землею. 

"Ніоба" це ше спроба психольоrічної повісти, 
невідомо, чи навіяна ЙОНaJCOМ Лі, 3'реmтoю - з де

якими цікавими моментами. "Земля" - спроба спо
лучити модерний стиль із мотивами селянського 
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фа.та:rіз~[у, апотеоза аеМ.lі не в к.артинах, не як про

блєма, а як .піричниЙ захват без Поо3ЇЇ. Вже у де

як.их дрібних нарисах находимо в Rобилянсыоої не

стямну .шо60в до природи; ця любов дика, HeyroB
KaHa~ але передана тіJ1ЬКИ ПООДИНОІШМИ обривчасти

ми вигуками. Rобилянська любить нес.амовитиЙ на

crрій, зупиняєтьс.я на ІІГОЧУтті. rюrwс~т.дах, забобо

на.х, якби натякаю'ІИ на містичні (хоч і дуже мате

рія.lIьні) 3ВЯ'3КИ .людини 3 природою. Та всі ці мо
тиви заторroнені мимоходом, непередумані. Сам;]. 

,,3емля" це вже стилізація, село 3 шабльоновою, 
,.яшюковою позолотою", "У неділю рано". "Через 
К.іFадку". ,,3а. ситуаціями", "Апостол черні" - по

вісти з дужf' сла(>СіНЬКПМ обсерваційним і психолl>O~ 

гіЧНЮf ма:wріюroм, технічно зовоім несучасні. 

ІІІ 

І\06и.;rянська не стада професійною рутино

ваною письменницею, що вмі6 засвоїти собі ,ле,гки-й 

стиль, як ТИІС,ячі аВТОРОІ' ціка.вих са.льонових рома

нів. rї змага\Н'Ня йшло 'Вище, нехтуючи за()обами до

ступними для пересічних повістлрів. 

Легк.а ЦЇШtВ'а повість рідше явище в нamій .лі

тературі, ніж поетична душа. Поетич.на душа Коби

лянської при зустрічі 3 ЯКИМИlНебудь психо,,'!ьоtіч· 

ними та с.успільними питаннями роосі,ва6ТЬСЯ на 

настрої, 3 яких не можна СR.ластй ні двох рооділі13 
цікавої повісти. "Цікавої Д.тJЯ кою?" - {ШИТа6 ХТО. 

- "Д.ля якоїнебудь часТИІНИ нашої сучас'Н'О'ї мгге-
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діГеІІЦії, ЩО беРf\ в руки повість із иа.міІЮМ заціf:;I
виТИСЬ у ній чим:небудь: темою, живою ак.цівю, 
актуальною, чи метафізичною проблвмою" . 

.якби від перших своїх символіЧlmх поем 
у nрооі та "Царівни" RоБИЛЯ!fIICька перейшла бу.ла 
просто до звичайних повістей із нашого прооін

ціяльного життя, хачби таких, які безліч авторок 

від 100 років тисячами продукув в Нім{'ччи.ні та 

в Англії, ІОна заПОВНИ.1Jа б одну із на.Йважніших 

прога,lИН нашої .літератури. Так.у прога.лину вIИЮВ· 

няють деяt.:.і наші І11І('ьмrппики І10ІІу.1ЯРНИМИ :J:уже 

елабими історичнюrи повістями. 

Не бу.:ю б нічого дивного, ЯІ~би котрий і'! на· 

ших критиків спитав обуреіНИЙ: звідки Rоби.:rянська 

має брати сюжети Д.1JЯ таких по.вkтеЙ, ко.ли sважи

ти сірину її життя'? Дос:і ніхто не торкнувся в на/' 

ощюго найважнішоro питання, що пояснює. чому 

Ііоби.lянська ШІ" х;пко вичерпav'Іа свій та.1дНТ. Ко
(іИ.1Я1нсьr~а не ма.ла. ніко.ЛИ змоги ВJmчити україн

ської МОВИ так, щоб МОГ.ла Д1авати свої рукописи до 

друку 003 ОШІОВНОЇВИ1прави мови 'га стилю. Ми з.нав
:мо. що деСЯТІШ а;нторів S·НСНОЇ.'Ти собі за кі.лька чи 

КЇ;IЬІШЛt3.ЦЯТЬ літ чужу мову, як рідну. Це явище 
піс.1Я ві Нни повторя.'ІОСЬ Hepa.s із ЧУЖИ'ІЩям:и В но

вому середовищі. ;ю вони почина.ли вчитись чужої 

мони ві·д с.а;:мою початку. Того, що українською мо· 

вою володіє Коби.:тянська тільки ТЗJК, як НООДИ'Н із 

п.ас двома-трьома. чи шіотьома чужими, того фак
ту - не можна пояснити Clа.мими обставинами бу

Rоr.ИНСЬRОГО ЖИТТЯ. Коби;гrяНСЬRJa не мав природного 

ХИС1'~Т дО мови, і ЦР ЙДЄ' R пruрі з її ми1стецыtoю вра-
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жливістю, дуже с.тrабою, коли мавмо на думці пере

дачу lIСИХО.JЬОГ.їчних НЮJIlНсів, тої CBiTJlOТЇHi, бes 

якої ні постаті, ні ВЧИНКИ, ні предмети !Не діота.ють 

ні P'f"] єф носrrи, !Ні перспективи. 'Гівї "фабу.'ІИ", яку 
вона вибирав собі для пові сти, не може В()lffа ВИ1ІЮВ

пити R.'-аспим внутрішнім життям, ані бодай допов

нити І\ОМПООИційною фа,нтааівю, як це роблять зруч

ні повістярки, що пищvть не д.vшею, а рутиною. 

ЗВЯЗ0К між 'СТИJIем і творчою уявою мало ІВ нас 

рооясне.ний. Ко.ли 3 Якобсена відкИ1НУТИ стиль себ

то іншими С.'Іовами найсуmіше 3 йоro творів, то 

можна :JбенТf~Ж.ливо епита.ТИ: яки,ми ідеями, в яrю~{у 

світі жив щ"Й письменник'? Правда: ІІWСЬ~Іенник 

можсна,віть ()ез,;rад:ними реченнями оповісти свою 

життєву трагедію. Сотні так;их тpafедїй оповідають 

щодня чаоопиені новИ'НRИ; дві хвилини пізніше мп 

:за,бувавмо за них і слухаєМQ 3 цікавіотю якоїеь 

анекдоти аОО rpа,мофонових плит із радія. 

Ят~ довго в мо.lJодечому серці К06и.;:rянської 

HUIJJa нкась внутрішня боротьба, навіть не зовсім. 

ясна, дая нас і д,ТІЯ неї, поодинокі моменти цівї бо

ротьби llрорива.J1ИСЬ акордами, що мають те:П.JО мо

лодощів і СХВИЛЬОВ3lIюї шуканини. 'ГНМТО як довro 

Кобилянська I'ОВОРИТЬ нам про свої мрії й шукав 

.~.1Я них вис,п(JIВУ, хоч би барва~rи на,Йс.тrабшої уяви. 

неаяоова.ної МOIR жаль до життя, що ~fИ!на6 ~ІИімо, 

хоч би :!уже с.тrабими С.лООО!ми - її сповідь промо

вляв до серця. Де натяки на світ, :за якими вона. 
тужить ca.~ie тому, що він схви.;:rьованпЙ і н€зясо

'ВаНІfЙ, мов туга ::Ja МО.1JОДОЩ.1.МИ. 3ате та,м, .1(0 вона. 
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переходить до сюжетів, що ДОИ8.l'&lОТЬCJI :малюНl~У 

середовища та мьнімальної "акції" И8.ЄМ:О перед со
бою книжки так.і далекі від її літературних почині'В, 

ЩО Bo,тriЄMO ці перші - Нt>ярі'ВНОІВажені, :молодечі, 

наївні, ніж її бажання бути сильною, ІЮ.ЛИ ЇЇ серце 

-найбі.тrьше :шесилене. 



ВАСИЛЬ СТЕФАНИК 

І 

у ЯR;Iяєте собі Стефаника таКЮІ, як ви бачили 

йоl'O на фОТОІ'рафП до абiJрки "Моо са'{)во": 3 похиленою 
годовою та.к, щоб очі Jlедви спог.JIЯД.аЛИ знад касу

Jшених брів, неприві'l1НОl'O, як ті герої його ooroві

дань, яким нruБРWДJЮ житгя, непримпреН1Н'і у своїй 

мовчанці та ненависти, пригніт.лИ'воro як селянська 
задума. 

Та ось ви зустр;і.аи випадково Стефа.пика. в то
варистві. Це могло бути й останніми РОІ\ами, КQ,JИ 

він ДИ'ВИlВся н'а всю свою літературну працю як на 

давно зю\.інчену шаБУ, та коли прИ'їжджав до Льво

ва діВічі-ТРnЧі на рік, на дві RонеЧіні невідкл'адпі го

стини, які !fЮНRlВидів із усієї своєї душі: - до лік.'l

рл або до 6анку. 

Ви були з ДИІВОБаIН і , може, зачудовані, що він, 
давно вже немолодий і недужwй, зберіг такий силь

ний товариськwй нерв і Т;1дtу молодість. Він тряскає 

І'У~ЮРОМ, 3 нього оо мо.лодечіоть, еJreрІ'ія; Стефаник 

у товаристві - неоціп€IIШЙ уЧ'аСНИ'К за6ави, воруш

кий, Д()'f'eппиЙ. Його roрИ'ТИ'Чний хист небуденний, 

як па га.лицького письменника, звичайно за·СК.1Іеште-
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коГО в ообі, на.стр061НОГО на вл,асні болі; Стефани І". 
atИОО СХОJJ.;ПО6 різні пронви суспільного житrя, ре· 

;"rY6 на НИХ короткою, :~.:юбною рсф:rЄІюією, ніколИ" 
не ро:зніжнений, ніlIO.J1И Hr, rентимеНТil.lЬШtй. Свідо

мо, 3 деякою афекТОІВlaЛЮЮ l'Oрдістю, llіДЩ)('С,;110Є, ЩО< 

!ІЇН ,,~fУЖИК", і :З(:Jeріга6 деЯl~іі форми своєрідно-ари

(}тократичної поведінки. A.:rc Ж):ЮК його іпте.lіГент· 
СЬКИЙ, і тільки :завдяки ньому він :зумів ю\рмувати 

своїм т-алантом, обмеженим до TaI~OГO невr.mЧІ(ОГО 

овіТУ і таких простих МИСТСЦЬІ{.ИХ :за-ообів. 

Від першого свого нарису ,10 останнього Стефа
ник не змінив традиційної теми нашого письмен

вицтва: ма6МО ще раа с('ло, щераз його трагедії; бе2 

одного яс.ного промі!НЧика. Та ось lJЮ'Ра3 вира.зніше
вражіНіня : таке якби автор від темних фарб своїх 
lюпередників перейшов д'о ОДІЮї чорної як китай· 

СЬІ(а туша. у (рафіці. 

Мініяту,рні нариси та оповідалня мають у собі 

зосереджену СИЛj" тих героїв, що roворять мало, рід

ІЮ або сповідаються нараз і:з усюго, бе'3 останку, 

Б пере.ломовіЙ ХВШІИ!Ні. НО'ВиН: тон звязаюr.Й тут із 

новим стилем, сти.1JЬ із новим пі·дходом до селян

ської психольоJ1ї, КО.1JИ ми думаємо над їх вааємн

н>3Jми, то на.с бере часто опокуса р03вязати їх ОДНОЮ 

простою фразою: "Стефаник відкри.в нам пові сто
рінки ·народньої душі", або "СтефанИіК зма,ЛЮБУЄ 
OO~ТYO Та.КИ!М, як.им воно 6 ClJIравді". 

Чи мине ПОВТОРЯ6МО таких фраз надто часто, 
за.lІишаю'ІИСЬ надav'Jі із ніЯROвим ПО'Іуванням, то 

хотіли просто на папеpti якоюсь о.ЩНою фор'мулкою схо

пити поетову уяву? Стефа.никовї сеЛЯ'НИ не пгавди-
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ВІШІ за селян Квітки, МИРНОІ'О, чи коцюБинсыIol'о;; 
"сторінки ЇХ душі" майже нам відомі. Коли ПОЧП. 
наємо піддалзатись іще раз атмосфері горя, НУЖД]f 

та безсилля нашого селянина під !Вр8ЖЇlНiНЯМ нарисїn 
Стефа'lIИRa, то при всіх змальованих ним траГеЩJlХ 
відчувавмо НJeMOn - якусь полегкість. Це новВІЙ 
тон, ШО зроди:всл як реакція на сентиментальне ослі. 

n~'ва'Ння сільської недолі. Є дещо в завзятті Стефа. 

никових героїв, ЩО має силу визову, хоч би ТОЙ вп

З0В був тільки мовчазним протестом. 

hОЖНИЙ написаний СтефанИІЮМ рядок неначе 

видертий із нанів ;щvшеного roр~та, шшов різьбле.

ний lra~1ЬЦЮfИ на камяних стіИiL'{ вязничої !00лії 330-

с.Удженцем, що хоче нашюати своє ОСТанІІв слово. 

Сказати це слово не;звичайно важко тому, що Сте .. 
фаюш відчував різногранніеть мужицького овіту, 
3 як'им зжиВІСЛ т,ілько років і не мав сміливости охо

ПИТИ його в одній ШИРОІ,;ій каРТИ1Іі. Йото мініятури 

це наслідок незвичай'Ної гострої вражлиrвости: дава· 

ти тільки клаптики вражінь, обривки роомов - не

хай вQНИ промовляють тими проблиrcками, тими рід

кими хвилинами, коли людина щось пере,жИ'Вав. 3бе
ріга:ючи покутсь:к.ий говір у розмовах своїх героїв, 

Стефаник відступав ЇМ мово; оомзалюбки ХОМ

вться за їх учинки та МОВЧ'aJlRу, що мають оилу ви

явиш повніше, rнi.ж загальні міркyвaJН'НЯ, те не

зг.ли6не ца:рствовшО'ВОl'O досвіду, пересудів, мудро

сти, геройства т-а знесИЛ€ffilЯ, 3 яким зжився наш 

.(',€лянин. 
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п. 

Стефаник із С'ВОїми сюжетами й roвopoм: за

JIИІІШВСЯ :мистцем для вибраних. Це подобає на па
радокс. ЯR.би не досить було факту, ЩО йоro R.'Нижки 
tre могли найти читачів, треоо б сперечаТИlCЬ аа C-J10-
,О "мистець". Стеф3ІНИК досі видається пересі'чному 

їнтсліtе.нТОІві, опрагнеіНОМУ цікавої лвктури. ПРОДОІВ

ЖНИ!Ком побyroвщини; такИ'Й інтелігент підкладав 

під те:юет мі1Ніятур'НИ'Х нraрисів автора "к'1JеIНОВИХ 
листкi!R" усі відомі йому ме.льодїї, починаючи від 

1tвітчmЮl "МЗJPуеі", і це - природне, майже неми

иуче. 

Не.легко віднайтИ звязок між СТИ.ле~І l"тефави

м. d ЙОГО поглядом на ТОЙ світ, У якому він різьбив 
своо олово. Чули мнвте з приводу його 01ЮВі,ZЩНЬ 

про імпресіонізм, експресіонізм, та mші MOДJНi rep
мі'НИ. Є вже й ТаЕі критики, що зробили з ньоroбо

cвoro "енергетиlCТa", інші - опівця жертв :капіта.лі

етичної експльоаmції. На кожний випадок - і на

ціона.лісти, й комуніети пробували під.JIИТИ ЙОГО на

риси тою пі\длИ1ВОЮ, якою найкраще р001trазyrвати 

пporрамові статті: боовим ДИ1Намізмом. 

Правда: Стефа'НИ!\' добув із се.лянської душі 

:могутніакорідИ бунту. �-\оЖНИ'Й із тих акордів можна 
однаково добре вплести R ту музику, яка шумить 
у вухах людям, враж.1ШВИМ ті.ЛЬRИ на одну ммьо

дію. l\о.,lИ підходити до оцінки творів із <mi'Новища 

"ідей", у розумінні ід:еольогП, неза.j'ЩЖіНОЇ від того, 
.як вона ВИСЛОІВлetНа, к.оли залишити на боці :мисreць

кі засоби, якими орудує mroьмеюmк, - тоді не'Має 

16 
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піЯЮIХ труднощів. щоб підібрати іа нарисів Сreфа. 
НИ1~а ІІРИК,'Іади його "боєздатности" - націоналі· 
GТИЧІ{Оl'О, соціШІі-стичного та комуністичного за· 

барвлення. Герой "Синів" ма.є ХВЮШ1пr нащ;ріsь па· 

ціопа.lІЬНОГО пориву. СтефаJНИК ноодин p<l3 ПpDМОІВ

ляР. як раДИІ;&/f HR, соція.ттьну Тf'MY, а COBiTCM~i /'I)И

тики lIовизбиру,ва.іlИ 3 його оповідань чимало рис 

пролетарської психольоtії НIШЮІ'О спро.летаРИЗ0ва

ного нуждою мужика. Сюжет - твору (у популяр

ному розумінні "історії") затирав в нас досі ті глиб
ші його засоби, що промовляють до читачів різних 

ідеольоІіЙ. 
Стефаник пе нraмаГ<lВСЯ вк..падати ~. ової кар

тини суспі.'ІЬНИХ проблем, ні піДК.Jтадати під !них про· 

Бідних думок. Те, про ЩО :він може рооумно розмов

,ЛЯТИ за C'l'O.:тО11 як інтеліtент, не став пре.дмето,М ба

.'JaЧОК його героїв, Д'ар~ш що такі бa.JIiaчки чуl'J він 
;-ювкола се.бе роками. Єдин,а загаЛЬІНа .суспільна :про. 

БЛ6ма д..'ТЯ нього занадто проста й очевидна - на. 

нашому Сf);:ті погано. Погано, бо не.:м:а ЗС,МJI1Ї й нема 

заообів боротись із цим ПрОКЛOlНО,М так довго, ЯR 

довто ця земля "не Ілаша". У ЦЬО'му простому фак
ті вся фі.чьософія і вся трагедія. Та ось 3ВЄ'рніть 

увагу на ЯRунооудь характеристичну рису Отефа· 
НИRових героїв, нПр. те, що !Вони так багато пють. 

Може,те однакОІВО добре сказати, що ВОНИ МУСЯТІ. 

ПИТИ 3 'розпуки, 3 нужди, і що це явище ВЇ'ДПOlВідав" 

ре:а.льному станові е:юooroміЧ'Ноі нужди на селі, ят; 

і заявити, що тке явище неха:рактеристичне, бо 

ло наших селах пють щораз менше. Легко зробити 

навіть висновок: в ОІю!Вїдапmях Отефаmrка .нема нї-
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J(e CJli,1J.Y орr'l1ні:ззціі1ної "раці, rщонерзтиВІЮГО руху, 

-тощо. 

Стеф<1ШIК надихує свої І~артини двома-трьома 
тонами, 6Л13ЬІШМИ між ,собою, байдужи:й Д'О того, 

ЧИ вони співзвучні 3 гармонією якогось "дійсного", 
"чи "ідеалыJIго" села. У гурті членів "Молодої Поль
щі" у :КРаІюві, де вперше пробуди.іІась у ньому МИ

стецьк.а свідомість, він мусів почути ноодин a;pr'j~

мент на те, що твір це "клаптик дійсности, пропу

щений крізь призму тсмлераментумJllCТЦЯ". І хоч 

слів Золі іВ добі переJ\ЮЖНОГО модернізму не поомін 
би наводити ніхто 3 оС'траху, щоб його не ооміяти, 
і хоч гаС.ла "мистецтво д;ш мистецтва" не ма.ли ні

чого спільного із. сеЛЯНСЬІШМ світом, - СтефапИЕ 

uочав відтворювати той світ, який 3HaJВ і якнай

БJIижче відчував - З0всім модерними sасобами, за

лишаючи питання про вірний образ "діЙ.сности" та 

селянської душі так, якби ВО'НО дЛЯ нього не існу

вало. 

ВірНиit інстинкг письмеННИШl погоджував('я 

8 вірною психольorічиою теорією: подбати за нопу 
мову. за новий стиль, Д03волити дієвим особам тво

ру т;ааnти ті.1ы�и те. що необхідне. аби ми могли 'іх 

лоОачити. Сп'\фаню;. ТТРИ3іІПШСЯ раз. що великий 

вплив на нього мав 1.1є6 У спєнськИ'Й. Коли щ)()'ш

таєте У спєнськ.ого й шукатимете ниток счюріднсппя 

із Стефаником - то з&ЛИШиться перше вражіннн, 

буцім -то Стефаник не міг найти в ньому нічого, чо

го не було вже в нашій літературі, із таким багаттІ 

реєстром r.е.лянських кривд. А проте в У мєнськог() 

·е брута,:IЬІШ, маііже 6іольоrічна сила, що різнитьrп 
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від сили наших побyroвих письменників так-само .. 
як біль покриВ!Цженого різниться від затиснутоrв· 

пястука зБУ1lТованого парія. Усіх ,,:креmшх" слів,. 
які тат" довго вражали в оповtданнях СтефаНИИRa, 
хоч чу ли ми ЇХ нера;з на селі, - може і не зважив-

с.я б він уяrn:ти після дискусій к.раківських модер

ністін про "свободу мистця", якби ніп Jre 3Нав 

~T спєнськоro. Похва~Іьне у Стефа;ника те, що віІп 

не пішов за ПРИЕ.ладом ~T спєнськоl'O В широкій роо

ІІовilді та тих ШИРOlшх розмовах, таких Х3ірактери

етичних для селянської літератури, коли ПИlCьмен-

ник може, відтворювати настрої та погляди селян, 

rюпросту повторяючи їх бе3КО!Н6чні балачки. Неод

Ні!. НОБеJІЯ ЧеРЮІШИНИ тратить усю овою силу саме
червз ту методу, небезпечну навіть у руці доброго 

знавдя селянської ПСИХО,,1ЬОlії. НєзрівПJIНИЙ у своіх 

нове.лях Федькович почав нудити нас, IWJІИ ми 

збайдужіли дО РООМОВ неуговкан:их сИfНЇВ диких гір, 

бо ми стали вр.аяшивіші на психольоІ'ічні проблєми. 

ІІІ. 

Пригадаймо собі, поруч Стефаника, єдиного" 

члена "МолоДJOЇ Польщі", що пішов тим самим шля

хом, що він - Владислава Оркана. Хтось у поль
ській критиці CIta3a:в паНеІ'іриЧ1НО, що Оркан на.пи

сан кращу повість із селянського життя ("ДжЄіВЄЙ"), 
ніж "Се,ТІЯНИ", за які РеймQНТ дістав нагороду Но
беля. Бжозовський ПрОТИСТlaвляв Оркана Реймон-, 

тові оо його краще розуміння селянської душі та. 
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f.1Jи6шиЙ підхід до неї. Ормн, Тl1ксамо, як Сreфшик., 

виріс із п:роето.тюддя, зжився з НИМ, до смерrи ЖИВ 

у СВОІЙ рідній закутині й писав рілдим ГOBOpOlМ. По
чинав він від "о6ра!зків", але хутко перейшOlВ на 

пrиpші картини 3 епічним розмахом. Той роомах 

тягнув його до патосу. Постаті го:ювних героїв не 

були Д.:тя нього такі важні, ят; ІІ~1}f11.;rЬОIFщпr т.:Ю. 

Оркан не виросшв 1Іонад світ ,.воїх гrроїв: він жив 

Іх пересудами та пристрастями, як ЛЮДИJНа, ЩО мо

же ВИ3ВОЛИТИСЯ на мить :від якогось почування, 

тільки за ціну тверезого погляду - для цього ПО'ІУ

вання вОивчого. Душа верховинця має проблиски 

веЛИIКЮЇ ясности В обличчі см~рти і син 3е1млі прий

:має нсв6лаганну ДОЛЮ 3 виоа ЧЛИВОЮ усміШІЮЮ 

муДРця, а все ж ця яс.ність не прояснює його світу, 

його мудрість не поглиблює існування того всім Ha~i 

спільного - єдино цікавого життя. 

Стефаник дуже близький: Орканові. Обидва 

-3 ГОЛОВОЮ ih-reліІ'ента, обидва 3 темпераментом, що 
1Зідчуває о.zщако добре Jсаварняний настрій, як 

і сільський, пережива.1И дуже гостро ХВИЛИfIfИ духо

ВОЇ порожнечі,зневіри та розпуки такоамо як не

один ЇХ найближчий односельчанин або веЛИІЮміСІ,

кий декадент, Над чаркою находили ВОНИ ХВИЛИНИ 

найбільшого песимізму і найбільшого просвітку -
непереможний ЇХ нахил ВІООрочував їм життя В пе

реносному значінні і досліІВНОМУ. Обидва мають ра

дика"тrьні суспі.льні погляди, єднаючи 3 ними вра.ж
<11шість і пересуди мужика. ПИіШуть у хвилилrах, 

r,оли почувають себе найближче зєднаннми 3 Tpate-
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діями і просвітками селянськ.оro світу, якнаііменlПс> 
0розумі.,ого .v е,воїіі мовчанпj та ш'хіті ДО iHTC.~IЇ

T(\HТi:l. 

ІУ. 

А проте найкращі aJfa.lЬOI'iї із С-reфаниrwм 
мояша б найти серед СRaнди:навських письменників;. 

аОЕрема - норвезьких. Оповіда.ння m пові сти Арне 
rарбоРІ'а дали б нам багато матеріялу для ~JiTeprl

турної оцїНItИ mдібних тем і різних засобів. Чита

ючи такі речі як "Селяни-студенти", "Низьк.ого по
хоДяretlfНя " , "Проданий нечистому" ,ппюхіть ду~ш
вмо про те, як виглядав би Стефаню:, КО.:rи б BЇW 

М8ІВ легкість пера і вмів переходити МilТСМОРф03IJ 

цim:>ю свовї 3ВЯ3ЕОСТИ та 3'амкнутости. Чи !.fOжна 

уявити собі, щоб автор "Rленmшх .1ИСТК]f\" lrir ВО.'І-

ночас написати та:к.у пооість із життя мо lt};~ечоrо 

.як "Утомлені душі"? 
Не моЖН'8,. Тому, що СтефаНИ'R мав дуже Ma,"!J(}, 

рис профес.іЙНого письмеаrни:ка. Його з'аl1еflпенюr' 
у відповідь численнюr видавuям, які заМОВ.j1ЯJПf 

в нього всякі оповідання, що він, мовляв, ,.справ

ді не вмів писати", не були прибраною позою. Його· 

поема ПРО30Ю "Моо слооо" - ~гайже вдина рі'т, ЯЮІ. 
дозволя.ла () підоsрівати в ньому нахи,,'! "пищти ,,{.;ТЯ-

0000", з у·сіма нasоорхніми ,ознаками ,.МИ'С"N'Іlтва". 

РОІОО.МИ чули ми про те, що СтефаНИR приroтов.:шв· 
драму, й за кожни.м разом, коли приходила вістка, 

що він уже виБИр3.f]ТЬСЯ 3 РУR.опиоом (',вові Пf](JИ дО" 

Кивва а(ю до Х8рт;ова, МП не вірюти .13.7]'1. 'ГаТ'.еамо-
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Jre можемо уявити собі СтсФа.ник.а як автора чогось 
'1'8JtOfO, як селянська епопея - "Селяни" Реймонта 

а6о "БJIaiгооловеIЮТВО зеМ:ІЇ" Га:мсуна. 
Стефаник. мав ·мабуть ВР'iLЖіІшя ціле ЖИТІЯ, щО 

все те Н3ІЙ'КРRще, що BtH мав написати - не напи
сав. Таке почування Р()lДИТЬСЯ найчастіше в rих, які 

відчувають "муки слова". 3да:ва.лось йому, і він 
сповіла'Вс.я раз із то1'О рwpноro довгою 'І1РИ.1JЮJЩOJО 

промовою - що несила сПИ'ооти всієї тої кра.сп, іНа 

яку ;Uffi.ЛЯТЬСЯ його очі на селі, не сИiJlla передаТff. 

ЯК ВИI'.ляда.ють прекрасні мужицькі діти, ЯК вони 

родяться, ростуть, виховуються. Робив він, що Mir 
- перетоплював те мужицьке слово, яке M8JB коло 

себе, аж йому па.чьці вик.ручува.1llЮ.Я з болю, і він 

їх ГРИЗ. Бі~ІыІІe перекрес.лю:оо'В і викидав під сті.lТ, 

ніж писа,в, на пrв арк..уша друку ЙШЛИ сотні арк.у

шів, і він здава'В собі ясно справу з неД'()СТ8;чі ОВОІЗІ 

праці. А все, що ПИсаІВ - його боліло. BomB би був 
3aJНятися чимось iJНшим, та тt ceJIi, у Русові, коли 
,1tНi та ночі та1\і бrаконеч;но :Юlвгі та самотні, мусів

Д.ІТЯ себе найти якесь вИ'правдання, що живе й ДУмав. 

Таксамо, як Коцюбинському, СтефaнmtOві не 

за.'Ієжало ніко.JТИ на тому, що і як пишуть ПРОНЬО

ro. Але коли хто вразИR ЙОГО гордість, він мусів при
знатись до неї і :зовсім ясно с:каза.ти, чого хоче й чо

му пише так а не ін3:Itше'. В Од'Ній із таких своїх 

nрw.ватних сповідей - він сказав: 

"І lЮЛИ' юке маю к.а.3ати далі вам пра'ВДУ, то 
с]~а,шу, що м.ни слухаю вас, як про мене готюрите, 

"ro мені вічно видається, ЩО ви заглядаєте мені за 

J]аяуху і скрі:1Ь, T3JК, ЩО оам уже див.люсь ко.ЛО С{-&.>. 
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чи ЯКИХ онуч 'Не маю, бо так ви мене з ЦИМ )ІОЇМ 

песимізмом роздягаєте. Не знаю, .я:к. ВWИ н1а це ві:пro

вісти. 'Га мені здається, що 3 вас, тут усіх, мож.на. 
би сашасти всяку мозаїку, яку завгодно ... тут .v мі

сті ломіша.jlИСЬ вам фарби ... А.'Іе КJOЛИ В мене юt се

.'Ii ІЮt"іиться ясно, тоді я бачу перед собою тапІ 
один ве,jШКИЙ різьблений камінь, якою не можна. 

оtЯйти, інакше змалювати. І чого ж ви хочете'~ Як 
я побачив те, що там перед моїми ОЧИ1Ма р06иться, 

як я вам НВШНЯR струну му.жиць:юої душі (я знаю, 

що про "душу" вині недобре l'QIЮрИТИ, 60 це неточ
неслово, але не знаю, як це на3В'аТИ!) до такої гря

ШЩі, що вона ось-ось МОГ.ла обірватись, як я роз

тягнув ці JІеIРВИ так, що юни Гpamь як у БетГО

вена, то звідки ви маєте пршю RJa3ltти, що Я '- пе

симіст? Я застерігаюся проти пе1симізму. Бо те, шо 

мужИІ( не має що їсти, таксамо .я:к. ви, те, ЩО він 

.тІомить собі f().J1:0BY Н'аД х.лі60м або вми'р8.є - ТО це 

нr ро ніЯІШИ пr-cимізм. А як є десь там у мене якесь 

бідН(' х.:roпчищr, якого мам,а ПОСИJIав із дзбaJночк.ом 

по ВОДУ, і воно мусить іти - то чи в цьому не мож

на 6, наприк.JIlaД, бачити таксамо дООре 3ра8:к.у ко

,lJЬосальної дисципліни? Я не .люБJIЮ говорити, що 

мужики скривдж{'ні. Може ви, iII'reJIite-нти, де.лікат

ні, переніжн('ні, часом бідніші, як вони. А чи БИ са

мі не нризнаєте, що у вас нема тої СИЛИІ, ЩО в му

жика. Чl1 НИ ВІЧНО ІНС aвepTaHT~CЬ аа тою си·лою ДО 

нього? Я епї!'он, а.пе не песиміст, і RВRжаю себе ()п

тимістом ... " 
Стефаник вИ'ВодИ1В свої нариси бук.ва за бук

вою, мова.форизми, і ,люди не ЮШ.;ТИ. чи ДИВИ'l'ИСЬ 
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1Іа них як на ХJІОІІСЬКИЙ мущицький боРЩ, чи на 

ІІаІІСЬКИЙ десеР. Селяни не люблять Стефашша, бо 
rадають, що він із них сміється, іН'reліtetIiТИ не лю

блять його, 60 гадають, що він шгаче над се..л:яиаии. 
А при цьому це в.диний наш сучасНИй пись

)'(енник, яІООГО можНla в ціЛОС1И перекл3JC.ТИ :ma як,).

небудь чужу :мову без огляду, що доведеться ООР')

:митись за "хуторянство" нашої літератури. 

І якби треба пояснити о,щною фРЗ:30Ю те зосе
реджене вражіння, яке за,)JИшає він СІВооми нариса

ми, то досить було повторити його власні слова, що 

с:иіх його - пєшюміяний, шm.ч - невmrлаканю't. 



JIЕСЬ МАРТОВИЧ 

І 

Жив як епра'вжній 60геміст і як вічшrй кutНди

дат на адвоката на гаЛІщькій провінції. Вічні про

цеси селян за дрібниці та за кривавицю всього ЖИТ

тя можуть відкрити вродженому саТИРИIWВі не тіль

ки "суєту-суєт" нашого бу1ТЯ, але і зродити нена-

висть до адвокатського іепиту. Що зробити з бур

JІацькою вдачею богеміста, коли хто дістає у даруп· 

ку від долі найзвичайніший життєІПЮ га.чицького 

урядовця'? 

Єдині "поетичні" пориви МWpтOlВича це виїзди 

до Львова, де можна розважити душу в ширшому гур

ті й найти людой, що к.раще вміють оцінити ДО'Іеп. 

IJеРJ1И ЦЬОГО дотепу він poocmm..в у тов'ариетві за 

шклянкою. В однім оповіданні каже Мартович: "Бо 

на.ш:ими .краями по міотах дуже с:к.учно. Нехай хто 

добрий СRJaже, що мають робити, УРЯДНИКИ, учителі 

й їх господині'? 3 уряду до дому, з дому до уряду, 
та й усе, й однако, й одшию. І так день-у-день ціле 

життя. Хвала Богу, як лучиться TaIW, що ~южна 

другому розповісти. Воно зводить людей ДОІ{упи та" 
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й пришшо.1ЮЄ їх пригадати собі. що ЛlOди:м:о.жУТЬ зі 
.,обю приставати". 

А при чому краще оповідати новиим та спліт
~и як не при ча:рці? І нехаіі хто доорИ11 скаже, Щ() 
sa-lишається кращого інте,;ІіtеН11Ній і талано:витій 

J.ПOдині у провінціЮІьнім середовтці, як. рО3важити 

душу? Чи не зясува.в ціє]" проб.лєми вже д:авно без

смеpnиии Тєтєрев lоркого? 
Марто'RIfЧ мав на провію{її міСJщі, JЮ.:Ш ніод

JЮЇ ночі не ,:rяга.в спати ОНОМ "поміркованого міЩ;l-

1Іина". lmюли вранці був час Ті.льки вмитись і йтrl 

ДО суду. Всі, що зна...1lИ його, дарма що мусі.іІИ ви

слухувати найrостріші С.:това небажаної правди про 

себе, ПРИ'3нають згідно, що не було кращоro РООМОЕ
Н:иroa за столом. Мартович ставав ОЖИВJIИ100lМ кож
НОГО товариства, джерелом (J(':,\ДОН:JfOГО гумору та 

6адьОРОСТИ. 

Тільки невеличrщ Ч'аmина (\ того, що він опо

відав, по-мистецькому пе~даючи го.лос і жести ді

євих ооіб, перейшла :згодом на. IIa.lIip. Причина не 
в самих лиющах Мартовича. Для письменн:ика lJS
же часто тратитт, rшкlf':1' я(ю іл:~я всяку вартість, 

RiOJIи він її ro:lOСНО оповість, ааки пробував списа~ 

ти. При цьому роля сміхупа може зде:мора.,'Іізувати 

~lIЮДИНУ а найбільшим таланто].!. .люди:на, що живо 
відчував нерв життя дає себе нести Х!Вилі безпосе

редніх вра.жінь і волів к~тпатися па її поверхні, ніж' 

іти у l'лпбінь свові душі, студеної та рва.чкої. 

І~охався він у поезії .лінощів. Його твори пов~ 
С1'ава,ли випадково, як примха, найчастіше юt на"', 

СТИ рюші дшшгшння редакторів. 



252 

Літературна праця Марroвича не бу ла різно
манітніша, як його праця па хліб насуIIl'IfИ'Й. КО.іІl{ 

він став редактором "Громщдськоro Голосу" й Н'О
требувruв раз-у-раз лJ.тератури до фі'іr;rrвтонів, почав 

містити 'юм свої рукописи, що ва.;ІЯЛИСЬ по шу

хлядах. ЙOl'о тягла бі.льше політична діЯЛЬНість, 
і його оповіда.ння бу.1JИ оозпооере,lЩJЬО звязані 3 цією 
його потребою. та 3 хви.тrююю, КОЛИ він брав за пе. 
'ро, літературний хист не ДО3ВО.лЯ'в йому кидати на

'Р1Юу, щоб ЯКНaJЙIlIВИДІІІС Ного пообутись. 

Це бу.ла оовісністт, .людини. вра.ж.тrи;вої на вар. 

'Til~Tb CJ.Юва. 

Вся .l:ЇTepaTypHa спадщина Мартооича. - трв 
томи нО'Ве.;П~ і 'Одна повість. Новелі !Не втрати.;lИ ні

чого із СFювї свіжости, п'Овість ,,3абобон", ча жаль, 
МUЖI' бути тj.JIЬКИ натяком на те, чим вО'На. ХОП;(іа. 

б)''ІИ. 

ІІ 

Нема сумніву, що Мартович узяв із соб'Ою 
В м'Огилу найкращу частИіІІУ свого "я", яке т:іJrьки 

'Одною СВ08Ю ст'Орінкою розгорнулось на сторіНЮtХ, 

·зани(',flНИХ нам на спомин аматорам літератури. У ее, 

ЩО він мав у собі ;3 дужого поетичного ПОРИВ,V, 'ВИ

·Ті.,аТи.JIОСЬ .на боротьбу, щоб ВИ~ЗВОJІИТИЮЬ від атмо

сфери, в якій потопав і мусів пливати. ДеЯІ\JІМ на

шим ПИСЬМеІНникам.-урядовцям професія заЩ~ШІк.в 

.Tf;1ty Любов до пера, що вони починають ВОДИТІІ ним 

із нестямною наоолодою і майже !Не потребують чар

;хила, бо пишуть водою. Мартович належав 1(:) тих, 
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1110 jНаЕше перо бр8JВ у CJюїй ШШЩМярії, інакІП~, 1\0-
;mf писав до друку: в його пошані Д,:Щ ДРУІЧ бул(} 
чимало 3 почування ооорути. Він 3НJaB СіВ()ІЮ сус
nільність і знав, що не варт бути для неї lТЩР~М. 
Мало хто 3 наших письменникіlВ був такий Прпрод
Ю~Й і безпосередній у буденнім ЖИ'І'l'і та в Літера-

1'V:'J1, як Ма,ртови'l. 
u '. 

Його стиль нв .має в собі ні поетичної ПО3И, 
ні бюрократичної а6важнілости, ні пуб.тrіЦИСТИ'ЧІІОЇ 

поочальности. ІЦодо свjтогля~v, ТО він при:шається 

6е3 сорому, що найсильніше вірить у матеріяльну 

частинуcsіту й ЛЮДІСЬкої подоби, і що небо над го

Л(lliОЮ видається наНR;ращим тільки тому, шо П()3il 

ІО!М нема іншого І\,ращого, а під ним нічого трив

кішло від сірої аеЮlі. 

Цей RЛЯСИЧНИЙ матеріяJIЇ3М, хто зна, чи пе 

найближчий душі нашого селянина, якого Ма;рто

ВИЧ не підбі.іІЮЄ ніколи на яШ'Ола і не. п1дчорнюв 

на демона. Тиrмто оповідання Мартовича трохи вра

жають ТClндітну совість нашої :цукрованої іНТедіr'еп

ції, яка хотіла б завсіди погодити раДИ'IШJIів 1з усіма: 

траДІщіями церкви, селянина із своїм .,посl'УПОМ'У 

і веі свої псрееу.:Щ 3 уоіма "літературними єресями". 
МаРТ()ІВИЧ був н€зви'Чайно MaJ10 сентиментадь

ною люДИ'Ною. Його лиоти, коли де ще залишшІИСЛ 
у світі; Ш1гцували 6 про нього те, ЧОГО він найбіль
ше не ,тrюбив: судові повідомле-шня або шинкаРСЬІ\і 

рахунки. Дві-три любовні і'сторії, які інІІШй пись

менник перетворив би в романтичні сюжети або' 

скаН;ЩЛЬJгі хроніки, буди ДJlЛ Мартовича аВИЧilИ

НИМИ приєашими Сllізщамп, природними, мов потре-
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ба ВИПИТИ, а радощів чи 3 розпуки. У ,,3абобоні" 
6 відгуки цих ПРИГОД. Але ті.1JЬІШ віДl'УІШ. Так.сяJ.Ю 
БСЯ повість має у своїй ос,нові два чисто осоБИ'с1'Ї 
мотиви 3 життя Ма,ртовича, що переслідують на

стирливо ВИіСнаЖffiIИЙ МОООК героя ,,3абобону"
думки про недугу й думки про іспит. Нема сумніву, 

що ці два обра3И були найчастішими примарами 

пеСІІокійних ночей Мартовича. Rо.ли :mажити, що 
Б хараЕтері "героя" С,тавка Мартович схопив неодке 

Блооне переживання, - 1'0 МОІІІ:Ш1 :.зРО:JУУlіти, кілыIo 

глуму та їді вмів він добувати :~ ср6е. ЩОО ДИВИТИСЬ 

на людину таким зимним оком! 

Один із на,йве,се.1Jіших наших lJИсьменштків по
лишив повість. що нагадує: ,.06.:rroMoBa." та ,.Мєлко

го бєса". Хоч ЯК воно ДJmHO, та не слід 3 абу вати, 
що деякі найвеселіші .ттюди R товяристві стають най

сумніші на оамоті. Мартович не мав у собі нічого 

3 лірика, що сповідається :на папері. Rо.1ІИ він пи
сав, почува;в ое6е більше громадянином, ніж ПИСЬ

менником, задуманим над собою. Його оповідання, 

:між ЯК.иии є архиТFЮРИ ЯІ\. ОСЬ "Мужицька CM~PTЬ" 
(вищий, ніж :нарис у мистця lrоuю()инського на спо

ріднену тему "Що записано в :книгу житrя") -- це 

виняткові в нас зразки свідомої публіцистики та 

тенденційної літератури, що мають у 006і своподу 

справжньої творчости. 

ДіЯПа30Н сюжетів Мартовича - 1JевеJШJшfi. 

:Коли R3ЯТИ село, то Б них пов'Юряються lгаЙСИJl"Ьні

ше два моТИ'Ви, що Є двома найсильнішими npужи-

нами конфліктів: освітньо-політична акція й горіл

ІІа. Читальня й Іюрчма - це два огнища сl.л,сьюrх 



255 

пристра(j'reЙ. Читальня від:крИ'Вав мужикові [ювий 
СЕіт, якО'ГО' він не знає, корчма закривав йому на 

»ить старий світ, якого він не хоче 3Ш1ТИ. Освітньо
llолітична акція та горілка - це ж були дві най

-більше пеКУТfі пО'треби саМОГО' Ма;ртовича, dlJ,ВД'ЯR.JI 
jJ:КИ~ життя вряди-годи :наповнювалося 1,НЯ ПЬ()J'О 

:змjстом. 

Ма]УГович не ,JЇри:к. Не тому, що не Иi:LВ по

оЄ'Гичного Тз"'инту, а тому, ЩО' хвилини .JIіРИ:НlУ вва

та.р с:rабощами. Хі()а непоет може схопити тaJi.ий. 

(J6раз?: ,,3а дорогою в садку ловила вишня мо;юд.им 

цвітом перелїтаючі бджоли й не пу,шила. їх доти, 

,цоІШ вони 3 цих цвітїв ООJЮДЮІЙ піт не по;миа,ува

ли'Г. Краса ПРИРОДИ, щО 3 ліричної Д,уші в мі(:; до

<іу'ІИ aкOP~ найбільших радощів і суму, для ньо

ro майже не існувала. ВiIН любив більше твн.рипи, 

ЯК це буває 3 0006ЗJМИ, щО шукають .тюдшroсти 

у тва;рИІН, тому, що находять над'ГО багато тварин

ности в людей. 

Простота мистецьких змюбів Мl3Jртовнчit непо

мітна для читача. Читач не відчуває ні чого 3 "літе
ратури", щО' пахтить книжковими фразами. Це може 

-одна ~; головних причИІН, чому йюшня МарroвlfЧа 

:майже ніІИ,ПИ не згадують між ШШlliМИ , ,веЛlffiЮ.rn", 
;від яких відгонить пахом літературнО'го ІЩДИJШ,. 

Мужицький світ і інтеліtєятс.ька га.JПщька 

провінція усміхнуться часом дО' нас рисами йО'го 

безжурної погоди, 3МОРIIП\Jaми викривленого r.пуюrи

оо обличчя, борознами, поорашими :від жовчі. 

Мартович, як письменник ставиться до жит

тя багато бі,llьше по-мужеському, як Чере~ШІИна. Віх 
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не йде за наетровм, а опанО!Вув його думкою. Його 
отиль не амеЖJIИ1Й від 'йoro знайомости ПОJtУТськог()( 

селянського говору, а ВИХОДИТЬ пооа його межі. Ма.р. 
roвич не вдmюляється, як Стефаник, мрrиною, ЩІ). 

має промовитисам:а з'а себе. Його иwpиси не маЮТІ..' 
у собі дшra'мізму Стефаника, мa.rюмовноro мов тї 

ч;уткі ,люди перед Ж'еP'l1Во,м:и свіжої трагедії, - зате 

вони R.идаІОТЬ на дану хвилинку ПОВJre денне світлО' 

без cYTЇiНRiв. Btд" Мартовича знаємо пе.вно, що він 

думає про чужі трагедії та :юом:ічні ені'зоди. Він не
лишав нам щодо них ні здогадів, ні сумнівів. 

А проте цей ясний ЙОГО погляд інколи ВaJRче

витримати, нія~ схвильовану непевність. Мартовиче· 

ві трагедії межують іНКОJІИ з фа:рсою. 'Гаксамо як

його роля товаРИСЬІЮro ,сміхуна межува.па. ВРЯДИ· 

годи з його трагедією пиеьмеНIВИIta. 

Веяко можна д;w.вИТИJCЬ на ЗМЗ!РІЮВаниit Tl1Jlaв,T~ 
Найпопулярні:пІий ПОГЛЯl[ такий, ЩО коли б 06cт-a~ 

вини, серед яких працював JIИlCьменник, бупr! II.ращі. 

то він наІІІЮ8АВ би був кращі твори. Є чима.ло вели

ких письмев:никі,в, про яких моЖ1Н'а 3 такою самою 

певністю СR.a3ати, що вони пOJIШIIИЛИ 6 були ffa1f 

І"раІЦі твори, коли б БУJІИ працювали в гірПІИХ 06-
ставинах, себто мусіли пером працювати на овіЙ" 

прожиток, а не пиов:m тільки у хвилинах дозвілля. 

Мартович довгі роки жд8JВ доові.)JЛЯ, щоб ЇI!f' 

.~Мужипької смеprrи" зробити "трильоГію":допnв., 

пити' смерть п3.tlfIЦlЮ:нян'Ого мужика смертю СПРОJJЄ

'І8,РИЗОВа.ІЮГО мужика та му.жmш третього ПОКОJnН

ня: мti;й(1уТіНЬОro. Від одної тamї ідеї ОІЮВіда.ння мо

же перетвориrrIreЬ у довгу повість, а та,,'Тант, що об-
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}l.еж~'Вався до RОРОТRИХ НlaРИСіїВ, може рооrорнутиеь 

у :монумеНТaJIьній Rартині. 

Коли заRрИ!Вавмо RНШRRИ МЗlprIO'E',ича, мавмо 
вражJння, щ() він писав 'іх лише одним: кінчшоом 

(jБОf.Ї душі. Цей к.іНЧИR наrадув кінчШі. aДiВOItaTCbRO-
1'0 пера, леrкоrо та ПОКJ3апноrо. Життя Щ)Итяm.JIО 
ЙОІО СЮІьніше, ніж ліreратура. Література ма.lа 
В собі дещо 3 обоВЯ3RУ, який Мартович розумів 
У повнішій відповідальности, ніж перед трибуна,:юм: 

.життя, що було паршивеНЬRОЮ буденщпноіС. 

Мартович на.,1е.жав до письмеННИRЇБ, НК,} :за.в

сjДf, RОЛИ писа.:ш, :мали щось ОRa3ати, та не завсі

ДИ, ко.ли мали щось СRазати - хотіли це написати. 

17 



МАРКО ЧЕРЕМШИНА 

І 

Коли ви сиділи поруч Івана ОеманюІШ .- ні· 

.1OO.ТJи ви не зна..'Іи, сумний він чи веселий. Він ("d,М 

те,ж мir цьоro не 3Ш1ти. Ка.зав про себе, що ма6 об· 

JШЧЧЯ поділене на дві половини: на промі:нн;у і по· 

H~'PY, і пробував, придивляючись своїй ході і зо

рям на небі, ОЗШ1ЧИТИ 'Свою буденну постать і по

етичну вдачу. Відчymв, що живуть У ньому пра

дідні roлоси ryцyлі,в і прокидаються естетичні по· 

треби інтеліtента, і раз буJЮ йому З цим добре, то 

знову !Ніяково. 

3ма.люу слабоro здоровля, у пізнішому віці не· 
здужав на серце і - не вільно йому було хвилю

ватись. А проте ніодин 3 Й'Оrо побратимів пера, СТІ.У

пих на слово - ні Стефаник, ні Мартович - не 

вміли давати так баrато волі овоїм почу;вaлmrям, пи

шучи, ЛЕ Черемшина. Те, чоro !Не можна було витра

ти.ти в забаві 'Серед людей та влюті на людей щоден

НО, IlaХОДИЛО в IIЬoro тим :кращий вислів на папері. 

Вся літературна праця М. 'Черемшини, що не 
перейшла ДВОХ томів, розділена ,1U!aцятліmьoю мов

Ч&1І:КОЮ, IIJЮйшла поза смyrою літературното РУХУ, 
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немОВ би він не журився ні його напрямком, ні йо

ro метою. 
Спорідненість сюжетів із НОБелями Стефаника 

j;i Мартовича та говір вплетений у літературну мову, 
вричннились до того, ЩО перша МО,ЛЩеча зБLрк.а. Че

ремшини проЙшл.а серед читацької пу6.лики майже 

безслідно, і Н1іколи в Галичині не була переВПД~1на, 
може тому, що появилася у - ЧерніІвцях, новеді ж 

ї3 останньої ного доби заШИІmлись по журналах. Що й
:во 1ffi,ддніпрянські ЕрИТИКИ зуміли його оцінити та 

1l.00ути 3 нього ті характеристичні прикмети, що їх 

не можна підтягти під шабльО'Нову назву ПОКУТСЬКОЇ 
DПtоли, або під засноону манєру побутових ПИ'vьмен

ВШtів. 
Черемшина поєднав епічний реаліам із "імпре

сіоністичним" ліризмом, даючи у зрілому віці, під 

кінець свого житrя - перевагу ліРИ3М'О1Ві. Це при

близно такИ!Й самий шлях, як у RoЦІОБИІНСЬКОt'О від 

"По-людському" та "Ці'ІІовя'за" до "І:нтермеццо". 
Можна ПОСТaJВИТИ собі питання: яким осоБИm'Им пе

реживанням чи якій еволюції поглядіІВН'а метщу 

письмеН'Ської праці В'Ї'дПOlВід;али ці ДВ'а роди НОБе'лі

етичної техніки. ЖИ'ІТвпис не пом1\г би тут багато, 

&. оама аналі'3а НОІВель Черемшини мотла би ствер

дити, ЩО у другій добі своої праці залиmивсл він 

такса.м:о вірНИ'Й селянському ооітові, як і в першій, 

не відчуваючи ІЮТреби поширювати йоro iнttmм:и 

сюжетами. Коли вважати за 0006июті переЖИlВ8.'НВЯ 

ltЗ!ртини 3'anlлля підчас війни, то npИItлади /JtaCИЛИ 

та знущання над людиною, невида.в:і. за. :мирних ча

сів, могли пробудити в нюм:у такі оильні почува.н-
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ня, що віл почав кричати на ввесь голос і не стри-. 

мував свого крику. Таким робом новим \}Юже'1'iUI! 

відловід3!в природно iнппrй тон. 3 ІЮгляду пи%~!е.н_ 
СЬІЮЇ техніки можна теж легк.о зрозуміти явище, щО' 

автор у пізнішому віці, коли краще володіє мовою 

та стилем, зважується на безпосереіЦЮЙ вислів своїх 

почувань, не 'Ніяк:овіє при них і знає, як звя:зати Іх 

з '.00мою зО'Вшм "неособистою". 

Вже в заепіві до "Карбів" ми маємо ліричну
JJJертюру, шо нагадує пізніше Отефаникове ,)vr~ 
CJIOBO". Ко,тти поруч такої лірики ЙШО'В звичаЙЮІЙ 

реалістичний образок, то це не вражало нас ні тро

хи. Не тільки у ФеіЦьковича находимо Truкi рит.\Іічнї 

З8.сшви, що підготовляють настрій читача, але і дmІ' 

самої народньої поезії вони дуже хwрактеРffСl'и'!ні. 

Оаме в нашій народній поезії - і 'Не тільки нашій 

- переходи від ліричної 'Оповіді до малюнку і.{раєви

ду або до виведеної дії дуже часті, і просто.людд.lt 

вважало їх 3aJВсіди за такоамо "природні", .як, го

лоси локіЙ1ІИRів, нечистої сили або всіх тих духщ 

що ветрявали до людського життя. 

Черемшина приймає ввесь реальний світ ево-

їх предків разом із його демонольоtією і не пр<УГи

ставляє йому своїх рефлєксі'й і почувань сторон

нього інтеліtента, людини іншого свіroвідчуваз:ня. 

його зruспіви та ліричні ВСТaJВкИ', як це стве,])диЛИ" 

вже :Юр:wrиR.и, нагадують наші народні голосіння, де

імпровізація грала таку веJIИ'RУ ролю. 

Ноли вживаємо термінів "епік" і "лірик", ма
ємо мимохіть lІІахил ПeJpeда.вати ними якесь стало

вище автора до життя. Розповідний стиль епіка та, 
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.ого увага, спрямовані на опис людей та Дjїю, ПОВИН

ІІі би відпо!Відати спокійному, зрівноваженому по
rлядові на світ, зате ж лірик, занятий з·анадrо CBo)JM 
"я", виступає в нашій уяві - неспокійний, незрі:в
новажений. А проте ІЮЛИ маємо на думці прооу -
ці терміни не мають того самого значіння, що іВ по

езії, де теж цей поділ не збігається 3 точно-озна
чени.м овітовідчуванням, наче у фільооофічних на

прямках. 

Черемшина йде за сюжетом, і це роояснює най

простіше різні його тони, де ми хотіли б раз найти 

ватяк на його психольойчну еволюцію, то 3'НОВУ на 

зміну письме.нської техніки. Сюжет, правда, не при

'Носить із 0060Ю вже готової "форми" - ко'Жний мо
же підійти до Hboro tнакше, чи пак він народжу

'Ється вже як індивідумьно опри:йнята "форма". 

у Черемшини цікаве саме те, що коли його талант 
окріп, він не оглядався за ТИМ, щО напи~в, і не 

. журився, чи такий підхід ДО теми, який відповідав 
'Найкраще його настроєві, не порушить якихось за

'тально приrнятих законів КО!fПО3ИЦії. 

ІІ 

Прочитавши всі новелі Черемшиrни, на.м важ

ко с.к,а,зати, якому почуваIИlЮ ПРІЮВЯ'ГІІВ він най

більше уваги, чи за яким ішов найрадн:іше. Все те, 
що скажемо у 3ВЯ3КУ 3 селянськ.ою \Недолею й націо
нальною траrедією, не ОХОПИТЬ 'Одної .:(уж.е важної 

риси тoro письменника, що любив і вмів ДИВИТИСЯ 
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шt світ, не вибираючи lНі трarічних його CTOPЇHOl~. 

ні веселих, а попросту спинявся на тих, щО ЙОГО 

зацікави,Т.ІИ. Це ПОЯОНЮG розмірнО' ДОСИТЬ багату ('·ка

лю сюжеriв, між якими гуморески стоять норуч ЩJO

З0ВИХ поем. 

ЧеремшИ'на - у душі поет-лірик у TOM~· ро-. 

зумінні, що СХОПJІюв тільки ПООДИ1юкі моменти ЖИ"l'
тя, вміє ними насолоджуватись, незалежно BiI~ TO~ 

ro, чи вони прикрі або приємні - схоплює їх ДЛJJ 

саМО'Ї ШllCо.лоди закріпити їх, щоб вони не пропа

ли. Те, що ·нам видається спокійНИІМ "епічним" РО3-
повідним тонО'м - вислід не зрі:внlO'ВaЖ{ШОГО ПО'Г.ЛЯ" 

ду на овіт, а ПРИМИреіНня 3 тим світ0ІМ, серед якого 
він живе, і як.ий передає так, немов би не треIJа на.м 

його пояснювати. 

Че,ремшина доорів як ПИlCьмеіН1НИК уже тО'ді, 1\0-

ли найближча йому мова - мова його батьків, від

Riрила перед НЮІ приваби, ЯКИХ він раніше не ба

чив. Він почав нею оруд~твати, як поет, що одного 

дня заволодів технічними заообами віршуванюr 

і свобі.zщю може висловити те, що раніше вбача.тrОСJJ 

йО'му тільки серед х,вилин.но·го настрою. Сама ПРаІ~Я 

над висловом цього настрою відкриває перед Черем
шиною нес-подівані можливости, і він пливе за ним, 

якби дашв себе нести лірИ'Шому струм:кові. 

Лірика ВИІМагає !ВіlД поета вічного 3ДИ!ВУВан:нп 

на вид найпростіших явищ; хто О'хопив світ одним 

всеохопливим поглядом - нелегко може піддатись 

наДХненню. Черемшина мав "поетИ'чнішу" душу, як 

СтеФшик і Мартович, тому, що радніше піддamaoos: 
НЗIСТf'ОЯМ, не бачив так виразнО' матеріяльJЮГО авіту-
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t не вмів :НІ3...Jlьову'вати бор<угьби як Не300РУIOJlИЙ 
onостерігач. Його нwриси за.лИШали більше неспокій
JlИХ тонів, не даоо.ли зосередитись на 'Одному п'Очу

:sa.нню, на одн'Ому погляді, що міг би на6лижувати 

]Іас до погляду автора. Через те сам ЧерelМШшr8. не 
відчував та.!" вира.зно межі :між чисто мистецьким 

підходом до сюжету й зовсім вШІа.д;ІЮВИМ настроєм, 

ШО підсував ЙОМJ' тему до легкої гуморооки або сус

пільної сатири. Та непевність, чи звичайний обра

зок, переданий ним так, як він ЙDго собі попросту 

надумав ("Св. Николай у гарті", "Хіба даруй
мо воду") могла довгі роки бути причиною оумні

вів, чи те, що він пише .- "СПРаіВжня література". 
В нарисах Черемшини можуть здивувати істо

рика літератури два МОМ80НТИ, КІ()ЛИ вЇ'н опробув при

рівняти їх із творами інших галицьких тодішніх 

llIюьменників. :-,т цих на.рисах уперше зачеплена 

проб;нп.ш. кохання не сентиментально, а в тій її ре

альнН! повазі, яка ·вона в на;ших гуцулів. 

Досить тут натяку на те, як наш селя.НИІН під

ходить до .любовних справ, як приймав пpteд.юівськиЙ 

доовід там, де даремне ШИір'ОIЮ міркувати, і де да

ремне обходити життвву пO".l'J)e'бу. 3 одного боку, м·ав 
свою силу традиція - всесильний звичай, ЯROму 

треба піддаТИіСЬ як розумному законові, з д:ругого 

боку :мав свою силу стихійний гін, що став джере

лом злочинів і дикої, неса;мовитої краси. Наша ба

raTa побутова література завсіди обшm:ала малю
нок пе.рвіс.ної жаги, що тк ReРООРИІВВ'О оолелася 

з життям на лоні природи, 3 ·ООзпосереднhm· пори

:вами селянина та його - на пеpmИ1Й погляд - про-
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стим "матеріяльним" підходом до "кохання" та по
дружжя. Наші "реалісти" IJ1РIfЙМали психольotію без 
фізіОЛЬОІ'ії - згадув3..J'Ш багато про ідеали у звя:ш.у 

і'з шлунком, але дуже мало говорили про с.ерце 

у звязку з реШТОЮ тіла. 

Відомо, як мало :к:арти.н залишила в нашій лі

те'Р'атурі ве.JIИI\Ja війна. НіодИ'н із галицьких пись
менників не змалював її страхіть із таким щирим 

жахом, як це зробив 'Чере'мшина, змішуючи лірич
ний патос із картиною, що не потребувала у ClВоій 

біснуватій 1ронії слів захололого від бoillю очевищя. 

Саме перед такими :к.арmн8іМИ вї;дчув.аємо, ЯКИ

:ми неточними поняттями ми КОРИІСтуємось раа-у-раз, 

коли ЕаЖеіМО про "реальний образ" життя, про по
гляд обєктиmrого опостерігача, чи (аму ліричних 

тонів письменника. У Черемшини !воо це попеРЕ'мі

ШУВlaНе, наче в тих Н3іродніх ,оповідашнях і співа,н

ках, де герой раз дивиться на оебе глумливим оком 

судді і за х!Вили;ну спО'Відаєrься від наглого авору

шеmш. 

Невеличm літературна спаДЩИ!ffа Черемшини 
пригадує ще ОДНИіМ прmtJIадом наші незавидні об

ставини, серед яких письмєНJНИ!К, засуджений на 

провінціяльне життя, тіль:к.и вряди-годи притадував 

собі, ІЦО серед КaJНцелярійних паперів валяються 

розпочаті рукоПИ'Си. Слабі спонуки - CJI'абі спро

маги. 



МИКОЛА ВОРОНИй 

J 

Велик.а чуприна іі розмашна краватка - на 

.знав:, що він - поет. І голову носить так гордо, що 

ви'щкО аж на другу вулицю, з ким :маєш ,щіло. Mir би 
бути й актором. Актором теж пробував бути. Ще 
більше: цілу драматичну школу пробував ООСТД, 

юли треба було заробляти на прожиток. 

Актором зa.n:ипmвся таки на ці.'Іе життя. На

віть "артистом життя", IЮJIИ найбільше мистецтво 
- .жити :майже не щmцюючи й залишати вражіння 

:метушЛИ!Вої діяльности. Один із преД"reЧ тих "модер
них" поетів, які ВВаж.аІО'Іь себе за вибранців наро

ду, сіль землі. На їх послуrи повинно бути і грома

дянство, і преса з ре:клямою. Усе, що вoom роблять 

- важне. RoЖllШЙ 'Наmroaний вірш повинні пере
друковувати 'Всі журнали, а кми цьоro не роблять, 

'То поет, на ганьбу всій сус.пільнооти, с.ам мусить об

носити їХ ІЮ редаІЩіях. Поезія це вам не газетна 

стаття, яку вш:квариm, коли хочеш, - а треба мати 

надхнення. 

І Вороний вірив щиро У своє боже походжен

ня, тричі святкував овій ювілей. Симпатії ма,в 
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у всіх партій, бо коЖlНiЙ !Н8І1ІИоав або переRJIаБ гимн, 

і то ЗО!Бсім lЦИ1Pо. Любив, щоб те, що пише, чутк 

було ro.'IOCHO. Мав вухо, чутке на мельодію й на де

які прізвища. Коли б ви були завели з НffiI розмо

ву про модерну поезію, то так би вам ry:ЮНУR яки

мось Сюлі Прюдомом, ЩО ви якстій почали б :зумні

ватись, чи прочитав він бод.aJЙ О.ЩНу збірку ИОl'О по

езій, хоч переRJIав 3 пьоro аж 7 віршів! 
Чи умів він щонебу'Дь, крім !Віршува:Н1НЯ -

моmнабуло сумніватись. Вірив у свою надхнешrу 

ролюспівця, Й цього йому було досить на довге, 

легке життя. Коли б він 'був італійцем, ходив би по

місті 3 tітарою, де:к.лямував би чуЖИ!НЦям свої "Три 
фази Iroх,ан.ня" й показував би їм усі кутки, де не 

тільки можна напитись прегарнОІГО ви.на, але де пи-о 

са,.;lИ свої найкращі вірші - він і Петра,рш~ .. 

п 

'Гака характерИ'Сти'Юа може ВИГ.:ІЯдати непо

важно; але навіть злобна ка'Рикатура може схоплю

вати одну основну рису, що відтворює ДУХОВИЙ пор

трет людини. Ноодин дуже тал.алювит.ий поет як щш
ваша люДИtНа нагадував більше карикатуру, іНіж 

живу люДИJНУ. Ніхто 3 нас не ставить собі ПИТШlllІЯ' 

про духове життя акробата, хоч може захоплюва

тися його мистец11ВОМ. 

М. Вороний 3 рі:zщої хати !Виніс любов до рід

ної пісні, із школи на!рОдовольчо-революцїй!нї гас.ча, 

8 мандрівного театру - аltropСЬRУ пооу та жеот, i~ 
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першого побуту у Львові, де зблизився 3 Фра.ЮЮМ' 
і поетами ".молодої Польщі" - захоплення новими 
на.ПРЯ:Ш\аМИ европейської пое3ії. 

М. Воро.ний - один із наших перших свідо
мих модерністів. Модернізм мав у с'Воїх починах 

тисяч зміїних голов; свідомість того, проти чого він 

бунтується у пое3ії, і чого в ній хоче, зводилась 

у Вороного до одної ясної BiiIJДOlВiдi: "мистецтво lЩЯ 

мистєцтва". Не дивуймось із перспективи літ, ко,ли 

Й тепер доводиться над\{ так часто боронити прав 

:мистця, висловлювати те, що він сам відчував та що 

бачить, -- не дивуймось, що racu'lo, "чистого ми

стецтва" та свободи творчости було й тоді тьмяно

мо,лодече, замазане і так часто несхопне. 

М. Вороний хотів іти за европейськими того-

часними напрямками і у свому розгоні lНатрапИ1В па 

богів тодішньої поезії: декадентизм і СИМRО.;!Ї::ЗМ. Він 

залишився на все життя тільки лірmюм. Лірmш 

приваблювала його найбільше своєю музичною осо

ріНRОЮ. 

у.се те нове, що запооичив ВОРОНИЙ із росій

ської, польської та французької пое3і'і, звОІДИЛООЯ 

в нього .до збагачувзш1НЯ форми вірша. Коли мати 

па думці ідеї та сюжети, то він належить зовсім дО' 

poMamlffiMY, який містив у собі всі напрямки: ро
ялізм, містицизм, респуБЛИRaН1СЬ:к.і fac.mt, соціялізм, 
анархізм - як і личюю школі, що проголосила для 

поетів повну свободу співати про все те, чим наки

піча дута, і довкола х'Вилювало житrя. 

Хто хотів би на піщстruві всього поетичного 

:надбання Вороного з)щти собі справу, які були 00-
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ТО погляди на суспільне життя, чи на життя взага

Jli, які його пересвідчення та ідеали, той узяв би 

на свою голову недоцільну та бе.3ціJ1ЬНУ працю. Во

роний мелянхоліЙJНО зідхав до дівчат і до зір, гово

рив про свою зневіру та віру в життя, переклаДdВ 

"Марселієзу" й "Інтернаціонал", складав ОФіціяльні 
віршовані Il'pивіТamIЯ з приводу ліwpaтурІШХ свят 

і похорон.ів, виmв революційні події й JЮВТОРНВ 

сентиментальні епітети на адресу неньки-України, 

Щ'О ні тоном ні думкою не ріанились від його ма

дриrалів amorOso. 
Це була послідовна - аж до глуму - праuя 

пое·та, що не бачив ніякої суперечности між ідей

ними та літературними наПРЯМltaми, не рооумів ш, 

тjльки їх нюансів; але на.віть ОСІІЮВНИХ ПРИНЦИJIIЇВ, 

-зате вмів дуже метІОО та зручно 3аіСвоювати деякі 

секрети поетичної '.ООХІніки. Одна з його збіро:к. на.зи

ва€;ться "Услйві мрій". Цей наоо.різь декоративний 

saroЛОВОR підмічу€; вдатно його уяву: ВороюfЙ лю

бить заплющити очі від осяйного блиску. Реальний 

світ майже для нього не icнy€;. У його поезії ви не . 
найдете ніяких поміroк, ніяЕИХ метафор, що натя

кали б на нов'ОвіДБРиті сторї!нки природи. 

ВоpOtНИ'й і не ІІсИ'хольоt. Ліричний настрій 

не 'став в нього ПОДj'1ЮМ, що рообуджув вражіння, 

наче ті плеса на озері, одне за ОД!НИМ. BiJн немае ІІО
-ооій, що схвильовують рефл€;ксівю, залшпають не

доспіваний акорд, за ЯКИМ зринав мрія Я'К за тав:м:

ним тремтї!ІИІЯМ, д.арма що BiJн залюбки натякав на 

тремтіння душі та на тайни життя. 
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Уею лірику ВОРОНОГО можm:а поділити па дві 
рівні ПОJIОВИНИ, ясні та прості, Яl\. впливи, що с,лід

ні на JШХ. Цей модерніст, збунтований проти тісних 
овидів ужит.wвої ріДІЮ! ,літератури, продовжу-,:; від. 

своїх перших програ:мово ре!Во.'1юціЙних: дебютів аж 

до останніх днів деякі основні сюжети та тони нашої 

давньої патріотичної, суопільниць:к:ої та сентим:ен:

та.:rьної поезії. Це сюжети та ТОІНИ не тільки Самій

ленкові, а навіть подекуди всяких "по:шчених 

кобз". Др'уга половина йоro надх:нemrя це здебільта 

"література" з другої руки; ка;ртини з великого мі

ста, К3JртИ'ПИ природи, елєrії, любовні :вірші, (роте

СІШ - мають у собі так мало індивідуальни\: рис, 

'І'ак мало ориrіналЬJ1ЮГО топу, що від 25 лЇ'г мавмо 

завсіди вражї'ІИІЯ, що це переспіви з не нови:{ чу· 

жинних аптольоrіЙ. 

Саме та духова порожнеча, яку почувaf.ШО 33; 
словом BopOHOro, йоro образами та чисто реториtIни
ми рефлвксіями, дала йому ЛЄil'I{ість шліфувати 

I}ТРофУ. Його вабили різноманітні форми строф ~. чу
жинних поетів, і він НaJCлїдував усякі розміри із за

доволеmям техніІШ-спеціяmста. Для цьогn наскрізь 

HazвepXJHьoro ЇХ обрису й мельодії 'Він мус.ів надто· 

часто йти на компроміси: повтор·яв не тільки старі 

дієслівні, імеR1НИКOВі та прикметникові рими, а,lІе 

й еріthеtоn-и ornantia, бanm.л:ьН'і, як те суспіЛЬНИЦЬJtє 
та штам6ухове :к.раопо'Мовство. 

Любов до театру, ЩО тримала Вороного на те
атральних: ДОIIIRJaХ і за куЛЇCilJ'МИ - поонаЧИЛaJCh 

у ЙОГО поезії СИЛЬІІШМ: нахилом до реторИ'Ч.m)l"O пато

су. Все, що він міг сказати про службу чистому 
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мистецтву, за яке боровся як речник нової течії, 

зводилось до більш-менш ефектних фра..1. 

Краса! На CBFTi ті,м Краса -
Надхненна чарівниця, 

Що відкриває небеса, 

Вершить найбільші чудеса, 

Мов ка'зкова цариця. 

Ії я славлю і хвалю, 

І кожну ій хвилину 

Готов оддати без жалю. 

Мій друже, Я Красу люблю ... 
ЯК рідну Укра,іНУ! 

Крім зверхньої, майже rоометрич'Ної форми не
ма в таких строфах ніодв:ого натяroу на те, чим різ

ний ідеi3.J~ краси цього модерніста від ідеалу поетів 

інших напрямкїJВ. ОПОЛУRа любови до краси 3 лю

бовю до Уroраїни, могла б тепер скидаrnся на са

"'.И'ру. 

Живу і мрію ... 
Але нікому 

Я сяйва мрій тих не несу. 

В душі лелію, 

В собі самому, 

Бла'китно-чисто іх красу. 

Ось характеристична реторика, де даремне шу

кати коНItреТ!НИх образів. 3aJIИ1IПаємо на боці дум

ку, таку модну для дємдєlНТiB: пишу для ообе. Та 

~же від' самої фрази: "сяйва мрій не несу" аж від
гонить від суспільницької програми, буці~ поет 

:мусить нести комусь свої мрії; "в душі" і "В ообі 
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самому' , - звичайна 'І3івтольоtія, - "к;раса" мо

r.lIa б бути о.днаково. добре "криштaJIыючиста'',, 

,,()ICJIйно-чиста", "рож;еIВО-ЯCJIа", "прозоро-сніжна" 

-- байдуже, це тільки епітет Д.і1Я ріВJЮГО числа 

OIW1aдiB. 
Евро.пе'Йсь:к.і символісти, парна,систи та дека

денти до6ира.'ІИ обра'Зів та настроїв, що сво.їм ROн

'ТрасТІОМ до 33Jсобів, уживаних ЇХ попередниками, 3'0-
6ража.;ІИ новий ідеал к.раси; ці НaJOтрої та образи 

:можуть іще нині видшватись чудернаJv>кі 1150 СИ.lІ~·

вані, проте на дні ЇХ лежать нові З0ро.ві спостере

'2Re!lIНЯ, нові слухові вражіння, пові естетичні теорії. 

Пое3ії Bopoнoro це тільки поверховні імітації, і ми 

можемо ЇХ наслідувати без труднощів таксамо, Яl\ 

.усіх наслідувачів великих поетів. Можемо поroди

тися, що в між йоrо поозіями rap'Hi, чепурні строфи, 
.але всі вони разом: не витворюють духової атмосфе

ри, яко.ю бажали б ми дих'ати в ті хвиJIИiНИ, ІООі1ІИ 

рука простяrа6ТЬСЯ за збіркою, що не старіеться. 

1з двох запоВ'j;де~t Верлвна "Передовсім музики, 

а8.'Всіди му'Зики" і "Вхопи краономО'ВСТВо та вкора

'Ти йому вязи", Вороний силкувався йти тільки 381 
першою, розуміючи "музику" ЯЕ - музичшїось, ме

льодіЙність. МельодіЙ1НОЇ строфи потребув'IIJВ він не 

.для тoro, щоб передавати СМ'адпі, npимхуваті на

строї, що rидують дефініціями, а для ЧИ!СТО фор-

1Іалыюоo вдоволення. Він залиmився резонером 

і плекав у поезії KPOOНOMOВC1mO як найпересічні'ШПЙ 

.·романтик. 
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Ро:иантика Вороного з післяром:ан:тичними то

нами, безладно ;mпозиченим:и, не мала ні пиmнО1'І{ 

барв, ні ЗУСИ,ilЛЯ виявити СіВОЮ Шдивідуальність. Це 

не вина напрямку, оотети'Ч'нш ЮШlонів або ідей, 

а ІІОПРОСТУ - недостача виразного духового оБЛlГ-І

чя. Коли Вороний звеличу;вав ПРИРОДУ, жінку, бать
КівЩИlНУ, революцію, красу або влаону м;р1ю, вони 

не МaJШ ЯКИХОСЬ нових рис, і ми не мали нікол:и: 

вражіння, ЩО поет мав C'IUl3ати про них ЩОСЬ нове. 

Для Hьoro це були тільки теми, завсіди дуже за

гальні, незїндивідУЗJЛізовані. 

Вороний МaEJза собою тільки формальні осяги 

в еВО,іІЮції техніки !Нашого Віірmувшння. При ньому 

стверджувмо один-два ступе:ні вперед післ}{ народ

ницької поезії, що майже не зmtJllа переживань інте

лі:r'elНТа. Хто знав, як. важко виборювати !Нові тех

нічні засоби в поезії, як важ.ко годити надхнення 

3 домагaшrями чиcroї літературної МОІВИ ТІа r'paMa. 
ТІПЮЮ, той мусить мати зрооуміmя для праці по

ета, що ;нагадув робітника в фабриці порцеляни: 

як надував посудини і в:кривав іх блисItітливою по

JIИlВою. 



БОГДАН ЛЕПКИй 

І 

Мягка вдача й До(іра людина, вс.ім прихильна, 

рада б ЯЕо-мога злагіднити всякі непорозуміНЮІ ,1]Ю

дей із овітом. Ідеаліст, для якого темні С10ріНItи 

життя це теж тільки тимчасове неПQрозуміння. Зір 

Лепкого відвертається від обстarвин, що доводять 

до грубих конфліктів. Rоли він говорить про людей 

і оправи, немов би вбирав їх у вату, щоб не боліJІИ 

нас життвві рани. Привмпо слухати його: здавть

ся - сидиш на оксамитному фотелі, брудні бе

ріжки нредметїв і людей по:к.риваються позолітк.ою. 

Найсильніші вражі!ННя всього життя залиши

лись Лепкому із дитячих і гімназійних років. І досі 

вш умів завертати до них із такою свіжі'СТlQ споми

ну, що 'ніхто з ,наймолодших майстрів вірша не може 

написати такої доброї поезії про Різдво або Велик

день, як Лепкий, який написав їх досі не десятки, 

а сотні. Село - його поетичний чар для студента, 
що приїжджав на овята або на вакації, сам настрій 

свят, - ХВИЛИlНа дозвілля, ко,1Ш міщух піOJIЯ річної 

праЦі насолоджувться простором ПИВ, зупиняв свій 

зір на хатинках, уявляв собі за барвистими струж-

18 
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ками крайнебо, за димом чи деревиною - крила 

молодощів - ось світ Богдана Лепкого. 
Ще як cтy~eнт - може навіть як rімназист -

Лепт:.Т[Й найшOlВ для своєї мелянхо.ціЙ1юї мрійливо_ 

ОСТИ найкрмций символ в оБРа3і осінньої природи. 

"ЛИСТКИ падуть" і "Осінь" HOOBillВ він шюї дві збір
ки, щО ВИОJЮВЛЮЮТЬ найповніше його духове облич
чя. Ніщо ле,гше, як назвати Лепкого "поеТ()ІМ осени" 

і приняти такий епітеroн орнанс так, немов би кож
ну із Т8JКих поетичних дефініцій не можна прикла

СТИ дО сотні інших, З0всім різних - і справжніх 

тварцї'В і пересічних авторів. 

ЛепкиlЙ пOle~ своорідіІюї української осени, ро

довід якої :не важко було б вИlВе'СТИ на підставі са

:мої aнroльоriї української поозії. Від корифеїв :на

шої IИJPOд:ньої та романтичної тюwїї він дістав 
у СПaдщmIі тужливу мелянхолію, що може й досі 

є для деяких поетів і :к.ритиків сИН'Онїмом поета. 

Такоама наша нинішня молодь 3 цього і ТОГО боку 

3бруча витворює СИJЛоміць новий тип народньоro 

співця - ударного боєви:к.а. 

Поетична струна відзиваєТЬCJI у Лепкого дво

ма тонами: осоБИ'Стото НеЗЯоованого смутку, найра;д

ніше пробуджеН'OlJ"O споми:roaми за безжурними дня

ми молодощів, і омутку - 3 приводу народ:ньої не

долі. 1з першого тону добув Лепкий ліричв:і поезїІ,

що зворушують нас своєю неrвибагливою прос~отою. 

Із другого - ряд ТіІІR.ИХ самих простих сільських 

оповідань у першій добі своєї праці. 

Коли можна зводити світовідчування поета ДQ 

одного образу, то ЛеТІЕИ'Й дивиться на світ із кімна* 
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ти, крізь шибку, залиту ociНJНiM що<щем, - із 'ОО[JЛОЇ 

:кімна.ти, де у ватрані палахкотить orOHb. Так рідне 

тепло єднає він залюбки із зідханням, у тій порі 

року, ЩО найсильніше нагадує рефрен: "Все йде, 
вое минає ... " 

Ця задума переспЇ'вувана на мотив: 

Вибирався я, брате, 

Вибирався я жити, 

Довелося на свііті 

За життнм лиш тужити ... 

Простота йбе3П'ОІСере,ДІІість, 3 якою Лепкий 

уміє передwвати свої настрої, !Не дооволяли йому ні

:коли йти за сторонніми впливами. Проживши дов

гі роки в осередку "Молодої ПОJІЬщі", 3 особи

стими звязками oepe~ модерних польських поетів, 

він не прислухувався ніколи до теоретичних диску

сій на 'ООМУ НОІВих заВідань поезії і не піддався ча

рові модерної літератури. Майже єдиним джерелом 

ЙОГО надхнення булО' власне "я", що надибувало 

найча;стіше власні причИНR до смутку і загально

національні, ці й ті - майже HЄ3MiIFнi. 

Нема в нього танів розпуки, а є М'рійлива, 

:майже за,спокійлива мелянхолія, посере'д якої поет 

ОІІокійно та погідно ПОЧИіНає вірити у кращу май

бутність. Рідко ця мелянхолія зміняє свій оонО'Вний 

:мотив. "Над рікою" - :найсильніша поема Лепк.ого 
'єднає в собі тиху лірику 3 нотками траtічноro па
тосу. 

Після Франка та Са:мійлен:roa Ї':Etтимна лірика 
не :мала ще мягкооти та тої легкости, що ПJIИlВЄ сво-
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бідно як РОЗМQlВа., ЛеШtИ'Й віршув, ,наче б розмовляв. 

без ніякоro зусилля, і він дав нам перші зразки са

льонової лірики - лірИіКИ для всіх, ясної, зрозу

мілої, без якихне6удь "небезпечних" тонів - з мо.
рального чи суспільного погляду. Підчас війни дав-. 

він силу-сил€IННУ патріотичних віршів - здебільш& 

придатних для деклямації. Єдиний вийняток - та

RJr.Й настроєвий ЦИE.J1Ь як "Ноктурн", справжня па

тріотична поезія. 

ЛеіІІКИЙ пamчив теж наших :молодших поетів 

писати на кожне бажання чи замовлення прина

гідні святочні вірші, хоч нікому не вмів пере-

дати того тепла, з ЯКИ!М він умів згадувати най" 

звичайніші предмети звлзані з такими святами:" 

крашанки, дзвони, ЯJIИl.Нку, дідух'а, кутю - ввесв. 

той обрядовий репертуар, що' мав свою окрему по

езію, недоступну ,для СКЄlIlТИ1I\,ів і віЛЬіНОДУМців. 

Чимало з цівї поезії мають теж дрібні ОПОІВі

дання Леnкого - ліірИЧ'НЇ оБР3І3ки, повні сенТИ'Мен~ 

ту. ЛепкИіЙ добував ч!юом із себе нотки легкої іро

нії. Саме тоді, коли він дав нариси "отак. собі" віД 

руки, !ВОНИ виходять краще, юж тоді, коли з'асідм 

3 ~асуплєНR'М ЧОЛОМ дО чогось "Дуже поважного". 

Так саме було' з ЙОГО повістями. 

Лепкий дуже добре знав овящениче життя н8,Іо

шої провінції і з цьоro середовища міг би дати дo~ 

брі, вірні хроніки, що відтворили б добу та обича'і 

того галицькоro ДУховенсТ!Ва, яке щораз більше П~ 

реходить до лш'енди - із своєю гостинністю, родшr

ним теплом і загально громадськими' rгpикметами 

"свіreьких ді я чіlВ " .' 
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ІІ 

Великою несподіванкою для всіх, що 'з:нaJIИ1 

Лепкого, 'була його опроба дати велику історичну. 

повість, що розбуджувала б енерrію. Йоro "Ма:зепа" 
мав відповісти загально :національ:ній потребі після 

національної катастрофи: бачити перед собою якнай

більше зразків патріотизму, геройства, самож.ертви, 

прикладів держ.авноro будівництва. Таким робом Ма
зепа, замісць стати індивідуальністю, повною при

СТР3Jстей, суперечностей, д.ухових прірв, таемною, на

віть демонічною постаттю, :незрозуміаою для свого 

середовища, навіть :незбагн:утою для себе самоro, 

став зрівноваженим поміркованим володарем, що 

.І!иголошуе директорські промови. Не інакше і з Кар

лом. У своїй "Історії Карла ХІІ" Вольтер каже про 
нього, що "ніхто не знав його вдачі, і він сам не 

~Ha·B ЇЇ, заки бурі, що пооста.ли :неждзлlO :на півночі, 

не дали нагоди розвинутись його притаGНИМ таЛ8;Н

там". Є в цій "Історії" навіть окре1.ШЙ :заroловок 

"Незвичайна й несподівана зміна в характері Карла 
ХІІ.". Усе те, що могло стати психольоrічною про

блемою, Лепки1t залИ'Шив на боці; замі<щь проблвми 

ЗРООИJВ "моральний ·сенс", азамісцьборотьби харак

терї"в і війни, :з'роБИВ шкільну цанораму. Не вміе він 
Відтворити історичного тла, не знав епохи, ні місце

востей, які змальовуе. 

Ма.зепа став героєм поезії Віктора гюrо, Бай

рона і Словацького тому, що його постать навівала 

образи бунтарської, невговканої вдачі. Козаки та 

Іх історія поривають нас доСі сво6одо,любними пори-



278 

вами, що не йдуть у парі 3 ідеалами З0всім іНlIЮГQw 
державного ладу: позитивно-конструктивного. У по .. 
вісти, що мав на меті звеличати Мазепу й тих Йоl'O. 

однодумців, що БОРОНИ~lІИ його ідеї, :ми щvкашю невід_ 

хильно мorУТІНЮго 'ІЮдиху степів, нестрm.пroro роз

гону, поовояченоro '3 'вітром і тирсою. Цього степово
го запаху не чути в повісти Лепкorо. 

,як широка :картина діяльности Мазепи, Вона 

задумана як на:окрї"зь епічний твір. Тимчасом увесЬ;.. 

він окладавться 3 ПООДИНОКИХ фраtм{;)нтііВ, тз;к МО-. 

вити: 'ПРО30ВОЇ П0е8ЇЇ. Лепкий як повістяр залишИІВ-

ся лірmюм. ЛіриЧlffОЮ є його композиція повісти,.. 

вся 008 динаміки й ібе;з "аІЩії" , ліричні в її ЧИС,llенні 
рефлвксії та тему обовязків супроти власного наро-. 

ду, будування держави, оуспільної згоди ЧИ без-

ладдя. Навіть такий прецікавий сюжет для повістя .. · 
ра: як Мотря заІООхалася у Мазепі чи він у ній і чо

му він не затримав її при собі - вийшов ЛЕ сту_· 

дснтське невинне кохання. 

Провідна ідея збройної визвольної 60ротьбir 

України 3 Мооковщиною не вийшла в низці могут .. · 
ніх картин, що надавали б ЇЙ поваги та сили. 

Мазе,па та його дружИ'Наспівробітників в біль-

ше кабшe'IfНИМИ балакунами, як дієвими вояками 

й' людьми, ЩО промовляють Д'О нас ДЇJ.Iами. А 3 ге-· 

роями повісти не інакше; як з живими людьми: RO"t 

ли вони сказали нам раз те, що повторюють удруге,. 

і КOv'ІИ ми заздалегідь передбачувмо їх учинки, Щ~ 

й до цьогозовсім: пересічні~ ІОни ЦЇкamJIять нас ЩОО

раз менше. 
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ЕвропеЙСЬЕа історична повість :мав так багато 
прегарних зразк.ів, що найкраще було б спитати, за 

яким із них прабува:в піти Лепкий у овоїйспробі. 
Коли він мав ,на меті роз'бу дити в наших читачів 

смак до цього привабливого жанру то даючи аж 6 
томів, не повинен був призаl5ути за уопіхи Вальтер 

Скота, Дюма або СЄНК(7вича, чи хоч би їра:ска. Ча

сто чутнв нас голоси, що пор:iJВняльна метода добра 

ск'різь, тільки не в нас. І іВ цьому в зерно правди. 

Коли читач, беручи в РУКИ повість, не знав Баль

зака або Фльобера або вміє про них підчас лвктури 

забути, то навіщо йому критичні порівняння'? 

Читаючи трильоriю " Мазепа" , не можна було 
не думати над тим, ЧИ Лепкий сідав до цієї повісти 

3 думкою бодай про одну чуж.иmry повість, 3 якою 

рівняти її буде ІЮЖНИЙ укра;їнський читач: 3 трИ

льоГією Сєнкевича. Він сам не міг не думати про неї. 

Від 30 рок.ів УR.раїнський читач тужить за твором, 
який належав би до тою типу літератури. ТРИЛЬОІ'ія 

Сєнкевича могла бути для нас зразком погро'Мної, 

назадницької літератури, історично 'брехливої, іде

ольогічно осоружної. Але коли хто, знаючи про це 

- робить висновок, що її не можна читати, та що 

вона пQIГМЮ написана, той не розумів в чому сила 

твору, який впливав на уяву - уявою, а не арІ'у

ментами та історичними документами. Даремне добрі 

критики Лєон Доде та Бжозовсьюrй обурюються на 

"Quo V adis" як на наївний малюнок христіянства 

римської культури. А проте: найкраще бажання, як~ 

можемо скласти рідній літературі - мати пО'К.ищо 

твори, які мали б таке широке коло чужинних чита-
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чів, як їх мав "Quo Yadis" і таке коло рі~них, ЛR. 

:мав трильо.tія ОвнкЄ'Вича. 
Це не в найвищі домaramrя, які ставить собі 

автор і не на:йвищі критерії, які можна прикласти 

до 11Ворів. Одначе успіх твору серед найширшого КО<

ла читачів не мусить бути суперечний із його трив

кістю та глибиною. Найти шлях до смаку пересіч

ного інтеліtентноro загалу - це і!Нколи також ве
ЛИil\,а тайна таланту. Дати ТаіКому загалові по.трібну 

лвктуру, до. якої ~iH не мусів би підтягатись, а яка 

розбуджувала б у ньому голод книжки - це ОДИН 

із перших обовязків кожної літератури, с'Відомої 

всіх своїх завдань супроти суспільности. 

Лепкий від довгих літ хотів служити .якнай

ширшій масі читачів і зовсім свідомо давав для ної 

книжки, відгадуючи її настрої, щоб підбадьорувати 

її у патріотичному дусі. На таку працю йде бага.то 

сил і багато таланту. Найбільшо.ю нагородою для 

письменника на такій службі в тільки ооідомість, 

що вjп робить корисне діло, як 'Виховник. 



МИХАЙЛО ЯЦКІВ 

І 

3акоханий у рідк.их книжках і буденних таєм

ницях, яких ніхто не ДQбачує. 1з здоровенними нрр

вами сеJ1ЯНСЬКОГО> сина єднає Шl,варняні нахили де-

1\адента. Ненавидить юрбу, політику, та обставини. 

Перший бунт молодости, що 'скіКЧИВСJI для Яц

кова пропнанням із Іімна:зїї за радика,ітізм, залп

шився йому на все життя. Яцків 3аІ{,охався в ролі 

."прогнаного" та "ВИЕЛЯТОГ0" і плекав у собі заздро 
почування збунтО!Ваноro самотника. Rоли, замісць 

бурла:кувати,став він баНI\,OlВИМ урядовцем у рідній 

інституції, найшов він щощшну 'спонуку до проте

'СТі'В проти затхлої аThЮсфери, що спиняє всякий 

порив індивідуальности. Його останній бунт проти 

суцільною національного фронту у 1920 році, КО"1И 
він хопив за перо боового публіциста, був таким 

самим 'l.'раІ'ічним непорозумінням, як і його кілька

нацятьлітня ПОДИ1J3у гідна служба в осоружній д.ля 

нього бюрократичній атмосфері. 
Найбільший галицький модерніст, єдиний: і!3 

свою покоління закоханий у найхInШРнішпх поду· 

вах сучасної йому европейської ,літератури, був сп-
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ном села, яке I{ОХав нестямно тугою селюха, прищ~_ 

воленого жити в міському крутіжі. Яцків навчивсw 
рооуміти й любити світ своїх батьків, і ця любов. 

ЯЕ усе, що він любить і ненавидить, має в Hboro. 
містичне забарвлення. Місто було для нього почат· 

I{O~[ важкої щоденної боротьби й гірких ДOill3ідів. Во

ІЮ примблювало 'його .своєю безглуздою метушнею· 
і l'РЮКОТОМ складної зубчастої машини, від якої він . 
у'гїкав залюбки до сільської ідилії. 3а кожним разом, 
коли він кидає проклони молохові механічної працї 

та низьким інстинктам суспільности, віднаходить у 

собі слова ціЛЮЩОL зла:годи при самій згадці про ди

тячі роки. 

Його нариси та повісти належать до дВОХ 30В
сім різних напрямків, і там, де ці напрямки пере

хрещуються, читач став не менше збентежений, як

автор. Свов ,JIiтepaTYPHe імя завдячує Яцків неве

личк.им, напів символічним нарисам і мініятурам. 

Такі оповідання, як "БОР()ll'ьба 3 головою" або "Адо-· 
най і Бербера", відкривають на.ЙВиразніше ЙОГО зу

силля звязати реалістичний малюнок із лірикою, що 

за.ма3У8 карТИ'Ну акордом і поему прозою квітчає

звертистою лінією рефЛ8КСії. 

Реалістичний м.a.JIюнок не заДОВОЛЬПЯ8 Яцко

ва. Його образки із сільського та військового життя 
мають у собі неспокій автора, що відверта'3 очі від 

тою, що бачить. Дею{і а тих образків наводять дум

ку, що Яцків Mir би -буп стати зразковим учн~м 

Фльобера й дати нам пеРТТJі оповідання вільні від 
повча,JIЬНИХ тез. А проте він надто сильно ненавидів' 

дійсність і 'буденщину, щоб зображувати їх ЯR ана--
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ТОМ. Цю дійсність заступали йому книжки із шш

ЕММ запахом маІШбричної святині. 

Вплив демонічнО'ї атмосфери деяких творів за

важив на ньому сильніше, ніж якийнебу дь світо

гляд і яканебудь мистецька метода.. Його полонив 

чар таємниче-жахливО'го настрою, і :він ,найшО'в двох 

богів, щО' залишились у його миС'reцr~кій святині на 

в'Ое життя недосяжними ідеалами: Бодлєр та Eдrap 

ПО. ДОСТОЕШСЬІШЙ, ПшИбишевсь:кий, Гамсун, Андреєв 

і деякі німецькі рома.нтики зміцнюваЛи тільки го

JЮВНИЙ вплив цих ДіВох його вчителів. ЯКИЙ.ёь чаро

дійний, З0всім нере.альниЙ ВПЛИВ мали на .яТIRова 

письменники мало вїдО'мі, ще нечитані шмаТОРі\МЧ 

літератури, найчастіше з екзотичними йменнями. ДО' 

таких на.JIежали фінляндці Пієтарі Пайварінта та 

Югані Аго. 

Наслідуючи ЕДІ'ара По у несамовитих карти

нах, не мав Яцків прикмет І'енілльного американця: 

- думки гострої як вістря секційного ножа, льоtіки 

великого матемаТИRа та уяви візіонера. Бодлєрові 

"Дрібні прозові поеми" Te,'IJt Вa.їlПЮ було йО'му наолі

дувати; це була наскрізь орш'інальна лірика, що її 

не можна схопити ані технічними засобами ані пе

редати примхуватими сюжетами. Е. ПО' відчував" 

жах життя, яке перемінюється у цвіль і порох, та:к

само як Паскаль страхітливу мовчанку неба; Бо

длєр зустрічався віч-на-віч із гріхом, наче Дон

Жуан, що не переставав бути "вірним" Церкві й со
бі, а проте мусів слухати голосу сильпітоro, ніж 

сила власної ,волі - голосу спокус. Те "нове трем

TiHHя'" як.е переЙш.лО' rвідних по літературі не було 
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звичанйим мистецтвом - мистецтвом володіти пе

ром; По та Бодлєр аналізували r,ебе, наче веЛИRИй: 

лішtр, який ві;днаходить у собі рідку недугу і має 

нагоду зробити небувалий експеримент ціною страж

дань і свою цілого житгя. 

Яцків хотів наводити жах не невблаганною 

льотікою, яка відкривала прірви буття, не власним 

{)страхом, а вигадашими несамооитими настроями. 

Та,кі поодинокі настрої не мають у Яцкова спіль

ного ПСИХОJІЬОГічІЮГО дна - це тільки "теми". 

Таємніеть і жах, холодно переаналіЗ0вані, лю

ДИ, перетворені в тіні, і тіні, 3aшtрлючені в питай

ний знак, що на;тяк.ає на та;йни буття - ООЬ улю· 

бмний мотив символічних ребусів Яцкова. "Дівчи
на на чорнім коні" та "дорійсыre підсіння" - КОН
струкції найбільше характеристичні для його талан

ту. У тому напрямку, що мал'о :маJВспішшо}го із пси

хольот'ією автора "Нечистивих квітів" і проникли:вою 

методою автора "Ворона", заспокоював Яцків f}вій 

голод "новини", 'Спокусливих дрижаків, від яких 

ЇШОВ мороз поза спину. 

1з таємниць людського духа Яцків зробив щось 
наче естетичний :канон. Ціла НИ3ка індивідуальних 

переживань і проблєм поодино:к.их пись:меюшків пе

ремінювалася в нього на :метафізичний абстракт 

і вириН'а.ла як ворухання одної великої та;йни жит

'Гр.вого Офінкса. Він і не пробував її зрозувіти на

віть '1 творах, якими захоплюв.ався. Вт переТВОРJf)' 

БаБ '.шJtжр механічно деякі Ha3Bf<PXHi вражіння 
в СИМ:ВО~1JИ, полишаючи вrвecь клопіт розуміти ЇХ 

тим, щО теж захоплюваJIИ1Ся :модерною літературою. 
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Суспільні пристрасти, злочини, невідповідаль
ві жертви і гріхи, груба дарвінівська stгugglе [01' 

lі[е - довкола цих образів кружляє світогляд Яц

кова. Гробові тіні, живі трупи, трупячі маски при
ваблюють його уяву, бо вони належать водночас до 

обох світів: відомого й невідомого, затираюючи різ. 

ниці між натуралізмом і символізмом. Яцкі:в-нату

раліст - у всіх суспільних явищах шукає доказу 

"глибшої сути", надаючи їм символічний зміст; Яц

ків-символіст дуже рідко вміє йти за своєю уявою 

без грубих натуралістичних образів. 

ІІ 

3 проооду Яцкова можна б торкнутись питан
НЯ, ЩО таке щирість письменника. Нелегко 0значити 

зз;соби, якими автор 'заховує своє "правдиве" об

личчя. Він виявляє нам із свого "я" те, що вважає 

за найцінніше, і те, що вміє якнайкрwще !Виявити. 

Нера;з нас збирає охота CrПИl1ати, чому так важко 

збагнути ідею, пританну в нарис.ах Яцкова. Деякі 
3 тих нарисів пригадують віск, виливаний у свято

Андріївський вечір: якби його ліпити свідомо, то' 

хто зна, чи можна б йому надати цікавіший 'вигляд. 

Життєву фільософію Яцкова можна звести до 

загальної тези, що світ має безліч таємниць, як.і 

можна підглядати 3 різного боку, і часro треба за-~ 

довольнитись ,безрадним жестом: "Хто там знає, у 

чому їх глибина". Та коли життя має якиянебудь, 

глузд, то все в 'Ньому мусить що с ь значити. 
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Там, де Яцкї"в обмежується до передачі прn

хуватих настроїв і психічних натяків, ми часто на.

ходимо більше, ніж він сам cBiдorмo туди вклав. Де

які буденні, зовсім несимволічні прояви переДааі 

"настроєво" простягають обрії ширші, ніж 3АВтор
ська рефлєкюія. На жаль, ІЮЛИ автор хоче сам пе

ретворити таку мережку в ма.лярську композицію, 

тоді ліричниrй 'НІаСтрій перехо:дить у символічний ре

бус, інколи й у вірменську загадІtу з помальованn 

оселедцем. 

Хто рм З00макуваіВ овочів із дерева метафізи

ки, нелегко зупиняється на безпосереідній обсерва

ції. Молодечі слабень:к.і "Огні горять" стоять вище, 

ніж претенсіональні "БлиоІШВИЦі" і куди 'вище ві;{ 

спроби паМфЛ8ТУ "Танець тіней", перевантажено! 

балз.клИ1ВОЮ суопільницькою публіцистшюю. Там, де 
Яцків хотів зробити злобну карикатуру з людей, 

щоб їх натаврувати як точно-означені живі особи,. 

- він забував про літературні засоби. Коли ж ха
тів творити у погорді для живих людей, часто за· 

бував, що уявлеНі постаті потребують людської кро

ВИ. Яцків один із числе'ННИХ прикладів У нашому 

письменстві: як глиби:на бе3пооереДJНЬО!І'О таланту 

стає ІІорожнечою, коли письменник пробує вийти 

поза сніт свого "реалізму", де досить бистрого ока. 

Яцків - перший наш модерні·ст, що насліду

вав техніку чужих письменІІИ'К..ЇВ, щоб змальовува

·ти глибінь невідкритих житт6вих таємнищь; вік пер

ши'й притадав у нас велwчезний вплив царини 

."неовїдомого" у житті та мистецтві і ролю "ми-
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отеЦЬКОl'О" лЯбораторіинOl'О СТИ.лю у пращі над тво

.ром. Він перший, що вмі:в сМіЛИІВО наслідува

ти чужинні твори, якими захоплювався, часто не 

розуміючи, в чому ПРИJВабли:ва сила їхсутінковото 

Ре,мбрандтівськоl'O тла та нових -сюже.тів. При цьому 

мав він усі дані на першорядноro наскрізь реалі

.етичноro письмеННИІtа, що самими жwтамIl вміє 

передавати смішні сторінки людської вдачі. 

Такі його книжки як "Чорні крила" та "Каз
ка про перстень" - одні з найцікавішИ1Х докумен

тів нашої модерністичної доби. Неодин ниніПШНі ав

~op, що передає примхуваті настрої або шукає не

самовитих тем, був би зди)Вований, що неодне напи

сав уже Яцків краще та глибше. "Душі :кланЯЮ'І'Ь
.(}я,. - збірка, що може стояти поруч добрих Hapr.-· 
CjB Uтефаника '['1 \І,l;)'!'ОР;!"''і 

Яцків від два,цятьох років мовчить і'з величез

вою втратою для нашої літератури, З0крема для га

шщькоro літературною руху. Це був письменник, 

що вмів невпинно Р03!ВImaТИ-СЬ, м"вдяки двом рід

ІШМ У нас прикметам: любови до праці та Лlобови 

,ДО чужинних книжок 3ламала йогоспоку-са стати 

,діячем; збили із шляху політичні події, вбило непо

розуміння 3 середовищем, з яким він не вмів ні

ХОЛИ найти спільної мови, - схибили теж талант 

і деякі ВПЛИВИ декадентизму. 

Янків непотрібно хотів погли1б.лювати та.вмниці 

поза кулісами життя, шу:к.аючи символів, які були 6 
fтroші та вартніші, ніж живі люди та дійсне жит

тя. Так наДО,ЛУJRував він "фі,льософівю" там, де до

сить було уяви. 
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Творча уява, що' добуває собі власний овіт не

потребує ще й окремої фільософії, яка поглиблює: 

змальовані події та характе.ри. Поетична уява Едtа

ра По та Бодлєра вживала аналітИ'ЧIl'OТї рефлєксії як 

помічного 'знаряддя для Р03вязки чисто технічних 

питань композиції. Рефлєксія була ;в них критич

ним перевірним: optaHoM, а не представницею фільо~ 
софічноro світогляду. СИ1Моол є в їх творах 'ЮМу СИМ. 

волом, що не потребує посередника, як.ий перекла· 

дав би йоro зміст на поодинокі "думки"; він ясні

ший і простіший, ніж абстракти. Символи Яцкова 

на)'адують японські лям:піони, що стають головно1О' 

атра:к.цією дитячоro свята. Яцків сам має \fенше

уяви, ніж домагається її від читачіs, коли кидає 

перед нами і:з своєї маriчної ліхтарні тремкі тіні 

в надії, що вони відкриють нам світ жахливих та· 

виниць і нерооm,дних 33JПИТів. 

3відсіля вже тільки один крок до злобної гри, 

щоб 3 мистецької конструкції зробити експеримент 

і сміятись ІІШІІКом ізсвоїх читачів, що вони ту·· 

кають у творі "чогось" над чим найдовше Mir би; 
думати сам автор. 



ПЕТРО RАРМАНСЬRИй 

І 

Вічно за.хмареНИ'Й, рідко коли вдоволений, 

~мансьR.ИЙ у буденщині так мовити - засновок 

на того поета, для якого світ був чорною безоднею 

і безцільним пустарем. RaрманськИІЙ мав одну без

донну тему для розмов: 'себе - свої непорозуміння 

ізсередовшце'М, 003 ·огляду на те, чи воно рідне, чи 
те чужинuе, куди рвався роками. тип неврастені
ка, з нервами - мов ІЮСТОРОНRИ. Доля не була для 
нього дуже ласкава. Але серед найкращих умов 

праці, про які його ТОІВариmі тільки мріяли, він 

почував себе таксамонещасливИ'М і ПОК'Р'ивджєiВШtf, 

як і тоді, коли не міг витримати ударів від людей 

із сильним пястуком, зовсім нерозумно :встряваючи 

у громадську працю, найменше для нього відпо

відну. 

Г3.JlИЧина була завсіди для ІСарманського за 

тісна. Він відчував приваби чужих літератур, чу

ЖИХ культур і краєвидів, засвоюючи собі чужі мо

ви. Rіль:к.а разів удалось йому довше побувати на 

чужині: в Італії, в Канаді, у Бразилії - 3 па..1dі

ром не вертатись ніколи до тоі проклятої та тісної 

19 
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закутини, звідкіль тікав із серцем повним урази, 

гіркоти й ненависти. Досить було кілька місяців 

побути серед чужинців, щоб почати знову тужити 

за рідним Iq>aBM, почувати себе засудженим заслан
цем. Не міг Карманський ніiWЛИ зжитись із своїм 
середовищем, 'задовольнитись умовами праці. Скрізь 
псували йому життя - люди. Відчував надто силь
но їх злобу, силЬ'ні лікті, підлоту, - терпів від тих 

усіх "конвенціональних брехонь людства", яке не 
дозволяло ні голосно ОІШзати ПР3lвду в очі людям 

3 не.чистими, ні надто сильними рJ1lt8.ми. 
Карманський - RЛЯСИЧНИЙЗра30R поета з та

мм духовим механізмом, ЯRИЙ нiRоли не може по

трапити на ритм дійсного життя. Коли таRИЙ поет 

починав зясовувати своо становище до реального 

світу, хочби в якійнебудь статті написаній прозою 

- ми відразу чувмо міРRування ве.лmroї дитини, 

яка могла б нас зворушити тіЛЬRИ - своїм плачем. 

Уся історія Raрмапсь:кого це плач людини, 

заблу:каної на цій планеті. 

Оотні поетів, що нездужали на неврасreнію, 

і шукали на неї ліку в невпинній мандрівці, не на

. ходили у світі нічого більше, тіЛЬRИ СВОО ШІаснс 

lJТомлене серце. Raрманський належить саме до та

RИХ ліРШtів. Коли серед мурів бorоолоосьІООЇ ака

демії в Римі вперше <Jкристалі'3УВався його поетич

НИЙ хист, він відкрИ'В одночасно наЙl'либшу свою 

струну. CaMoTHi<JTb і 'втома - два основні мотиви, 
що вертаються до нього з настирливістю хронічної 

недуги. 
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3 УСіх його мандрівок найсильніше вражіння 
залишив перший молодечий побут у Римі. Тоді 

J':aрманськ.ий найшов для своєї }'{елянхолії перші 

символи Б кількох образа.х італійської прироДІ: ки

парисах, :міртах, асфоделях, там він Бирізьбив свої 

перші строфи, що 'захололи наче :мавзолвї, на спо

)(И-Н похорон€'Них мрій свовї :молодости. Віщ цього 

часу Бін в~ртався до них, як до опоминів про одну 

велику втрату на вее .життя, і повторяв їх. наче 

СЛОБа :молитви, завсіди ті самі, іІЩОЛИ трохи :змі

неним тоном, інколи машина.1ІЬНО, щасJIИВИЙ на 

уюь, що відчував деяку полегкість. 

ІІ 

Увесь світ Ііарм3іНСЬКОГО і всі його поеТlічні 

'Засоби находи~о Б~е в першій його зібрці. "Ой, 
люлі, о:мутку". Після ,,3івялого листя" ми нз :мали 

Б ГЗiJIИЧині суцільнішої збірки, що" повніше ВИСJl00-

.. 1'ювала б усю інДИ'Відуальність поета. Франкова 

збірка різноманішіша, дра:матичніша, ІООJПІ зв:t.

жити її матеріял, складена рукою куди бі,льшого 

!lrtaйстра форми. 3ате Карманського збірка глибша 
одноцільністю свого переживання, коли шукати 

у творі у першій :мірі пілого письменника з ЙОГО 

цілою душею. 

Дарма що згодом Raрмансыtи1t розширив тро

шечки скалю овоїх еюжетів і овій словник, по СУ'!'і 

,.ой, люлі, СМУТКУ", мав в собі вже всі можливости 
його дальшого розвитку і зяоовув ввесь його та.шtнт. 
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Даремне шукати причин, чому TМi.OrO роду 

та.1Jант, .як у RapMaHcDкoro, не Mir РООіВиватись. Те, 
що він дав у свому дебюті, було вже зріле, наче 

яблуко, що паде від першого сильнішого подуву, 

вже румяне, хоч переДУЧlWне та нооелиrчке, ПРИВаб

ливе, хоч із червяком усередині. Прихильник мето
ди Тена, або :марксист, заблукаНИ'Й у літературу, 

за.mБRИ повторить слово таємної діяtн03И від усіх 

творчих Heдyr - "обст3.lВИНИ". 
Мабуть ніодин із. наших письменників не мав 

так багато сприятлИ1ВИХ НаІГОД, щоб перейти l~iJIbкa 

несподїв3іНИХ метаморфоз, що RaрманськиЙ. Яких 

деслть років із різними наворотами жив він У чу

жих ємотичних середовищах. Хист до мОіВ дав йому 
ключі до трьох культур: італіЙСЬКОЇ,анtлійської та 

портуtальської. При всій журбі за хліб насушний 

він М3ів досить часу, щоб віршувати, чого доу...аЗ0М 

хочби та кількість віршів, .які напиC8lВ він на чу

жиHi. Чого треба поетові більше, .як кілыюx хвилин 

дозвілля, щоб записати кі.1JЬка строф, що кільчать

ся при найтяжчій, Н8Jйосоружнimій пра.ці, ПРОБИ

даються 'підчас спу, або 'Зринають на проході? 

Овіт людей, предметів, подій не існував для 

RapMaHcDKoro. Два-три предмети із чужої рістні, 

що змінялись для Hьoro паче яка театра..льшt деко

рація, кілька слів, навіяних італійською або пор

ТУl'аЛІ>СЬROЮ мовою, .які чув він часто ДОВRО.;Ш себе 

- ось і все, ЩО переходило до йоro поезії. 3а ввесь 

час поетичної праці зaлиm8!ВСЯ він із тими самими 

кіЛЬІ\.Ома топами й тими самими ,заrальними обра

зами, ЩО заступали йому панорамуріз'НИХ !~'ультур, 
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підсонь і середовищ, одна;ковий у львіВСЬІЮМУ I~a

:варняному димі, чи Римі, у Тернополі чи Пру

l1ЄНТОПО.їІі. 

ІІІ 

Єдиний і непереможний вплив мала на Нар

манського Італія, як символ туги за теплішим сон

цем і морем і - ЯІШ іронія! - той її поет, д.n:я як,о

го це сонце було закрите хмарою найчорнішої ме

лянхолії і для якого море було тільки mare tene
brarum! - Лвопарді. Хто цікавий, може взяти 
в руки поезії Лвопардія й повишукувати в них на
віть думки, які Rарманський транспонував несві

ДОМО, пробуючи висловити "страшну порожнечу" 

СВОЄЇ душі, наче ту "зимну келію черця". 

"Усе пусте, святий лиш людський біль" - це 
рефрен за Лєопардівм: tutto е vano, altro che il duolo. 

Лєопарді тільки поглибив у Нарманс(,ки'о 

його нахил до песимізму, не поглибивІІІИ теоретич

них основ світовідчування. Песимізм Лвопардія не 

особистий, а загальнолюдський, надихаНIfЙ грець

ІЮЮ фільософівю. як це ствердив один із ЙОІ'() пай

ПРОНИRливішИХ критИRiв, Лєопарді міццю СВОЇХ по

чувань привязув нас до ідоо,лів інасолод житгя, 

аамісць нас :від НИХ відвертати, і в неодному місці 

перехрещувться GВОЇ"МИ ідеями із авітоглядом ПJо
пенга.уера. Rардуччі не :міг теж :мати іншого ВІІ,1И

ву на Карманського, хоч міг його нераз заохочу

вати дО 600ВОГО патосу. 
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Сумумли наші поети перед кар:ма.н.сы�имM 
і після нього сумувало іх чимало. Вони саМі, їх 
критики та. читачі вважали, що мають до цього 

суму виправдані причини: вони сумували тому, що 

рідний край у неволі, тому, що від;дали свов серпе 

в неволю дівчині, ТОМУ, що не ВЦЩКО давно споді. 

ваного СОНЦЯ свободи. Кармансь:&И'Й був сумний без 

"тому, що", без тої "гли6mоі llpичи:ни", ЯROЮ міг 
ВИlIp8АВдувати у своїй сповіді почування, що не ба

чив перед ооООю ЖИ1.'ТЄlВої мети. 

в моїй душі страшна порожня, 

ЯК в зимній келії черця, 

І я ,СТОЮ як :прltдорожня 

Стара святння без жерItя. 

Сум бував модний у молодечих РOl\аХ, і В не

о;.піЙ добі літератури, що починав реМувати на, 

надто дешевий, надто молодечий О'ІІТИМЇ:ЗМ ооових 

письменникїJВ. Критики, що звязували сум It~tpMaH

CbROrO '3 "модернізмом" або називали його песи
мізмом, і 1'IDtсамим уважали, що осудили його в са .. 
мій основі, - не ПОВИ1ННі би і словом: згаду1Вати про 

найбі,1JЬmиx усесвітніх поетів, здебіJiЬmа, песимі .. 
СТЙ3. Лірика RaРМIШСЬRОГО простягав перм намВ' 

вузький овид не тому, що вона веоя надиха.на без

надійною меляпхолівю, і не тому, що в ній незви

чайно мало нових ідей. Із хвилин розпуки та 31re
віри, 1JОРПОЇ як '1'Ьма. :roромішня, добували мистЦі 

д.mерело паДХ1іення живimе, ніж із х,вилип пере

можних радощів і ПОRЛонів животвориом:~' Соиnx>. 
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Із поезій, начинених ідеалами, наче правильник для 
інституток, часто не :можна добути ніОДНОl'О на

строю й ніодної думки. 

Rарман.ського лірика нездужає трохи аа ве

ликим нахилом до абстрактІШХ ідей, яких поет не 

вміє перетворювати в чисті почування та обра.1И. 

"СМУТОК", "тута", "біль", "одчай", "знемога", :;зне
віра", '"жур6а", "самота", заступають у нього обра
зи власної уяви, і він залюбки прmtрашує їх та
кими 'ІІайзвичаЙJНішими епітетами, як "бездонний" 

або "безмежний". 3амісць передавати 'НЮ8JНСИ CBoro 
інДИ1Відуального смутку, Rарманський бере його 

зовсім неособисту форму і пробує зміцнити її за

гальною рефлєксією. Погляд, що талановитого поета 

може вбити НЗіДмірна рефлєксія, може мати хіба 

та:к.е аначіН'Ня, що поет хоче із загальних думок, 

зовсім неоообистих, незвязаних і'з моментами oooro 
внутрішнього розвитку, добути своїми міркуваRНЯ

ми те, що можна найти тіЛЬКИ серед реальних пе

реживань. Із 'Низки 6ешюсередньо оорИйнятих Ера

жінь можна добути найглибші думки про світ і JII()

дину, із ншзки ДУМОК не можна добути КO!Н1tретних 

уявлінь і переживань, яltИМИ живе· лірика. 

Raрманського надхнення не могло зростати від 

"ідей" тому, що у ClВіті ідей він був. 'заблуканою 
ДИТІШою. 

Мов .невід в океан, сп~каеоМ наші очі 

В безодню вічних Тайн, щоби про бiJJь забути, 

Над н8ІМИ чорний СФінх<:простер КиРею Ночі 

І бе нас батогоміронїІ і смутн(?). 
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Важко було б уявити собі, ущо він вірить, 

і якими стежками переходить від зневіри в мету 

буття до 1'имнів на честь національно1'О духа. Там, 

де він ударяє в арфу ТИртея уявляє собі, що наслі

дує Rардуччія, а тимчасом він став тільки супер

ником ПO'!lулярних підспівувачів. Ані тоді, коли 

він обвинувачує суспільність у тому, що 'Вона не 

Р03умієвелmooї ролі поета, ані тоді, коли хоче за-

1'ріти її до бою, він 'не находить сили, що рівна бу

JIa б його знемозі "неопереної пташини". 
ЙО1'О сатири, що мають неодну вдатну :картину 

й характеристику затхлої міщанської провінції, не 

мають при всій овоїй жовчі - вістря іроніста, який 

почуває себе свобідним від особистих пораХУ'Нків. 

Не інакше виходили сатиричні спроби Q,леся. Оа

мійленко давно покaJ3а.Б, як повинна ВИ1'.лядати 1'ро

мадська сатира. 

Rарманський один із тих дуже нечисленних 

наших поетів, що тужить і плаче від пр.иступів 

знесиленоro серця, ту1'ОЮ та плачем космічноro бо

лю. Він не бачить різниць між сірим, ociIIНll! ови

дом із рідJIИlМИ вербами і вічновсміхнЄІН()Ю б.lІакиттю 

італійського моря, де шукав забутт'я. 

Rарманський стає поетом тільки в одному ?ІО

менті: коли хоче СEИllути із сво1'О серця тяrар роз

чарування життям. Rохання це тільки одна з форм 

тої невпинної омани, та:ксамо, як зневіра в чесність 

людей або у кращу долю батьківщини. Біль таких 

:хвилин приневолюв йо1'О різьбити строфу, де кож

не слово паде, наче крапля на камінь. Ба1'ато, за

багато цих крапель подібних. Може ще з часів бо-
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гооловських студій залишилась у Карма;нського 

звичка повторяти механічно слова молитви - нев

ІІИІНно ті самі слова, в вірі, що так легше приходить 

лолегкість. 
Нудьга, яка налягає на груди RармаНСЬІЩГ(), 

передається і нам, коли він уперто завертає до своїх 

ск.орбних антифонів. Ми можемо <Не находити в Йо· 

го CI'~apгax нічого новою, а проте відчуваємо те 

невпинне змагання 3 порожнечою, яку XOTЇS би він 
перемогти. Тоді, lЮЛИ він сам відчуває бе3lВИГЛЯД

ність такого зусилля, резиr'нація нашіптує йому 

найкращі слова сповіді: 

Засну як легіт в 'сірій скибі, 

Розвіюсь мов рідка і'мла; 

Візьму з собою ЗЛИJДНіl й болі, 

Оставлю вам самі діла. 



СЕРГ1й ЄФРЕМОВ 

І 

Людина повна еяерІії та грома:дсыIoro Р.:ерв,У 

жива, арівноважена, і-а твереаІШ поглядом на 

світ. Один іа тих типів "народників", що відчу
вають постійно духовий авяаок іа широкою масою 

та рооуміють її потреби. ЄфремО'В - щирий, навіть 

аанадто щирий у поведінці, і коли підоолод.жув де

які правди, то робить це тільк.и а мягкої вдачі, щоб 

не вражати непотрібно людей. Говорить ааокругле

НИМИ фрааам:и, досить самовпевнено, немов би нав

Ч8JВ і роояснював. Коли він сидить аа к!Нижкаии -
витлядав так, ненз,че б виконував один: іа тих обо

вя:зків, до як.их мав природний хист: оООВНЗ0К ПУ

бліциста, rpOMaдCbKoro діяча або професора. 

Між йoro літературною роботою і громадською 

нема відотупів ні непорозумінь. Коли ПрОМОВ.!1яв па 

зборах або викладав, то !Немов би ПИСЗів статтю, --: 
КОЛИ пиmе, то .немов би промовляв і викладав. 

Навіть :коли він мав які сум·ніви, то обминав 
Іх, розсіває ззспокійmmим жестом; діячі та профе

сори не люблять по:к:азува.ти по собі, що сумніва

ються. 
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II 

Єфремов майже ідеальНИй RрИТ'ИR довгої доби, 

коJIП ІЮжний mлант треба було підтримувати огрій

лmшм теплом ї'з патріотичного обовлзку, з думкою 

про долю літератури, що мала стати ог:нищем на

дїональної овідомости. Цей обоВЯЗОR ВИКОНj"Вав він 

до останньої хвиJШНИ, відчуваючи, що 8IRтуальність 

тaROЇ пропаrанди не зменшилась навіть тоді, RОЛИ 

спра.ву 'самостійної УRраїНСЬRОЇ літератури виріши

ли історичні події. Після веЛИR.Oї революції він не 

переставав зазначувати національних моментів 

у творах, де переважали моменти соціяльні. 

Від Оroновського до Єфрем:ова така більш

менше віддаль, як від rімна:зійного піДРУЧНИКі1 до 

університе-reького. Огоновський залишив на своїй 

катедрі традицію примітивної біо-бібліоrрафії

замісць RРИТИЧНОЇ аналізи. Франко, що мп с;тати 

европейським RРИТИКОМ, Rидав свої нариси та оцін

RИ ДОрИВROво, більш із актуальної, ніж із внутріш

ньої потреби. Літературні проблєми роовязува.в він 

ЯR письменНИ'lt у '11Ворах, які писав, а не як. RрИТИК, 

що передумує чужі твори. 

Єфремова теж не ців:.авила ні психольоrічна, 

ні фільософічна CTopi'НRa творчости. Він міг би 

з повним ПР8.JЮм СІ\.ооати, що не бачив ніякої по

треби займатися mrми при тих творах, які досліджу

BaB та оцінював перед roю грowдою, до якої зоор
тавМ. 

Стверджувати талант, йото силу та його від
ношення до інших, проводити від нього нитки до 
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середовища" де твір повстав - усе це низr.а, дуже 

складних IIсихольоІічних і фільософічних проБJІЄМ. 

6фремов вільний від них, завдяки незвичайно про

стій меті, яку собі БизнаЧlШ3, і такому самому еві

тоглядові, ясному, як добрий популярний впк.лlц. 
JIітературний твір має, на думку Єфремова, 

прокИ'дати серед громадянства :передовсім нацїонаш,

ну свідомість, далі зміцнювати її, єднати а висо

кими загальнолюдськими ідеалами гумаmости, 

справедJIИ'ВОСТИ, свободи оДШІИЦі та народів. Само

зрозуміло, що твір мусить визначуваТИіСЬ і чисто 

літературними прикметами, і - чим Бищі ці прик

мети, тим вартісніПJИ1Й 'l1Вip, але чим бі,JIЬше гро

мадських рис має твір, тим вплив його сильніІІІИЙ. 

Єфремов не зясов;ував с:воїх критеріїв; ле пе
редумував він того невідхильноro реШіо principii, 
що твір може видаватися гарним, коли нас 3'Вору

шує, і може зворушувати, коли нам видає:ться 

гарним. 

Метода Єфремова була більш-менш така: він 

пригадував загальний стан літератури при появі 

нового письменника та середовище, де зрі,с т-алант 

автора; кількома ЗaJГальними рисами датав xapaf~

теристику твору і так само затально говорив ПРІ) 

йоro значіІННЯ та працю письмеНlШRа. Оцінка не 

була для Єфремова найцікавіIIImf питанням крити

ки; її найва;жв:ішою фymщiєю не був теж смак. Він 

мало КРИТИІ\.ував і мало наоолоджувався твором, 

а залюбки зупинявся на суспільних ідеалах пись

меНіНИ!Ка, теж не звязуючи їх із фільософічним 

свіТОглядом. 
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Вплив російських критикЇJВ на ЄфремО'ва без

сумнівний, бо єдшшй. Але чи иав він серед них 

справЖНіх учителів - на підставі ЙОГО' КНИЖОК 

сказати важкО'. Бєлінський не розбудив у ньому :за· 

ці:ка.влен.в:я дО' теО'ретичних питань про творчу пси

хО'льotію й літеrmтуроонавство; МіхайлО'вськИ'Й не 

Д8іВ йому соціОЛЬОІ'ічної освіти; ПісареіВ не заоХО'

ЧJ71Зав ЙОГО' до психольоІ'ічної аналізи; Добролюбов, 

найближчий йО'му ОВОЇ:Мй ідеалами, не влив йому 

того вогню, щО' палить як Н6ЗaJrО6на рано;. 

Єфремов не мав наміру торкатись ані відно

шення літератури до інших форм мистецтва, ані дО' 

пО'одинокихнаук; змальований у твО'рах світ не 

спО'нук.ував ЙОГО' ніколи дО' таких РИОROOних питань, 

як відношення творчої уяви дО' дійсности, літера

турні наіІlРЯМКИ не ВОРУШИЛИ в ньО'му сумнівів, якО'

му забарвленню мистецької вражливо:сти або дійснО'

сти вО'ни відповідають. Овіт, у якО'му ЖИІВ Єфремов, 

майже збігався з тим "простим" реалізмО'м нЗJIIIИХ 

побутО'вих письменників, щО' брали світ "таким, 
як він є". 

ІІІ 

25 літ ТСУМ.У, при перших гострих виступах 

Єфремова проти декадентства, він видався нам, то-

дimнЬOMY ПОКО'Лінню, захопленО'му новими еврО'пей

СЬКИМИ напрямками, СИМВОЛО'М ХУТО'Ртюь:коro на

задництва та деякО'ї тупО'сти. Аж ЗГО'ДО'М ии поба· 

ЧИЛИ, щО' час виправдав йогО' скептицизм СУПРО'ТИ 
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модних, гомінких га.сел; са,м він теж пішов згодом 

назустріч молоднм талантам у тому, що було в них 

зріле та ориrінальне. 

Важко нам було 'б уявити собі творчий ідеа.lІ 
Єфремова; він ува.ж1lдJ своїм обовJl'ЗКОМ хвалити 

надто різні твори за 'оам їХ ВRЛ8JД у скарбницю .LIi
тератури. RО'ли читаємо його - рідко протоотувмо 

проrи ЙОГО заraльних оцінок; вони згідні з пересіч
ним: поглядом пересічноl'O інтеліrента, ЯКИЙ теж 
умів ;відрізняти першорядні таланти від другоряд

них, коли дoroго ці другорядні споріднені між со

бою такою сіриною, як у нашій літературі. 3ате всі 
найвірніші завваги та ви~новки Єфремова не за
спокоюють нашого голоду, МJШ шукаємо У криш

ка, як у кожного письменника, нових овидів, що по

винні хвилювати нас нововідкритою красою. 

Із усіх R'РRТИЧНИХ студій Єфремова даремне 
1Ш хотіJШ б дізнатися, чи знав він ЯЕунебудь цари

пу дослідів поза українською літературою. Він пи

caB тільки про рідних письменників і з цього по· 

гляду він теж відбивав той стан української літе

ратури, яка його виховала. Rолине згадував він 

eRропейських письменНИRЇВ та літературних течій 

на чужині, то це могло бути похвальною скромні

<:тю і щирим пересвідченням, що при дослідах над 

українською літературою можна обійтись без по

рівнянь із чужИН'Ною. 

ІоторИIt літератури, що із скирти матерія.lІів 
старається скласти заraльний огляд, може не мати 

часу на ЛЄRТУРУ ItПИЖОR "для себе". У ве.личєзніit 
подиву гідній праці Єфрехова не найдемо ніодпого 
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нари<:у, де він передав би нам свої особисті пере

живання ;3 ,приводу ЯROїсь :ВИЙНЯТROВої книжItИ', що 

його захопила, схвилювала, зворушила. RритИIt., 

це ж письмеН1ІИК, для ЯІюго книжки - найважmіmі 

події його (Юобистоro життя. ДЮІ Єфремооа, як для 
різних професорів літератури ХІХ. віку, книжки 
були тільки насуmнии хліоом; Jtоли він читав їх
думав не про те, що вони кажуть йому, а про те, 

що він мусить сказати про них своїм с.і'Іухачам. 

Його "Історія укра'ін<:ької літератури" на;писа

на легко, просто та живо, не навчила б нікого, що 

таке література, і чим вона різниться від громад

СЬІЮЇ праці та публіцистики. Такий невелИItий лі
тературний талант як Грінченко, виростав там до 

величини Франка, Грабовський, малetныIий поет, це 

Д.ля ньото "зразок коли не найl'алановитіmого, то 
найтшювішого поета-громадянина в ,Н'ашому ІІИсь

:мен-стві(!)", дарма що саме т8Jких ТИlПових поегів

громадян мали ми на десятки. 

Поезія - слабе місце у Єфремова-критИ&а; 

~iH сприймав 3 неї найлеrmе те, що можна перекла

сти на суспільні поклики; все те, чим вона рІО

ниться від проои, слабо промовляв до нього. 

"Перед нашими очима пересовуються і mюиті, 
що все ба.жа.,'ІИ б ообі загарбати; і тихі та тверезі

богобоя;з,ливі, що тільки й чигають на oвoro ближ

Hboro; і щедрі роскіmники-патріоти, щQ з рідного 

краю Брав як. воду точать; і ті, що людськими ду

шами торгують, що важать на добро, прв.цю, честь 

j щастя людсь:кі". Хто доmД8ІВСЯ б, що тут RРИТИК 

передав поезію ШевчеНRа? ,,образи Rріпацького ли-
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ха звичай:8:0 домінують у натorо поета" - ось ха

рактеристика "І~0б33іРЯ". 
Публіцистика заливав неодну характерис'гик.у 

Б 6фремова: "Правда, що взагалі не багато на світі 
таких ЕеJJИ1К.ИХ душ, як у Шевченка, і не часто до

водиться ЇМ за.зна.вати такої долі ВaжRої, ЛF\.ОЇ він 

зазнав. І талант ШеВЧЄlНка, і його беета.'Іа.ння -
це незвичаЙ'на траІ'едія виборної людської натури, 

що виходить сам-на-сам битися з убійчими обста

винами ОКQЛИ!ІІІнього життя й наостанці силою CBoro 
)QTxa таки перемагає їх". 

Він перечислЮ6 сюжети "Коб.заря", немов би 
'Це був цикль соціяльНИ'Х повіcreй, і заявляв, що 

там "обра2И кріпацькоro лиха звичайно домінують"; 

і скрізь тут повно таких фраз, як "взагалі не багато 
на світі таких веЛJШих душ, як у Шевченка"; Леся 

Українка - "найсучасніший із наших письмеmm
к,ів", "Кримського твори - це безупинне шукання 

ЛЮдИНи", Коцюбинський "всюду шукав і знаходив 

красу" - roтoвi фра;зи, прегарні на часописну пере

довицю або на концертову промову. 

6фремов мало чуткий на ПСИХОЛЬОl'ічні про

яви та ті дивні взаємини, що єднають письменmm.a 

3 твором: та світом поза будеmцmrою, дуже живо 

відчував звлзок письме'IFНИRa з його суспільним се

редовищем і найраднИпе 3УПИіНявться на настроях 

цього середовища. Там, де він може ширше роогор

нути картину, 3 усіма фактами житreппсу автора, 
він дав живу, совісну моноtpафію, яка так і нагадує 

повісти-хронiRи наших письменників старшого поко

ліНіНЯ. Його праці про Панаса Мирного, Нечуя-Ле. 



305 

вицького або Карпенка Карого В:ка3ують на те, що 

тільк.и там, де муситьзанадто коротко, кількома за

гальними штрш:ами давати характеристику автора, 

він ви:користовує готові фрази, наче випозичувані 
костюми, прида'NIі для різних людей; - зате 

у ширшій ро3ІЮвідній формі він умі!:; відтворити 

атмосферу пращі алзтора та ВИ1Вести перед наші очі 

його гepOJB так, щоб вони були якнайближчі до по

нять і навіть слів самого письменника. Там, де ~Jfi

те-ратурного твору не можна передати сюжетом, де 

сюжету не можна заступити еа,мою "провідною дум

кою", і де 'Навіть герої не мають на собі вира;;зних 

слідів соціЯЛЬІЮї, родинної чи паппюртової прина

лежности:, Єфремов, як у випадку із Коцюбинським, 

IІ(УСИТЬ обмежупзатись загальник.ами, :кажучи про 

глибоку знайомість психольоrічни:х тонкощів авто

ра, про його любов краси і ПРalВди. 

3а ввесь час СІВоої критичної праці Єфремов 

стояв на тому, що літературний твір повинен бути 

ясний і йоro доцільність, так мовити, повmmа бути 

випрruвдана самою провідною думк.ою, ВИР3J3но за

значеІЮЮ. Як щд;рий оборонець суспільної і "жwг
тєвої" ПрalВди, він відкидав із твору та психольоtії 

письменниR.a, все те, то було обгорнене серп3JllRОМ 

сумніві'В, і що не погоджувалось із лінією його на

ціонально-суспільних ідеалів. 3 цьоro погляду за

слуга Єфремова як гpoMaДCЬKQlГO діяча - дуже ве

ЛИR:а, дарма шо історія літератури виходила у своіх 

загальних висновках зпід його р;)'"RИ, паче яке а'ві· 

домлення статутового товариства з реЗООІЮціями за

гальних :зборів. У цій історії іноді важт\О Rідріянитп 

20 
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rpOMaдCbKOro діяча, який віршував або ІШС&В опо

від.ання з патріотичного обовяаку, чи пОІІросТУ під 

напором тамї старої недуги, як rpафоманія - ві ~ 
письменницького таланту. 3 того погляду дістають 
в його історії літератури свої окремі сторінки Чер
нявський, Кобринська або 'Гесленко тоді, як у нас 

ПОЯВJІЯЛИСЬ десятки молодих та.лаптів іа одною 

збіркою, вартнішою від десятка томів таких добро

сердих літературних "кооператоріІВ". 
Дуже мало вражливИ'Й на різниці ліrepатур

них напрямків та на фіJIЬософіЧНі ідеІсвовї доби, 

Єфремов усе ж умів із хистом талановитого публі

циста відтворити неодну дооу літератури так, не

мов би в ній справді йшла боротьба аа напрямки 

та літературні ідеї. 3 почуттям ВeJIИ'Кої міри, ЯК 

і личить історикові, що головно ревструв азмітніші 

фа1'~ти та події, старався він передати ІЮЖНИ'Й на
прямок зок.рема, підносячи його вагу, пробуючи 

ко.iF'.ниЙ зрозуміти, із скромністю людини, .яка вва

жає себе тільки за 'Одне з колісцят у ВЄ.іїИRо1tIУ 

історичному Пр'ОЩ'сі не,тпиюго народу, IНестримно 

спрямованого вперєд. 



ВОJ10ДИМИР ВИННИЧЕНКО 

І 

Г.лянете на обличчя, побачите кілька рухів і не 

потребуєте чекати розмови, щоб відчути, що маєте 

перед соОою людину енерrійну, рішучу, іН8івіть влад

ну. ВИНІшченко знає, чоro xo~, і вміє кожний свій 

намір Шlзати 3 практитчпим: його переооденн.ям. Він 
не має "поетичних" нездійснених бажа.нь, - його 

пориви це постанови з практичною метою. Він увесь 
рветься до громадської діяльности, і :ваша перша роо

мова 3 ним може легко пере:мінитись у політичну 
дискусію, П8.JI1t.у, аж до грубої суперечки нз. тему: 

що і як треба зробити у сучamrиx обставинах, ПІоб 

змінити наш теперішні'Й нестермий стан. 

А той "наш стан" був для Винниченка завсіди 

нecreрnний: і roдi, :&QЛИ він, як революціЙJlИ1Й діяч, 

мусів ховатися перед царською поліцією, і тоді, ко

ли жив переД:ВО6ІШИМ eMirpaHТOM у Пruрижі - чужому 

для нього іпезрооумілому мовою та культурою, 

і тоді, коли після большевицьмї революції осів під 
Берліном roдуючи l'O.лубів і курей, і згодом:, коли 

У чу,roвім З'ЗіКУТ:к.у Ріві6РИ, перемінився на вино· 

rрадниках мов па глум у с.правжпього "виппичеп-
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ка", да.леЕО від громадської діяльности - може на

віть і тоді, ЕОЛИ, ЯІї.. голова революційного україн

ського У'ряду, відчував довкола себе оозладдя та. 

брак людей енерrійних, сміливих та з орrанізацій_ 

ним хистом. 

Як воно не диво, а ВИШlпченко анархіст - не 

пообавленВіЙ ОРІ'анізаційноro хисту. 3 темперамен
ту він соціяльний реформатор, і коли б політичні 

події були оклались інакше, він найкраще почува~ 

би себе на становищі державного діяча іВ Ооввтах, 
де міг би одною рукою да:вати знаки мооі, коли им. 

бити OJloТооки Й мовчати, а другою писати повістп 

та драми очевИ'Дячки, революційного змісту ... 
у державному вида:внищтві. Виmmченко - nисьиен

ник із найбільшою матеріяльною каріврою в укра

'іНСЬR,ій літературі: перший, що почав жити вп

ключно із своїх творів, і то ПИС8.ilIих чужою мовою,. 

перший, що дійшов хоч коротко до найвищого су

спільного щабля - премівра міністрів, чи пак: го

лови революційного уряду. 

ВИіНнпченко - професійJIИIЙ революціонер. У ее 
те бурхливе, невгамовне та стихійне, що прибране 

у с.лові "pelВолюцїон:ер", дістає риси ~мелянхо,лі:іО

наної поваги від прикметника "професійнип" . Пер
ші опо:відання ВИіНничеНЕа КИ1fIЛЯТЬ молодечим бун

том. Їх перші герої - покидьки суспільнооти, спро. 

,~rвтаризована голота, далі партійні товариші, що 

працюють у "підаемеллі", м·ають усю нашу симпа
тію, як довго йдуть за поривом обурення та нена,.. 

висти проти суспільного гнету. Те, що вони риску ... 
ють СВОlМ життям із надміру ПРИ'3бираноі eHeprїi 
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jj мають для небезпеки зневажливий усміх молодих, 

ЩО вірять У свою перемогу, - заступає нам їх ідеї. 

Рід1оо хто й наших письмеННИЕів умів переноси

ти у твори безпосередньо питання, що хвилюваЛIl 

в якусь хвилину його самого та громадянство. Вин' 

ниченко мав той прироДІШЙ розмах, що його недо

ставало навіть Франкові-НОІВелістові: поставити пи

тання руба, вивести тип гостро протиставлений пе

ресічному сере:довищу. Він не ховав особистих по

глядів аа ліричний настрій або невиразно підмальо

ване тло, - його становище до людей та їх погля

дів було якмога найвираюніше. Там, де Винниченко 

передав СВОО захоплення та обурення одним акор

дом, не поширюючи його мотивами чиарrУМе'НТами, 

він умів захопити й нас, перелити кров у постаті 

своїх героїв. Як новеліст умів 'він хвилювати одною 

яскравою картиною, одним сильним тоном, наче яке 

кинене обвинувачення. 

Та як оминути ідей, коли автор починав нам 

зображати ДУХОІВу сторінку орrанізаторів і представ

никї!в революції? Винниченко не оминав ідей, а На!Д

то швидко починав добувати з них ГО.ловниЙ мате

ріял для своїх творів. Від цівї хвилини у його тво

рах зарисовувться щораз більша щілина, крізь яку 

щораз бі,jJЬШОЮ течійкою ПРОРИ1Вавться вода. Із су

часної йому російської літератури він запозичив 

одну, дуже популярну риску й під:кра;сив нею всі 

ової твори. Це було питання полової моралі - одна

IWВo модне, що й реіВОJIЮціЙне. Ноодин 1tрИТИ'К і чи

''l'&ч дивувався, чому дискусії в революційних гурт

Ка.х кружляли так чаcro дов1tOЛіа цього питання, 
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безпосередньо ЗВЛSRНОГО із широкою проблемою 

"свободи одиниці". 
Га.сла ~вободи, рівности, справедливости та 

братерства мусіли зачепwrи за одну з підстав су. 

спільного ладу: родинну m індивідуальну мораль. 

Для підготови революції, чи для зміцнення традиціі 

письменники іВіками передумували взаємини чоло

віка та жінки. Винниченко наважився на одну 

з найскладніших і найширших проблем, якій усе

світня література присвятила неодин архитвір і oor· 
ні тисяч сензаційної ма~улятури. 

Велика заслуга ВИlнниченка в тому, ЩО він 

перший у нашій літературі показав поза механічно 

повторюваним сентиментальним словом "кохання" 

полове питання, яке в суспільній громаді мав біль

шу силу, ніж т. зв. ідеали. Роля Винниченка ана

льоrічна до ролі Ппmбиmевського в польській літе

ратурі, до АрЦИJбашева та Сологуба у російській. 

Пши6ИJШевський панував над тодішньою російською 

літературою. ЦіR31ВО, що там, де у Пmибиmевського 

sexus в могутньою ірраціональною силою, рівно

значною із життввим щастям або проклоном, Д"lЯ 

Винничe.'НJ\..a це тільки фізіольоnчвий акт, мовляв-

зовсім зрозумілий, поза яким нема чого дошукува

тись "глибшt)го змісту". Вся фільософія Винничен

ка, розведена на тему полової моралі, не по:кида.в 

ступеня "наївною реалізму", для якого проблвми 

тому такі прості, що вони не іонують. Досить узяти 

попу Jlярні тепер книжки Раcreля та Ліндсея на те-

му реформи сек.суальної моралі, щобпобаЧИ1'И, як 
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ті З0всім прості справи, зростають до ваги індивіду

альної та суспільної прООлєми. 

Велика ПСИХОЛЬQгічна помилка реформатор

ських те3 Винниченка в тому, що його "революцій
не" становище як мора"lіста мало за собою ТРОХИ 

занадто молодечі аргументи. Повна свобода одиниці 

прегарн:иrй ідеал, К(),;lИ забути те, що вона живе в су

спільности, і ЩО "чесність із собою" одної .людини 

надто часто звяаана із обмеженням свободи та крив

дою другої. Арцибашевий "Cruнiн" користувався 

003JIIабашною свободою тому, що ПОЧУlВав себе здо

ровим і не бачив ніякої причини, чому не мав би 

йти за ПрИроДНИМ гоном, ТИ}! бі.льше, коли цей гін 

вів до д.жерела насолод. Ганс Єгер у "Богемі Христі

янії" на десятки літ раніше змалював свій конф.лікт 

із 3ilСКОРУ3ЛИМ своїм громадянством і дав на цю 

TeMJ' картину та аргументи, що й досі більш пере
конливі від тео.льоГічної "чесности 3 собою", якою 
може користуватись кожний яl\. йому до вподоби. 

Та СПР3іва не в полєміці 3 сексуальною мора"l
лю Винниченка та його революційним світог.1ЯДОМ. 

Є Ж сотні ве.тrиких письменників, що 3 їх ідеями 
важко булоб нам погодитися. Коли ми стави

мась до палких промов Винничен;кових героїв хо

.'lодно, то робимо це не тому, що не погоджуємось 

3 їх ідеями, атому, що відчу'ваємо, як письменник 
кладе го.ловну вагу на міркуваНJНЯ там, де треба ви

водити людей і змальовувати їх духооу шамотню. 

Шю{а І,і.1ькість життєвих прикладів, зібраних 

ІmСЬ)fCННИКО~І, не має сили док.а301Вого ма'l'{'ріялу. 

ПисьмеННJiR зма.7ІЬОВУЄ нам .1юдеЙ і проблеми, що 
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опонукують нас до думок над складними проявами 

життя та людської психольоІ'ії. його світогляд по
:м:агає йому й нам .розуміти ці взаємшш, а не є осно

вою, з яюої він може брати засновки та висновки. 

:Ми завсіди БОліємо письменІІИЮ1, що вірить 
У якимсь ідеал і палко боронить його, ніж ОIOO'Il'I'ИRа, 
що полишав нас у своїй холодній л.ябораторії. А про
те, навіть тоді, коли маємо спільні з ним ідеали, 
стаємо скептиками, коли він уживає їх для пропа

І'а'Нди. ПРОПаІ'анда почипається в письменника· там. 

де к.інчавться його уява. 

ІІ 

Винниче-нко міг від своїх поБJ'тових малюнків 

іти, як Коцюбинський, із ступеня на ступінь до що

раз складніших сюжетів: до етюдів у "натуралістиq. 

ному" дусі, "імпресіоністичних" аroварель і психо

льоІ'ічних портрет:ilJ3. його стихійний талант, що 

в першій своїй стадії так СШІЬНО нагадував 'галан'г 

rOpKOTO або 11:упріна, надто хутко перескочив усі 

етапи праці совісного обсерватора та праці над мо

вою їстилем. Перехід roprooro від новелі до ловісти 
не вражає нас диспропорцією завдання: навіть там, 

де rоркий ставить собі найвира;зніmу тенденцію, 

все його зусилля артиста йде на те, щоб тенденцію 

зрівноважити якнайбільшою кількістю психольоr'іч

них нюянсів, СК.ТJадним шитвом інтриІ'И та рядом 

типів, що їх слова і вчинки, НЗіче діЯ,ТJьність живих 

.людеЙ можуть мати Д,1lякожноro з нас рі'3не значін-
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ня, залеЖІНО від становища, 3 якого дивимось на них. 

Неодна повість І'ОРIOOГО пОЧИ!Нає наводити нудыlу,' 

коли стає надто роотяжна й повторяє надто відомі 
типи з попередніх його творів. Але нема між ними 

ніодної такої схибленої у самому ПСИХО.:ІьоtіЧ!Н'Ому 

заснорку, як більшість повістей Винниченка. 
Не краще стоїть справа з Винниченковим те

атром. Сцена стала для нього ареною, де він висту

пaє як тореадор. Він виходи1:Ь із своєю червоною 

плахтою і дратує нею бmів - здоровенних діду

ганів, що наче опасисті ченці пропадають за схоля

стичнимиДискусіями. Увесь драматичний конфлікт 
потрібний Вин:ниченкові на те, щоб звести бій :над 

тезою, розвязку ямї приносить він найчасТіше го

тову в І\.ишені. Цим пояснюється факт, що із двох 

десятків його пєс не більш як дві -три втримуються 

на сцені. Це ті, де покладену тезу переважила смад

на ситуація так, що глядач може битись у сумніва.х 

разом із дієвими особами пєси. 

RО.7JИ і тут пригадає,мо Горкого, то зрозуміємо. 

чому "Міща:ни" тн. ,Ян. дні" це майже архитвори 

безпосередньої обсервації, перед ЯКИМИ забуваємо 

за драматичну те·хніку. РОЗМОВИ дієвих осіб існують 

там ті.JlЬКИ на те, щоб діооі оооби жили перед нами 

з усіма смішними та траrічними рисами свові вдачі, 

професії та фільософії, складеної з таких самих ви

падкових і водночас неминучих впливів, як їх одяг, 

харч і ЩОДe'll'Не товариство. 

Більшість книжок Винниченка ноодужаєпа 

те, що автор хоче давати нам зразки сильної .1110-

ДИНИ на підставі її СЮІЬНИХ арtуме-нтів. Навіть фі-
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JJЬОСОф не будує своєї сили на аРІ'умеятах. Джек 
ЛЬОНДОН - якого та;к дуЖfJ бракує в нашій літера· 

турі і якого міг би був застуnити Винниченко - не 

має Г.JJИбо:к.ої фільософії життя, але його "Морський 
вовк" має в собі силу завДЯКИ психольоtічній ана· 

лЇ'зі: як людина доходить до с.или. Ібсенів "Ворог 
народу", не тому сильний, що стоїть сам проти су· 
спіЛЬІЮСТИ, а став проти суспільности тому, що силь

ний ідеєю, якій служить, дарма що ця ідея тільки 

звичайний суспільний оБОВЯЗ0К, якого не треба ви

правдовувати фільософічними докasами. 

Як можуть виглядати пєс.и 3 палкими диску

сіями на теми моралі, суспільної та житгєвої фільо. 

софії, це можемо бачити в театрі Шона. Фі.ч-ьософія 

не суперечить у нього дії, навпаки - вона надає 

розмовам дієвих осіб дріжджів, від яких росте наша 

уява. Ми бачимо, як ІЮЖна ідея, що видається най· 

більше безсумнівна, має тілько переливів. кілько 

у світі може бути брудних інтересів, перес~тді'В і по

етоних примх. Коли Шов проводить гостро с~тспіль. 

ну ідею, він сам хвилюється від сумнівів, які вона 

розбуджує в ньому; У тому причина, чому публика 

та критика так часто збентежена питає: на якому 

боці барикади стоїть Шов'? чи боронить традиції чи 

революції'? Шов недурно пише сатири та комедії; 

'Він розуміє, шо питання перебудови С;v'Cпі.'П)НОІО 

ладу та боротьби 3 пересудами надтО' поваяші епра

БИ, щоб їх можна рішати ех cathedra професор

ським тО'ном. Усе те, що майО'рить перед ним як 

ідеал люд'ства, виринає 3 усіма сумнівами ЩО''(О іпте. 

ЛfiI\туальної та духової cmромоги ЙОГО ближніх. що 
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в CYTj не та.Е уже багато різняться від нього - на

переміну фанаТИІ{.а і скеnтИRa, індивідуаліста й ко

муніста, фільософа і комедіянта. 

НайбіJІЬШ непО'важнО'ю сторіпою ТlВОрЧОСТИ 

Винниченка в його повата, з якою він береться роз

в~!3увати пр06лвми. Цій ПОВа3і відповідав та само

впевнена претенсіональність партійних по.літик.ів, 

які до всіх проблвм підходять із бе3Іпа;башноro сво

бодою - байдужі, щО' в даній справі ска:за.Шf всі 

попередники, вчені, фільософи та всі ті, які вміють 

переДУМJ'Вати чужі думки та світorляди. 

Його пвсам, як іповістям, бракув дії та психо

.льorічної шпалі'ЗИ; це одна і та сама хиба - недо

стача уяви. :Ко.ли Винниченко повірив у свою YF.BY 
Й написaJВ утопійну повість ("Соняmна машинll.") -
вийшов на.ївний, нудний, паперовий препарат. 

ІІІ 

в усіх творах Винниченка можна провести 

межу між мистцем, що пробув !Відтворити суспіJІЬиі 

та ПСИХОЛЬОJ'ічні канфлі:кти, як він їх доглянув чи 

ІІідг.lІЯНУВ, і резонером у позі С()ІЦіяльного '~іл:ьосо

фа. Перші та пі'зніші оповідЗіННЯ ВИННИЧеІНка 1\пtють 

у собі не менше вира3НУ суспільну тезу, інко,)]]! 

Й тенденцію, як його пвси та пі'3нimі повісти. А про

те, як довго оповідаНJНЯ обмежується :кількома r.:ap
тина1\m, зпозlt як.их автор 'не мав часу або нагоди 

ВJreТупити перед нами як режисер, воно мав всю 

силу к.;таптика дійсности, що може НЗJC хвилювати 
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і спонукувати до В,1асних рефлєксіЙ. Між цими опо
Віданнями 6 такі, що мають подих бурлацької сво
боди rOpKOfO чи Гамсуна. 

ВИННИЧЄlНко - сильний, ориtінальний нове

ліст, що творить типи і вмів змалювати зудар тем

пераментів, поглядів, рї"зних стихійних сил. У парі 

3 цим він мав у собі ніжність, якої не прояв;rrЛ6 без
посередньо; він навіть ООРОМЯ3ЛИВО заКРИJВав її ЯІt 

У всіх тих -сценах, де виводить діти або згадУ~J про 

них. Характеристичне явище: як він - рево.люціо

нер, що бореться за "вільну любов", тужить за най

більшим ідеалом родинного ща'стя - дитиною. 'Гут 

маємо :клясичний Фройдівський комплєкс, що дав 

почин для неодного його оповідання та неодної П6еи. 

ВИіНничен:ко вмів теж орудувати іропіfJIО; у са

тиричних обра3Іі.ах та діяльorах вона гостра як по

горда для слабшого ІІрОТИВника. 
Його мова повна москалізмів, головно у фрasе

ольоtії, і непорозумінь 3 духом нашої мови; а усім 
тим Винниченко мав власнИіЙ енерtійний стиль 

і вміє творити нові вдатні слова, 3 яких Heoднr 

п<)р€йпшо вже до нашої літературної мови, 

Великі прикмети та великі хиби перемішані 

у творах ВинничеНЮl так само, як у його громад

СLІШt діялыюси,' що нераз дивувала всіх ClВоїми 

несподіваними "змінами", де ТaRТП'IVa. ВПJшвала на 

ідео,льоtію. Громадянство відповідало на ці зміни 

такими самими сліпими відрух'lWИ, раз звеличуючи 

його як свою провідника, то знову перемазуJOЧИ 

ОДІІИм махом усі його заслуги. ВИіННиченко .1юбнв 

таку боротьбу і не ,1Jякався її; .як. пксьvенник nін 
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не пробував ніколи підлабуаню.ваrncь ширшій без

критичній масі. Навіть його с.ла:бші митки в~fiли 

розбуджувати фермент, приневолювали пеptЗДУМУ

вати неодш знехтоване питання. 

Те, що Винниченко видавав багато своїх кни

жок водночас російською мовою, бу ло найкращим 

доказом його небуденного таланту в умовах нашої 

літератури. Десятка-ми літ не м{)Ігли про такий успіх 

думати наті автори, засуджені на вузеньке :коло 

рідних читачів. Винниченко зумів схопити ІІОДУВИ 

тодішньої рООійської літератури, дарма що від них 

не завсіди дуло озоном. А проте він хотів іти впе

ред, розвиватися, реаrу'вати як ЖИ1Ва людина на су

чacHe життя. Це було незвичайно важи завдання; 

Франко нера,з утікав вtд сучааности до наукових 

дослідів і перекладів із старовинної літератури. На

віть тоді, коли твір Винниченка був тільки новою 

сміливою спробою, що не виправдову'ван сподівань 

на його талант, то і тоді не проходив він непоміт

но - будив слова спротиву чи протесту. 

Величезна більшість наших письменників над

то рано костенї"ла, замикаючись у дуже вузькому 

колі мотивів і думок,- Вmmиченко на.л:ежав до 

тих небуденних, що міг завсіди дати щось нове, не

СПОДЇБане. Шн дуже сміливИІй і дуже незрівноваже

ний письменник. Мало хто з наших чільних авторів 

зазнав TaIt багато як він - :непересічиих успіхів 

і банальних невдач. 



О. ОЛЕСЬ 

І 

Портрети поетів найцікавіші тнм:, що ми, зди

вовані, питавмосебе нераз, Яl\. мало поет подібний 

до того образу, який утворили ми собі під вражін

ням його поезій. Крім буйної колись чуприни, О.лесь 

не мав нічого більше на портреті, що могла б буда 

вимашовати собі наша уя:ва. Хто зустрїВCJI 3 ним 

уперше, міг дивуватись, що так мало "поетично" 

вигляда.в автор ,,3 журбою радість обнялась". Хто 
зустрівся 3 ним удруге, :міг не вийти '3 дива, як :ма

ло цікавить Олеся поозія і :ооя література. ;За тре

тім ра.зом ви могшr вже шукати відповіді на ту за

гадку, що можна rшcaти вірші таксамо, як Жvрден 

говорИІВ прозою, і можна бути соловвм у подобі най-

3ВІІча~інimого горобця, який живе цілий тиждень 

так, як живе дрібноміщанИВ:, що тужить та рветься 

до ресторану під неділю. Вже на прикладі пави 

й жайворонка дала природа наглядний дока.з, що 

краса не мусить іти в парі з голосом, і на rrpик.ладі 

великих КРlЮунь, велИR.ИХ тенорів і навіть ве.ликих 

поетів, що чарівний roлос не мусить іти R парі 3 ве

ликим інтелєктом. 
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О.1есь усе завдячує природі, нічorо культурі. 

Зовсім таксаио, як зверхній вигляд людини не ;зав

сіди проявляє її духові прикмети, - освіта і спосіб 

життя не є передумовою 'mл.анту поета, якому наче 

дитині досить ма.іІОГО струмка або калабані, щоб пус

кати 0061 ЧОВНИRи та будувати замки. 

Широкоплечий, з короткою шиєю, 3 налитим 

ооmrчЧЮІ, обважнілий Олесь, міг би своєю появою 

пО<Яснити нам тільки те, що вжєзнаємо з його дов

roї літературної праці, якто він не піддавався сто

роннім впливам, не сприймав нічого із своеї най

ближчо] атмосфери і всередині залишався майже все 

апгття такий, яким він виявився ,нам своїм дебютом. 

Перший його спів нагадував неодному Гайне. 

MIlIВ Олесь багато з бадьорого, безжурного птаха, 

і його голос не нагадувюв ні мелянхолійних типів 

у любовній ліриці, ні того патріотичного патосу, що 

мав ~T собі чимало з народницьких програмових ма

ніфестів. Шені про кохання чергувалися 3 пеанами 

на. честь революції, що теж ПРИ1Носила весну. не

стямні пориви, рооширювала груди. Від О.лесевих 
строф віяло молодечою бадьорістю, іншою, як у йо

ro попередників, що вірили більш У прихід весни, 
ніж П бачили, і навіть JЮ.JIИ пробували її оспівува

ТИ, то не ма.JIИ в собі досить її оонця, щоб нас за

гріти. Rажемо "не мали досить сонця" з думкою 

про те, що від Самійленка, Франка та Лесі Укра
ШКИ минуло було в нас досить часу, щоб появилась 

у поезії потреба передати настрої, ближчі тодішнім 

суча'СнИJШМ. Спроби галицької нової лірики не мо

!'ЛИ ви~волитись від мелянхолії, що відходила від 
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настроїв активнішою громадянства й поруч ЄНЄРІ'ій

ного, бадьорого тону Франка завсіди вщавались -
KBQ,;l.i, нежитгвздатні. Леся Українка тільки у ста.т

тях деяк.их теоретиків виявляла боовий тип; її боєві 

пок.лики були тільки м'ріями про життвву єнерт'ію, 

її поезія нагадувала жертівIJИ1Й oroнь - призначе

ний не на те, тоб огрівати людей. 

Для тамг0 поета, як Олесь, було в нас вільне, 

ніким н€заняте місце. Можна навіть сказати, що та
:ких вільних місць у кожній літературі в завсіди 

дуже багато, бо їх найбільший успіх мають поети, 

зрозумілі для загалу, з легкою формою, 3 аага,lIЬ

ними reмами, з усіма прикметами т. зв. "вічної мо

лодости": - щирі, наївні, бадьорі, самовпевнені, 

:красномовні, повні віри, надії та любови. 

О, слово рідне! Орле скутий! 

Чужинцям кинуте на сміх! 

Співочи'Й грім бarrькj.в моїх 

Дітьми безпамятно забутий. 

О, слово рідне! Шум дерев, 

Музика зір блакитнооких, 

Шовковий спів степів широкИІХ, 

Дніпра між НИlми левій рев ... 

О, слово! Будь мечем моїм! 

Ні, сонцем в,стань! Вгорі спинисv, 

Осяй мій край і розлетися 

Доща';\lИ судними на,д ним! 

Патріотичний патос вднався тут із не~вичай
ною простотою !ВиCJЮВу. Все це начеб ми вже десь чу

ли від часів ШевчеНRа, але тон був інший, дарма що 
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так багато тих самих слів. Може і термін "тон" 
тут неточний. Rожний поет має свій власний "тон", 
навіть коли він іде 'за дуже поширеними настрмми 

своїх читачів і приймає майже готові технічні здо

бутки своїх попередників. Олесь став ноовичайно 
популярним поо'Юм і на кільканацять літ найкра· 

щим представник.ом на;шої лірики тому, що він 

приняв діві умови, які загал читачів ста;вить завсі

ди до нового поета: не зміняти занадто ПРИ:НЯТИХ 

фQpм віршування Й не давати нових,себто ~reзро

зумілих ідей. 

Негативно завсіди легше сХОпити характери· 

стику поета, ІЮЛИ ЙОГО індивідуальність слабо за

рисована та ще й успіх його зsЯ'занИ'Й і<! надто лег

кими мистецькими з'асобами. Саме ті старі хореї, 

ямби та анапести, від яких утікали модерні поети, 

любо лоскотали в Олесевих строфах вухо пересіч

ного читача, байдужого до пита;ння "ритміки", саме 

ті давно відомі ,,:rnашіоороги", :к.оааки, степ, Дніпро, 

кайдани, еподів ана воля, нові шакалі, вампіри та 

гієни - як боєві епітети на до:к.аз СИJІЬНОro патріо

тичного палу - промовляли я:к.наЙсильніше до чи· 

тачів. Поруч цього плила любовна ліри:к.а таксамо 

нескладна, не менше цупко 'звязана із старим слов

ником, де сонце, мі'сяць, зорі, серце й весна стоюІИ 

на своїх місцях і заводили танок під ритм дуже 

приємної, якоtсь дуже близької, бо рідної мельодїї. 

21 
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ІІ 

Незвичайно важко розяонити, ЩО рішає про 

поетичний талант: який це хист, що творить спо

луки слів з ідеями. Автім у кожному поодиноко:м:у 

випадку можна ствердити, чи матеріял, з якоrо 

поет будує поему, має в собі два елєменти, не мен

ше "матеріяльн:і", себто д<Yl'оркальн:і, ніж за.л:ізо та 
бетон: КОНЕретні оора:аи, які відтворює наша уява, 

наче "відбитки" предметів зверхньоrо світу та інди

відуальні переживання, що творять із тих самих 

слів зовсім нові СПО.ЛУБИ. 

Олесь мав безперечно великий поетичний та

лант; був це хист навіть із мало орmіна.lІЬНИХ обра

зів та нооItЛадної мельодії леrко витворювати "по

етичний настрій": той своєрідний стан піднесення, 

в ЯІЮМу уява читача вміє довкола обра:зів і ме

льодії прост.яrати серпанок, забарвлений власнmш 

почуваннями. Інколи здається, що поетичний та

лант, це тільки хист надавати словам музичний 

ритм, - іншим разом, що це хист прибільшуватл 

Іх вагу в житті, підносити їх до величиІШ симво

лів. RoJШ 'розділяємо тут ці дві речі, то тільки то

му, що в поетів із досить обмеженим репертуаром 

музичним та ідейним часто не можна :навіть rOBO

рити про взаємини слова-образу і ,слова-поняття 

(ідеї). Читаючи Олеся, ми признаємо йому поетич

ний талант більший, ніж йоrо сучасникам-товари

шам від 1907 до 1917 року, а водночас відчуваємо 
неЗВИ'Іайно скромний баrаж йоro уяви та інтелєк-
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'Іу. Ось характеристичний зразок такого таланту 

в його пересічній продукції: 

В дитинстві ще... давно, давно колись, 

ЯвИібіг з хати в день маЙовНЙ ... 
ШYlмі:в травою степ шовковий, 

Сміявся день, пісні лились ... 

Ввесь божий світ сміяв,сь, радів ... 
Раділо сонце, ниви, луки. .. 
І я не виніс щастя,'МУКИ, 

І задзвенми в ,серці звуки, 

І розітнувсь мій перший >спів ... 

Одесь може у двох малих строф'1х повторити 

'Гричі те, що CJВiT усміхався до 'Нього, не ВЖИТИ ні

одного нового епітету, не дати ніодного обра'3~', ІtИ

нути зовсім недоладну фразу "Я не виніо щасТЯ
МУІ\,и", і - зворушити, - з:воруmити 'Гих, що не 

аналі:зують зворушень, і не дати ніодної НО80Ї ДУМ

КИ тим, що у вірші нових думок не шукають. 

Секрет Олесевого таланту і в тому, ЩО він 

рідко виходить поза світ відомих явищ і неск.пад

них почувань. Цим він брав за серце пересі чного 

громадяmmа, коли 3 приводу першої революції спі

вав гимни свободі більш-менше такоомо, ЯК другій 

революції. Йоro революційна лірика не відбивав 
ніодного дійоного гpOMa;ДJCЬKOro настрою, дарма що 

небагато революцій мало такий своврідний харак

тер, як наша. Олесь відгукувався на громадські 

настрої, але не схоплював із них того, що мали ВОНИ 

в собі неповторно-індивідуального, як кожна істо

рична подія даного часу та даноro середовища. 
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ОклИ1\. радощів із ПРИlВоду перемоги або вигук роз
пуки після траrедії мають у ньоro оовсім загальний 
Х8ірактер, і тільки такі слова як Київ, Дніпро, або 

інші назви з роками натяmaюrь на добу та її події. 

Те саме з лірикою. Олесь, співаючи про кохан

ня, має тільки за тло рідний RJPaєвИід, бо 'ВСі його 

ІІОЧУВання такі загальні, якби він писав ІЮезїї для 

закоханоro друта. Не є це кохання ані якої:сь доби, 

ані якихось точно означених людей із усіма їх 

людськими ПРИЕмеrами: темп.ерамеН10М, смаком, 

примхами, переконаннями. Олесь не відріЗНЯ6 жі

нок, ЯЕ індивідуavlьні особи, а має у овоїй уяві 

"ідеал", наче яку статую богині, якій склад:и,,:~ ди

тира?rби. Ніхто з нас не шукав в поезії реа.lIЬНОI'О 
псртрету осіб, між якими йде духовий діяльоr; чим 

більше загальні риси вміє поет надати особі, образ 

ямї мав перед собою, тим легше може ;зблизитися 

до ідеал'у вселюдського поета, який із досвіду CBoв~ 

доби творить типи т. зв. вічні і здіймається до ВРР

шин загальнолюдських проблєм. Одначе на зовсім 

протилежному кінці таких проблєм і таких типів 

стоять ті плоди уя'Ви, що не змальовують ані людей 

СБОEJЇ доби, ані індивідуальних ідей, ані процесу 

складних переживань. 

Характеристичні любовні поезії Олеся розли

ваються в таких "загальних" настроях: 

Одну я любив за веселість, 

Другу я за вроду кохав, 

А третій за соняшнИ!Й усміх 

Квітками дорогу встилав. 



Ти зовсім була не вродлива, 

І завжди, як вечір, сумна ..• 
Чого ж ти з усіх ,моіх милих 

У серці осталась одна? 1 
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На мить здавться - Гайне. БраЕУЄ тільки 

іншої рефЛЕжсії. І чим є рефлєксія в ліриці, .як не 
тою провідною думкою, що перетворює :ввесь на

стрій одним найсильнішим акордом? В Олеся ре
флєкСія не приходить ніR.OЛИ - ЯЕ БJIИ1CК ориrі
нальної думки, ніколи - як іронія або нова мета

фора. Більшости його лірик недоотав ще остан

ньої строфи, яка виправдала б попередні, надала б 

Ім змісту, - інші залишають вражіння недокін

чеН'Ої імпровізації, хоч мають завсіди гладке "за

кінчення" . 
Все ж Олесь р:іщ;:ко R.OЛИ викликає в !Нас про

тест або розчаровує нас своєю ПОВНОЮ невдачею. 

Він тримається своїм здоровим інстинктом тої "зо

лотої 'середини", від .якої почав, коли всім нараз 

сподобався, нікого не ПРИГОЛОМШИВ своєю ориtіналь

ністю й не захопив своєю індивідуальністю. Ко.ли 

часом згадав хто про Г'айне або інпroго ещюпей

ськ:ого поета, то це був тільки Н18.тяк на подібні мо

тиви. СкaJЛЯ MOO'IffiїВ Олеся бу ла дуже обмежена, 
і він не поширив їх ніколи, навіть тоді, коли про

бував перейти на більші поеми. Коли вже конче' 

шукати порівнянь, то :може найскоріше можна б 

іх найти, розкривши збірки Петефія або Кернера. 

ПсИ'Хольоtічно Олесь - досить попшрениit 

У НІаС тип поета. Більші та менші таланти цього 
типу не можуть РОЗ'ВИ8атись через недостачу ВНУ-
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трішпьої дисципліни і через зверхні приqини. Для 

них недоступна природа в безлічі своїх метамор

фоз, далеке від них суспільне життя тому, ЩО воШІ 

надто рано і надто леl'IOO заступили його Еільк.ома 

зага.пьними "символа;ми", і що mtйважІІіше: їх ду

хове життя не мав поживи. Коли майже після 30 
літ від Олесевого виступу схочемо прига;щти собі 

ЙОГО Н3,ЙRращі поезії, то повторявмо ЙОГО "Чари 
ночі": 

Сміються, плачуть еоловї 

І бють піснями В груди: 

,,цілуй, цілуй, цілуй їі, -
ЗнОВ Імолодіcrь не буде!" 

а за ними "Казку HOqi", може навіть оранжерійні 
"Айстри" -- алвtорію, якої ніхто з НЗJC і не силку

вався відгадати. 

О.лесь дав теж кілька драматичних ПОfШ. Ті, 

що залишались простим, безпосереднім настроєм 

мали всі прикмети його недраматичної лірики, та1.і, 

де. він починав виводити якісь СИМВОЛИ - важко 

бу.ТJ.О -схопити настрій, неможливо - провідау дум. 

ку. У сатирі проявив трохи сміливого гумору, .:tЛ6 

була це сатира невисокоro поетичноro рівня. Те, що 
написав неодну прегарну поемку для дітей - до

каз йоro щирого сентименту і нєзвичайної .пегкооти 

віршування. Навіщо переспівуІВаВ "Гаявату", не 

маючи змоги прочитати її в ориtшалі - незроау

міло так само, як і те, що за довгі роки на чужині 

не вивчив ніодної :МОВИ і не поцiк.wвився чужим 

середовищем. Може саме такою ціною плекав він 
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у собі щиру наївність земляка, байдужого до всього 

поза рідними опогада:ми. 

3ате Олесь визначався безпретенсіона.1ьністю 

та скромністю, - прикметами, що щораз більше 

щwають оеред ПОIOOJIїння наших :молодих поетів. 

Навіть тоді, коли він ставав "народнім співцем" -
його патос не мав рис мооіяністичної :м:еrальоманії. 

Олесь збагатив нашу поезію ве.JI'ИКOЮ кількістю гар

них, співних, зворушливих поезій, щО ПЛИJІИ від 

оерця та йшли до оерця - серця щирого та про

стого, вихованого на наРО1Щій тужливій ліриці та 

такій самій молодечій бз.дьорости. Про його Музу 

можна б повторити слова із славного вірша .'Jюі 

Був, що навіть у найрідкіrnиx хвилинах була вона. 

тільки банальним інструментом і що з порожнечі 

її серця вмів він виспівувати свою мрію, наче в;· 

T€P, щО У порожньому лісі дзвенить як (ітара. 



ГРИЦЬІЮ ЧУІІРИІША 

І 

Гайдамацька вдача, невгамовний темперамент, 

- ан&рхіст, патріот, боге'МЮт. ТaJКИй поет, що най

радніше, як усі наші, йде '3а настроєм, мало дбаючи 

про те, чи іншj вже писали вірші. Його МУЗІШ.ал:ьне 
вухо переловило нові ритми '3 росiJйСЬКОї поезії. 

Бо й літературна заслуга ЧупрИ!НRИ записа'І':L бі.:IЬШ

менш так, що він більше, як його попередВlШИ та 

сучасники, звернув увагу на мельодійність вірша. 

Культ чИ'Стої краси, реклямований на ВВЕ'СЬ го.лос 
Вороним, відбився луною у строфах Чупринки. На

родня поезія всіх віків і !Народів !Н1m'ЧИла нас не 

дуже журитись за текст пісень, коли це пісні; ми 

співаємо іх, і мельодія заступає нам зміст: ЇХ зміст 

у ме.льодії. 

Коли цей самозрооумілийпринцип 1JереН('СПl 
до лірmtIf, що жде свого композитора, то треба пе

редовоіУ шукати Б ·ніЙ музики, незалежло віЛ, слів. 

А це не ~feHme важко, як переконати себе, що ми 

повинні шукати ІВ піоні, яку хочемо полюбити, тіль

RИмузиItи й її голосу, вважаючи !Всі слова. друго

рядним явищем. 
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Чупринка бе;з ог.пяду на те, які кінчив школи 
та як доповнював їх самоосвітою - пів-інтелігент, 
що ,відчував потребу мчати на'3ДОГЇн за модерними 

росіЙСhКИМИ поетами. Якби в цій потребі він 'БУ пи
'ПИВся на чиqто формальних рисах поезії і творив 

"музику без слів", себто не хот1в поглиблювати ме
льодійнихстроф щораз глибшими 'словами - ми 

:могли б досі читати його з насолодою, як С.нухавмо 

деЯІШХ не дy~ мудрих циганських романсів. 

Поезія Чупринки ще один приклад, яку ролю 

грав Б поета недостача СИС'reматич:ної освіти та оа

МОltрИТИЦИ'ЗМУ. У наївні настроєві :малюнки вди

раються в ньоro абстрактні терміни, ПІШІерові сим

вали, і він не відчуває ІООмізму, коли нпр. мету жит

тя змальовує як постать добру на сценічну ама

торську виставу, ще й у такій підстрибуватій 

строфі: 
Вся в КУ'Іьочках, вся 'в rірляндах, 
І в тернах, і в пишних квітах, 

Вся в коштовних діЯМlІ'Нтах, 

І в блИlCКУЧИ~ огнецвіrrах 

r. млі горить моя мета 

,І гріховна і 'свята. 

Коли він починав фільософувати на теми бут

тя, терміни із словника чужих олї!в, або публіци

стичної статті тицяє без іВ'аrанн,я в лірику. На

приклад: 

Що таке - переживання? 

Ряд умовин! 

Пісня рання /Про кохання 

Скута ,,"олодом ху:>Товин 

ВоскресР.є 'в цвіті травня 
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ТІльки з цвіт(). ... і проходить; 

Туга. чорна, туга Д8JВня, 

Жар кохання, 

Оповідання. 

Снігом-льодом розхолощrrь. 

Н3іСтрій ллється з такою беаконтро.Лl:-!lOЮ крас

номовністю, наче рим:и з рукава: 

я так легко роЗ'СИпаю 

Без журби 

Що-хвилини 

Всі перлини, 

~'ci скарби; 

Хто ж збере їх, я не знаю, 

Для культурної, живої і святої БОРIJТJ,(jн. 

Перлини розсипані як коріяндолі на карна

валі і - культурна боротьба! 

Кожну хвильку, кожну мить 

Ловить ухо шелест ли-сту, 

Пахну-гь квіти, сад шумить, 

ЯК ме.1/ьодія без змkту. 

Це зветься ,,3міст краси". Інша там поезія 

з проблємою "Звідкіль rеній воду пє1" назнваєть
ся "Тайна rенія". 

:Краса, "істина", свобода, Щ3іСтя, творчість, 

ДУХ, мета, причина - всі ці абстраІі.ТИ Є для Чу

прИiНRИ та:к.им:и простими саМОЗР03умілим:и словами, 

як :квітка, метелик, веселка, дощ, хмарка, чи яка

небудь інша прикраса його вічно пливкого словни-
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:ка, де поруч звичайних рідних слів, стоять хитро

мудрі чужомовні -багатомовні. 

Часто :мавмо вражіння маЛЮIffiів із дитячих 

КНИЖОІ{, де на одній сторінці можна помістити пів 

копи предметів і підписати це все якимсь поваж

ним словом "праця". Дисонанси між заголовками 

поезій ЧУПРИНRи і ЇХ змістом - харак.терпстичні. 

Він полонений тавмною гли6иноюабстрактів: "Май

бутність", "Надх,нення", "Найвищий лозунг", "Твор

чі сльози", .,Муки творчости", "На аванпості", "За

буття", "Звуки тайни", "Цвіт душі", " Ди.ле ма" , 
"lU>нтрасти", "Паралвлі", "Над життям", ,,3міст 
краюи", "Блиски душі" ... Rо,'ІИ читавш такі промо
висті надписи, стоїш немов перед ВОРОТ3JМИ Сезаму, 

а чуєш тільки бренькіт :карузельної музики. 

ІІ 

Не скажемо нічого нового, даремне: мусимо 

повторити думку знавців поезії, що слава Чуприн

ки, як майстра ритму та римув:амня від першої хви

лини сильно пере60рщена. Строфа в 'НЬого не те, 

що не різноманітна, а здебільша дуже нескладна, 

легка тільки назверхнім ефек.том. Рими :надто Ч3.C'fО 

:іаmювані на машинальній черзі дуже близьких між 

собою дієслів, імеННИRів, прикмеТ'НИRЇВ. 

Мабуть найбільший вплив мав НJa нього май

стер легкоовучности - Бальмонт. Порівняння Чу
принки з таким дуже оовіченим і ніжним поетом, 

універсальним знавцем мов і літератур, було б не-



ЗЗ2 

доцільне. Досить узяти найзвичайнішу поезію 

Бальмонта - таку, де дієслівні рими аж перели

ваються, щоб побачити 11 чому його МИСТІЩТіво. 

Только БЬІ встречаться. 

ТOJIько БЬІ ГЛЯДетЬ. 

Молчасердцем петь. 

Вздрогнуть и признаться. 

Вдруг поцеловаться. 

Ближе БЬІТЬ, обняться. 

Сном одним гареть. 

Двум в одно смешаться. 

Без конца сливаться. 

И не разставаться. 

Вместе умереть. 

rfYT у кожному рядку думка, за кожною Д~~M
КОЮ - новий образ. 

Чупринка не Бмієані а-аволодіти строфою, ані 
зосередити настрій на одному почуванню, одній 

думці. 
ЯК -СПЛeJIИСЯ всі мотнви 

В красоті твоїй: 

Там десь бютьс.fl рі-зкі співи, 

Там і квіти, 

Там і CJlьози 

І привіти, 

І погрози, 

Там ;ПРИJIиви і відлнви 
Невмираючих надій. 

Це характеристичний зразок flупрИНROВОГО 

mабльону, шо не розгортається, не скидав з сеоо 

фразеольоtії і з "усіх мотивів" і "різних співів" не 
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llMifJ найти ні одноrо ПРИ!ІІливу ні відПЛИВ;\'. Репер· 
туар йоro тем такий сам, як у Самійленка, Боро

Horo, Олеся, або Карманськоrо: серце зажурене на
роднім ropeM, rимни до єдиної дівчини, па.1І віри, 

промінь надії, ЗіIOOРДИ 3'Невіри. 

Один із настирливих мотивів поетичн:оrо на
строю Чупринки - роздумування на.д влашmм над

хненням. Він залюбки бачить себе у дзеркалі, SII" 
сидить і пише. І ця функція видається йому повною 

небесної rлибини та величі. Тайни творчости хо
дять біля ньоro, мовrуски по леваді. І коли mн 

тільки переходить цю межу української лева:ди, щоб 

перескочити річку, яка IВвижавться йому Летою, 

зустрічається 'із світом банальної паперової .літера

тури. Приємна, стеРJIlllа наївність, з мельодійним: ву

хом стає нестерпною наївністю яеосвіченоrо балаку

на, що мудрув на метафізичні теми, 

3 утіМ цим прирівняйте ви зусилля ЧупрИ!НКи 
З ramщькими поетами ooTaHНЬOro трицятьліття й по

бачите, що й в'ООІИ при усій своїй університетській 

оовіті, не почувають себе краще в цій "европей

ській" цари:ні. Не лише тримаютьсявузьких рямок 

ововрідних тем, але на.віть не 3'Важитreь оо обнову 

поетичної форми. Чу:приІІ'ІШ зробив бодай те, що мir 

схопити оком і вухом із російської ІЮе3ії. На ньому 
повторилось не IВперше 'зата.льно !Відоме явище, що 

.JIerKЇCТЬ вiJpшувати став для дєяItOrО ТИ1ІІу тал8JНТЇВ 

драБИ'Ною швидкої слави і .найближчої дорorи ,на ro
рище. Ще кілька щаблів вище, і маємо - дах клу

ні, себто футуриам. Тоді поет 3Рікавться претенсії 
думати над тим, щО відчуває і що хоче сказати, 
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нехтує порядком слів і їх взаєминами, а хоче конче 

сидіти на даху та кричати; щоб усі могли його чути. 

Ах! rпpавда, перед футурmзмом був іще i!мnpe

сіонізм, символізм, парнас:изм і демть iн.Iшr.x на
прямків і течій, які не мали в нас своїх представ

mпciв. І саме тому деяк.і наші кр:итmtи :навіть у та

Mro ПСИХOJIЬоtічно нескладноro поета, як Чуприн
ка, дошукуються аж кількох напрямків уодночас. 

А тимчасом він лише микав із різних рооійських 

поетів різні настрої, не переходячи mОД'IЮГО силь

Horo впливу. 
3ате він мав впJIИ'В на найМОJl10дше покоління, 

виховане вже в метушні революційної війни: ВОіНо 

навчилось 'від ньoro нamrзувати на один рядок уся

кі слова, що спадали на голову з ТИМ, щоб поли

шити ЇХ зміст rO.ТJ:oвaM читач~в. 



МИКОЛА ФІЛЯНОЬКИЙ 

І 

Після народин "Молодої Музи" у Львові в 
1906. р. збірка Філянськоro, що прийшла 3 Москви, 

була одною з найбільших літературних подій. Оаме 

в ній - вдиній на той час збірці поезій, віднахо

дили чле.ни rypткa, невдоволенorо дотеперішніми 

шляхами нашого письменства - той новий подих, 

ЩО зродився поза вимогами громадської "вЖИТІОО
вости". Так і не довелось нам побачити Філянського 

ніколи, і він тепер увійшов до 'антольоtії, ЛІї. "ви

cлyжeний" ПООТ,взявшися за якусь практичну пра

ЦЮ, необхідну іДля :мріЙlIИКів у добі дуже реальних 

соціяльних обставин. 

у ГаЛИЧИJНі ФіляН'Ський майже досі ,невідомий, 

па НаддніпряШ11,11!Iil від 'Великої революції не :міг 

він із {mооюінтимною лірикою витримати суперниц

тва з :молодшими співцями. 

Говоримо часто про "інтимну" лірику, проти

ставляючи її такій, що не 06межувться до зовс!їм 

особистих 3ІВОрушень, а торкавться ширших громад

ських теМ. Філянський 'Не налетав до "Ї.'НТИмних" 
поетів, зовсі:м нечутких на громадські :мотиви. В йо-



ЗЗ6 

го першій збірці чаmо вертається рефрен туrи З& 
батьківщиною та зтадк.и про славну бувальщину, що 

приваблює його своїм таємничим блиском. 

О, зоре я.сная! 'в чужині ти палаеш 

І в душу СYlмную ти тихо ллеш баI1IЬСЗlМ, 

л,уноюрідною в душі-моТй лунаеш, 

Вітаеш ОКJIиком по р.ідни.м, по ланам. 

І 'я - 'покірний син хвилИJН давно ми.нулих, 

На тихий оклик тв~й без огляду іду, 
І зву останки дум, '8 чужі'мкраю заонулих, 

Розмови ріднОї 'в ЧУЖИJНі серцем жду. 

І в 'ЧЗlCтой ласкавий, як зайде в .серце спомин" 

І встане в розкош~ Україна моя -
На ~вій вечірнЇ1Й ча,с, на 1'вій далекий ГOMЇtН 

Сльозою чистою несу в.ідмову я -

О, світ очей моїх, о серця ясний промінь, 

О, зоре ясная, вечірняя моя ... 

Патріотичне пО'чування передaJНе тут немов 

упів-голос і розлите в картИІНі ІПРИРОДИ так ніжно, 

що увага зосєреджува.ітась більше на сщmвжній, ве

чірній зорі, ніж на символі - тузі за рідним краєм. 

Дивне було те, що в цілій поемі присвяченій красі 

забутої 'нами давlШНИ ("Опить ряд М'огил давно ні

мих"), Філянський дійшов У ОдilЮму м1сці до пате

тичної amострофи, що нагадувала RУ,lJішеві ДОІООри 

зеМЛЯІtaм, а проте загальне вражіння "інтимної лі

рики" .не змЖялось. 

Ми пісні рrдної не зберегли в ооій час, 

На кволий серця жаль звели її до нас, 



Нікчемним окликом вона між нами йде, 

Луни 'вечірньої з собою не веде. 

На кін перенесли ми жарти та кохання, 

Зра:зки ні'кчемнії забутого убрання, 

І раді й досі ми, що є в його базарі 

Горілка, мед, гопак, та сині шар ав ари. 

ЗЗ7 

І в усій поемі, наче над цими сильними 'сло

вами, проносилась іще сильніша луна, в яку заслу

хався поет, задивлений у далину, сприймаючи шум 

ланів раЗ0М із їх переливнимн колірами. 

Вже від першої збірки поезій Філянського ві

ЯJІО якююсь одноманітністю, і друга цю однома:Ніт

нЇость іще збільшила. Поет любувався в кількох обра

аах, що вертались до нього настирливо, немов ті аа

клини, що мають ча,родійну міць. Можна скаsати 

більше: дуже :мало було в цих збірках викінчених, 

добре написаних поозій, і ще менше т31Rих, що ЇХ 

яоно можна було б відокремити. Можна було декля

мувати "ХіВала", ,,1 рідний гай", ще два-три, і легко 
:можна було перем~шати строфи різних поооій, по

чинаючи неощну зсередини. Та важне було головне 

вра.жjIННЯ: поета, що мав уже власнИй тон, загли

бленого в собі, начебайдужоro до чужих голосів, 

дуже вражливого, гордого та самотнього. 

Можна було шукати духових батьків Філян· 

ського В Метmmcького та Щоголева,але не ближ

чих, щодо часу. Са;:ме та хараКТЄРИІСТИЧlНа риса 

ближчої до нас пое3ії, що єднала ФР3JIRа, Самійлен

lta та Лесю YKpaїНRY - соціяльних та звлзаних 
3 ними індивідуальних мотивів, немала нічого спіль-

22 
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ного з Фі;::rянським. У часі його дебюту поети, ЩО, 

вважа.;пr себе за "модерністів", шукали свідомо тем, 

якими могли б відзначити свій "індивідуалізм", 

своє нове розуміння мистецтва. У Філянсь:r~.ого ми 

навіть не відчувадИ, що має вія охоту СRа:зати ЩОСЬ. 

б.lIfжче про свої найближчі ідеали. 

ДJlЯ тих, що живо ціТ,ДВИJlИСЬ питанням: які 

ФОР;\Іальні та "змістові" прикмети мусить мати но

вий поет, приємно було перед КJlижкою ФіЛЯНСЬІЮГО 

ствердити, що ці прикмети незалежні від Ії'ритеріїв 

дуже важних в інших ділянках творчости та ДІоД' 

ської діяльности. Ми мали перед собою людину, ШЄУ 

думада образами і вміла їх передати раЗО~1 із му

зиl\Joю неподібною до того риnrу, що Ного ро:збу" 

джува.JIИ в нашому серці інші наші пости. 

ІІ 

І\о,'lи тепер із історичної перопективи можемо 

.. 1€l'KO назвати ФіJlЯlНСЬКОГО предтечею "неОЮІЯсиків", 

то ЦЮ! 0значенням ми ВI~a3YЄMO тільки на спокіЙ-· 

ну, РСф.'Ієкоійну форму Horo поезії, бо ніякого ін

шого -споріднення '3 ідеалами КJlЯ-СИЧНОЇ поезії в:ШІ 

не мав. .якби ми пробува.;rи передати І{Ї.тІькома за

гаJlЬНИМИ С.'Іовами ЙОГО світовідчування, то мусі.ли б 

спинитись на якійсь досить незясованій ме,JІЯНХОЛії, 

що не має нічого спільного із песимізмом деяких 

веJlИКИХ ромаJНтиків, або відомим смутком нашиr 

різних поетів. 
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МелЯ'нхолія Філ янського надихана якимось 

ПЯНІШМ захопленням людини, що втягує в себе 
якийсь таємний запах життя, захопленням не тому, 

що це життя йде вперед і ва,бить своою силою, а то

му, ЩО воно минав. На чомунебудь зyпmmться по

гляд - 3 усім треба розставатись. Усе, що бачить 
Філянський довкола - нагадує йому тлiJНь помер

лих днів, неповерненних, - з усім він наче мусів би 

прощатися вост3!ннє. І саме в тих хвилннах .поет 

відчував дивну на1СОЛОДУ, якби випивав із життє

вої чаші ОСТаІІІні краплини - найкращі з тих, які за

лишаються на її дні. Його поезії, немов би врива
лись у тarшх хвилинах - без сильнішого акорду, 

без рефлвксії; вони нагадують ЧЄіргув3ШІЯ хвилин 

одноманітних, із власною мельодією, наче тмт Вер

,лєнових кра,плин підчае дощу, коли із тyrи вирина

ють наЙІ~ращі 'спогади. Там поезія нагадує охлялу 

втому, коли минуле, природа та кохан:ня видаються 

трьома різними формами того оамого почуванн:я, -
ПОЧ;\ТВilННЯ: 

ЯК тяжко згаду'вать про яснії зірниці, 

Про світ вечірньої, що довго так не гас! 

Як тяжко згадувать ... ЯК тяжко, як приснить,ся, 
Пори недавньої наві,к минулий час! 

Має Філянський свої трохи передавнені слова 
з ;'fєксикону наших стартих поетів - не завсіди 

рідні, деЯк.і за::::тишені у спадщиіНЇ з рос.ійської мо

ви; має Філянський ової улюблені, за.надто mrpoще
ні рими, яких сучмна критика не хоче вибачити 

ані старшим по етам як "ліценцію", ані дебюташа:м 
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як orpix несвідомости; мав Філянський зшнадто ма
ло сюжетів та ідей, і, приrаJДавши ще неодне засте

реж{'ттня, ми леrко можемо поrодитися, що він поет 

неве,:нrкиЙ. ~a коли шукаємо перед великою рево

люцією між 'Нашими поетами таких, що Н3.Il'&дували б 

нам бодай деякими своїми тонамИ чужих поетів, 

якими ми 'захоплювались, Філянський займав між 

ними одне з перших місць. Не мав він майстерної 

руки :ніодноrо 3 чотирьох великих "Б" тодішньої ро

сійської поезії, але й не НaJСЛідує він тем, ані не 

хапається дев::ник.арських рефЛЄІООі:й, як це нераз 

траплялось Вороному, чи Чупринці. Йоrо своєрідна 
:м:елянхолія, що ма'Є епі.ЕуреЙські нотки, HaraдyE; ча

сом ЖaJНa Мореаса, - два-три акорди, де чути якби 

звук похороmюro дзвону і барви цвітів із запахом 

цвіллі, навівають далекий спомm із деяких поезій 

Едtара По. 
Одноrо дня, може під чаром поеми Блока, за

диви'Вся він У крооу природи Й дав нам свій "Бу
зовий кущ", де всі пянюі важкі пахощі злились із 

свіжими леl'КИ'МИ, і ІООліри, якби прояснились від 

Щ3lС,lІИВОГО поrляду, що :може спочити на літньому, 

не ооiпRьому краевиді: 

... я йшов без напрямку, без дум. 
Але якийсь таемнИ!Й сум, 

Чи то нудьга немов якась 

Мені запала в душу враз. 

Там ясно та'к, весняно, пишно, 

Там фарби грають, як огні, 

Тут саван ЧОРНИ'Й, лист торішній, 

І сумно, наче у труні. 



І вже вернутися на·зад 

Бажав. Дивлюсь - IЮперед 'мене, 

Де велетнів розд.ався ряд, 

Ми'гнуло променем зеленим, 

І зпід хвилястих темиих віт 

УдарИІВ сонця гострИJЙсвіт. 

Уся повнасяйв і фарби й лirrа, 

Мовчанням лісовимповита, 

Полявина в красі ні!мі,й 

Спинила ра,птом погляд мій, 

І ПИ'ШНИ:Й, гордий серед неі, 

Серед полЯ'Вини тієї, 

Усвоій смарагдовій обнові 

Стоїть єдиний кущ ·бузовИіЙ. 
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Ця поема мав неодяе місце, коли пригадують

ся найкращі описи прИроди Мирною. Така багата 
на RОЛЇри та нюанси наша природа дуже мало по

етів надхнула до поем, з ЯlКИХ ішов би запах дерев, 

квітів і повітря такого паморочливою, коли зустрі

ЧЗJ6мось із ними віч-на-віч. І досі природа Bi~ 

послугу нашим П<leтам, наче той мa.tазин театраль

них лаmту1lК!Ш, з яких вони вибирають собі костю· 

ми до ролі, замісць користати з неї Яlt із н8.ЙRращс.го 

видовища - дивитись і слухати. 



СТЕПАН ВАОИЛЬЧЕНRО 

І 

Ще раз ООJ1О, ще раз у романтичному серпан

ку. 3 одного боку, Марко Вовчо:к. із своїми ПРОСТИМИ 
картинами побуту, де. матеріялЬні 3ЛИдні злагідне

нІ ідеаліс'l'ИЧНОЮ вірою у краще завтра, інкD.'ІИ хви

ляста фраза Мирного, то знову щось наче нахи,'! до 

лірики lCоцюбинського серед мальованих мініятур 

Стефаника. 

Васильченко мав свій вла;оний стиль, що каже 

відрізнити його від корифеїв нашої оповідної літе

ратури попередньої доби та сучаJ(}НОЇ,. він робить щи

ре зусилля, щоб зірвати із шабльооюм, а проте все 

l'е, ЩО він написав не відбігав далеко від манври. 

Від манври один крок до шабльону; машвру МОJRла 

мати "вл3!ооу" - C'l1Ворити собі свій стиль і наслі

д;увати його; це неsaпооичений власний табльон. 

Манвра - одна 3 тайн мистецтва малих індивіду
альностей. До таких саме належить Васильченко. 

Його сила у скромних рямках, яв:mm: він обво
дить намічений сюжет; він відчував інстинктовно, 

що краще йому не виходити поза низку накинених 

вражінь. Та як полишати ці вражіння без звнзку1 
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Васильченко відійшов трошки від реалістично-по

бутової школи і зупинився на пів-дорозі до нових 

напрямків; задовольняється засобом для якого не 

треба аж свідомо передумувати письменсь:к.у мето

ду: він за6арвшоє картину кількома поетичними 

,акордами. 

Якщо треба би дати відповідь на запит про еві

ТQlвідчування ВасильчeIНR.а, то здається, треба б йо

го шукати на межі між дрібними спостереженнями 

3 буденщини й замріяною задумою. Може тіЛЬІШ 

'наlпів свідомо Васильче'Н'Ко оминає конкретні натя

ки на. середовище, на характер змальованих осіб, на 
ООНОВУ їх :конфліІпів. А одночаоно він увесь за

люблений у сіро-рожевих тонах; якими підмальовує 

тло, він не вміє бачити інших людей, як тільки 

у двох колірах - у білому та чорному. Там, де тре

ба дати психольоrію дієвих осіб, він воліє перехо

ДИТИ до назверхньоro орнаменту. 

Усе скромне мистецтво Васильченка в його хи

сті розпорошувати поозіюпа дрібні вражіН'Ня, кар

'тини на мініятури та п,лямки. 3ВИЧ'айніо/бсеірвації 

буденщини стають для !НЬого спонукою до лірики. 

'Наче паву:к. у сірому кутку, він тче НИ'І'Ку за нит

МІО, залишаючи між ними Bemmi віконця. 
Йоro ГеірОЇ сірі, дрібні люди, часто дітвора або 

великі дос:мерт.н:і діти з {)ІЧИМа, впялеІШМИ у про

сторінь. Коли 3 ними траІІИТЬСЯ якась нещаслива 

пригода, або попросту вони не спроможНі стати на 

бій 3 обставинами, на них приходить хвилина за

дум:ливої мрії; від цього :менту запаЛЮЄТЬСЯ в них 

'поетична іскра, і все ДОВКО.ла починає горіти свято-



344 

іванс.ь:ким с.яЙ!Вом. Цє тільки одна коротка :мить, ні·· 
еля якої приходить с.Уl1зора проза будєПЩИ'Ни, і ці 

бідні затурК81НЇ створіння :к.ажуть собі ПИIIIRОМ: 

"мрі-ймо" . 
ВасильчеНltO иав дар рообуджувати в нм на-

стрій ДИТЯЧИХ літ. У тій добі ии на.ЙчмтіШIЗ та пай-

легше переходили <від сліз до <'-Міху і від звичайних 

реальІШХ предметів дО КІШОК Саме після плач. v діти 
відчувають :Н8Jйсильпіmе 'ІІотребу вс.міхнутись і 3 бу-

денноУ обс.танови вміють творити мзкові палати та 

чwpівпі :метаморфоои. Небо, оонце, :місяць, зарі, ві-
тредь rpають у цих перемfurах не:мешпу ро:тю, ЛR

дієві особи. Ва;сильченко в:міє від найбудепнішої 

обстанови злинути непримітно до дієвих ооі{) при-

ро,ци 1 'Від 'сOOliЦЯ чи х:мар до нз;Йбуденнішої дії. 
" ... Внaлriльне BЇRНo почало видніти. Дивують-

ся діти, думали - вже ніч, а воою знову дніє. 

,,1 анону синіе небо, а на ньому золоте сонце -
сишre окрі'3Ь гз;рячими, блискучими бризками. По 

шляху біжать жваві стру:мочки - крутяться, під

стрибують, танцюють, весело про щось буркочуть. 

"Пиmа;вться проти сонця гай, увесь у БJIИCКУ

чих крз;плях, як У дoporoмy на:мисті. Густішою сті-· 

ною оплелооя жито, що пOlЧало вже RВітувати -
пустило із себе l1YX свого цвіту. Поміж його стебла
:ми зміяли IВOJl1OШRИ, немов поовітились сині лам

падки. 3а.жар1ли голівRИ горицвіту, загула бджола. 
Високо під :небом КИТJm,нула ча.ЙRa, бmroпула сріб

ним :крилом. 

"БИТИ!М шляхои СКРИПЛЯТЬ вози, .лунав бадьо
рий гомін - люди вертаються 3 базару. 
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"Веселий шлях: з одноro боку дуби - як сті
на, з другого - Л3JВою буйні хліба. 3діймав чоловік 

шапку на возі, милувться божими роокошами. 

"Із квітнИRa од 'землянки вибігають три :ма

.ленькі, обідрані бідні при:мари". 

Ось і манвра Васильченка: на килимі ПРИРО'ДИ 

кілька плям аБО' мух: Іілаптики людського життя га 

кілька пО'рухів маленьких крил. 

ІІ 

Піддаючись настрО'вві ма.леньких оповідань Ва

сильченка, ми питав:мось :мимохіть: у чо:му секрет' 

іх поезії, коли поз'а нею не бачимо виразної і'Ндиві

дуальности автора, і в ній не почував:мО' тамг0' ду' 

.жО'ГО стру:ме:ня, щоб :міг !Нас пірвати'? Половина ЦЬО'-" 

ГО' сек.рету у великій скромности пись:меIlНИIi.a, ЩО; 

не виходить поза :межі двох-т.рьох споотереЖelНь. 

з як,их Сl\ладав сентиментальний обрaJ3<Ж. ВlWиль" 

ченк.о не СТ3іВИТЬ перед нами своіх героїв у плвнері, 

не пробув іх ближче з нами П03lНа'Йомити. Вони са-, 

мі для нього трошечк,и невиразні, трошки замало

поважні, щоб аж підносити іх учин:ки та ду:мк.и. 

АІВТОР ЧIWТО шtгадув нам тих ооромязних селян' 

'Іа дітей Ї'з овоіх оповідань, ЩО' не зважуються ви

С.лО'вити голооно СВОЮ думку уприяві :моокалї'В 

і "старших". Він обривчасто переходить від пів-' 

думки до мовчamtи і тією мо!вч'8JIкою пестить 0000' 

вражене почув.ання. 
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НаЙІ{ращі оповідання Вa,(jильченка ІІрО мрій

ливих, збиточних і чутливих дітей. ЙО'ГО' ГУМQресІЩ 
на БО'лючі національні ПИТ3Jння надиво дискретні, 

коли зважити, щО' наші письменник.и вважають досі 

за ве.лику свО'ю силу висувати наперед і розмазува

ти думки, якими нема причини чюнитись - 'ГаІ\.і 

вони прості та зага.льнО' відО'мі. ЙО'ГО сценічні "ма
люнки" міг би написати хтонебудь, неконче пись

менник; це не театр, де шук,а,вмО' дії та Жlrnих ти

ців. У ее ж 'Вони викінчені, настровні, не ПрИ'НOCSIть 

йому СОРО'МУ ЯК письменникО'ві. 

Коли Васильче!икО' пО'кидав розміри своїх на

ївних зворушливих нарисів і пробув дати ОІІовіДillI

ня із заВЯ3RО'Ю, пе.рипетіями та рО'звязкО'ю, прО'відна 

нитка рветься. Ще важче по~ував він себе там, де 

хО'че дати малюнок. "нового ширшого життя" і при

няти ПО'ЗИТИіmю нову дійсність; тоді йО'гО' манвра 

"опоетизО'вувати" героїв став з,вичайним шабльО'ном. 

Він же нiRо.ли не знав і не хотів знати, як оціню

вати клаптики життя, щО' складались на .людські ра

ДО'щі та траtедії. Ми любили його аа наївну УСМ:i.ш:Itу 

3 мелянхО'лійною хмаринкО'ю, коли він прижмурюв 
О'чі, щоб те, що бачить, видавалось краще, "тюетич

ніше". Це не прижмурене О'КО' МакоВея - ірО'ніста, 

щО' ясно знав, 3 чО'го і чому він глузув, а око ама
тора переле'ШІИХ roaрТИlН, наче 3 вікна ПОЇ3ДУ, коли 
калюжа, обдряпана хатина, обідР3lНа дитина. вида

ються гарні на тлі барвисroї природи. Це іде'a.JIЬПИЙ 

nисьменнив:. для дітвори і молоді, заки вона lIоча.ла 

собі 'ставити питання про взммини діЙСІНО'сти та лі

Tepaтypи. 
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у соввТСЬІШI l{.РИТИЦі ВИ1рину ло пита.ння, чи 

ВасильчеJПЮ - імпресіоніст чи символіст, бож ці 

напрямки Д.1Я марксистів в висловом ціЛОl'О фільо

софічн:оl'O евітогляду. :Коли стилістичні засоби кож, 

ного таланту можна перекласти на гасла якогОСЬ ми

стецького :mшрямку і вслкі оонаки стилю на фільо

софіЧ1Ні ідеї, тоді й Васильченко належить до яко

гось модерного напрямку, але до старого світогляду. 

Та навіщо робити 3 первісноro, неовідомого ре, 
.а.чіста - реаліста у сучааному розyмimri, чи сиино· 

ліста, коли перехід до Васильченк'а від наших ста

рих "побутовців" ле.ГRJIIЙ і простий, як від розтяж

ного, трохи одномамітноro опису до кількох нерво

вих вражінь на вид тої самої картини. ВасИ.lІьченко 

нале.mав до ПОКОЛЇJння, яке, підо впливом чужих 

книжок, ПОЧИJНало ;рооуміти, що все розуміти у КНИЖ

ках це - Н€lIIООТИЧНО. :Коли він з'беріl'ШВ свій вро

джений талант, то тільки там, де він пробував пе

ретворювати ЙОГО на свідому письменську методу, 

що у 99 відоотюах Rjн:чала.сь у наших шroьм€IН'НИ
ків літературою а tllcse. 

Одна а ндЙхара.l{wристичніших рис методи 

Ва.сИЛЬЧЕ'JНка (коли вже конче про методу треба 

Ка3lати) - це потреба під.шукувати поетично-ма

ніжливі прикметники для 3'ВИ'ЧІаЙНИХ іменників. Та 

нерідко Васильченко ауПИ!Ffявться на епітетах за

надто ба,на..lІЬНИХ; восени ніч для нього вітряна, мі

СШІЬ - золотий серп, ХМla;lрИIНRИ - ворухливі, де

рево - заплашше і ШУМ'ЕЄ, лист -сухИй. Так зма

.1ІЬовують дітям світ Кіа3кописці, коли кажуть, що 

ніч бу.ла чорна-чorpні'ська, зате людина, яка жила 
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серед неї - дивна-предивна. Усе лихо в тому, що 

предмети в кавці - символи, й найбуденніші їх ди 

мають "глибший з/міст"; це параболі, алегоричні 

притчі. :Коли б ми хотіли шукати такого символіч

ного 3MkTY У ВасИЛЬЧffiIІШ, ми :не найшли б у ньому 
навіть тої поверхо:вн()ї правди, що не всі вчинки 

.1ІюдеЙ і всесильні впЛИ1ВИ обставин мусять щось 

більше 3іНачити, як те, ЩО вони сплітаються в низ·· 

ку картин. 



СПИРИДОН ЧЕРКАСЕНКО 

І 

Літературні :К;РИТИКИ не вживали досі tрафо

Лl>оІ'іІ як помічноrо засобу длл характеристики 

вдачі автора. Може 3 недовіря до tрафольоtії надто 
ще молодої нау!КИ, може і з іІІедовірл до amторової 

"вд:ачі", я:к;у нера'З кращезал:ишити на боці, щоб 

не псувати собі бе3поооредньоro вражіннл, пoлиmе

Horo його творамИ. Яшби можна читати 'l1ЮРИ в ру
копиоох, то можеa;вroроБе письмо не давало б за

rJIИ16итисл в історію зовсім :ішпих людей ОПИООНИХ 

у книжці, з ЯКИІМИ amтор так час'.ОО не хоче мати 

нічоrо спільною. Та відкидати РУКОПИС автора лк 
документ, можуть тіЛЬКИ ті, яким письмо не :каже 

більше, лк обличчл ЛІ<ЩИНИ; письмо :каже нам про 

пьоrо не менше, 'ніж особиста зустріч. 

Не знаю особисто Чер:касен:ка. Йоrо RiНИЖRИ 
кажуть мені про :ньoro небагато,хоч у 'ІІОО3ілх roвo· 

рив він нераз про те, що любить і ненавидить, у що 

вірить і аа чим тужить. А все ж із цих RНИжок не 

:можн:а витворити собі ХOlЧа б прибли:зноrо поrллду 

про йorо відношення до двох lНaJЙlВажнimиx "ідей" 
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у ГМе.левому рогумінні: - ЖИТТЯ та мистецтва. 

Т,а ось перед вами аавсім авичаЙНИ11 діловий JІИСТ, 

і ви бачите nc'рс,( собою відразу ЛЮДИНУ - система

тичну, 3 нахи.ЛОМ до ІІедантИ'зму, скромну, тиху, за
Еохану в собі, без великого розмаху та ПРОНИІ{ли

Р,ости, -. тип ідrШІЬНОГО УРЯДОВЦЯ, що ніколи Не 
ВТОМИВСЯ би перешюуючи папери, ще й відчував би 

наСО.10ДУ при пиоанні. 
'Гака характеРИСТИІ{а на перший погляд має 

мало спільного 3 хара;ктеристИІ\ОЮ письмеННИІ~а. 

І\оли ж перейдете до книжок. Черкасенка, може на

віть вас здивувати їх різноманітність: поеаії, но

велі, драми - на ВСЯRі теми. 

Ічення придб11В собі Черкасонко як драматурт'. 

Його "ІСазка старого млина", трималася довго на 

афішах наших TeaTpirв і "подобалась". Раніші дві пє

си теж входили до репертуару; коли публИІ\,а витала 

їх ОШlесками, то виручала критику, якій ніятюво 

буао повторяти, ш:о "звичайно, такі пєси в нас 

кончр потрібні, бо вони заповнюють веЛИRУ прога~ 

лину напюго репертуа,ру для ширших верств гро

ма.1янства, тим більше, що вони писані чистою на

родпьою мовою ... ", тощо. Ось вам усім відома "Н:аз
ка старого млина". Хтось із марксіВСЬRИХ К.РИТИІ\ів 

дог,лян.Ув у ній навіть слід доби, коlЛИ до нашогО' 

cє.тra почали доходити ВПЛИВИ капіталї'Стичного ла

ду. А ии, слухаючи ЇЇ, маємо вражіR'НЯ, що вона 

а тої доби, КО,Т/И дО наших каварень почали дохо

дити відгуки романтичної символіки та :народо

.'Jюбні гас.ла. Це пєса 3 тої старої доби - ще в па· 

мяті не дуже старою поко.ління - коли так мало 
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було наших гірничих інжинірів, що героя ШІОИ І{ра-· 

ще було назвати Вагнером, ніж Іваненком, і коли 

так багато було романтично-{;ентиментальної поезії 

у старих млmах, що на кожному Іюлесі к,рутив{;я 

один дідько, а на ІЮЖНО){У шreсі l'у;тяв водяник іа 

руса.ЛІШМИ. Це доба, ІІОЛИ 3 3аходу вітер доносив 

звуки "Пoroнулих дзвонів", які :зливалися 3 мельо

діями нашоl'О степу і ТВОРИЛИ дивну С!Ю.Тfуку наїв

ного символізму 3 наївним реалізмом. Маряна 

3 "І-\:азки старого млина" мав в собі більше 3 "Сер
дешної ОІ\!сани", ніж і:з Га13ПТМНIНОВОЇ р~тса:rrІ\И~ ~fO

тив бідної ді.вчини, звеіІ;еної паничем .- один 3 тих. 

що розбуджував струни ніжних почуваlНЬ ;:І:овгі

довгі рОІШ в нашій літературі. 

Jlеl'ІЮ тепер написати критику на таку пєс~·. 

А проте ЯІ{.би ще 3 десять авторів дало десяток та

ких пвс, наші сцени ма.1JИ би що грати, а п.У6.тгит:я. 

мала би чим зворушувати{)ь. Правда, щО ;,\.JJЯ а:кто

рів цr менше підхожа пвса: крім ро.ТІі Маряни, нема 

в ній матеріялу для цікавої креа.ції. А як страшен

не ваЖІЮ деклямувати вірші про буденні спра,ви, 

навіть пС'редавати цілі фрази, начинені висОІШМИ. 

абстраltТНИМИ с.лова.ми! 

Коли Черкасенко покидав народній побут або 

пробув 3 нього створити пєсу на глибпюм:у ідео.льо

l'ічному підкладі, мотна дивитись тільки на ті сце

ни, щО нагадують побут іс.лухати тіЛЬКИ тих місць. 

що торкаються звичайних буденних спр·ав. КОЮІ він 

переходить на ліричний тон, тоді починаємо тужити 

за якоюнебудь дівю на сцені, хоч би 3 гопаком і го

рілкою. Коли прирівняти "Казку старого м.пюш"· 
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до тaкoro скромного твору, як Риделеве ,,3ачаро

'МНе :коло" - різниця занадто яс:на; Ридель Gпра:вді 

зумів із двох світів: природоого та надприродного 

створити театральне видовище, що хвилює глядача 

конфліктами та інтриtою, і поезія тут доотроєна 

· до дієвих ооіб. 
Сміливу опробу з'робив Чер:касєн:ко своїм "дон 

Хуаном і Рооітою". Наші ДРМl'aтурtи, :крім Лесі 

· ~7':країнки, не в.БаЖУЮТЬСЯ використовувати загально
європейських 'сюжетів, щоб дати нову версію відо

мого мотиву. Черкасенко мало журиться ТИ'ІІом дон

Жуана із психольоtічного боку. Все те, що від 

Тірсо да Моліни до Шова с:кааали процю таю,rничу 

постать, зовсім непотрібне авторові, який попросту 

хоче зма;lІювати одну інтриtу небезпечного GПО:Кус

ника. й дати "цікаву" пєсу. Кажемо "цікаву" із 
становища напюго пересічного глядача, що поба

чивши Дон-Жуана на сцені, не буде томити себе 

питанням: у чому була життооа траtе,дія героя 

еспа:нської .;:rєtенди, і ЩО саме приваблює в ньому 

уяву багатьох мистців~ Вийшовши з театру, похва

лим:о Черкаоонка за сцeпriчни'Й ХИGТ і про всі про

блєми У звязку з Дон-Жуаном механічно забудемо. 

Черкасенко має в рук:опиоі ще неодну пєсу 

(як неодну повість), і хто зна, чи не/Ма між ними 

кращих, ніж ті, що надРУІЮваш;і. Він орудує ЧИ'Стою, 

· літературною мовою, знає її та вмів її плекати, -. 
успіх неодного твору міг би в нього залежати саме 

від чисто технічної зручности: як підійти до сю

""Жету, що відповідав би якнайкраще йоro талантові. 
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Його ШІОи 3 УІ\.раїНСЬROl ІСторії вірні, с.,. 

вісні малюнки, трохи псевдоклясИЧІНОГО стилю, без 

тих нерівних підстрибів, якими хотять здоганяти 

романтичні ДР3JМатичні поеми деякі наші поети за

бріхані патооом. 

Найважче зясу;вати рід такого таланту, дарма 

що він найбільше поширений у великих літерату -
рах. Чер:каоон:ко - оправjЮНій "робітник пера", -
щось посереДНfJ між журналістом і автором. 

Проф. В. Сімович при редагуванні "Україн

ської 3агалыІїї ЕIЩИ1КJIЬопед;ії", пропО'нував був, 

щоб при деяких авторах увести дефініцію "робіт
ник пера", таксамо, як при характеристиці деяких 

авюрm уживати звoporry "пробувaJВ СіВоїх сил ... у" -
поезії, повісти, драмі, тощо. "Робітник пера" не 
пробує своїх сил, а кидає книжки одна за одною 

~ такою силою, якби навантажував ними корабеJrь. 

А проте, коли вказуємО' на рїl3Jницю між ним і пись' 

менmпюм, Ma~::мO' на ДУмці, що книжки - одна річ, 

'ІВОрІІ - друга. 

Rоли візьмемо, нпр., пое3ії, що їх Че<ркасенко 

понаписував дуже бruгато, то від пе.рmих прочига

них сторінок якоїнебудь збірки, пригадуєте СИіМпа

тичного, чOOl:lОro та ПOlВчальноro І1рінченка. Вірші 

Грінченків і Чер:ка.сеІШів нооціНБНИ'Й ск:арб дЛя 

шкільних читанок і настільних "декляматорів", 

коли погодитися з тим, що у віршованій формі ді' 

твора та учні на,йлетше памятають У<JЯR.і поуки про 

;зразкове життя та всякі обовязки. У к.ількох томах 

поезій ЧерК'асенка вражає вас mби-ТО' велика кї,ль
кість 'Іем і навіть деюш різноманітність віршобу' 

23 
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дови, а коли закрива.вте якунебудь його збіРІ{У, не 

Mo.1f~eTe ані піддатись її ПЗJстровві, ані вловити то)'о 

е.rнштрич:н:ого струму, ЩО переходить на вас іноді 

від ()дного дотику дО КНИЖКИ поета. Черкасенко вмів 

однаж.ово легко па.шооати поезію про весну, про Шев
ченка, про шахту, про Галичину, про кохану, про 

війну та Прометея і здавтЬCJI, що найRраще пише 

саме тоді, коли хтось звертається д() нього 3 гото

ВОІО темою і проханням постачити вірш на 03на.че

НИЙ реченець. 

Неодин великий mrcьменни,к творив, наче фа

БРИ1lliИЙ робі'nшк, на означений реченець, за УМОВ

лену плату і Hepas під напором такої сильної по

треби, як заробіток. У нашій літературі ми машю 

досі замало професійних письменників, хочби й не

ве.ликого таланту, що 'Систематично постачають 

книжки й живуть із них, 'задовольняючи смак широ

кої публики - тих усіх аматорів легких повісте й 

J'сяк.ого роду, легких пвс, чи улюблених поезій. 

Черкасенко міг би стати в нас тме таким про

фесійним письменнИІЮМ, що 3ЗJробляв й робить до

бре діло, вкладаючи в руки книжку тим, що не вая

.ли б її ніколи, коли б знали, що це - борони Боже! 

- "чисто ,літературна річ". Кажемо "міг би", -
3 ДУМІЮЮ про вдину переПОНУ-З0ВСім нена,ладнаний 

у нас книгарський збут книжок, що чекав ще фа

хових видавців, які зуміли би виховати читацьку 

пуб.пику. 

Черк.асенко вмів писати часом "добрі", навіть 
"гарні" вірші, - ніжні, бадьорі, сумні, - всі 

гладкі та прозорі, і такі самі ПЄСИ та оповідання. 
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А проте питання про величину чи силу таланту 

можна б і треба б залишити на боці 3 тої принци
пілльної причини, що воно мав глузд тільки тоді, 

коли ми боронимо веJШЧИНИ якогось ПИСЬМeJШИ'Ка 

3 огляду на непризнані в ньому сторінки, незрозу

мілі, знсхтова:ні серед громадської метушні. Робіт

ники пера, що мають перед і зас060ю масу читачів, 

зазнають yшrіхів поо3. лябораторіями критиків. Дві

три пвси Черкасенка дають йому більше право ввій
ти до нашої літератури, ніж нсодному авторові, який 

придбав собі назву "письменник" тільки на підставі 

своїх громадських прикмет. А всеж 3 приводу чи
(~ленних творів Черк.асе:нк.а, найкраще -було би ска

зати "пробував своїх сил", коли цим хочемо 3а3на

чити те трохи вище домагання: щоб -rnip переД3Jвав 
нам щось із духового життя mrcьменника, вводив 

нас у якісь взавмини з життям 3lliВдяки rrpиспіше

ному темпу нашого живчика, що бвться зовсім 

інакше, коли слухаємо письменника із багатим вну

трішнім життям і з поглядом на зовнішній світ. Чер

KaceНRo повторяє всякі національні та громащсыIіi 

ідеа.ли, але всі ті його ясні, прості думки, ВИС.і1()В

лені бездоганною літературною мовою, можна б так

само добре, коли не ясніше, передати у статті, а їх 

"поетична" вартість від цього мало змінилася б. 

Нема двох більших контрастів, як Черкасенко 

і Хвильовий. ДУМЕИ Хвильового - МРЯКОВИіННі, йо
ro мова подекуди ноохайнааж моторошно став, але 
РО3І{,'Рийте якунебудь його сторінку - побачите рі:з· 

ницю. 



МИRОЛАХВИЛЬОВИЙ 

І 

:Можна у явити собі Хвильового на тлі паризь

ІtOЇ богеми, що живе всіма наркотиками, переміню

ючи день у ніч і 'Вночі оспівуючи сонце. Поруч дів
чат і ІНина, міг би бути опій, гamиm, навіть - рево

люція. Революція родить і лікує неврастеніків. Не

врастеніR.И! мають у собі багато жіночооти, тужать 

невпинно за зміною нмтроїв і ждуть небувалих пе

ремін. 

Хвильовий - сильна ін.дивіД1ЗЛьність на тлі 

маси робітників пера, що почали чорнилом погли

блювати революцію, щоб утриматись на її поверхні. 

Він пристЗJВ до цієї р~волюції такса.мо, якби був 

причалив до ЛROfО острову збунтованих моряків. Він 
відчував потребу бунтуватися проти всіх традицій

них форм не тому, що цим формам протиста'Вляв но
вий світогляд, а тому, що любив зміну, рух, роман

тичні мрії. 

Називав він себе романтиком революції у зна· 
чінні того письменника, що любить поезію - все те, 

чим моЖ'На захоплюватись: примху сьоroднішньої 

днини й непередбаченість завтріmньої. І захоплював-
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ся він навіть аtітками та сельбудами, наче передні

ми стежами; того великого походу в :майбутнє, що 

зрівняє Мlшуле з землею, щоб вибудувати на 'Ній 

елєктричні вежі на хвалу Людини. Людина була для 
нього на мент однозначна з Революціонером - вона 

простує нові шляхи вогнем революційних полків 

і вогнем революційних ідей. 
Та хутко, занадто хутко - революційна сучас

ність та її ідеї почали виRлиIta.ти у Хвильового ;ше

важливу усмішку. Сучасність мала в собі занадто 

дореволюційної старови:ни - не змїнялась іВід мо

гутніх гасел, ІООрчиЛ'ась, викривляла;сь, паршивіла. 

Революційні ідеї пахли ,,:к.азьонщиною" та больше

вИ'ЦЬким Raтехизмом. Хвильовий - правовірНИй ко

мунісТ мусів повторювати їх за іншими і пробував 

надати 11,1 дещо романтичного запаху - змішував із 

своїми безпосередніми вражіmrями Ште.ліtента, що 

прагне новИ'Ни, пориву, бодай спонуки до пориву, 

щоб не бачити надто сірої 6удєНЩИ!НИ. 

Коли npовiдmntи больmе.визму почали щораз 

частіше повторювати фра;зу про потребу перегнати 

Европу революційними осягами совєтського будів

ництва, Хвильовий ItИНyоВся на цю "европейську', 

ідею з фанаnmмом неофіта. Він мав виніжнені нер

ви, його інтеліtе.нтсыtи'й ум шук.am вибагливішої 

страви, ніж нацьКОВУВ8іННЯ ма~и літературою. Коли 

літерату,ра мала допомогти оовєтській владі у бо

ротьбі з европейською буржуазією, тоді послідов

ність буцім-то нaRaзувала переміmrrи совєтську, 

тимса:мим і українську літературу, 11 таке знаряддя, 

що :могло б рівнятись на культурному фроRТЇ так-
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само з авропейським:и, як.на воєннім рівняються 

нові системи rapMaT ї- літаків. І Хвильовий узявся 

ДОка3увати факт для всіх ясний - проте досі про

мовчуваний - що та комуністична література, яку 

підтримує держава, та ті її представІІИКИ, що взя

ли у свої рук.и її ідоольоtічний провід, це звичайна 

просвітянщина, "x8.J"lТypa" і чорт зна що... А при
чина цього проста: - літературу можуть 'творити 

таланти, а не писальні наймити. 

І Хвильовий загн3!вся так, що аж захехека.вся. 

поли прийшла черга на критику його творів, ті, 

яких він учора критикував, не мали великих труд

нощів, щоб ДОка3ати, що революції та в.ладі, яку він 

буцім-то звеличує, пускав він за багато їдких колю

чок, і що це його романтичне 3'аХОІІлення нічим не 

різниться від ворожої критики. У цьому була їх чи

ста правда. ХвильовИй - хвилювавоя: доливааз куті 

меду, щоб доказати 'свою вірність "ра,цвладі", і на

падав ще гостріше на "казьонну шпону", щоб до

к;азати, що не боїться її обвИ'Нувачень. Адже "рад

влада" аж надТО сильна, щоб лякатися критики 

письмеmrnків, що ЇЙ служать; ця ж критика пливе 

з найщирішою серця оборонців комуністичної рево· 

люції, таких, .як він - Хвильовий ... 
Може ми не знатимемо ніколи, що думав 

у глибині C'Boro серця автор новелі "Редактор Еарк", 
ІЮЛИ вів боротьбу на два фронти: з геtемонією 
буржуазії в Европі й геІ'емоні6Ю пролєтаріяту в 

українській літературі. Те, що зaлmпиЛОіся з тієї 

його боротьби на папері, вказує ясно, що Хвильо

вий не мав ніяких даних на ідеольоtічноrо й літе-
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ратурного критика і, що крім гомону довкола своої 

особи, не зробив нічого. Метода його полвміки на

скрізь особиста, суто публіцистична, не виявила ве

mпюго знання европейської літератури, ні психо

.льоtП овоїх противників, ні навіть "мар:ксівської 

діялвкти:ки" - необхідноl'O катехизму у такій боль

шевищь:кїй схолястичній дискусії. 

Полвмічні брошури Хвильового, що придбали 

йому більше популярности, ніж його новелі, це тіль

ки коментарі до його психольоtії, хоч і в його нове

лях находимо ту саму духову метушню та те саме 

ідеольоtічне МРЯіКовиння. 

Коли вільно вживати в літературній критиці 

та:к.ого нооясоваІЮГО терміну як "імпресіонізм'\ то 

він відповідав би якнайкраще письменницькій тех

ніці Хвильового. МалЯ'рський напрямок тут ні при 

чому. Можна б однаково легко с:кasати, що Хвильо

вий плвнерИlCТ, поантеліст, сюрреаліст чи футурист, 

:коли шукати анальоtій 3 малярською технікою, до 

речі: - анальоtій найчастіше фальппrвих. Хвильо

вий - і,мпресіоніст тому, що йде за вра.жіннями, не 

пробуючи звднати їх я:к.небудь ниткою рефлв'Ксії або 

КОМ1юзиції. ХвилИ!Нами дав віН ноовідомо зразки "да

даїзму" - тої зовсім невідповідальної забави, що 

вміла на глум 'своїх читачів стати літературним "на

прямком" і дала доступ ДР друку тисячам tрафо

манЇВ. 

Ось клясИ'Чни:й 3ра80К такої романтичної ре
волюційної літературн, - роозявляйте роти 3 дива 

пролвтарі та буржуї: 
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"Мої любі читачі! - простий і зрооумілий 
ЛИСТ. - Я боюсь, що ВИ мою новелу не дочитаєте до 

кінця. Ви в лабетах просвітянеької літератури. І я 

поважа 10. Та RОЖНОМУ свій час. Творити то в тво
рити. Да. Соловей - от як дерева здалек.а пухкі, 

а між дерев білів, а біля дерева 38Jрясніло - еоло

вІ ще не oдnraКOBo співаЮТЬ, прислухайтесь. Ової 

Моцарти, Бетховени, чув і Лисенка - соловя. Пе

респівувати - не творити, МaJI1Пувати. І читач тво
рець, не тільки я, не тільки ми - письменники. 

Я шукаю і ви шук:айте. Спершу від новаторrn - і я 

теж - це нічого: від них, щоб далі можна. А твір 

мій буде цішюм художній - треба продумати, треба 

знати... Ах, зелені мої сни за далеким невимовним. 

Ах, моя молодість - на фабричних ІЮСьолк.ах тебе 

залишив, заБЛУRалась ти ніччю в шахтлрських ог

нях, на степах запорозьких бе3межних". 

Так впглядавокремий уступ у новелі, що має 

оповідати про пролєтwpcького редактора і розсипу

ЄТЬСЯ самими дшресіями: тут акорд, наче початок 

поеми Пр030Ю, там дисонанс, наче R.1JапТИ'R чорнет

ки 3 (а3єтної статті, - попросту обрпвки 3 заПllС
ни:ка пяного поета. Поезія партизанів-анархістів із 
нервами й піднебінням: декадентів. 

ІІ 

Хвильовий належить до пи%менників, що іа 
щироети роблять собі пооу. У тій щирости він так 

:Jагнався, що часом не 3 нав , чи не краще грати ко-
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медію. Атмосфера, в як.іЙ писав Хвильовий, дозво

.;ІЯла все - читач не мав оміливости признатись, 

що не розумів. Читача та інтеліtента формували се

ред революційного хаосу аа 24 години, як ударні ба
таліони, що мали залякувати буржуазну Европу. 

ХВИJІЬОВИЙ хотів одним стрибком "проскочити" в св· 
ропейську моду й за відбивню взяв собі те, шо мав 

під рукою, - російських письмсн.ників. 

Чи пише він щиро, чи тільки хоче підтягнути 

себе на вищий щабель такою безшооаmною сповід -
дю, говорячи про себе 1 

"Я погоджуюсь з тими вельмишановними кри

тиками, що не бачать у моїх творах нічого ОI.)ИІ'і· 

нзльного. Вони мають рацію: весь я в лабетах lIіль

няковщини та інших серwпіонових братів. Мова мо

їх творів незвичайно коотрубата. Окремі вирази бу· 

вають буквально безграмотні". 

Свята правда. Не було часу навчатися мови, 

коли треба було воювати пером за революцію і ко.ли 

ще по державних видавництвах не провірюва.1lИ гра

матичних та мовних Іі'Омилок, а тільR.И - іlео.льо

tічні. 

Хвильовий, "чистий л іРИ к", хотів зобра.
жувати е піч н У красу революції й захехекував

СЯ. ~T ліричний словник проскакували занадто про

заїчні С.лова, в mapkciBCbRo-лвнінські принципи -
єретИЧНі "ухили". йому було байдуже до тамї ре
альної революції, яка виклювалась із больmевиць

кого яйпя - він був би оопівував кожну революцію 

за те, що була бунтом проти суопільних обмежень. 

А тут знову прИ'Йш.lІа влада, знову закони, 3ПОRУ 
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)'Щсципліна - проти яких не вільно було бу,нтува

тись. 

І він бунтувався, обороняючи бодай окрему 

українськ.у літературу, протиставляючи її москов

ській. Обороняв національні права, бо така оборо

на була тоді революційним, протидержавни:~[ ar,TOM. 
Та той украьнський дух, якого шукав Хвильовий 

у нашій бувальщині, щоб надихати ним революцій

ну суча'сність, мав у собі за багато московщини. 

Ненависть Хвильового до московської культури і ту

га за европейською це був - бунт проти Т'йЮ всього, 

3 чого він вийшов, від чого не міг відорватись, до 

чого не міг дійти. 

Сміливkть, 3 якою Хвильовий починав РО3ГОР

тати сюжет, З0всім непередуманий, і ,,6езша6аш~ 

ність" супроти мови та стилю, мали в собі дещо 

3 тих революційних жестів, які заступають нещне ді' 

ло. Він хотів показати московським: письменникам, 

що ПО-УR.раїнськи можна таксамо добре йти tfаймо· 

дернішими вихилясами назустріч новій рево,;тюцїй

ній добі, і в цьому проявив він талант доброго дія

шжтика. Ма;в Х,вильовий влаооий стиль - енергій

ний, примхуватий, образовий, легко переходив' від 

звязких, обривч3!Стихречень до ліричного патосу. 

Можна його не любити, але бути супроти нього бай

дужнм не можна. Навіть там, де він дратує нас своєю 

позою або занадто великою щирістю, що межує 3 са

дизмом: - можна ЙQro слухати на те, щоб зрозумі

ти новий хаооідей іпочувань, із яких діячі та пись

мен.ниRИ пробують виreсати "нову людину". 
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На тему його "ідеольоtічної" підбудови, чи 

надбудови напевне будуть писати багато. Тема по

дібна до КОМПЛ6КСУ Гоroля: вірний державному ре

жимові письменни.к., чи бунтар ~ Цитати 3 творів 
та всякі життєписні дані тут не поможуть. Поети 

завсіди більше нагадували хамелвонів, ніж панцир

них лицарів. 

Хвильовий мав як новеліст ве,шишй талант не 

ставити крапки над "і". Усі його крапки були за ве

ликі - його перо скапувало плямами. Там, де він 

передавав психі:к.у так, як вона проливалась йому 

крізь пальці та кидав поквапні слова, він був най

глибший, найцікавіший. Він був здатний піддава

тись усяким впливам і проти всіх протестувати 

в імя своєї орИТінальности. Його "Повість про са.н:а
торійну З0НУ" я:кОи живцем узята 3 "Двацять од
ного дня неврастенік.а" Мірбо. "Сад тО'ртур", де го
,ловну ролю грав би чекіст - мЇт би стати його 

у любленою темою. Він мучився і любив мучити, не

мов би хотів прояв~ ту силу, якО'ї йому недоста

вал0'. Його твО'ри 'сильніше, ніж інші, висловлюють 
диоонanrси та безглуздя нового житrя та сміливіше, 

ніж інші, шукають йогО' краси там, де людина "ВЧО'

рашньогО' дня" діставала від 'Огиди - судорогів. 

ВажкО' уявити ообі в еврО'пейській літературі 

письменника, який, знаючи так слЗ!бо літературну 

мО'ву, як Хвильовий, 'ї. пиmyчи таким .жарfоН'ом, :міг 

би проявити таІ\.ИЙ поетич:н:и:й порив, таке пачуття 

стилю і мати такий вплив на інших. 



НОВА ДОБА - НОВА ЛІТЕРАТУРА 

І 

3 теперішнього віку ми пережили ледви трети
ну; ця третина, наче самозакохана 36-літня жінка, 

яка повірила у свою першу справжню дозрілу мо· 

лодість і не вірить, що була вже ра.3 молода і що 

матиме ще роки багатіші на досвід. 

Перша ,революція 1905. року збудила надії на 
недалеке національне ВИ'3волення; па'l1ріотично-оо

ціяльна струна брені,JТа тоді на поетових арфах дуже 

сильно. Два;нацять літ пізніше її звук заглушив на. 

мить уоі інші. Від великої реоолюції прориваєтьсн 

цілий хор голосів - таких численних і -гаІШХ СИ.lІЬ· 

них, як ніколи передТИ'М. На;йважніша літературна 

подія, що й досі заважує на всьому ліТе!раl)РНОМ~' 

руху - нова одність літературної мови для всіх на

ших земель. Безпосередня масова з.Устріч rаличан 

із наддніпрянськими земляками мала бі,JIьше ;ша

чіJШЯ, ніж впливи книжок за кількадесят літ. Га

личани переІООНалися, що вони рокауи БЖИВа.,'Ш [-о

сіЙСЬRИХ слів і грішили проти народпьої ск.1Іадні, 

творили :канцелярську :мову, хибно УЯВJІЯЮЧИ собі, 

що втікають від переможного впливу польської 1tIO-



ви. 3ате надцніпрянці. акористали 3 неодного гио

BO'ro HOBoro вис.лО'ву галичан, ВИ'роБЛеІНого при праці 
над абстрактною термінольоriєю. 

Наддніпрянщина, як і в пО'передніх періодах 

ве,lJ.ИКИX зрИlВiв, веде перед кількістю нО'вих талан

тів, величооним 1шдавничим рухом, новими Н3Jпрям

ками та працею над мО'вою. 

Після смерти Франка в Галичині панує приrні

тлива мовчанка. Після війни - літературний рух 

малО' чим різниться від вО'достою тих пєредвоєнних 

років, коли :кілька :книжок :на рік ,відповідало малО'

му гуртк.ові :ГПЮЬМЄННИRів, які 3 великими трудно

щами знахО'дили видавців і читачів. 

Від ч3JCУ, кО'ли на Н3Jддніпрянських землях за

панувала сО'вєтська влада, вся наша л'ітература ді

став нО'ве обличчя. Це єдина в Етропі література та

КО'ГО' багатоміліО'нО'вО'го на;роду, пО'шмa.trOвана наче 

І'еorрафічна :карта, політичними впливами на ворожі 

области. Українська література поза :кО'рдО'нами С. 

С. С. Р. стоїть к.уди далі від літератури у межах С. 

С. С. Р., ніж бельrіЙ'Ська та швайцарсь:ка у фран

цузькій мО'віві;д французьКО'ї 3 духовим осередком 

Парижем аБО' америк.ансь:ка від анrліЙСькО'ї. 

:Критикам, щО' живуть поза межами Совєтсько

ro Союзу незвичайН'О важКО' зрооуміти атмО'сферу, 
серед якої твориться там новий тип літератури. Ця 

нова література надихана ідео.льО'rією ворожО'ю до 

Toro буржуазнО'го світу, 3 я:ким усі ми повязані іде
ями 'та почуваннями. Ми не рооумівмО' сполук, щО' 

дають пО'чин дО' ТJ3O'piв У зО'воім навих соціяльних 

умО'вах і не мО'жемО' їх опрИймати у 'всіх тих части-
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нах, де вони відтворюють боєвий настрій ГРОМtl,Дя

нина, який почуває себе співробітником "нового сві

тового ладу". 

Величезний кількісний зріст УЕраїнськ.их ТРО

рів у Совєтському Союзі мав (')Вою першу причину 

в тому, що тут "письменництво" признавали за са
мостійну професію нар,івні з іншими, а то й j 3 де

якими привілеями. Видавництва з величезними дClJl

жавними допомога,ми, переходячи щораз більше па 

власність держави - могли дати працюcorrням ав

торів і находили збут для міліонових накладів. 

І хоч літературна продукція мала перед собою те 

саме завдання, що вся державна політика -- пропа

І'анду, вое Ж дедалі то ясніше зарисовувалась у ній 

межа між книжками для масового читача Ті1 аlіт

кою й МІЮтецькими творами. Поруч великих поетів, 

появились на Совєтщині проникливі критики - до

брі 3На'Вці европейської літератури, і вони відразу 

приняли високий рівень оцін:к.и: аа передумову вва

жали мистецькі прикмети твору й порівнюва,)fИ 

українські твори 3 анальогічними західньо-европей

СЬІШМИ. Цей підхід посунув наперед давнішу методу 

наРQДНИЦЬК'ОЇ критики, яка недостачу літературних 

прикмет у творі заступала похвалами за його па

тріотичну тооденцію або попросту за звич~йа:у освіт

ньо-виховну роботу. Марксівська метода, прикладе

на до літературних ЯІВИЩ, при "Мій своїй одnобоко

сти поширювала перспективи історичних явищ; аа 

МаРЕСОМ стояв Гerель, соціольогія, економія, і к,ри

ТИЕ нераз мусів робити спробу аналізи понять --
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шуу.дти у поетичних знаках та засобах стилю натя

ків на те, як автор ставИТЬ{;я до реальної дійсности. 

Велике зрозуміння для поезії було одною 

3 наЙбі.jJЬШИХ заСЛУІ' совєтської критики. Оаме 3 гур

та добрих аналітиків і знавців поезії вирос,JIИ гарні 

спроби европеїзувати українську поезію. У кrpaїHcькa 

поезія почала навчатися нових таємниць віршобу

дови та ритміки і 'ІЗ цьому напрямку зр()БИJІа вона 

величезний поступ, за як.им ідуть галицькі поети. 

Два такі зовсім протилежні таланти, як Ти

чина і Рильський указують на охоплену ІПИро~ 

чінь 33JCобів і сюжетів. 3 одного боку маємо лірику, 
де передана ШІНка захопленість національною рево

люцією, де музичність народньої пое3ії зведена до 

зосереджених акордів, де народня символіка тран

спонована на урбаністичні мотиви, де чітко зарисо

вана форма 3аЛИ1ПІає багато простороні для особи

стих недоспіваних почува;нь; 3 другого боку мавмо 
епіку, де всі відгомони великого соціяльного перево

роту - перетворені у задумливий погляд і де вони 

зміцнюють іще спокій людини за.коханої у красі при

роди та в усіх своїх природних насолодах. 

Поезія 3 доби нашої революції, громадянських 

воєн і "зак:ріплюБа'ННЯ революції" за большевицьк.Q

]'0 режіму, перемішала з великою сміливістю - як 

европеЙСЬІ{а в добі романтизму - лірику з епікою, 

громадські мотиви 3 особистими настроями, бунтар

ство 3 любовю для нової буденщини. Подив для так 

званих технічних осягів при соціяльній перебудові 

йшов у парі із захопленням для твердої праці но

вої кляси, що збиралася перебирати владу над сні-
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том _. для пролєтарів. Коли забути повінь віршова' 
ної "халтури", всю принагіднищьку мак~'ЛЯТУРУ 
з гимнами на честь канонізоваІЮЇ ре:волюції та її 

вождів, поклики, що нагадують афіші, а мати на 

увазі справжню поезію, то нас здивує ширина її сю

жетів, різноманітність віршованої форми: Бід поезій 
на R.lІясичні теми в чисто клясичному дусі до вели

ких поом, що віідТВОРЮЮТЬ теМ1ІО модерного міста та 

інтимні химерні настрої поета. У перек.ла.дах і;} ве

лик·их чужинних поетів найдете нюанси орю'Їна.лу, 

Пf}реда'Ні своєрідними засобами, такими доступними 

нашій мові, можете поди:вляти серед них неодин ми

стецький уопіх, ароб.леНИЙ за прикладом великих 

чужинних перекладачів. 

Повість і нове.,'!я порвали різRO з давніми сю. 

,жетами та побутовою манерою. Одні письменники 

ІШДались навмапя па !ВСі актуальні теми, щоб від

значити своє зрооуміння для нових вимог літерату

ри, ВИТВОРЮБаНОЇ наоспіх державним апаратом. лругі 

несмілиоо вплітали до С1Воїх особистих переживань 

L е і t m о t і v про потребу зміцнювати ко}rуністиrІ· 

ний лад і йому служити. Неаалежпо від тенденцій

ного підходу до тоору, техніка оповідання йшла зде

бі.lІьша за модерними зрл;3Ками. Там, де оповідач не, 

вмів дати вo.mi своїй уяві та своїм почуванпям, він 

тримався совісно реалістичної методи - передавав 

бачене і не все псував твір обоВЯ3'ковим "мора.пьним 

сенсом". Добре доглянений і вірно перед:tнИ'Й К.lІап· 

тик життя мав в літературному творі силу вплива

ти на нас неаалежновід того, чи автор додає дО НМ

го сво'і рефлексії; ці рефЛЄRiCЇЇ можуть :зовсім блід-
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Н,УТII перед відтвореною картиною і Н3Jмаганd. тенден

ція твору може затратитись у живому матеріялі. Са

ме цим можна пояснити собі явище, що всупереч 

наЙк.ращіЙ (чи' пак: найгіршій) волі автора, добре 

написаний твір може не пообавляти читача естетич

ного врая~іння. 

Письменники Совєтської Украі!ни дали нам 
'Оповідання, де найбільше використовували М(Yl'иви 

громадянської війни та "мирної", ще .жорстокішої 

боротьби за комунізм на селі й у місті. Повставала 

нова побутова література із зовсім новим словюш.ом 

- створеним так,само машинально, як машина,JJЬНО 

ПО.\ітворювалися ті становища та предмет'И, довко

да яких пообсідма ці.ла армія нових гр'Омадян. По

вість ПОШИ!рИ.lJа сюжети та техніку; появилися в ній 

ч,У',жинні краєвиди та типи, картини м'Одерного мі

ста, море, еК'3отична далечінь з просторами інши

мп, як рідний -степ; вирину.lJИ перспективи майбут

нього, і головно нові .1JIOДП серед 1ЮВоі реальної об

станови і нових ідей. Чи ВИЙПIJIа вже ПOlВість із 

стадії спроб'? Письменники, що 'Одною частиною ду

ші жили ще в пе.редбольше:вищьк'Ому світі, не нахо

дили в цій душі так багато захоплення, щоб вю,ре

сати з нього іскру, яка оовітила б широку к.артину 

необхідну Д.lJя повісти; а писати повість про свої 

внутрішні знемоги ще важче. Пок.оління, виховане 

вже серед н'Овогорежиму, було ще за молоде для 

повісти; п'Овість це здебільmа твір зрілого вік.у. 

Найважче говорити нам ПР'О те:атр, бо ЙОі'О не 
можна оцінювати на підставі лєктури. Ca~{e в театрі 

ЗВор'ОТ до нових .lJітературних ф'Орм познаЧИRС;! най-

24 



370 

СИ,JIЬніше. Український совєтський театр пішов НІ1/: 

експерименти навзаводи з російським, що належигь. 

Дv передових в Европі з погляду вивозу пєс, обста

нови, співпраці MaGOВOfO актора з режисером. CrтpO'

бп ,liати власний оритінальний репертуар із :'армо

нійної опівучасти г.еликих режисерї"в, артисті:=J, МИСТ

ців і композиторів - були найбільшим успіхом, яко-· 
го ми могли сподіватися. А проте такий театр часто

юз залишає творів; вони щезають разом 1З режисе

P(J~i та акторами - нагадують прегарні цирКОВі ви

довища для маси. 3 того нового репеРТУrJ·Р.V не не
реЙ1ІШИ ще пєси на европейські сцени. У Га.;!Ичині'! 

Bi:J; війни не иали ми ніодного драматичз:ого твору 
літературної стійности. 

Величезний вш:rив на рівень усього .JIiTepaTYP
ного руху мусіла мати перекл адна праця ці.JIОГО ра

ду видавництв, що почали видавати f!JРХИТВОРП сві

тової літератури. Літературний рівень iHTCJIireHцiї 

в колишній Росії 'був завсіди дуже високий, завдяки 

свіжим, добірним перекладам, нераз і пQВНОЇ збіршr. 

творів навіть менпшх авторів. Наші письменнmш т8.' 

кандидати на них з молодшого покоління мусі.шf" 

відчути вагу такого контакту 3 чужинною творчістю. 
Хоч ч3Jсто такі переклади виходили зпід руки .шо-· 

дей, що ледви почали вчитись україНСЬІЮЇ мови 

і бралися за таку роботу для заробітку - серед сот" 

ні томів залишалися десятки, зроблені справжпімИ' 

майстрами, і неодин з них -вислідспільної праці 

кількох знавців. 

Поза межами Совєтської України sалишалась. 

тільки ГалиЧИ'На як літературна одитrця,~ Політи:ч-
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на. еміrра.ція дала всього кілька імен; великі евро

пейські осередки проковтнули тих, що там осіли на 

довше; американська не дала, як і раніше, ніодного 

таланту; 3акарпаття ;:rедви пр06ув наслідувати не

редвоєнні вірші. 

Велика й визвольна війна не сприяла обнові 

нового літературного руху в Галичині; те, що вине

сли 3 неї старші та молоді автори, обмежувалось до 

більш-ме-нше вдатних ВО6ІІНИХ пісень та нарисів, пе

реважали спомини. Rоли наші автори почали ре

троспективно відтворюва;ти ясніші моменти герой

ських поривів, вони викидали із себе патріотичну 

лвктуру - неспроможні дати ні могутніх епічних 

Іі.артин, ні ориrінальних типів. Можливо, що твори' 

европеЙСЬІШХ письменників, які випередили їх, при· 

гнічували їх своєю вищістю, а KjHO притьмарило іх 
уяву несамовитими сцена 'МИ з поля бою, багатс'l'ВОМ 

ВОtШНИХ пригод і романтичних геройств. 

Та найпростіше пояснення - для якого най

демо неодин доказ у реальних умовах нашого жит

тя - таке, що велика й визволwавійна, зовсім так

само, як піз'нimа національна програ;на на :міжна

родній арені, спрямували всі ду:мки та почування 

на політичний фронт. Не оживилося від цього гро

мадське житrя, і mreьмeлrство не відчуло ПРИПJшву 

свіжих сил у Галичині; ми не ма'6:МО ні Riлькох ве

ликих талантів, ані кількадео.ятьох :малих. Rоли 

приняти цифру тільки пять :міліонів нашого пасе

.лення в межа.х Польщі, дорахувати до нього всю 

европейську та американську е:м:іtpащію, від ЦИХ 

міліонів відрахусвати :м:ініМ'алЬНИЙ процент інтеліІ'ев:-
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ції, то для самої цієї інтеліtенції ми повинні б ма

ти бодай 150 активних письменників і видавати річ

но 60дай 300 томів белєтристик.и 3 перекладами 

включно. Та в нас число томів і авторів не переви

щає неймовірного малого числа - зо! 

Коли зважити, що від книжок із Совєтської 

України ми відмежовані, 3 політичних причин, ки

та:йським муром, і що наша інтеліtенція 3 політич

них 'Мотивів психічно не сприймає ПОЛЬСЬКОЇ літера

тури - то найдемо одне 3 розяснень, чому 'в нас 

талаJНТИ не родяться, і чому не розвиваються. Кан

дидaT на письменника, який не підтримує звязків 

із літературою, нагадує медика, що не цікавиться 

медициІЮЮ. Факт, що 'Врізних статтях на літера

турні теми появляються в нас щораз чаетіше всякі 

натяки на європейську літера;туру і навіть цитати 

3 европеЙськ.их авторів, З0всім не вказує на справж

ні взаємини із західньо-европеЙськ.ими література

ми. Впливи далекої від нас культури - мовою, 'зви

чаями та своєрідним світовідчувaJННЯ'М, що Є ви

слідом вікової традиції - бувають дуже рідкі і сла-

6енькі. 

Пригадаймо собі злиденні обставини галицької 

інre,ліtенції після війни. Одна частина молодих ЛЮ

дей j"Тратила найкращі роки студій і не мала 3М()ІГИ 

їХ доповнити; друга почала їх у такому чаеі, що не 

могла 3 них користати або їх продовжувати. Гаряч

ка політичних HWCTPOЇB і щораз частіша пригаДR.a, 

що інтеліtентська освіта не дає запоруки за;робіт

ку - втримали ціле покоління .нашої інтеліtенції 

у стадії непочатих і недокінчених студентів. 
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Водночас ішли щораз частіші гасла, що треба 
творити нову, сильну, бовву літературу, яка зриваG 

3 традицівю і ~ciMa ворогами, приопоооблюватися ДQ 
вимог нової великої доби. Саме ці гасла це одна із 
спільн:их ри!С для всівї нашої післявоонної літера

тури у соввтсы\омуy Союзі та поза його КОРДОНIlIМИ. 

Війна та революція не змін:или в НОО старого ІЮТЛЯ

ду, що письменник повинен формувати ідеольоtію, 

чи "світогляд" маси й вести її до Обітовано'і 3емлі. 
Большевиам і націоналізм змінили тільки зміст цьо

го гасла, не змінивши суспільно-політичного підходу 

до літератури. 

3 погляду розвитку літератури, талантів і вар
тости творів байдуже, які ідеї м III В письмеJШИlIt 

укласти у свій твір, коли НaJйважніmим його зав

данням бу.ло ті.льки в к Л а сти ці ідеї. Психольо

l'ічно письменник ув:ажа;в свого читача за учшя, яко-

1'0 мав виховувати, оо пре~тавни:к.а тої сірої маси, 
якій мав р03крИТИ очі на нову велику правду і ве

сти її вперед З'а світлом нової праозди. Та:к.юr робом 

ми далі продовжували п:роовіТЯНСЬRe письменство: 

боові письменни:к,и 3 цього і того боку вірили, що 

їх "вірую" надав творові найбільшу силу та 'вий

НЯТRову В8.ртість. Інтеліtе'ІЩія, що говорила про по

требу виховання маси в новому дусі, сама таких 

Тlюрів не сприймала, не переживала їх; однодумці 

носили в собі гордо те, що ці твори могли їм дати: 

нову ідеО,JIЬоtію. Найдивогляднimою рисою більшо

сти нових творів було те, що а6страктна мова та на

скрізь модерністич:ний стиль робив їх З0всім непри

датними на лвктуру пересічного пів-інтеліtентноro 
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читача, який стмзав обвктом "ідоольоrічного пере

виховання" . 
Боовий тон завдячує наша література від ви

буху війни - вовННИ!М гаслам, пізніше революцій

ним і далі - таким самим політичним. Віра в пере

могу була завсіди :МОГУ'ШІьою спонукою для поетів. 

А проте літературні твори раз-у-раз нездужали на 

публіцистичну водянку, коли популярні патріотич

ні чи революційні гасла були єдиним джерелом над

хнення їх авторів, - єдиною їх духовою основою. 

Наші сучасні :rmcьменники, що хотіли давати 

нові сильні твори, які мали б ВИХОІВувати нове жит

твздатне поколtння - здорове, бадьоре, сміливе -
повинні були раніше сами себе спитати, чи мають 

вони у власній ш~иХ'іці ті елвменти та опромоги, 

з яких повстають сильні ідеї та ідеальні постаті тво

рів. Rоли б шипі письмеННИ'КИ мали більше психо

льоtічної вражли:вости, фільософіЧного хисту, то 

.легко відкрили б у собі ПРИЧИ1НУ· тої :молодечої туги 

за сильною людиною, сильною владою та залізним 

ланцюгом ідей. Вони шукали ІВ літературі того, що 

легше могли б були на'ЙТИ у {шорті, щоденній ру

ханці аоосанаторії для нервово недужих. 

Політичний erвропеЙськ.ИЙ хаос був ЄДИіНою 

школою наших теоретиків-ідеольоtів та боєвих пись

меНIIИ'Itів. У цьому хаосі вони звернули головну ува

гу на те, що повсякчас притягало нефільософічно 

настровного члена маси: на силнні слова, на енер

tійні жести демаtоtів та ди'Ктаторів. Залишаючи на 

боці складне і для критики літератури далеке пи

та.пня: в якому напрямку піде завтрішня політична 
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Европа - досить зазначити, що наша т. зв. боєва 
література бере свою roловну поживу з по"тЛ.тичної 

публіцистики, з того пропагандивноro архіву дикта

ТОРСЬІШХ урядів, де можна найти як у циліндрі 

преСТИДИ1'ітатора все - від революційного mтилвту 

до мирного голуба, крім одного - ЯКОЇСЬ одної твор

чої ідеї. 

Політичні діячі та керманичі держав ОРУДУЮТJ~ 

ідеями для практичних цілей. 3вичайна демаtоtіч

на фраза :к.инена ними у відповідну хвилину, што

нація голосу перед мікрофоном, роблять більше вра

жіння, ніж глибокий виклад ученоro на міжнарод

ньому ROHtpeci про причини кризи. ДИlItтатор, що 

захопив у свої руки владу і спрямовує життя вели

кої держави в зовсім новий бік, це людина із зовсім 

спецілльним хистом панувати над масою, наче 

ПОЛІюводець, що знав, коли кидати заклик до на

(Лупу й ДО відступу. Більшість його думок нагадує 

орієнтаційні зна:к.и на дорогах: "праворуч", "ліво

руч", "обереЖJНО", "звільнити ходи" - знаки зовсім 

непридатні на іншому ситуаційному пляні. Все те, що 

він каже про свою тактику, методи боротьби та ме

ту, до якої прямує, .вартне як ClВітогляд тілько, що 

інтервю тенора про свої успіхи. Хто хотів би обвк
тивно оцінити інтелвктуальну вартість ідей тaкoro 

~,духовоro" провідника, повинен послухати програ

мової промови не свого однодумця, тільки представ

ника ворожоro тaJбoру - вся вічооа пуС'ЮмеЛЬІЦИ'На 

та аКТОРСЬІШ демаtоtія, яка Врая~ав вас у вашогО' 

Bopora, це оаме найбільша суtестивна сила всіх їх, 
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йому подібних - політичних сурмачів і барабан-. 

Щиків. 

Великий поет із пустих велИRИХ слИз і кількох 

ак.торських жестів може зробити поему і теж за

хопити нею масу таксамо, як захоплюв її марш вій

СЬЕОВОЇ орхестри aJбо :промова спорroвoго чемпіона .. 
Але 3 тої цілої маІії слів, не можна добути ані по
гляду 'На світ, ані одної ідеї про те, де нарід повинен 

шукати визволення. У наших диску,сіях над з3!вдан

нями літератури вилізав завсіди те старе шило 

3 мішка шевців, що беруться за кравецтво - су

спілыні діячі ГOlВОРЯТЬ про ЕНИЖКИ потрібні ЇМ ДЛЯ 

пропаганди іх оправи і хотіли би обділити своїми' 

ідеями письмен;ників. Але ж цих ідей не досить 

навіть ДЛЯ них ,самих, бо вони 33дlооичен:і 3 полі
тичних ДИСКJlсій, а не 3 т.ворівмистцїв, учених і фі
льооофів. 

ІІ 

На такому ООМОМУ ріlв'Ні стоїть У нас питання 

відношеНІНЯ нашої літератури до европейської. 

3 европе:йсьROЇ літераljllpИ наші полвмісти вибира
ють ообі довільні прізвища, довільні цитати, та вплі

тають їх до евовї характеристИRИ того найважнішого 

духовО'І'О 'НQПРЯМЕУ, якому ІВОНИ виворожили ЯЕнаЙ·, 

R;раще майбутнє іВ завтрішній Европі. 

В европейській критиці від війни часто аналі

зують питання "европейського духа" та єдність 

европейської культури. Війна дала нагоду народам 

поонайомитися бли~че 3 мовами та країнами с:воїх 
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ворогів, але збільшила взавмне недовіря до спільної 

ку льтурної мети. 

Живемо в добі велИІЮro скептицизму та фана
тичних вірувшнь. Є тепер в Европі фільософи, уче

ні й письменники, що віщують нехибну загибіль 

дотеперішній европейській культурі, інші, що до

бачують животворні 0знаки її відроджеmr.я у зусил

лях примирити дотеперішні ворожі інтереси народів 

і непримиренні дисонанси світоглядів. 

Вже коли ПОВТОРЯEJМО слова "европейська куль

тура" та "нова доба", М'аЕ:МО трумroщі, щоб уявити 
собіоуцільну картину. Вирізуючи 3 ЦЬОГО поняття 
хоч дві великі передові держави, що починають пере

будову ового ладу на З0всім нових основах, зараз 

надавмо "европейській к,ультурі" якийсь новий від

тінок, за який щойно йде бій між різними силами 

не зовсім іще ясно зарисованими. 

Дуже часто нам здавться, що живемо у добі 
кризи, ,,,напереломі" двох великих епох, після подіЙ 

багатих на історичні наслЩк.и, НЗЛ1ередодш великих 

довершень у царині духових ідей і суспільних форм. 

Неодне покоління від ruссирійсь:ко-вавило1ЮЬКОї к.уль

тури аж до війни 3 1914 р., мало теж таке вражін

ня, що вО'но переживав вийняткову духову кризу, 

серед якої 'рО3'13R .. ЛЯТЬСЯ золоті тельці, а 3 них пов
стануть скрижалі із заповідями нової віри. 

Характеристика доби, не тільки сучасної нам, 

але й минулої, змежить чимало від того, чи добу 

характеризувати головно на підставі вірувань маси 

чи поглядів вибраних одиниць. Маса зміняв свої 

вражівJНЯ поволі. Навіть, коли суопільні та побу-
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тові форми від суспільного 'або державного перево

роту змінилися - 'старі ідеї живуть іще довго в но
вих формах. На підставі чого оцінювати ту зміну? 

Вся література в ю"найширшому РОЗУМЇJНні: зали
шені паМЯТІ"И друкованого слова про якусь добу 

це ж твори одиниць, що дають образ подій, згідно 

із особистим поглядом ма них, малюmь обичаї, на

отроіі й бажання сучаCJIИКів крізь щшзму власних 

обичаїв, настроїв і бажань; навіть хронікарі, мему

аристи та і'Сторики, що за найвищий обовязок свого 

життя ВВaJкають реєструвати "сухі", "голі факти", 

добирають ці факти, зоортають на них yвarf й на

низують на одну провідну нит.ку відповідно до своїх 

поглядів: у чому їх вага та я.кИ'Й їх звязо.к із ми

ну лим; головну ролю грає тут критичний хист, що 

вміє відрізнити дійсне від недійсного, загальне від 

випадкового. 

Наш погляд на Яl\.усь добу залежить у великій 

мірі :від довіря до її історика, що його симпатії для 

суспільних змагань і чисто індивідуальних ідеалів 

сходяться із ,нашими. Коли думаємо про таку до

бу - бачимо здебільша у своій уяві ряд її представ

ників - вибрані одиниці, що збирають пороосівані 

ідеї своєї доби, доповняють їх, переrrворюють, па

дають їм новий 'зміст. Є між цими виразНИItaми духа 

якоїсь доби часто такі, що небагато мають спільно

го з її психольotією та ідеалами, бо її випереджуmь, 

боряться з нею, втікають у свій світ ідей з НЕШави

сти до сучасности. 

Важко уявити 'собі духа сучаСІНОЇ доби в фор'мі 
якихось скристалізованих потреб. :Коли й погоди-
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тися, що характеристичною її рисою в потреба змі

нити сучасний стан і шукати тривкіших основ ду

xOBoro й економічного розвитку, то бажання щодо 

шляхів цівїзмі,НИ йдуть у всіх нaнrpямRa..'С від вrри 

в бальсам, що зберігав непО'рушно предків, аж дО' 

RЇ'РИ в ДИJНаміт, що очищув місце !Від румО!Вищ до

теперішньої зігнилО'ї культури. 

3 одноцільністю европейської літератури не кра
ще. Чи до анrлійськОЇ, французькО'ї та німеЦЬІ{Ої 

треба додати теж такі мало відомі у нас як літера

туру італійсьКУ та еспанську і таІОО нерозмежова'не 

поняття як літератури "с:кандmrаБські", подібне до 

поняття літератур "славянських", ЯКО'ГО часто вжи

вають на 3аході, знаючи тільки доривково якусь 

одну славянську літературу'? Чи ми пО'няття евро

пейської літератури пош:и:рювмо на всі ПО'І\.ОліlННЯ 

живих пИ'СЬ'менни:ків, починаючи від ЗО-літніх до 

'Во-літніх'? Чи :вся сучасна европейська література 

мав якісь опільні актуальні питання'? Чи !Вільно нам 

називати европейською літературою тих нечислен

них предстаВНИlКів у різних дерmaвах і країнах, що 

шукають у свО'їх переживаннях та ідеях ооільних 

нитО'к ПО'Р03уміння З О'гляду на сІІільну культурну 

традицію та можливЁсть завтрішньої 3atгр03И злО'за 

Европи'? Чи не добачавмо в TO'rO оамorо письменни

ка, що знав схоплювати настрої сво'го' середовища 

в різних моментах йО'ГО праці, твори зО!ВСім іншО'ro 

типу, характеристичні для різних літературних на

прямків, часом із зовсім новими ідеями, твори, що 

Їх не можm:а 3ІВязати га;рмоніlЙНО 3 творами ЙОРО 

попередньої доби'? 
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Чим ближче будемо зазнайомлюватИ1СЯ '3 літе-

рат,УРОЮ якогось веЛЮЮГ0 народу, тим важче буде

нам сотню ве.ТІИ'КИХ ПJIIсьмеННИЕів даної доби підтяг

ти під одну харак.теРИСТИЕУ. Література шістьох 

найбільших держав і націй і два.нацятьох менших 

відтворює невпинно у оorrнях нових творів найза

гальніші ідеї, типи та настрої рідного сереДОВИ'ІЦа та

всієї доби й найбільше індивідуальні, що не мають, 

а то й свідомО' не хочуть мати нічогО' спільнО'го із 

загальними настроями. Найдете в них і 'сильно 3113е

лича.ні ідеали традиції та рі'3НОЇ реліriйної віри, 

і анархічний прО'тест одиниці проти ненавидного СО'

ціяльнО'гО' ладу, і спокійну віру в силу людського' 

розуму та врод:жене почуття оправедливости, і апо

геозу сліпих інстинктів, збунтованих прО'ти всяких 

нО'рм суопільної та індивідуальної Mopav'Ii. Хочете

мати гармонійно викінчений О'браз цього ,стану' се

ред невпинної метушливої праці відомих уже твО'р

ців і щораз-тО' нових талантів, зазнайоміться ува

жливо 3 ЯКJOюне6у дь добою европейської .літератури 
зперед зо, 60 або 1 оо років; там теж найдете поруч 
традиціона,лістів і революціонерів - клясиків і ро

:мантиків, авторів із сишшим суспільним нерв ом 

і диких самотників, песимістіll3, ЩО' не вірять у по

ступ людства і палких неофітів нової віри, що хо-· 

чуть О'6нorвити світ. 

Більші-сть із на,с, звертаючись до твО'рів евро-, 

пе,ЙСЬКQlї літератури, хотіла б найти в них в>ідповідь 

па сучас.ну кризу, яку відчуваємО' довкО'ла - 3Pas
ки ПОБОЇ моралі та нового здоровогО' МИСТЕЩ'І1Ва. Хто' 

заступить ПО'НЯТТЯ европеЙськ.ої літератури та ку.ль-
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тури кількО'ма прізвищами та кількО'ма явищами, 

той таку відпО!Відь зможе найти боо труднО'щів. Та 

КО,1JИ перейде :кордони дер.жшв, а тО' і звернеться від 

письменників О'ДНОГО' покоління до пО'коління стар

ШО'ГО', почув голоси, що прорвуться дисонансом 

у :найкраще дібраному х·орі. 

Европейський: письмеЮlliК не вирішув сучас

них проблвм так, як це ІВ на;с уявляють ообі люди, 

що хотіли б У лі'Т8'ратурнО'м'у творі найти партійну 

програ;му, за,гально IшщіО'нальну й педа,tш'Їчну .ТJвK

туру. І ніколи великі письменники не вир~шували 

цих проБЛ6М інаі\,ше ,Яl{ ка це дО'зволяв сама психо

льоriя літературного твору, підпорядкованО'го З0всім 

іншwм законам впливу, відпО'відно до свого матерія

лу та засобів. :КОЛи переходите від творів одного ве

ликого письмеНІНи:ка до книжок другого, перед 'Вами 

рО'згортавться зО!Всім ilIО!ВИЙ світ, що часто дуже ма

лощО' мав опільного 3 тим дійсни'м світом, який пі
знавте всіма своїми 'змислами та всіма за'Соба'Ми мо

дерної техніки, починаючи ві'Д часописів аж до лі

''Гаків, кіна та радія. Одні письменники обмежуються 

тим, щО' відтворюють тільки О'ДИ1Н клздІТИК із сучасНО'Ї 

собі дійClIЮСТИ, другі хотять дати тільки перелетне 

вражіння чогось пережитого, байдуже, чи ВО'НО су

голО'сне 3 переживаннями сучасників, треті пробують 
дати однО'цілу візію нового МOIl'ут.ньоro процесу, 

вживаючи побільшального ш:к.ла чи користуючись 

подрібною аналізою, лкби зпідміКірОСКОПУ. 

Нам mлЬІНО БЖИІВ3Л'И т3.ІКОЇ гіперболі, щО' літе

ратура віддзеркалюв життя своої доби. Але в цьому 

випадку в поняття "ЖИТТЯ" вмз;дммо всі мрії та 



382 

фанта.зії одиниць, що доповнюють дійсність, випере

джують свою добу або втікають від неї до власною 

"я" - неПрИМИ'реmюго 3 ре:альнИ'Ми формами обста
вин 'та ідеями, які формують .новий соціяльно-полі

тиЧ/ний лад . 
.кО;ІИ 'взяти покоління письменників бодай 

50-ліТіНіх, то можна буде в їх різних книжках і по-· 
l'.'Іядах найти немов би спільний тон, натяк на те, 

ЯІ{ во'Ни ста.вляться до сучасної доби та культури. 

Вони, як люди, ЩО пережили вже неодну духову 

І{РИ3У, хотіли б примирити "вчорашній" досвід із 
теперішніми змаганнями, підготовити якнайменше 

болючий перехід ві,д теперішности до майбутнього, 

зєднати 'l1ворчий гін, іНСТИі1IR:Г і волю, із світом кри

тичного ро.зуму. Та чи нове поколiJН'ня, що хоче тво

рити історичну главу, чи воно може уважно слу

хати голосів таких ветеранів як Шов, Велс, Гавпт

ман, Гамсун, ПіраJllделльо, Унамуно, Валері, Жід, 

Жі.1ІЬ РомеіН, Манн, Мережковський, ЙОГ3Jннес Єнсен, 

головно ж такш фільософів, як Rроче, Рассель або

RаЙзер.лінt, що ставлять діяtнооу недуги свого ві

ку1 Навіть коли б молоді вміли їх слухати, то може 

були б збе!НТежені занадто великою несмі.ливістю, 

3 якою сучшсні творЦі '3УПИНЯЮТЬСЯ перед великими 

проблемами. Одна безсумнівна опільна риса захід

ньо-европеЙ'ських письменників це та, що вони вва

жають себе передовсім за письмеIIIIИКJiв-мистцїв, ЯКІ 

відтворюють пливкі та зм:і:нливі життеві прояви, 

а не зважуються .на їх однобаРВНУСИНТе3у. Европей
ський пИ'сьме'FIlНИl\. не має претенсій заступати кер

Маінича держави, міністра, П()ІСла, свящеImRa чи ев-
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І'еніка, які му'слть мати ююву відповідь на звернені 
до них запити. Читач для европейського письменни

ка - людина того самого духового рівня, що й він 

с.ам, і він може з нею тіЛЬІШ ділитись почуваннями, 

3ВЯ3аними з різними високими ідеями, що хвилюють 

нас УСЯКІ{}а3 наново, lООЛИ пробуємо їх зясувати. Ев

ропейський ІШСЬМemIИК здебільша зображує, відтво

рює, пеp€дає, а не навчає, проповідує, веде. Хоч він 

має часто міліони читачів, то він бачить їх у своїй 

~rяві не як M<3JCY, якою можна орудувати, оа як мі

ліони різних одиНИ'ЦЬ з індивідуальним світоглядом, 

смаком, тем:пераментом, і кожна з них зокрема є ма

лим llРИЧИНlЮМ до зрозуміння нової доби. 

Киньмо оком на сучасну фільооофіЮ, що має 

:завдання дати нам суцільний образ світу - справж

ній світогляд; вона теж відбивав боротьбу різних 

напрямкі'В, далека від гармООІЇЙJНОЇ синтези. Вели-
чезна маса людей, що 03JMe шукають такої синтези, 
зве.ртаються здебільша до астрольоtiї, опіритизму, 

окультизму, теооофії, антропооофії, або попросту до 

догм якоїсь релігійної віри, щоб не мати сумнівів. 

Міліонова маса, що легко піддавться на:каззм яко

гось одного провідника теж іде за тою самою духовою 

потребою. Діло заступав думання тим, щО не працю-

ють УМОВ0, - не письменникам і фільософам. 

Суча'Сний стан фільооофії натадув 90-ті роки 

lmнyлого століття. Тоді теж незвичайно голосно ста

ВІОТИ питaлmя: де шукати нового пізнання'? Ідеалізм, 

що виступав проти ля60раторійних метод природо

знавства, пригадає, що людина це не тільки один із 

творів ПРИРОДИ, а створіння :3 потребами духової 
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культури та вищої мети. Абсолютистичні напрямки 

відкинуть 06ме:лwнвя психО'льоtічнихта 'історичних 

дослідів, ЯЕі пригадали походже1Н:НЯ "субєктивно

;тюдських" ідей і вернуться дО' p03J'1MY як до джерела 
єдиного6еЗ0ГЛЯДНОГО пізнання, подібно як раціо

наJlі'сти ХУІІ. і ХУІІІ. в. Проти прибільшених до

:магань розуму повстаме інтуїтивний напрямок, що 

BKa,:JI~e на першорядну ролю переживання, "симпатії" 

до ДОСJIіджуваного предмету; фільософ, як мистець, 

мусить відкрити те, що індивідуальне, ориtінальне, 

єдине та неповторне в життєвому процесі. Праtма

тизм зазначить неРОЗРИ1Вні звязки пізнання 3 діяль
ністю; для нього світ - безліч овітоглядів, пра.вди

вість їх виправдовує щойно їх проявжший зміст. Од

ні найдуть тут повну умовність усіх правд, інші 

самоsадовільний абсолют. 

Сама СуlIеречка про завдання та межі мета

фізи:ки розділює фільософів на тілько напрямків, 

кілько може бути світоглядів, створени:х ОРЮ'іналь

ними дослідниками, що передумують відношення лю

дини до світу. ДеяЕі 3 тих овіroглядів вик,:гrючають 
інші, деякі доповнюють нам обра3 світу, вироблений 

на підставі зооадто опрощених абстра:к.тних ідей, 

яким ми не могли надати плястичної живучости. 

І зовсім такоамо як фільософ, що виходить від 

одного простого безпосереднього погляду !На світ, 

в якому єднає він суперечнооти:, - пиоьменнИR 

у свому творі, зупиmrвшись на О,1Щому переживал

ні, передає нам вражін:ня овоорідної гармонії. Не мО'
жемО' від фільософа домагатись наТЯЕів на всі ре

альні предмети, що стоять пооа йоro ідеями. Не мО'-
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жємо Й від письменни:ка домагатись натяків на всі 
абстрактні ідеї, що стоять поза реальними предме

тами, серед яких ·блукав його уява. Вони обидва за

ЛИ'ІІІають :нам свою працю, щоб ми її проДО'ВЖували 

<зусиллям, яЕе відповідатиме нашій ;індивідуальній 

'потребі. 

ІІІ 

ЕвропеЙСЬR:і ropитиюr стверджують У всіх су

часних літературах величезну кількість творів різ

ного духового напрямку, сміливих спроб зірвати із 

передвоєнною опадщиною та таких, щозвязують 

свою творчість з нruЙК.ралцими підставами національ

ної та загалЬІЮ-ооропейської традиції. ці критики, 

зважуючися нера;з на СИІНТезу "нового духа", не за

бувають додruвати застереження, що так.а синтеза 

ск.оріше необхідна спроба здати собі справу 3 твор

чої праці, ніж Юliртина, що охоплює найчільніші 

письменницькі індивідуальности та твори. Серед не

звичайно інтенсивного розвитку европейської літе

ратури, маємо часто вражіння хаосу, зпоза якого не 

видм ні шляхів, ні кра.євщців. Таке вражіння ма.і1И 

еучаcmики ноодної минулої доби, коли хотіли мати 

ясну та просту відповідь на таке CR.J1aдHe питання: 

:ку ди ЙТИ та якій ПРОВЇ(lIjНій зорі довірити майбутнє ~ 

А проте ті, що шукають у літературі того, чим 

вона сама живе і чим може гсщувати інших, відчу

вають тим більше багатс'І1ВО переживань та ідей у 

письмеіННиків, чим ближче з ними познайомились. 

25 
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Французи, як завсіди, так і тепер уміють з ве

JJШtою сміливістю та ясністю вивоДИТИJ конфлікrn 
одиниці із своїм середовшцем, новими обстшзинами, 

із громадянством, і доводити проблвму індивідуаліа

му до крайніх :меж. Письменники старшого поколін

ня такі як Жід, іур:мон, Rльодель, Валврі все ще 

залишаються духовими провідниками, але без шкіл, 

І'РУП, напрямків чи гуртів, супернича:ють із молод

шими СВОЄЮ повною незалежністю, самостійністю та 

самотністю у праці, ідеях та ідеалах. Так са:мо як 

їх, не можна вважати за характеристичних представ

ників нової доби бунтарського Сюареза, безнадій

ного, хоч вічно спраІ'ІНеноговіри Моріяка, напів зне

віре.них то ПОВlНИх кращої віри в европейську куль

туру Жіль Ромена та Дюга.меля, ані повного "еспан

ських" суперечностей Монтерляна. 

Можемо додати до цих мИ'Моходом наведених -
іще двацять нових веЛИ!Кпх імен; ІООжне з !них 

преДСТaJВЛ'яв оroремий світ. Фралщузькі письменники 

висловлюють '3 незвича'Йною силою те, що відчу

вають довколо себе в "атмосфері доби", то знову те, 

ю" реМув на цю атмосферу їх власна вражливість, 

іх жадоба новини, їх потреба духової рівноваги, їх 

неНalВИСТЬ до всьото пересічного, раз уже ,висловле

ного. Таким робом загальні суспільні ідеї 'ЙДУТЬ 

у парі 3 пращею над чисто технічними, наскрізь :ми

cTeцьKиMи ЗaJВданнями. Поезія Валері та проза Жі

роду - два найхарактериотиmrimi ПРИIt.JIвДИ тако! 

праці, де ідеї важко відрізНRТИ від фор:ми. І коли 

3 ОДНОГО боку Пруст ововю мiItроокопійною апалізОЮ' 

перевищив ,,'под:рібність" ТaRJfX аналітиків-стилістів 
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як Стендаль 'і Фльобер, Селін вибухами CBOrO л'і. 
ризму пішов далі, ніж покоління Бльоа та Мірбо; 

Валврі це ціла нова поетика ЗВЛЗ8іна з маreм:атmwю 

та MOВ03HaJВCТВOM, tійом Аполінер - усі еItOпери
менти в шуканні но!вих літературних форм і чужих 

культур. Французи, немов би втомилися досконалі

стю та леrкістю форми і відвічною темою "ко;хш

ня" - починають писати, як славяни, пшроко та 

з дО'вгими ооізодами, - аю' лійці та німці почина

ють писати легко та живо, як фрашцузи. 

В Ат'лії після імперіял'ізму Кіплінrа, соція

,lIізму Шона, гуманітаризму ВеЛ(~а та RaТОJIИIЦЬКОro 

,1Іібералі3му Честертона приходить пORОЛіння, що 

свО'їми ТRорами знову нагадув більще психольоrіч.ні 

студії Мередіта, г. Джеймса та Джооефа КО'нрада, 

ніж широк.і, виразні лінії nисьмеННИRів, які займа

ли супроти веЛИRИX оправ отановище учасНИ'Itів оу

спільнО'ї боротьби. Джойо, Вірджіні'я Вульф, Ка
терина Менофільд, Oomepcet-МО'rем або Гакслвй -
хоч кО'жний 3 вих мав іншу mroьменську~ методу -
воліють нахиллтися над людським серцем із скаль
пелем, ніж промовллти дО' того серця як виховНИ'Itи. 

ж. Роні питався недавно, з~вlШІИЙ, хто міг 

трицять 'років тому сподіватись, що з бритійськоro 

острову ВВійдуть у світ такі книжки, як "ЛюБКО' лв

ді Чатерлвй" або "Криниця carм:отн:ости". 
В італ'ійській літературі ні слЩу тої rapMoHiї, 

яку назверх представляв фamисriооыtий режbr. Від· 

чуваємо в ній недовіря дО' KpaOHOМOBНJI1X фраз, яки
ми захоп.ІЮВали пу6лиRу так довrО' Д' AпymJ;iо та 

Марінетті, і бачимО' у mroь:мemшк.ів поворот до ре-



388 

ального житгя. Та все ж наЙхарак.теристичніші для 

неї такі блудні сини як Па.піні або ООФічі - хаме
лвони, все наново готові здирати чужу маску, якби 

були дієвими особами театру Шранделля або такі 

оutsіdег-и як Цеккі та Бонтемпеллі. 

Еошшr-ські пи-сьменники посунули протест, 

примху, -сарказм, самобичування та погорду для 

реального життя куди дальше, як російські "вічні 

рево.J:lюціонеjш". Іх звязок із расово національною 
традицівю, що став для них предметом поклонів 

і ПРОКJюнів, теж сильніший, як у Достоєвського та 

Толmоro. Та тоді як OpTeta І І'ассет або Д'Оре за

ниті проблвмами е.вропеїзації Еспашії, Унамуно пп

тав себе: чи не слід було б еспанізувати Elвропу. 

а rомез де Ля Оерна дов6дить до наокрізь донкіхот
ської фантазії еспанську погорду для дійсности та 

дОцїльности в-сяких людсыtиx учинків. 

rfi два гасла, які прИйшли до нас з Німеччини 
із двома модними: термінами "Untergang des Abend
landes" та "Die шше Sachlichkeit" відпО!Відають 

у творах німецьких письменників двом дyare харак

теристичним для німців духовим рисам: метафізич

ному нахилові та совісній мікроскопійній праці. 

Старше покоління письменників із Гавптманом. То

масом і ГаЙНІріхом Маннами, Васерманом, Дебліном, 

Верфелем і Дайблвром мало неодну спільну рису 

з тим новим поколінням, яке серед духової метушні 

шукав нОІВИХ ідей та нових метод праці. Щодо ідей 

то у сучасній німецькій літературі мусять нас ди· 

вувати такі 'впливи як Отендаля, Достоввського або 

Жіда; у техніці можемо поДИ'Вляти простоту, яку 
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у 1924 р. Рудольф :кайзер проголошував ЯR. програ
мове домагання. Якнайбільша ПрИ'Стр&Сть перетво

рена у найхолоднішу аналізу - ось програма "но"

вої школи" людей, що після месілністичного во

ЄШIOГО патосу зненавиділи всі красном:овні слова та 

величезні аООтрпкції. R. Едшмід, йозеф Рот, Бруно 
Франк чи 3іскінд - дають твори повні зосередже

ної, спокійної динаміки. 
у всіх европейських література.х находимо 

твори, від якнх віє сумнівами, чи сучасна людина 

зможе дати собі раду із щораз ск.ладнішим: механіз

мом життя, чи зможе витримати і зміцнити вікову 

культурну спадщин~', то знову на.дибувмо твори на

дихані вірою в перемогу розуму, волі та дисциплі

ни. ПисьмеННИRJI найчастіше змальовують моменти 

духової :к.ризи, як оДИ'НИ'Ця розгублена та бенсила 

серед нових умов життя, peatye ка них. СПQIНYкою 
для літературного твору стають оаме ті різні "змі
ни'·, що на одних наводять тах, іНІІІИХ уводять 

у піднесений настрій радощів: в .якій, мовляв, ціка

вій дооі доводиться жити. У творах віддзеркалюються 

пові форми державного ладу, еltOном:ічних обставин, 

звичаїв, моралыниx принципів, нові технічні вина

ходи Tlt наукові ідеї. Якоіне6удь теми сучасlШЙ 

письменнИ'R тільки торкне.ться - бачить перед со

бою зміни, які принесла сама дійсність і наука. Лі

тература кожного нового ПaROління став своєрідною 

~кольоrією, що досліджує відношення нових opta
нізмів до зверхнього світу. Нові фізичні теорії про 

матерію змінили наші погляди про' будову світу, 

космічна фізика та &СТрOlНомія поширила нам його 
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межі, сам час і простір 3а3Н&1ІИ Т8.ШfX перемін, щО 

МИ аатратв:ли змоrу розуміти їх взаємини. Берtоо~ 

АЙШIl'l'8.ЙП, ДЖЇІЮ, ЕмінІ'Топ чи Фройд забарвили 
наш погляд па світ, і :КОЖНИЙ nИСБМ6НJJШlt, який ма.в 

да.ні паrre, щоб вШtOРIroТOвувати здобуТItИ якої

небудь нау:кової ЦIЩ>ини, МQЖЄ показати нам світ 

із тамї неСПОДЇваІЮї сторони, mt6и :ми побачили 

нераз людей і предмети із ооредшnr рухомоro валь

ця карузелі_ 

3па.в:м:о такі твори, що наче на килимі з "Ти
сячі й одної ночі" переносять нас у зовсім новИй, 

казковИй світ. Це не тільки Еа3КИ та фантастичні 

оповідання. Навіть· письМ6R'НИlt-реаліст, що зображує 
подрібно середовище, відоме нам більш-менше 

з іоторії та tооtрафії, може перемінити наші несві

домі мрії Б літaR.И. На звичайні речі, які, як вида

єтыm нам, ми знали вїддamна, неоподїв'ав:о паде по

гляд шroтця; і ось вони бли'Снули якимось відтік

І{ОМ чи .пром:енеом: невидного для нас оонця так, що 

переоунулись, усі перспrктИ'Ви нашого дoreперїш

ньоrо овиду. Переконання та принципи, які з:м:іцнили 

ми віддавна теоріями та дискусія:ми, забарвлюються 

нераз однооо новою краплиною людськоrо досвіду: -
пе nисьменНИIt показав нам конфлікти ЛЮДИНИ з се

редовищем, докорами власної совісти ооо з пеперед

бачеmrми удара:м:и долі. 

ІУ 

чи не ;вражав ltOOlI'.1Юrо з нас вїдz{aвп& ТaRe пре
дивне я.вище, що пата суч~на та вчоpa.mня JIЇтepa.. 
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тура mR :м:а.!І() відтворил.а. живих людейооовї доби, 

суспільmtx подій, дійсних lOOнфлiR.тів У всіх ділян

Бах нашого.житгя'? Не маємо досі повістярів, що 

Rміли б ВИІВодити ТШІИ, які ба.ч:им:о щодня довкола 

се.бе, тзв. гром:адсыtиxІіровїдникїв,' :м:JЮТЦiв., УРЯДОВ~ 

ці:в, священиків, жіНОЦТВО, молодь, сотні тих сірих. 

людей, що складаІОТЬОЯ на пончття "маси", "публи
ки" , партій,орrанішщій, установ, або хоч би сотні 
тих диваків, про яких кожний із нм може опооіда,ти 

roДИна:ми неймові рно-пра.вдиві анекдО'ГИ. Письмен· 

ники наші ВИlXодять занадто часто від а.6стра.ктних 

ідей, від roroвих схем, думаючи, що на!йшли високу 

нащіоналЬІНУ ідею і з неїзиожуть добути БеJIll!lte по
лумя надхнення. Навіть тоді, ltOJIИ вони виходять 
від кільІООХ mJіжих обсервацій і пробують змальо· 

P-j"Вати дієві особи - вони часто в половині своєї 

праці піддаються течії, що несе· іх силоміць до меха

нічної роовязки - до тенденції. 

Коли сучасна українська література не аадо· 

DOЛьпяє наших- духових потреб, - байдуже аа кіль

кість та яItiсть тВоріВ -'- то- головну причину її не

дОстач треба добачати втому, що наші письменникй 

'аанадто легко вибирають собі становища боввих ря

довШtїВ або ItO:мaнДaнтїB. Наша література перед

воєнної дОби, яку роояооюва.1ІИ педаrоІ'И та полі

тичні публіцисти, аaItорiRила серед зa.m.лу погляд. 

що найбільша іі заслуга була в тому, що вона до

дїльно та поо.лідовно працювала на користь lmРОДУ, 

бо прос.вічувала його національно, засівала зерно 

яаціональноro та суспільного "світогляду". І тe:n:ep 
більшість наших nисьмеВЮПtів x<Yl'ЇJIa б служити пе-
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ром на.родові в переконанні.,. що .досить змінити 

тільки загально відомі ідеї вi.D;повідно до нових ВИ" 

Mor, щоб ВИ'ltонати СВ06 'високе завдання. Незвичай· 

на в60ricТb на ідеї та юютецьк.і форми в :в нас на
е.лідком саме дуяw спрощеного, майже провінціяль;.. 

ного погляду на характер літературного твору. 

Минули ті часи, коли писане слово заступало 

в нас усяку іншу фор:м:у національної та суопільної 

праці. Письменник може тепер залишити діячам 

і суспільним керманичам неодне з тих гасел, які 

треба повторяти масі так довго і так ясно, поки ма· 

са не почне їх повторяти. Не думаємо ЗВУЖУвати 
рямок літератури до творів призначених для вибран

ців, до ідей наскрізь індивідуальних, що ЗРОдИлися 

в са.м:ОО'Ників, позба~л{):нихсуоniльного нерну. Нехай 

літературний твір гуде від питань, які виринають 

у кожній товариській розмові, І'азетній статті, при

людній дискусії, але нехай мав в собі той ПОДJJх мн

кретних образів, ЯКі без доказів переконують нас, що 

мистецьк-ий талант різниться від здатности повто

ряти зarальпо відомі думки в формі, яка дуже мало 

різниться від товариської розмови, І'азетної cTam, 
або прилюдної ДИ'Скусії. 

Ніхто не думав домагатися творів' тільки най
вищого мистецького рівня, на зразок творів передо

вих чужинних письменників, бо це значило б не ра

хуватись з дійсними можливостями. Автім архи

твори та І'енії не завсідИ найле·гmе приопішують 

культурний розвиток даної країни, дарма що вони 

залшnаютьо;я найкрaщm.m па:м:ятками її культури. 

Хочемо тільки, щоб таланти, які можуть родитися 
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на нашій землі, таксаМQЯк. наЩt.ійне6удь іншій, чу

жинній, не ниділи, щоб вони не розтрачували СВОЇХ 

сил, коли могли б їх зберегти та розвинути. JIiтepa

турні таланти р03виваються нормально, коли беруть 

на себе 3aJБда,юrя, відповідне до своєї сили. КожIIJdf 

письменник мусить сам відповісти собі на питання:

до чого почував !Бін себе здатним; і хоча свідомість 

меж свого таланту та самокритицизм належать дOt 

найрідших прикмет письменника, то проте він їх 

може заступити бодай одною певністю; певністю, 

чого він uе ЗJнає. Щоб дати літературний твір із ве

ликою суспільною, фільософічною та реv1іtійноlO' 

ідеєю, для того мало таланту, мало поетичної уяви: 

треба мати багато ідей. 

Легкість і сміливість, з якою наші письменни

ки беруться за твори з високmm суспільними ідея

ми, нагадує хоробрість юнаків, що йшли на війну, 

не знаючи, яка це велетенська та пекельна мати

на - горді, що можуть умерти за святу сnpаву~ 

J якстій почувте в нас наївну відповідь, що краще, 
коли письменник. жертвув своїм тала.нто:м: для такої 

великої ідеї, як боротьба за батьківщШІу, ніж вік 

мав би писати твори нікому непотрібні, а то й у та

кий відповідальний час шкідливі. Погляд цей -
дока3 подвійної незрілости: суспільної й літератур-

ної. Поганий діяч, що хоче домзати свій орrапіза

дійний ХИ1СТ новелями або поозіями, поганий пись

меR'НИR, що вмів сказати на·м у кпижк.а:х: тільки те, 

що можна вичитати щодня в часописах, і ПOlЧути 

на засіданнях. Коли хочемо найти у творах нaппrx

письменників якнайбільше життввих питань - гро-
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мад~ыtиx' фільоООфіЧНИХ, реліІ'ійних, зовсім таК

(}з''Мо, як У Тйорах чужmrниx ІІИ!Сьменнmів, то пере

довсім твори lІЗJIIоі літератури мусять суперничати 

13 европеЙськими. Кількох нашИХ співаків, що втри' 

мались lІа чужих веЛИ1КИх сценах і Rількох нa.mих 

малярів, імення яltих стали відоміооред чужинціВ 

швидше, ніж у Н8JC, прищцRЛИ нам, ЯRe вemmе зна

чіmrя мав для таланту чисто технічна підrотова та 

'Вплив творчоro середовища. НЗJIIі письмеННИRИ, під 
rаслам:и націоналізму та Rомуніз:му, часто продов

жують стару доморобну "фільософію" Н8JIIИх діячів 

:з орієнтацією "на власні сили". 
Наша література не знала досі сильних, живо· 

'ТВорних впливів. Той консерватизм, ЯRИЙ зооріr нам 

щасливо народню мову серед маси, що не піддава

лася ворожій культурі,.став для інтелігентів-творців 

щитом: черепахи. Англія, Італія, Франція та Німеч· 
чина обмінювалися впливами, які перероджували 

веодну добу їх літератури, RОЛИ національні дже

Ji)Єла повисихали. Навіть ПООДИіНоRiписьменниRИ 

вносили завсіди фермент до чужих літератур, що 

иаrадував шюлук.у нововідкритих елєментШ. Оооіян, 

Шек.опір, Руссо, (ете, Гегель, Гайне, В. Скотт, Бай

рон, Ніцше, Достоєвський, Уітм:ан, По, Бодлєр :дали 

почин десяткам вeJШltих творів, COТ1l'ям і ТІООЯчам: 

малих, що розбуджували новий фермент. 

Чим більше якась література:мав в оООі талан

'Тів із засно.вк.ами роовИТItу, тим леrmе :може вона 

~приймати сторонні впливи і перетворювати їх на 

-власні орИІ'іиальні твори. 
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НО'ві, ориr'інальні твори кожної літератури 
авязані із своєрідними умовинами життя нарО'ду, 

3атО'ркують загальні проблеми у всіх тих непО'втО'р

них проявах і ПО'дО'6ах, щО' ЇХ вит.ворюв націО'нальне 

ЖИТТЯ. Всі хО'чемо, щоб наша літераТура мала ЯК

найбільше своєрідних, індивідуальних рис, себro, 

щоб була національна. ДехтО' роЗУ'МЇв домагання її 
націО'нальности так, щО' твір пО'винен передО'всім 

ВИС.rювлювати та пошнрювати ідеї боротьби за на

ціональну незалежність та за державність нації. 

І\:оли найдуться такі письменники, щО' зуміють пО'

єднати таке іВисО'ке та важке доматання з прикме

тами мистецькО'гО' твО'ру - ми будемО' ГО'Рді, 60 вони 
'Зроблять ПО'ДВЇЙJНе ділО'. 

А проте боротися за ідеї в літературі, це те са.

ме, ЩО' боротиоя за пошир її досвіду; вр:ажлив'ОСТи, 

інтеліІ'енції, сюжетів. Коли провідна ідея твО'ру не 

рО'дить У автора цілої 'низки інших ідей, О'днознач
них із проблвмамИ', тоді вона не змО'же зродити 

і в нас ТО'ГО ферменту, що потрібнИ1й серцю та м03-

l\.Ові, з якого пО'встав нова синтеза. 3 деякогО' (;'Тано
вища занепад ТВО'Р'ЮГО' таланту можна за,всіди ВЕа

жати за наслідок такО'ГО' процесу, коли mreьмепнm~ 

хоче необмежені перехрестя уяви ЗЗІСтymrrи ~аМИll{ 

l.НТе.1Ш"ТО'М: суворимИ' лініями засновків і виснО'В1'ЇН. 
Мистець не мав змО'ги ДО'казувати Й переконувати: 

'3О'браженіним приклади це індивідуальні пригоди 

()ДИНИЦЬ, баЙДуже: ВИ'ЙНЯТRО'ві чи пересічні - зав

сіди тільки випадкові, залежні від різних причин, 

що тратять у;весь свій глузд, коли хО'чемО' надати ЇМ 

силу загальНО'ГО' закО'ну, Ifp8mила, явв:ща, нО'рми або 
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вказівки. Твір мав, змогу вплИ'ва:rи на нас анаЛІ>О

(іями, що їх не може зба.гнути ніякий tеній творця. 

вп.;шває на нас асоціяціями, звязаним:и 3 нanшми 

індивідуальними переживаннями, аооціяціями не· 

доступнимн нікому іншому крім нас, саме у такій 

формі. Наші письменники занадто наі!Вно нанизу· 

ють свої спостереження на мотузок, що йде від 

тези до наміченого заздалегідь докаау. 3амісць від· 
творювати те, що Щl,чать і переживають, - рішають, 

що вони повинні бачити і що вільно їм переживати. 

у нашій літературі переважають автодидакти та 

дидактики. 

Нашій літературі завжди бракувало ідей тому, 

що всі мали "ідеї". Наші письменники заступа.,'ІИ 

загальними думIUl.МИ та гаслами 0с06исті пережи' 

вання, неспроможні зма.lІювати боротьбу за пооди

нокі моменти свого світогляду. В европейських тво

рах можемо віднайти таких кілька загальних рису 

що відокремлюють письменницьку творчість від ін· 

ших родів писаного слова та від практичної дія.)}ь· 

ности. 

Перша з тих рис: рооуміння nисьмеmпщької 

творчости, ЯЕ свобідного вислову свого "я", 003" 
ОГv1ЯДУ на те, чи воно ПОЕрИВається 3 загально по· 

ширеними ідеями, течіями та змаганнями. Европей' 

ський письменник не гадає вести маси до хана

анської землі; це завдання він залишає іншим апо· 

столам. 

Друга риса: читач для еsропейського письмен

ника - людина того самого духового рівня. ЯЕ мож

на говорити перед рівними собі про високі обовяз-
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ки патріотизму, саможертву, любов до покривдже

них, любов до людства та Бога - немов би про 

нововідкриті правди перед неофітами? Письменник 

може тільки сповідатися з почувань, яЕі народжу

ються від думок про такі вИ'ООкі ідеї, почувань, ЯЕі 

хвилюють нас кожний раз наново, коли пробувмо 

іх зясувати загальни.м:и думмми. 

Третя риса: :&оли берете французьку, ан (.лїй

ську чи німецьку книжку, знавте від її перших 

сторінок - часто вже 3 самого прізвища автора -
до якоro кола читачів він зве,ртавться, який ступінь 

освіти та духової зрілости в першим щаблем досту

пу до даного твору. У творі европейськоro ІІООьмен

RИЕа, навіть друго- та третьорядного, находите те 

найцікавіше, що він бачив, передумав і пережив, 

виведене так, немов би мав перед собою друга, 

з яким не мав досі нагоди поділитися вражіннями 

підчас свовї далекої мандрівки або несподіваної 

трагедіі. 

'Ге, що ми домагаємося від літературних тво

рів ідей, що світили б як маяки, - природне явище. 

TaI~caMO можемо домагатися таких ідей від фІЛІ:.ОСО

фічних і наукових творів. Сучасний фільософ і вче
ний мав би не менші труднощj, коли мусів би від

повісти на питання: в якому напрямку повинен іти 

нарід і людство, які ідеали можуть запевнити РО3-

ВИ'fОІt новій, сильній людині. 

Нема у творчости простих і гладких стежrш, 
що ведуть до загальних ідей, - придатних для всіх. 

Дя творчість - боротьба з праліroм життя, де тре
ба ПРОRладати собі дорогу серед безлічі перехресних 
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ліmr. Нема одної, ОДЇІоцілої та оуцільної літератури; 

наче еR.Oномічна система, як..а дозволяв rромадяна,~ 

одноro народу і різним державам в:им:іmoватн між 

собою ціннощі замкнені у монетах. ЛітераТjра-

різні індивідуальні досвіди непе.ресічних одиниць, 

здсбільша збунтованих проти суопільних охем, що 

хотять звести одиницю до поняття М8іСИ Й масу під

дати машині. Представники европейської літератури 

бунтуються проти стандаризації, нормалізації, со

ціялізації чи шщіоналізації літературної творчости 

в обороні духовоro розвитку oдmmцi. Roли вільно 

rоворити про ідеали західньо-европейської ку .J1Ьтури, 

якої найRрamим виразником став її мистецтво, то 

цей ідеал зв язаний із змarанням, щоб якна'ЙбіJІЬша 

кількість людей моrла якнайповніше проявити свов 

"я" -- найти вислів для найбільше особис'rих своїх 

спонук, бажань, мрій і незаміНних потреб. 

Ідея свободи була й буде одною з найбільше 

жш:ютворних ідей літератури. Rроче вважає її за 

наймоrутніmy ідею історіі. 

А проте і вона, :коли став творчою спонуКОЮ 

це тіJThRИ l.rиТRa Аріядни в лябіринті життя. Над 
твором кожний із нас мусить її сам розплутувати. 

Письменник сам надто часто бачить, що зanЛУТ8JJ 
її в tордійський ВУЗОЛ,а не :може наслідувати 

Александра Великоro, -- клаптика життя мечем не 
розрубавш. Перо -- не меч, і слово -- не діло. 
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ст. 37. Критика мае часто жаль до критиків ... 
АНr'лійський критик М. Робертс у спробі зясувати: 

що таке поезія виходить від погляду, що "Читати ,і писатН" 
вірші це експериментальні функції, а систематична критиrка 
їх раціоналізуе. У критиці як науці нема безог.1lЯДН(}Ї T!t 
ОСТЗ'l10ЧНОЇ правди, і ані поет ані читач не потребують звер
татися до якоїнебудь теорії, навіть вла,сної, щоб вона вя
,зала їх дію. На ЁНшому .місці пише: "Коли Кітс каже: "Те,. 
що Уя:ва схоллюе як Красу мусить бути Правдою", то має 
на думці дві різні речі. Поперше - всякий' твір, який роз-
буджуе гармонійний настрій (відношення до світу) або за
довільну чергу вражінь ма,е таку саму вагу я.к наукова те-, 
орія або ланцюг думок, подруге - ,НЗJйвартісніШі оцінки -
ті" що задовольняють нас уодночас інтелектуально та емо
ціонально". У цій КНИlжц~ маемо спробу поеднати іНДИ-В1і'ду-
альний релятивізм з обекти-внИJМ критеріем. МісЬаеl Roberts: 
"Cirtique of Poetry-. 

Цікаво пр'иріlВНЯТН з цими ПОГЛЯДЗJми дум,ки велИІКОГО> 
зна'Вця лі,рикИІ 'в ,польській літературі О. Ортвіна. Він КЗlЖе:' 

Poemat liryczny, \\'ykwit wZruszen najosobistszych і naj
skrajniej subjektywnych, jest przet\\'orem ulotnej, pierzchliwej, mija
jllcej chwill. Zarazem jednak, jako dzielo sztuki, dochodzi do pelnu 
znaczenia і \vartosci estetycznej \\·tedy dopiero, gdy итіе zapomocll 
srodk6w і metod artystycznych wzniesc si~ ponad t~ znikomosc do
raznej chwili і ponad' zl11iennll, nielrwalll doczesnosc jednostki, gdy
z potocznych, przygodnych і przypadkowych pierwiastk6w czysto .. 
indywidualnego przezycia wysnuwa ісЬ wiekuisty, og61noludzki wll
tek, gdy w wiecznotl'wal~ffi materjale j~zyka uzewn~tr~nia je, przy
gwazdza raz па zawsze і upowszechnia, czynillc je dla wszystkich 
uchwytnemi і zrozumia~emi. 

Sщd wlasciwosciq charakterystycznll liryki jest jej chwiejna< 
r6wno\\'aga, wahadlujllca bezustannie mit;dzy surowym, nieobrobio
пут subjektywizmem osobistego przezycia а absolutnll, od poszcze-· 
g61nej jednostki calkowicie oder\Vanll objektywizacjll jej stan6w
duchowych. 
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•.. Тет si-; bowiem wtasnie dzi~ki swej formie r6zni. wypo, 
wiedzi liryczne od zwyklych zwierzcn, wyznan czy spowiedzi. 
':ze tresc ich odrywa si!; calkowicie od osoby autora і паЬіет zna
czenia samoistnego і niezaleznego od wszelkich z піт zwilizk6w
Utw6r liryczny przeto, jak kazde dzielo sztuki, та sWIi odr-;bnli 
zywotnosc і sWIi wlasnli calko\vitli racj'd bytu sam w sobie і poza 

·sobli піе trzeba mu zadnych punkt6w oparcia w osobie Rutora. 
:Znaczenie zas jego, estetyczna wartosc і pi!;kno піе zalezli bynaj
mniej od tego, czy і о і!е nadaje si!; оп sklidinlid па dokument 

'psychologiczny czy biograficzny. Ostap Ortwin "Pr6by przekroj6\\··. 

'ст. 59. М. 3epOlВ присвятив дв,і глибоко продума,ні 
,студЬ'і ... 

у своїй КНИІЖці "Від Куліша до ВИННИlЧенка", див. 
"БібліОфафШ". 

До РО3дlLлу "Напрямки та Н8Іпрямні" можна було вико, 
риста,ти чимало праць у різних мовах, але не найшли ми 
ніодної, що ДЗІВа.ла б огляд усіх літературних напрямків. 
Після великої студії Браидеса: "Головні течІї ХІХ. віку", 'Н'і· 
хто не дав такої С8lМОЇ для нового століття. Не знаємо теж 
<синтетИlчної 'спроби, що зя'сову,ва:ла б головні .л:ітера'туРні 
нз'прямки з фільософ~чного становища - ,на підставі апалiJЗи 
'понять, якИ!Ми ВОНИ 'користують,ся, 

ст. 104. Книжок на тему романтизму появилося 3 при· 
волу його недавніх сотих РОКОВИ'Н сила· CI!'.'leHH а. У даній 
'Хllилині ма'ємо перед очима такі: Етіlе Deschanel "Roman
tisme des Classiques·, Pierre Moreau "Classicisme des Romanti
ques", Rene Bray "La formation de lа Doctrine classique еп France", 
Louis Reynaud "La crise de notre litterature". 

Книжка Рено дає не тільки аналізу літератури МИlНУ' 
.лих епох, але звя'зує питання да'вН'іх НЗ:ПРЯМ'ків із суча'СНИМИ 
''Іечіями. 

ст. 106. Один анrліlЙСЬКИЙ критик ... - а саме: Olwen 
Ward СатрЬеll у студії: "Shelley and the Unromantics". 

ст. 226. І з кожним днем .'liTepaTypHi критики ... 
Овсяніко·КуліковськИЙ зазначує у Чехова його СУ· 

'часність кажучи, що в нього "сама действительность, пере· 
раБОТaJНная художест,венныM ОПЬІТОМ, ·ВЬІДает тайну тоски 
'человtческой, где из сеРЬІХ красок, из ТУСКЛЬІХ ТОПОВ ЗІІ· 
'Худалой ЖІІ!ЗН'И слага·ется потрясающая - смело скажу·
м У з ЬІ к а л ь 'Н а я картина душевныx томлений и ,.беЗКРbl· 
.ЛblХ желаний", которыя та'к характер·нЬІ для совремеllиаго 
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человечества итак НУЖНЬІ и целебнЬІ для всех нас, боль
ныx детей выдоровли'вающагоo века". Д. Н. Овсянико-Кули
коВ'ский .,СобранИ!е сочинений", т. УІ. 

ст. 293. ЯК це стверднв одИ'Н із його НЗlЙПРОНИl/uшві
шУ.'х крити'ків ... 

Ф. де СЗ'Нктіс у студіі "Шопеигауер і Лєопарді", 
Francesco de Sanctis "Saggi critici", том У. 

ст. 314. Фільософilя не суперечить у нього ДІІ •.• 
"Мабуть Н'ЗlйвесеЛFШ'ИіМ з ЗВД8'НіНЯм, яке СТЗJВlfла собі лі

тературна IGритика, і безсумніву НЗ!Й1Необхіднішою части
ною драматичноІ критики було РО3CJ1щжувЗ!ТИ кожну пєсу, 
В театрі чи підчЗіС JІЄКТУРИ, питаЮЧIІІСЬ: "Де 'саме відбува
ється перипетія?" і після цього переходити до студії ці.лоі 
будови пєси". 

Gilbert Norwood: "Euripides and Bernard Shaw". 

!:т. 340. ЧотИ'j)И' великr "Б" новітньої російСЬКОї поезіі: 
Бальмонт, Брюсов, Блок і БєлИ'Й. 

ст. 327 •.•. СЛова із слЗ/ВН'ого В'ірша Люі Бує: 
Ти n'as jamais ete dans tes jours les plus rares 
Qu'un banal instrument sous топ archet vainqueur 
Et сотте ип air qui sonne аи bois стеих des guitares, 
J'ai fait chanter топ reve аи vide de ton coeur. 

Louis Bouilhet "А ипе femme". 

Ти - тільки скрипка та, що я мель.одій чари 
СМИЧКОМ звитяжницьки:м пробуджую у ній. 
Як ні~нИ!Й спів дзвенить в порожняві гітари, 
Спі,ва мов душа ІВ твоїй душі пу стій. 

(Перекл. М. Риль'ського). 

!:т. 393. Кожний пИ!сьменник мусить СЗім відповісти 
собі на питання ... 

"Folgendes sind allgemeingiiltige Grundgesetze der schriftstel
lerischen Mitteilung: 1) тап muss etwas haben, was mi~geteilt 
werden soll, 2) man muss jemanden haben, dem man's mitteilen darf, 
3) man muss es wirklich mitteilen, mit ihm teilen konnen, nicht 
bloss sich aussern, аllеіп, sonst ware es treffender, zu schweigen". 
Friedrich Schlegel "Fragmenten und Ideen". 

Нова доба - нова література. 

у книжці, якою завершив свою ДОВГОJrїТНЮ працю 
НЗlйбільший сучаснИ!Й фільософ Бергсон, находИ!мо незви
чайно глибоку аналізу моралі у звя'зку з чисто інтелєкту
аЛl,НИМИ, наскр'ї!'зь метафіЗичнИlМИ вимогами, і соціяльнУ.ми 

26 
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умовами. Берrсон пока:зує, що в якомунебудь напрямку йде
мо В'Перед - для оборони природних прав суспільної гра
М'liДИ, чи для 'Втишення надприродного голосу свого "яИ як 
одиниці, .на:дибуємо на свому ШJfЯХУ небезпеку попасти пі:д 
КШlа механізму. Сучасний вік, що так високо поста'вив ма
шину, не знає, яким близьким є ЇЇ культ до проблєм, що 
належать до зовсі:м протилежного світу - духового. 3 мен
ту, коли машина зможе за·ступити людині необхі"дну працю, 
вона розбурхує в ньому духа мlїСТИlцизму; інтелєкт, що ви
(;нажується досі у зу.силлях забезпечити людству якнайбіль
ші матеріяльні ВИГОДИ, буде вільний від дотеперішнього 
проююну. Людина тим різна від тваринного світу, що вміє 
творити машини і казки. Як далеко розвине вона дві основ
ні сили своєї творчости - розум та уяву - невідомо. Ві
домі тільки непереможні труднощі, коли одна з 'ГИХ СР.Л 
хоче заступити другу. Не можемо уявити собі, як вигляда
тиме їх спі,впраця, ·коли розум ,визволиться від нахилу ме
ханізувати життєві явища, а уяв.а дасть змогу людин·і· пе
редбачув.а·ти напрям змінливоі, звертистоі життєвої ріки. 

Henrt Bergson: "Les deux sources de lа morale et de lа 
religion". 

Суспільну -сторінку тоі самоі проблєми розглядає 
один і.з найориrtнальніших сучасних критикіlВ OpTera J (ас
сет (професор метафiJзики у мадридському універ.:итеті) 
у своїй книжці: "Бунт масИ (La rebellion de las rnasas). 
Провідна думка цієіКНИЖКН така: 

Пересічний европеєць не розуміє, що новий світ, де 
він живе, повстав завдяки гаслам ліберальн:ої демократії, 
що проголосила однакові права для всіх, без огляду на їх 
вроджені чи і'НДив;ідуальні прикмети та завдяки праці вч~
них, ЩО' за,безпечи.)IИ нечуваний розвиток СУЧ'асній техніці. 
Еяропейська культура опинилась у парадоксальній ситуації 
від хвилини, коли представники маси проголо·сили себе па
нами життя, 1Не ПРИlЗнаючи нінких інших .авторитеті;в.,крім 
Gl'жання ЯКНJ8'Йвиг.ідніше жити, і 'коли dдей, які вони маЮ1Ь, 
J1УЗЬКИХ погл,ядiJв мЗIJIО осв·j.чених фа.натиків із твердИІМИ лік
тями - мало, щоб зорієнтуватись у СКJfащнюм механізмі сучас
них держав. Сучасна ,.масова ЛЮДИНJа" байдужа до дій~них 
прояв культури. У своїй самопевНOCТИJвона: .перема:зує 
зневажливим жестом здобутки минулих 'Віків, пересвідчена 
ЩІ) від неї .починається світ. ФЗШИЗМ і ,більшовИ'зм, за
хоплен:ня машиною, спортом, крикливими масOlВИМИ покли

каии - характернстичніпр(:я~и цього 'ПРИlМітив,ного вар
ВЗіРСТВЗІ. Навіть учені, що в МИНУJI.И'X століттях були Юндиві
дуальнИlМИ творцями із широким світоглядом пі.д,пали те
пер під страшний вплив с:пеціялі'заціі. ВелИ'КіїІ вчені суча·('ію-
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сти не охоплюють загального образу життя; коли вопи вря
ди-годи забирають голос про, питwПfЯ, ЩО ВИХОд'ЯТЬ поза 
,вузьку цари'ну іх досліді'В, ВИЯВЛЯЮТЬ 'свою повну неспро
могу зорієнтуватись у в'СЇЙ ширині проблєм, що Є У тісних 
ВЗ8l€минах з іншими ділянками знання та життя. r а:Ссет дає 
характеристику ПСИІХольоrіі маси, держ8lВНИХ керманичіІВ. 
велико міських центрів, пересічного европеЙськог.о та амери
канського інтеліrента, державного opraOOMY, засобів сУ. 
уасноі насили і можливостей, що простягається перед су· 
часною культурою. Ідеі Ортеrи І racceт в основних своІх 
тезах згідні 3 ідеями великих сучасних оборонців свободи 
одиниці та суспільного ладу, збудова,ного на пошані .'1юд· 
ськоі індив-їдуальности, та ворогів усякого 'на'СИJIьства: Кро· 
че, Ферера, Лє Бона, Ра.сселя, Меккена. у·сі !вони не вірять 
у занепа,д европейськоі культури, але ;не ,виключають пов· 
ноі П катастрофи, якщо в ній не появляться вийняткові 
одиниці, шо перетворять пси.хі.ку сучасноі спантеличеноі 
людини .. Сучасна людина, наче розпещена 'багата дитина, 
що ·простягає рукн довеіх цяцьок, усі;ма невдоволена і у 
своіх примхахнікоиу lНепокtрлива, слухняна тільки тоді, 
КОЛИ побачить ,батіг. А за цей батіг надто часто хапають 
педаrоrи -- садист& 

ст. 376. В европейській критиці lВід ві'й.ни ... 
Найбільше mt цю тему находимо книжок та стат· 

тей у Франціі. ВідомакР.ижка Массіса "Оборона 3axoдy~ 
дала притоку до ШИJpокоі ДИСh.усіі; після неі появилася не· 
сдна студі.я на теиу занепаду чи пак обнови европейськоі 
культури. Теж незаЛр'ЖНf) від нього аНЗJlьоrічнИІХ проблєм 
у різних формах торкаються Alain, Jules' de Gaultier, Ernest 
SeilJiere, Pierre Lasserre, Julien Benda, Jacques Maritain, Rene Guil
louin та ін. 

Аналtзусучасного містицизму, що виріс на rpYHTi су
опільних зма'гань мо1ки:! знайти у книжці Ernest Seilliere "Le 
peril mystique dans l'inspiration des democraties contemporaines". 

П. rольтіе, що дає гостру,песимістНЧ'Ну аналізу пі· 
слявоєнного катаклізму, ВИСЛОВЛЮЄ думку, що ",може мо· 
.подь вирятує своею -простотою цивілізацію, яка без неі роз· 
fUlада;еться". (Jules Gaultier "Les moeurs du temps"). 

Молодий французький КРИТИІК М. Арлян .пробував да· 
тн! відповідь на питання: "Яку піДтрlt1lJmу та який напряиок 
(у літературі) могла найтн наша, (фР8lИцузька) молодь, що 
виросла в Европі розгубленій серед крови та ненависти, 1110· 
серед людей божевільних чи задубілих в.ід жахуМ .Він ана· 
ліЗУf "nouveau т.l du siecle" у двох коротких 'відступах -
у 1924. d 193Ор. Marcel Arland "Essais critiques" 
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ст. 386. Так само як іх, не можна вважати ... 
Про відношеиня письменника до свого сереДО811Щ3: 

і .своєі доби написав Сюарез один із тих с·воіх 'нарисів, що 
найбезоглядніше зясовує неп.римиренну незалежність nOCTa,_ 
закоханого у своій свобод~ а lJIPOТe й оборонця ладу. 
"ОЗІМ'Кою великоі душі є те, що вона- завсіщНl бунтується 
проти того, що не є ладом. доба (в якій живе така душа) •. 
це завсіди - безладдя. Чи вона слухає мене? lі повсякчас
залmwrIOТЬ тимчасові інтереси та мода". Andre Suares "Sur Іа 
vie" П-ві т. розділ "Le poete et lе sіесlе". 

ст. 390. PeP�"-СОН. Айнштайн, Джінс, Едд'ЇНР'ОК. чи 
ФроЙд ... 

Як може виглядати найближче ма.Йбутнє,багате на 
нові здобутки науки, засновки якоі мавмо вже тепер - на 
це пробує вiJдповiJcти Джулієн ГаКCllі (внук СЛ8lВного 8ИІ"лій
ськоговченого Томаса r:aKClli) у свіжій своій книжці "Що
я смію думаТИ!", перекладеній на різні' мови. Він -вірить 
у ясне світло РОЗУІМУ людсьхоі раси, але 'Вказує ·на те, що. 
поступ є тілЬКИ неминучою J{l()нечнkтю ЙТИ вперед, а не 
шляхом автоматичного розвитку. БіОЛЬОІ"ічні в.ідкриття мо
жуть довести людину до чудесни:х вислідів, що можуть пе·· 
ретворити умови їі існування, але велию, ПРИl€мні успіхи 
в одно-му напрямку ч-а'сто доводять до великих, прикрих. 

невдач у другій царин.j. Людина му,сить сама великими зу_· 
силлями волі утримувати рівновагу м·іж різними силами при·· 
pOДlr, яка не знає "прmpодиоі гармоні-і". 

ст. 390. Знаємо та-кї, твори. .• 
ПО.ІІЬ rольтіое поя·снює, чом-у ,,ІВоСі плоди У'Я\ВИІ письмен·· 

ника родяться мертві, коли емоціональнkть aвropa не така 
сильна, щоб могла їх оживИІТИ. "Всі іtнші прИК'Мети l1исьмен·· 
ника: - "esprit", ідея, обсервація, малярське віщчуття, про·· 
НИК.ІІива аналіза, моральні елєменти та технічні за·соби -
ВИlВодятьсявід неі, стають іі "ФУІН,кціею". {"La lе90n des. 
moeurs contemporaines"}. 

ст. 398. Кроче вва-жає ... 
Бенедетто Кроче змальовує у своїй "Історіі Европи' 

ХІХ. віку" боротьобу за ідею свободи, кажучи, що .,за ніяку 
іншу, люди, - як це стверджують ї:сторич-ні факти, - ·не· 
зважувалИ'сь иа такі жорстокі війни, не доходили до таких 
перемог, не проливали більше крови у гордому почуванні 
своєі сили, з таким завзяттям воювЗJJIИі, так радо і так вс·· 
село ЙШЛИl на жертви, як саме для неІ". 

у такому сам-ому дусі написана свіжа історія ХІХ •. 
BrKY Б. Расс еля. 



ЖИТГЄПИСИ І ТВОРИ 

Подаємо спис творів поодинокиос письменників зде

білuша за появою книжок. Цей принцИ'І1 загально за

своєний у бі6л~оrpафШ мож'е дати прив,ід до неодН'ого не

порозуміння, коли ми при аналізі творчоcrИ письмеНlшка 

думали б, що письменник писав свої твори у ТЗ'JG~Й черзі, 

як вони появлялися друком. Часто трапляється НI1ІР., що 

песа, яка йде роками на сцені - щойно згодом виходить 

ОК:Jемою книжкою, або ОПОВ'ї<дання друковані по журна.1ах 

збирає письменник п,ізніще у збірку. Автори нераз у своїх 

збіркахпередруковують Ьще раз поезйї та новелі, даючи 

книжці новий заголовок. 

Не для в'сіх письменників біо- табібліОГрЗlфічні дані 

М8Ю"rЬ однакове знач.jння. КОЛИПИСЬМeR'Ник працює водно

час у кЬлькох різних жаН/рах і ці жанри часто зміняє (як 

нпр. Франко), тоді нелегко проcrежиrrи розвиток його та

ланту на поодиноких творах у іх черзі. ДЛЯ Т8ІКИІХ пясь

мешrиків, як Коцюбинський, що не покидають свого жанру 

і невпинно його досконалять, інколи дуже вЗlЖН'О 0ЗНЗlЧИТИ 

точно час появи творІв. 

Васильченко Степан, правдиве прізвище Панасенко. 
нар. 1878 р. в м. Ічні, прилуцького П01ИТУ на Полтавщин: 
в У'БОіі.й родині козака. Із сільської школи перейшов до вчи
тельського IНicrWГYTY у Глухові. Служив HapoДRЇM учителем 
по різних кутках УкраїНи, поки 1905 р.не ш>пав у вязницю 
за революційну діяльніcrь. Через це втратив посаду й ОПН
нив,ся У великій біді. 8ида.вець "Радн" €. Чикаленко звернув 
увагу на його оповідання прислані до "РадН" .j перетягнув 
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його до Киева. У "Р&ді" працює до опану.вання Украіни 
большевиюrми, опісля вертається до вчителЬСЬJ(ОЇ праці. По
мер у Киев.і 11. УІІІ., 1932 р. 

"Вскі.зи", 1911. "На перші гулі", пєса 1911. ,,3.ля Ко
ролевич", "Недоросток", 1913. "Оповідання", 1915. ,.Куди ві
тер Biє~, 1919. ,.Кармелюк", 1924. 

59 ОПОВ~д'ань Васильченка ,вві!йШJIО У Повну зб1рку 
TBopilB (5 томі.в, Держа,вне В-во УкраіНІІІ 1924-1930); KplїiМ 
цього пм:щені там "Осетинські казки" та. мін.іятюри "Крилаті 
слова"; в окремому (3-0МУ) томі драматичні твори. 

Вороний МИКОJ18, нар. 24. листопада (7. грудня) 1871 
р. на Катеринослшщині; батьки міщани. Почаrrкова та ре
альна Шl(І()ла в Харкові та Ростові. У 1893. стає одним із 
ООНОВИИlКЇІв укра'їЖЬКОЇ громади 'в Ростові і починає брати 
учасп у потайнИ'Х У'країнських революцїіЙНИХ гуртках. 
У 1895 їде до Ві;дкя та Львова, де запи.сується на уніsерси
T~T; тут до 1897 р., знайомиться із Франком і україНСbJКИМИ 
соціялістами. pe.цal'YE "Зорю", стає режи'Сером театру "Ру
скої Бес~дн". ЗвЇіДти іде до Москви до трупи Кропивниць
кого, з Москви до трупи Саксаганського й Садовського, та 
до шших маидрівних, українськИІХ .і 'Російських 'геатрів, 
що обіЗДИJIН Украіну 11а Крим. Від 1901 р. працює в бз.н.ку 
в І{атер,инограді та в ч!'!сопитсі "Донская Рєчь", звilдти пере. 
іжджзє на короткий 'Побут до Харкова та Одеси, у 1903 р. 
відвідує Киів як делеrат одеської "Староі Громади" на ЗЇ<lд 
загальної орrанilзаціі всі,х українських "громад". Від 1904 
до 1910 живе в Чернигові, працюючИl 'в "Земському Стати
стичному Бюрі". У 1910 р. переїжджає на ПОC11ЇlЙне до І{кєва. 
У 1917 стає JlиреКТОРО1{ "НаЦіонального театру". У 1918 р. 
виїжджає на КСРОТШІІЙ ча" до Ростова, вертається до Киє
ва підчас Директорії, а в 1920 р. виїжджає ЗlІІРмjєю УНР, 
що відступає з КІІЄ'в,а, до Га:ІІИIЧJIIIИ і' ЖИlВе до К'Вітия 1926 р
у ,,1ьвові; тодї' вертається до Киева.. 

"Ліри.чні поезії", Н)}2 ... 9 сяйві мрій", 1913. Всі :10езіі 
ввійшли до юв.іJIеЙного 'Вилзрня "Поезilі", ХЗJp1(ів, вид. 
"Рух" 1929. 

Винниченко ВОJ10ДИМИР, нар. 26. УІІ. 1880 Р.В ЄJшса
веті (Херсонщина), де скi.Rчив rімна'Зію. 1901 р. впитсЗ4ІІСЯ 
У київський університет, У 1902 р. арепrroвЗ!Ний за політично
революційну роботу і ·виключениЙ з кНliвського універси
тету. На початку 1903 р. виїждж'ає нелєrально за' кор:.tои. 
щоб не служити у війську, КУДИ його ВЗЯJJи, перебувае 
'у Львові. Коли перевозить на Надднїпряищину транспорт 
нелsrальноі JJi-гературн (Рев. Укр. Паpriі). його арештують 
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на кордоні і спочатку засуд'жують у Києві за дезертирство 
у "дисциплінарний баталіоон" (тодішня киі,вська ЮІIТІОрга). 
ПїС.'JЯ 20 міосяцtВ випускають його з нагоди амнестійного 
закону (революція 1905 р.). Працює в ЦКУСДРП (Центр. 
Комітет у.кр. Соціял-Демократ. Робітн. ПартіІ) і як члена 
ціеі партії арештують його у 1907 р. Після 8 місяців випус
кають його з вязниці ,.на поруки" - за грошевий застав, 
складений УlфаїIfCЬКИ!МИ заможніми політичними діячами. 
Перед загрозою Ka1"OpгНl втікає за кордон і перебуває спо
чатку в Швайцарії, потім у Парижі. Вертається вряди-годи 
пот3ІЙ на УкраіНУ для партійної пропаrанди. Війна з3!Хо
пила його на Україні підчас та'кої подорожі. Від 1914-1917 
жИ'Ве нелєrально, ховаючися перед поліцї'єю. Після револю
ціі 1917 р. бере участь В орrанізаціі Центр3l1lЬНОЇ Р3ІДи, за 
Директорії ст3ІЄ її головою. Пkля перемоги большевикїІВ 
утікає за кордоні ЖН1Ве ГОJЮвно у БерлінD та Парижі. 
Пробує вернутИіСЬ на Совєтську Україну, але не маючи 
певности, що зможе там 'працювати, залишається у Франції. 

о п о в і дан н Я (від 1903 р.). Краса й сила. - ЗаручИJНR.
Контрасти. - АН11Репрене.р. - Гаркун Задунайський. -
Голота. - Віля машИ'Ни: - Мнімий ГОСПОДИ'Н. - Дим. -
Темна сила. - Хто ворог. - На пристані. - Уміркований 
та щирий. - Раб краси. - Малорос-европеєць. - Голод. -
Честь. - Ланцюг. - Момент. - Глум. - Рабині справж
нього. ~ Записна книжка. - Купля. - КYlМедія з Костем. -
Щось більше за нас. - Зіна. - ДрібнИlЦЯ. - Студент. -
Кузь та Грицунь. - Таємна пригода. - Чудний епізод. -
Тайна. - Іcroрі,я Якимового будИ'Нку. - Промінь сонця. -
Федько Халамидник. - Маленька рИ'Сочка. - Чекання. -
TaЄМJНicTЬ. - ВирИ'Вок. - Босяк. - Радість. - ТереНь. -
Талісман. - Олаф Стефензон. - БаришенЬ'ка. - Бабу1сик 
подарунок. - Сліпий. -- На лоні природи. - У графському 
маетку. - Боротьба. - Роботи. - Суд. - Народній 
ДЇІЯ'Ч. - Хома Прядка. - Хвостаті. - "Намисто", "перший 
разок" (збrрка). 

П о в іст НІ: "Голота", 1905. "Чесність з собою", 1907. 
"Рівновага", "По-св1й" 1913, ;,Божки", 1914. "Записки кирпато
го МефІстоФеля", 1917. "Хочу",1919. "Сопишна машина", 1928. 

П єси: "Дисгармоні,я", "Щабл.і жиrrтя", .великий Мо
лох", 1907. "Мементо", "Чужі людtf, 1909. "Базар", .,Брех
ня". 1910. "Сmвочі тов арИСТ'В а", "Чорна ПаИ1'ера і D,ілИ'Й 
Ведмідь", 1911. "Дочка жандарма", "На1"УСЬ", 1912. "Молода 
кров", 1913 ... ПРНlгвождені", 1917. "ПаИ'На ,Мара", 1918. "М.tж 
двох СКІІ", 1919. "Гріх" 1922. "Закон", 1923. "Великий се
крет", 1928. "Чад", 1929. "Пїсня ІзраїlJIЯ", 1930. 
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Єфремов Сергій, нар. 6. Х. 1876 р. в ·с. Пальчику, 
Звенигородського пов. на Київщині у родині. священИ'ЧіЙ. 
Учився спершу в духовній школі s УМЗJН'і, опісля В духов
ній семинаріІі в Києв-і; кинувши уі в 1896 р., вписався в уні
веРСИlТет на правничий відділ, я'КИЙ .CKJi-~чИ'В 1901 р. 3амOJІІОДУ 
посвятився журналістичній праці; працював у "КИЇВІСЬК:Й 
Старині" та "Шт. Наук. Вістнику" j від заонувЗ!ння україн
ського щоденника ·в Києві - "ГРОМЗ!дська Думка", опoitcля 
"Рада- СТЗJєпостійним -спmробі'1'НИ!КОМ цих органів. У 1917 р. 
був застуIl1НИ!КОМ голови Украінськоі Центральної Ради та 
першим rенеральним Секретарем для міжнаціональних 
справ. 3 заснуваННlЯМ Українськоі Ак~емИ' НІІІУК у КlІєві 
стає ЗЗІСТ'Упником її президента. У 1929 р. в процесі ,.Спілки 
визволення України" за'суджений большевиками на 10 літ 
ПЯЗННlЦі. 

"В поискаіХ новой красотЬІ", 1902. "П1;вец борьбЬІ 
и -КОН'1'растов'' (про Франка.), 1903. (По YJ<p. "Співець бо
РО'1'ьби і контрастш" 1913). "На мертвой точке", 1904 .. ,Мар
ко Вовчок", 1907. "Літературний намул", 1908. "Карпен'КО 
Кари.Й, 1908 (доповнене видання 1924). "Гнучка чесність", 
1909. ".му.за гніву та зневірря" (Олесь), 1910. "Історія укра
ЇНlCbKOГO письменства", 1911 (ПDзн1ше видання у 2 томах). 
"Шевченко", 1914 .. ,М. Коцюбинський", 1922. "ljечуй-Левиць
кий", ]924. "Ів ЗІН Франко", ]926. "Панос МирнИlЙ", 1928. 

Карманський Петро, нар. 29. У. 1878 у Чесанові. (ім
на-зію ,скінчив У ПеремишJIJi у 1899 Р. ТОДІ) вписався :на фі
льос. факультет львmсь-кого 'У'Ніверситету, працюючи ЯіК 
канцелярист у .,днk'np:i". Рік пізНliше виїхав до Риму як 
студент БОГОСJІОві'я і став питомцем у т. зв. ,J{оллєгіо Ру
тено". На-ставники перед кінцем студій вИ!ключили ЙОГО 
З КQЛlєгії за неслухняність. ДокінчИ!В богословія в Перем~rпJ.1lі, 
але не "висвятив ся". У 1905 р. дістає двохліmІО ·стипендrю 
з фО'.Нду В. ЛесевИ'Чз і вписується знову на фіIЛЬОС. фа:куль
тет. ЯКи!ЙСЬ час редагує поШт. тижневик ,Гайдамаки". 
і є членом редакц. колєгії органу "Молодоі Музи" -
"Світ". У 1906 р. виїжджає на І,Іосад'У приватного вчителя 
до одН!ої українсь'КОЇ ~О'дини в Льовран.і. У 1909 р. ,вчителю є 
в гімназії, спершу у 30лочеві~ ",оті-м у Львові ів Те)J'НО'Полі. 
На один рік 1913-1914 ·виїжджає до Канади на посаду вчи
теля YlКРЗlї'Н!СЬКОЇ мави в державній учительській семинарtї 
в БреНДОНlі. У 1915--16 рр. редагує <JЗ!СОПИСИ воє-н,Н!1ІІХ поло· 
нених у ні'Мецьких тзборах, де !Викладає теж історію Укра
Іни. Від 1917 р. учктелює в гімназії сокальській та терно
пільськLй, у 1918 р. -викладає на курсах українознаве"П!а 
в Херсоні та Винниці. У тому самоМ'У році редагує в Тер
нополі тиЖ'Невик "Голос Подїлм". У 1919 p~ виіжджаевід 



409 

уряду YKpai'H~ЬKoi ДиреІСТоріі' як секретар дипльоматич,ноі 
місіі при Ва'Гикані і залиша€ться в РИ1Мі до ()Сени 1920 р. 
У 1922 р. 'В}lІіЖДЖa€ як делєrат уряду 3. У. Н. Р. дО Бра
зміІ, де видає тижневНlК ,'у'краіНСЬкий Хлібороб" і веде 
середню ШI<lOJlУ. Від грудня 1926 р. працює серед лісів стей
ТУ СІІ-н-Павльо, як хлібороб на плянтаціях кави. Від ЛИnЧ!І 
1931 р. вчwrелює у r:імназіі "Рідно і Школи" у Дрогобичі. 

П () е з і і: "ОЙ, люлі смутку", 1906 .• ,Блудні огні/'. 1907. 
"Пливем по морі томи", 1909. "А! fre,;co", 1917. ,,3а честь 
і волю", 1923 •. ;Плач ·бразилійСЬКОі пущі", 1927. 

Карпенко Карий, псевдонім Ів'ана Тобі'левича, нар. 
29. УІІІ. 1845 р. у селі АР8'Нївці, біля Єлиса:вету, на Хер
СОНЩНlНі, з дріБНОі т. зв. ходачковоі шляхти. Два молодші 
його брЗІТИ - відомі артисти Микола Садовський і Опанас 
СаксагансокИlЙ. Учився у пов.ітовіЙ ШКОJFt у м. Бобринці до 
ІЗ-го р. життя; ві'д 1860 р. писарює у ка31lа'чейств~,міській 
управі, повіТОВ'ім СУ1ді У Бобринці та ЄЛИlсаветі, потім .стає 
сек.ретарем MkbKOi ПlOлжцrі в Херсоні 'Ї ЗНQIВ у Єлисаветі. 
Коло 1863 р. СТЗlВИТЬ із КРОПИ'В'НИlцьким перші украінськ:і 
виставИІ у ЕобринцiJ. Шд 1868 р. Тобілевич, як свідомий укра
інець, почуває себе ніяково на російськіІй службі і мр-ЇЕ про. 
те, як БИl іі покинути та служити народ()ві. його любов до 
театру така зелИ'ка, що занедбу1є службу і кількЗ!десят !Вер
стов проходИ'ТЬ пішки, Щоб побувати на ,виставі. Дуже рЗіН'О 
стає добрим актором-амзrr()ром у всяких ролях. У 10 р. 
перші літеР8JТУ'рні спроби-переклЗtди російських ,пє:с та опо
відання. У 188~ р. звільняють його із поліцїlЙноі служби 8а те, 
що лідтримував звязки з дrяльними членами рев. р'уху ! ле
рех,о,вуз'ав ·нелєrальну літературу. На рік ра:ні:ше ПOlмерла 
йому ,//ружина; Тобілевич, залишивши діти при :ВОМУ б!l"!"L
кові на свому маленькому хутірці, вступає на украіиську 
сцену ра'зом Із свої'ми братами. Mi'Н~cтepcтвo Kapa€ >Його 
адм,і,ністративнИlМ засланням до НовочерюаськЗІ, де пробу
ває 3 р()кк до 9. ІІІ. 1887 р. На ЗЗlСЛ8.Ніні пише перші своі 
пєси, зарооляючи ИЗі прожиток як ко,валь і паoJIіту.рник. Два 
роки живе на свому хуторі, вдруге оженившись, і працює 
на землі. У 1890 р. ЗОСНОВlY'є із своїм братом Саксаl'анськИіМ 
українське драмarrич-не товариство, а від 1895 р., коли ЗИЯJlИ 
заборону СТЗівити У'країнсь'кі пєси, іх трупа грає взимі що
року у КИ€ві. У 1900/1 'РР. !Виступають тЗіМ разом КропИ'В
ницькИ'Й, 3аньковецька ,і Садовський. Від ЮГ0 часу життя 
мИ'Нає !ЙОМУ між сценою й улюбленою працею на 'своїм ху· 
торі ,.надежда" біля ТОСТЗІНівки, де НЗllIисав більші,сть своІх 
пєс. Помер 2. ІХ. 1907 р. у Берліні на рака печінки. 
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"Бурлака", 1882. "Безталанна",,,РозумоНИЙ і дурень", 
1886. "Наймичка", 1887. "Що було, ro мохом поросло" (Під
панки), 1890. "Сто ТИlCяч", "М8іртИІИ Боруля", 1891. ,,пали" 
вода ХVШ. ст.", 1893. "Лиха іскра", 1896. "Батькова казка'\ 
"Бур.'l3JКЗ", 1897. "Чумаки", 1898. "Сава ЧалИ'Й", "Понащ ДИЇJ.. 
пром", 1889. "Хазяін", 1900. "Гацдзя", 1903. "Суєта", "ЖитеіЙ
скоє море", 1904. "Старе гнtздо" (недокінч.), 1905. 

КоБИЛRИська Ольга, нар. 27. ХІ. 1865. у .місте'l'КУ Гура
Гуморі на Буковині, в урядничiJй родині. Через матеріqльиі 
обставини скінчилв тільки чотири кляси народньої школJf. 
Вже у восьмому році життя покинула своє родинне мі'стеч
ко й переселилася до Суча,вн, де жила до 23 року свого 
життя. ПізнiJш переіхала до Кilмполюнr'У; Я'КИ'ЙJCЬ ЧIfС жила 
у с. ДИМ'ках (Сере"ськогопов.іт:у), а від 1891. в Чернівцях, 
де похов·ала. своіх батьків, брата й сестру. У Чернівцях 
ЖИJВе й досі:, СЗJМЇfIlня. 

"ЦapiВoJfa" пов., 1896. "Некультурна", 1897. "Людина" 
опов., "Покора" 1899. .Земля" пов., 1902. "До світа" нов" 
"Ніоба" пов., 1905. "В неділю орано зілля копала" пов., 1909. 
"Через кладку" пов ~ 1913. "За ситуаціями" пО'в., 1914. "Апо
стол черні" пов., 1926-1936. 

Коцюбинський МихаЙJlО, нар. 18. ІХ. 1864 р. У Вип
ниц;' на Поділлі в родині урядовця. Учився вЇід 1877 р., спер
шу у Барській початковій школі t1a Могияівщиm, потім 
у духовній школі в Шаргороді; здає іспит з 4-0Х кляс се
редньоі школи, діставши титул "народнього вчителя". 
у 1881 р. вступає у Камянці Подільському до духовноі ее
MКl13IJ:ii, з якоУ ПРОГНa:JIН його за "неблагонадежность" і тут 
працює в таємних революційних гуртках. Пі'сля того жив 
~ м. СтаIRИ!CJIЗlВЧИКУ, де батько його був ·волосним писарем. 
Після смерти батька переноситься до Винниці, де утри-. 
муєтыяя з приватних лє·кціЙ. У 1890 р. іде до Галичини. 
у 1892 р. вступає на службу до урядовоі "фільоксеРНОі. 
Комісі[" ДJFЯ боротьби з фільО'ксерою: з нею вц,іжджає до 
села Каменч1 в Бссаорабіі, а в рр. 189~7 на південний БЄJ:ег 
Криму. У 1897 р. через недугу покидає державну службу' 
і ПР3'Цює два роки як редактор rазета , В.ОЛЬІнь" у Жито
мирі, нап.рИ!кінці 1897 р. переноситься до Чі!рнигова на зем
сЬ'кУ ("лужбу, як статистик. Через недугу серця кидає уі 
в половині 1911 р. і живе з літературнО'го ,заробjтку ви
іжджаючи кілька разів за кордон - у 1909, 1910, 1911 рр. 
на Капрі. у 1912 р. на Гуцульщину. Помер у ЧернИ'Гоm 
2,1). ІУ. 1913 р. 

"ПЯТИ'30ЛОТНИК", "На віру", 1892. "Ці'повяз", 1893. 
"Хо".. 1894. ,;Для загального добра", "Пе-)(О'птьор", 1896. 
"ПОСМ від чорного царя", 1897. "В путах шаАтана", 1899. 
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"По-людському", 1900. .На камені", "Дорогою цmою", 
"Помстився", 1902. "Лялечка", ,/Поєдинок", "На Ка!Мені''. 
1903. "Фата морr8JНЗ", "ЦвЇ'т яблунjf', 1904. "Пї:д мінаре",а-ми", 
"У грtщнИ'Й світ", ,,3 глибини", 1905. "Сміх", .B~H іще!", 1906. 
"Нев·ідомИ'Й", ,,Б дорозі", 1907. "Persona grata", "як ми ізди
.'ІН дО Криннці", 1908. "Інтермеццо", "Дебют", 1905. "Фата 
морrзна" ч. 11., 1910. "Що записано в книгу життя", "Сон", 
1911. "Ли·ст", "Тіні забутих предків", "Подарунок .на імени
ни"" "Коні не винні", "Хвала життю!", 1912. "На ОС1'роої", 
1913. 

всі ці опооідa:JllНЯ ще з деякими дитячимн вміщені 
у 5-томовому виданні "Криниці", Київ 1918, а все, що на
пусав Коцюбинсь~И'Й крім новель, р!ЬЗом і.з иеДС;>JQнчеиими, 
твора:мн та матеРІялами ввї'Йшло до 5-томового видання під 
реД8!ІЩією С. Єфремова "Твори КО'Цюбинського" Держ. В-во 
Укра,їнн, 1922-25. 

Кримський Аrатаиrел, нар. 15. І. 1871. у ВОЛОДИІМирі 
Волинському, як ,СИН rімн8ІЗ. учителя, що по'Ходив і,з бахчи
сарайського ТаІГарсь-кого .роду. Середню освіту придб8іВ 
у проrіМ'назіli в ОС'l'j)озі, дllilIЇ в l�-і'Й київській rім'на.з. та ко
лєrії Павла ГашаГ8JНа, де на нього велИ'КИ'Й вплив ма:в П. 
ЖИ'1'ецькнй; - 'вищу 'в Лазаревському Інституті -СхilднФх 
Мов у Москві та на icr. фільол. відділі моск. університету. 
У 1896 Р'.,скі:нчи:вши уЮверситет, залишений при ун.Рверси:
теті як кандидат на професора; У 1900 р.об.раинЙ привarr
доцентом аР8lбськоі фільольоrЬі та історіі Сходу. Вj,Д того 
часу ВИlКладЗ!В в YHiвepcwreтi 18 літ, пройшовши всі на
укові ступні до звИ'Ч'айного професора. У 1918 р. перехо
дить до Київського Держ.авного Укр8liНСЬКОГО Уньверситету 
па ·катедру східньоІ iJcтopbi; колНl ж заснували Укра;інську 
Академію Наук у Киев'r, стає іі членом, одН'ИМ з Ії головних 
орrанїзаторів і неодміlННИМ секретарем. Пї'сля проц~су 
"Спі.'ІКИ визволення Украіни" усунений із секретарства та 
відповідальних становищ. 

,,Б народ", 1892. "Пові'стки й ескізи з украіксь1ЮГО 
життя", 1895. "Пальмове гилля" ч. І., 1901, ч. 11., 1908, ч. ІІІ., 
1922. "Андрій Лаговськнй", 1905. "Бейрутські опов.ща.иия", 
1906. 

Лепкий Богдан, нар. 9. ХІ. 1872 р. у Крегульці, чорт
кіБськвго пов., у свящеНlfЧій родині, батько - Данило, що 
писав поезLі під lJICеВДОИLМООМ Марко Мурава. До rіім-ваз.іі 
ходИв у Бережана,х, де 1891 р. здав м:IІТУ1РУ. І1ісля корот
кого побуту у Відні', куди ізднв учнтися МlМювати, скінчив 
фільософію у львові 1895 'IJ. і став rім.нas. учиrrелем у Бере
жанах, а вjд 1899, р. учителював у Кракові У Кракові під-
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ТРИМ'Ував близькі взаемини з польськими письмеииикаМIt 
та мистцями у добі, коли твормася "Молода Польща". Ко
ли ;вибухла війна у 1914 р., виїжджав до Вї!дня, де прзцюе 
у rімназі'ї, у "Союзі визволення України" і в "Культурній 
Раді". у- 1915 р. військова влада призначила його до про
світньоі праці в таборі для полонених у Фра'Йштатf, у 1916. 
переїха'в до табору у Вецлярі; влітку 1917 р. відвідав Г3.ІІи
чину; з Вецляру, де пробув до весни 1920 р., переїхав н3І 
кілька мїсящів до ШП3lНдав, бiJIя Берліна, а від 1921 р.на 
постійне до БерJLїна, мешкаючи здебільша в його О'КО'ЛИJЦі 
(Ванзе). В ір. 1925. ІВернувся дО' Краков3І, де cт3IВ доцентО'м, 
згодом прО'феоором 'Y'Hi-версиrrету, -викл3\ltаючи украlнську 
Літературу. 

По ез і і. "Стрічки", 1901 ."Листки па'дуть", "Осінь", 
1902. "На чужmrі", 1904. ,.3 глибин душі", "ВВід ріlкО'ю", 1905 . 
.• ПО'езj.є, рО'зрадО' О'ДІШО'-ка", 1908. "Знад мО'ря", 1913. "СлО'та", 
1926. 

О 1I о' 'в і дан ня: .,3 села", 1898. ,,3 ЖИТ'ГЯ", 1899. "Опо
відання", 1901. ",Щаслива гО'дкна", 1901. "Нова збір,ка!', 1903. 
"В гО'р'ах", 1904. "Кара", "ПО' дО'рО'зі життя", 1905. "Кидаю 
слО'ва" (н3Іриси), 1911. ..От та'к с-О'бі", 1926. "Сотниківна", 
1927. ,,3ірка", 1929. ,,пі'Д ялmrку" (нарИІСИ йпоезij), 1930. 
"Орли" іст. оп., 1934 ..• Каяла" іст. О'пов., 1935. 

П о' в f сти: ,,під тихий вечі'Р", "Мазепа" (ТРИІІІьоrїlЯ). 
1926-29. "Веселка над пустарем", "Вадим". 1930. 

ПО'езії й О'пО'відання ввіlйшли дО' діВох томів "Писань". 
видання УкраїнськО'і Накла'дн,і, Київ-ЛяіЙпціr. 

Маковей йосип. нар. 23. УІІІ. 1867 р. 'в ЯвО'рові. У 1887. 
кінЧИТЬ українсь-ку rімна'зію у ЛьвО'ві, у 1889 р. йде дО' вій
ська, де здає О'фіцирський і'спит, у 1891 ,р. на рік ,вступає до 
реДЗlщії "Діла", пО'тім дО' "НарО'дньО'ї ЧасО'писі". У 1893 р. 
СК,і:НЧИВ 'У'Ніверситет. Вrд 18~1897 редаrує у Чернівцях 
"БукО'вину", У 1898-1899 рр.стаєспівредактО'ром .Літ.
Наук. Вістника". У 1899 р. приймає ,посаду 'в учиrrельськj,й 
<.<емннаріі в Чернівцях,_ де залИ'Шається 11 років. У 1913 р. 
стає директО'рО'м учитель'ськО'ї семИ'Наріі 'в 3аJIіщиках. Під
час свіТOJюі війни працює при рі-зних ка.нцеляріях aB'CТJ). 
rене:ральногО' штабу недалекО' фронту, у Чернівцях t на Ма
дярщині як перекладач і цензО'р листів. ~(мирае '1131 удар 
серця в Заліщи'ках 21. УІІІ. 1925 р. 

"ОФерма" нов." 1895. "ПО'езіУ", 1895. "Залісся" пО'вість, 
"ПО'ДО'РО'Ж дО Киева", пО'ема., 1897. "Наші знакоміІ', О'пов.I901. 
"OnOlВЇоДанн.я", 1904. ..ЯрошенкО''' пов., 1905. -.Пустельник 
з Пу тни" опО'в., 1909. "Ревун" пО'ема, 1910. ,НО'ві часи" О'пО'в., 
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1917. "Кроваве поле" нариси', 1921. "При:жмуреним оком" 
опов., 1923. 

Мартович Лесь. над. 12. 11. 1871 у Торговиці (Горо
ден('ьюm пов.). У 1882 р. йде до riMHa3n в Коломиі, у' 1892. 
переходить дО VІІ.КЛ. дО ДрогоБИJЧа, підчас виборів до 
ларля:менту покидає школу, бо Іде на села ariTYBarrn; у 1892. 
здає матуру і ВШfСУЄТЬСЯ на правнИ'Чий факультет у Львові. 
його уні,верситетсьКі студі,ї тягнуться 'к.іль·К'аrнац'ять років. 
Як помічник адвоката npацю€ ry СняТИ'Ні, Кутах, Львові, 
Городку. на парцеляції rpYHT~B уСірім (Са'МбіРЩНlНа), -
від 1911 р. пер,еїжджа€ як недужНІЙ до УЛІЩька біля Рави 
Русько,І, до св'ого пр'иятеля. На весну 1914 р. здає правни
чий докторат. 31 січня 1916 р. мав іти на війну як колиш
ній аВ'СТРLЙСЬКИ'Й "ляйтна,нт", та 11 січня помер у селі По
гарись,ко. 

"НеЧИТ8lJlЬНИК" опов., 1889 і 1900. "Хитрий Панько" 
опов., 1903. "Стрибожий дарунок" опов., 1903. "Забобон" по
B'~C1b. 1917. 

Мирний Панас, псевдонім Панаса Рудчеика, Нар. І. У. 
(ст. ст.) 1849 р. у Миргороді. У 1857 р. пішов до "ПРИ'ХОД
ського училища" в Миргороді, потім до "пові1'О'Іюі школи" 
в Гадячі,м, де вчився чотири роки. У 1863 р.в,ступає на 
службу до Гадяцького повітовго суду ",К'IШІЦeJIЯрським слу
жителем", - з суду переходить до скарбової пала'l'И, у 1867. 
стає поміЧНlrК'ОМ кни:говода у миргородській скарбов'ЮЙ па
латі, у 1871 р. книговодом у Полтаві:. ТУ'Г він прожив до 
самої смерти 15. І. 1920 р., перейшовши: ,всі щаблі урядовоІ 
посади аж до становища директора Скарбово'ї ПалатІ!', до 
титу.'lУ "дєйствительного статского совєтника," - нЗlГОРО
джений ордерами за свою co.B'~CHY та тяжку ПР8JЦю. Жив 
д.vже самотньо., 'Не мав багатьох ЗН8!ЙО'МИ'Х і не хотів 3M~ 
няти місця свого о.сі:дку, хоч його брат ПРОПОН'уВ8В Йому 
ще у 1881 р. кращу посаду в Києві. ПершІ свої твори .иа· 
писа'в сп1льно із своТм братом Іваном, що ПРИlдlбав собі 
псеВ\доні,м БіЛl!'ка; до кінця 88-ИJX рр. Пана,с М. ділився 
з ним з усіма своУми лJтературнИ1МИ ПЛЯНaJМи. IвlШІ Руд
ченко - ТaJIановитий ПИ1СьменкИ'К та еmоrраф, покидає 
.'1~'I'e-paTY'PHY працю д.lIя бюро.краТИlЧноі карієрИl. 

"ЛИlXИЙ попуга,в" опов., 1872. "Пяниця" ОПОВ., 1874. 
,'лИ'ХЇ люди" поиість, 1877. "Хіба ревуть воли, як ясла ПОlВкі" 
лов. (до спіo7.lКИ З І. БілИJКОМ), 1880. "ПовЕн" пов. у 3-х част., 
1883, 1884, 1919. "Як ведеТI>СЯ - 1'З/К і жИ'Веться" опов., 1884. 
"Передумав", коме:д,ія, 1886. "Лови", ОПOlВ., 1887. "Казка про 
Правду та КРИ1В:цу", 1889. "Лимерilвна" драма, 1892. "Моро-



414 

зеико" опов., 1898. ,Лихий попутав" опов., 1899. "Серед сте
пів" збірка опов., 1903. ,іСпоку.са" міcrеріlЯ на 4 дії, 1908. 
"Дурниця" ОПОВ., 1909. "За водою" опов., 1918. У ІІІ-~й книжці 
TBOpi1J! (1907) е ще пе.са "Згуба". 

Олесь, правдиrве прізвище. Олександер Ка;н:диба, 
нар. 1878 р. на Харкі'вщИJНі:. Був ветерИ'Н'арнИJМ лікарем 
'у Киеві до кіlJЩЯ 1918 р. Тоді п·ЇtCJiя перемоги большевИ'Кі,в, 
виїхав як член дипльоматичної 'місії У. Н. Р. дО Буда·пешту. 
Жиrв кілька років у Відні, пізніше у Празі, де живе й досі. 

"З журбою радість обнялась"., 1906. "Поезіlї" ,IСИИ1Ж
ка 11., 1909. , Що-року", 1911. "Поез~і" кнИ'жка ІІІ., 1912. "По
езії" ІУ-У., 1917-18. "ЧУЖИlИою" (поезШ кн. УІІ.), 1919. 
"На зелених горЗіХ", 1919. "Перезва", 1921 (пщ псевд. Ва
митін) .,поезії" кн. Х. "Кому повім печаль мою", 1931. 

Драм етюди: "По дорозі в ка'зку", 1910. "Траrед.ія 
серця", .• Над Дніпром", 1911. "Тихого вечора", 1912. "Та
Не<Ць жwrтя", 1913.' "При світлі ватри", 1913. - "Хвесько 
Андибер", драма, 1917. ЛьонфeJIЛО: "Шеня про Гаявarry" 
перекл .. 1912. 

Саміitленко Володимир, нар. 22. І. 1864 р. у Сор'очИ!Н
ЦЯХ, миргороД'ського повіту. Ходив до rі'мназії в Полтаві, 
у 1884 р. 'впИ'СIJIВrCЯ до кИ'ївськО'го унmерситету, де головно 
студіювaJВ чужі мови: ла'ТИ'Нську, грецьку, франщузь'ку та 
італійську. Університету не скі.нчив, а пішов на службу як 
Тl.'леtpафі:ст. По двох роках побуту в Києві, виїхав до Чер
ии·гова на становище редактора "ЗеМіСКОГО Сборника". Там 
у земстві пробув кільканацять літ. У 1900 р. переїхав до 
КатерИІНОДару, де працював в Обласному Управлінні, -
.дпа роки п~зніше секретарем ПО'вітової ЗемсЬ'кої Упра'Ви 
у Миргороді на та,кому са'мому СТЗJНовищі j. по двох 
роках вертається до Земської Управи до Чернигова, 
де 'перебув ае до першої революцііі 1905 р. Від того часу 
жиrве в Киев і - якийсь час як співробітник "Ради". Від 
1907 р. вИ'Конуе 060вязки "нотаря" в Добрянщі, на Чер
НИГ.Ї:ВЩИіНіі до 1917 р. За часів Центральної Ради служить 
у rerнеральному Секретаrpіяті Народньої Освіти, а в 1918-19 
за ГетЬ'манства в Mrнicтepcтвi фiJиансів. У 1919 р. з ~шИJМН 
урядовцями ,міністерства освіти У. Н. Р.в!fiжджае за кордон. 
у Галичині жиrв·е до червня 1924 р., пі·сля чогО' вертаеться 
до Киева. Помер У Боя'РЦЇ б. Києва 12. ІХ. 1925 р. 

"Марyrcя ЧУРЗJів.на" дРЗlма, 1886. "Герострат" драм. 
'Моиольоr" 1889. "З поезі.Й", 1890. "YKpaїнjl' поезііі, 1906. 
~,Шіснадцять поeзilй", 1908. - Переклади: Гомерова "Іnї,яда" 
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І. шсня, Данте "Пекло" І-Х. пkня, БлЗJСКО Ібанєс "Хатина", 
Молієр "Шлюб із ІІ!РИМу.су", Молієр "Тартюф", Бомарше 
"Одружіння Фіrаро", К. Мендес ,,поезії". 

Старицький Михайло, народи,вся2. ХІІ. (ст. ст.) 1840 р. 
в с. КліщИ'ІЩЯХ Золотоносr.КОГО повіту на ПОЛ'Т3ІВЩИНІів ба
гатій поміщицькій родині. Вчасно ВТРlllГИвшисвоїх батьків, 
виховувався у своїх родичі'В - Лwсенків, бать,ків ві,домого 
композитора Миколи. ОженИ!Вшися згодом з його сестрою, 
СтарН1ЦЬКИЙ іще більше зійшовся з Лwсенка'ми. СюінчивJDJt 
rїJмна'зію в Полтаві,. вчився на унtверситеті в ХарКОВі иа фі
ЗИlЧ'НО-іматематIfЧНОМУ відділі, опісля в Києв) 'На відділі прав
нич~м. В р. 1871 осідае в Києві й заіЙма,ється літературною 
та теаrгрз,7ІЬНОЮ 'діяльнkтю, стаючИ! на чолі aJМaTopCЬKOГO 
гуртк!!, що час вІОд часу ВНіСТЗІВЛЯВ уюр. пєси. В 1882 р. при
їздить до Києва трупа КропивнИ'Цького. СТЗJpИІЦький захо
пившися rрою, близько сходиться з КРОПИВНИlЦьким та в 
1883 р. CТ3.€ ра'зом із ним на чолі 1'Р'У'Пи (КРОПИІВНИlЦький 
режисер, він -- антрепренер). Розі'Йшовшися незаба'ро'v! із 
Кропивницьким, орrанізує власну трупу, з якою грає в рр. 
1885-1887. На ці теаl'ра'льні підприємства витрачає майже 
Ьвесь свій маєток. Та й ПОР03lпаді трупи не кид3.€ Ст. те
атру й пізніше нераз виступає режисером по рі'зних укра· 
Iнсь,ких ма:ндрівних трупах. Памер 14. (27) ІУ. 1904 р. 
у Києві, де до омерти перебував, займаючися літера;гурІНОЮ 
діяльністю, головно дра'матичною. 

"БаЙКIІІ Крилова". "Рі1здвяна ніч", оперета, 1874. 
, Сербські народні думи ,j пісні", 1876. "Чорноморці", .'пе
рета, 1878. "Як ковба'са тА чарка", 1881. "З Д3lВньoгo зШИ'l'
ку" І-ІІ, 1881-3. "Не СУДИoJlось", драма 1883 ..• СОРОЧИН1Сью\ІЙ 
ЯJ:маРОI{", ,.За д'вома зайцями", "Ой, не ходи ГорИ'Цю", "По 
модному", "Зимовий вечір", 1890. "В темряві", 1893. "Обло
га Буші", іст. пов. 1894, "Крути та не перекручуй", "Циган
ка Аза", "Ніч опі'д ІВаІіоа Купа'ла,", 1894. "Богдан Хмельниць
кий", 1897. "Мар)"ся Богусла'вка", 1899. "Поезії" (1861-1904), 
1903. "Юрко Довбиш", "Та'рас Бульба", 1910. Повісти: "Пе
ред бурею" та "Кармалюк", наШl1CаН'Їпо росіійськи. щойно 
пізНJiше 'ви1йшли в рі3lНИХ укр. перекла:дах. У рукопиосах кіль
ка ориrі:на.'ІЬНИ'Х українських повістей. Більшість 'пєс увilй
шла до видання "Драматичні ТВОРИ!" І-ІІІ. 1907-10. 

Стефаник Василь, нар. 14. У. 1871 р. у РусовЬ, сия-
1'И'Нського пові1'У, У багатій сел,янській родині. Освіту поби
ра,п у сільськьй IнаРО.Jl;ніЙ школі в Русові, у мJ.cь'кИі школі 
у Снятині, у r,ЇJмнаoзfї ІВ Коломиї та Дрогобичі. У 1892 р. 
впИ!сався на 'кракі,в'СЬЮIІЙ у.ніОВоерситет - на меди:ци:ну. 
у 1900 р. ПОКIfНIУ'В :Крак~вівернУ'ВСЯ до Русова. У 1903 р. 
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був на відкритті ПЗІМЯ'МJНlКЗ КотляреltСЬКОГО в Полтаві. 
Від 1904 р. до 1909 р. жив у 'Стецеві (еНЯТИНСЬКИlЙповіт) 
у свого тестя. У 1908 р. вибранИІЙ послом до аВCЦJі,йського 
парляменту; у 1918 р. гqловою НlЩtоналЬНО'Ї Ради - тоді 
їде як делєrат Н. Р. на свято соБОРНОСТИ до Ки.єва. Від 
ЦЮ9 р. живе ПОСТfЙНО у Русові. 

"Синя ККИJЖечка", 1899. "Камінний хрест", 1900. (тут 
поміщено 7 тих ·еамИ'Х оповідань, що ,впопередкій і нові 
два "Діти" та .Лан"). "Дорога", 1902. (крі'м трьох давніх 
оповідань є тут 10 НОВ'И'Х: "Дорога-, "Давнина", "Вістуни", 
"Май", "Похорон", "Сон", "Басараби", "Озимина", .ЗJllодtA", 
"Та.кИ'Й панок"). "Моє слово", 1905. (має всі 'попередні' речі, 
крім ОдіНоі НОІВої "Суд"), "Земля", 1926. Усі оповідан
ня з цИХ 4-0Х зБLрок Y'Dї!йшли до ювiJJейного видання "Тво
ри", 1933 р" де додано нові .,давня мельодія", "ДypнJ; ба
би", "ЧервОНИІЙ вексель", "У нас 'все ,свято". Зате не вв.tй
шли до цього збіРННlКа останні оповідання ви:дру'ковані 'в ·со
вєтських ЖfY1РНa.JIах: ,,межа", ,;ВOiJtЧИJЦя", "Браття", .• Слава
йсу", "Серце", "Людшrз", одне друковане у ЖУРНa.JIі "Рідна 
Школа" - "Шкільннк" та одне з першоі'і збірки "Портрет". 
Усіх Стефаникових оповідань є 62. 

Украінка Леся, правдиве прізвище ЛаРИJCа Косач, нар. 
26. 11. 1871 р. у м. Звягелі на Волині уро'Дині небаІГатого по
міщИ!ка; мати - Ольга Косач, и·ідома YКOP8!ЇHCl>Кa діячка та 
письменниlЦЯ "Олена Пчілка"; дядь'ко - М. ДР8!гоманов. Че
рез недугу ВЧИJJIаоя дома. Від 1894 р. живе 'Постійно в Києві; 
1895 р.вLдв»дма в Софifi Драгоманова. Належала до укра
їН!Ської соціял-демокорarrитчної rрупи. Від 1890 р. ПОЯВИ!JIИСЬ 
у неї небеЗіПечні. озна,ки туберкульози, на яку нездужае 
змалку. Від тоді виїжджає кілька .разів на Крим, у 1897 р. 
переходить операцію ноги в Берліні. У 1901 р. лікується 
у Буркутz,ДВЇ! 'ЗНІми; У 1902-3 П'І'ОВОДИlТЬ У Сан РеМ0, по
тім дві зими на КаВ'КЗlЗі, в ТифлiJсіо, 1906 р. у Києві. У 1907 р. 
ВИ"ОДИТЬ зам~ж за К. Квітку. З осени 1907. живе ввесь час 
на пі'вдні - тодішні її мі!сця побуту Балакла'ва, Ялта, Телав 
у Кахеrilї, Хоні в Імеретії, Кутаіс; у 1909 р. вертається до 
Берліна МЛ оп,ераці'і, але берлінські хірурrИВИСИJJIають її 
до Єгипту; три зими 1909-10 та 1912-13 проводить у Гелу
ак:, недалеко віlД Каїра, літо 1913 у КJIіматичніІЙ кавказькій 
стаціії Сурамі, де і вмирає 19. липня 1913 р. 

По е з і ї: ,На крилах пісень", 1892;. "Думи і мрії", 
1899; "Відгуки", 1902; "ЄГИ1Петські фантаз~ї", 1903. 

П о еми: "РусаoJIка", 1885; "Подорож до моря", "Сам. 
сон", "Роберт Брюс", 1903; "Давня юrзка" , 1893; "ОДНО CJlO-
80", 1903; "Віла Посестра", "Ізольда-Біж>рука", 1913. 
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Др а м. по еми і др а м и: "Блакитна Троянда", 1896; 
"Одержима", 1901; ,Вавилонський полон", 1903; "На руїнах", 
1904; .,Три хrвилини", 1905; "В дому роботи, 'в країні нево
лі", ,В ка1'акомбах", 1906; "У пущі:', 1907; "Кассандра", 1907; 
"Руф!н і ПрЇ'сцілла". 1908, "Айша та Мохамед", 1908, "йо
ганна ж~нка Хусова", 1909, "Бояриня", 1910, "Лісова пі:сн'я", 
"Адвока1' Мартіян", "Ка.мі'НнитЙ господар", 1912, "Оргія", 1913. 

Опо'відання: ,.Така її доля", 1889; "Мете,'1ИК", 
189а; "Біда навчи'fЬ", 1891; "Весняні сп ІОв и", 1892; "Жаль", 
1894; "Над ,морем", 1901; "Приязнь", 1905; "Розмова", 1908; 
"Екбаль-Ганем" 1913. - Повні твори у ХІІІ 1'ома", ВИJ1зні 
"Книгоспіщкою". 

Хвильовий Микола, ПРЗlВдиве прізвище Фі1'ільов, нар. 
1. ХІІ. 1893 р. у Тростянці, охтирського пов., на Харків
щині в робітни,чі'Й родині. Скінчив початкову школу, даJІЬШУ 
освіту здобуваrв самотужки. У 1914-16 рр. служив у війську. 
перебуваючи на рiJ.зних фронтах. Від 1923 р. належав до лі
тературної орrанїзації "Гарт", опісля за'снувЗІВ другу "Віль
на Академі,я ПРОЛЕтарської Літера'!'УРИ" (ВЗlплі1'е). 13. У. 
1933 р_ застрелився в XaPKOBi-. 

П о е з і ї: "Молодість", 1921; "досвьтні сИ'мфонії", 1922; 
,.Старі поезії", 1931. 

О п о в. і дан н я: "СИНlі е1'ЮДИ", 1923; "Осінь", 1924; 
"Зинаїда", 1925; "Іван Іванович", "Рeв.ilзор", "Із Вари:ної біо
графії" 1929; "По баРВDНіКОВОМУ ра'йону", 1930;,Сентимен
Ta.~ЬHa j,crОj)lія", 1930; ,,3 лябораroріГі", 1932; ,;Подяка при
ватного .'lікаря", 1932. П о в іст ь: "Вальдшнепи", 1927. 

Р о з в і д ки: "Камо грядеши", 1925; "Думюю проти те
чії", 1926; "СоціольоrDчНИ!й еквitвалєнт трьох КРИ1'И'Чних огля
дів", 1927. 

Оповіда'НН'Я у 2-0Х тома,х Держ. В-во України 1927. 
Філянський Микола, нар. 1873 р. у місте"н<у Попівка 

миргородськоro nOB., на Полтавщині. СкінчИ'В фізично
мате.матичнИ'Й відділ на університеті в Москві, опіlСЛЯ шко
.'lY будівющтrва й малярства. В рр. 1903--4 жив у ПарИ'жі; 
1906--17 переводИ'В досліди будівничого матеріялу на Ура
.'1:; 1917-23 рр. ззвідува'В аrрономіmюю ШКОJlОЮ в С. Яре
ськах пЬд Полтавою; в 1924 р. пере~!ОДИІВ дос.1lЩи в ділянці 
практичної rеольоrії, потім став працювати у Всеукраін
,:ькому Соціяльному Музеї в Харкові. 

"ЛірИlКЗ"" 1906. ,.Calendarium". 1911. "Цілую ЗС.l1J1Ю·, 
1928. "Віл порогів до моря" (подорожні вражіння) , 1928. 

Франко Іван. НЗІР. 15. УІІІ. 1856 р. у Нагу€~ича~, дро
гобицькс.:"о повіту, в селянські'Й родині. Із СЇJIЬСЬІ{(,)Ї школи 

~7 
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перейшов до школи ОО. Васидіян у Дрогобичі, де закінчив 
rі,мнззїю в 1875 р. Того самого року, як студент фільос. 
в!'дділу львівського уні'верситету, ВПИСУЄТЬ'Ся до llQвариства 
"Акаде~,';lческий КРІУж'ок", що видаlЄ журнал , Друг"; у тому 
ЖYlj)ПЗJI: друкує свої перші, речі. У липні 1877 р. засуджу

ють його на 9 мkяці'в в'Язниц'і за ли;сту.ВЗlНня із Драгомано
вим на підстав! здогаду, що він належи1'Ь до 1'аємної со
uіялі,С'Гичної орrанізації. У 1878 р. з Павликом починає ви
давати журнал "ГромадськИJЙ Друг" та ,.Дрібну БіБJІіотеку". 
З поча1'КОМ 1880 р. його а'рештую'!"ь у Коломийщині, гащаю
чи, що він приїхав насоціялістичну аrі'!"ацію, бо в-Ін бра,в 
тоді живу ді,яльність, словом і пером, у робітничому русі 
у Львові'. У 1881 р. ПОЧИlнає видавати звалом Белеєм (піз
нішим реда'К'тором "Діла") мі,сячник "Св і'!"", що ви'х(цив не
СП'Jвна два роки. Вряди-годи на кЇ>'іька місяців чиїжджає на 
провіJнціЮ,а то постійно перебу.ва€ у Львові. Від осени 1883. 
до почЗ'Тку 1885 р. пра:цює в "Ділі" та ,Зорі·". У 1885 та 
1886 р. і::щить д.вічі до Києва, де одружився, а по повороті до 
Львова за,снО'вує "Літера'!"урно-Наукову Бібліотеку", що ви
ходИ'ла до 1892 р. Юд 1887-1897 р. працює для заробітку 
у польській пресі, головно в .,Курієрі Львовск,і'М". У 1889 р. 
арештують його разом із КИlївськими студентами, що при
їхали до Галичини, підозріваючИl у пропаrанд~ ворожій для 
австріlЙСЬОЇ держави. ~T 1890 р. редаrує з Пав.1ИКОМ ча'сопис 
"Народ", заснований, як колись "Громадський Друг", з до
ПОМОгою Драгоманова та бере участь у засн:овинах укра,їн
ської радикальної партїlї, а в 1898 р. національно-демо
кратичної партШ. У 1894 р. з допомо,гою надд'Н'іпрян
СЬКИ!Х землякі.в почина€ вида'вати двомісячник "Життя 
і "Слов'о" .і здає докторат фільософії на впденському універ
ситеті. Від 1895 р. почина,є постійно працювати в Науковому 
Товаристві ім. Шевченка, мі,стячи свої студ,Ш У , Записка'х", 
від 1898 CTa€ редактором новоповсталого з почину М. Гру
шевсь'кого "Літературно-Наукового ВіСТНИІка" j. веде його 
до 1906 р. Бібліоте,ка "Видавнича Спілка", під яку у 1899 р. 
теж ПОК.'іав підвалини М. Грушевський, завдячу€ наlЙбільше 
франкові як редакторові та її найдіяльнішому українському 
авторові. У 1908 р. проявляється в нього сильно давня не
вилічна недуга - він 'виїжджа,є лікуватись до Льоврани 
і до ХорватїІЇ. Умирає 28. У. 1916. - у роцї" коли :іагально 
святкували: 40-ліття його письменницької ді'яльности. 

О п О в і дан н я: , Галицькі образки", 1885. "В поті 
чола"; 1890. "Полу,Й'ка", 1899. ,.Сім ка'зок", 1900. "Па.нталаха", 
1902 .• ДобриЙ заробок", 1902. "З бурхливих літ", 1905. '"Бо
риславські, оповідання", 1905. "На лоні, природи", 1905. "Мі-
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::і,я. Чума. Казки й сатири", 1906. "МаНlіпулянтка", 1906 . 
. "Батьківщина" й інші оповід. 1911. 

П о в іст и: "Петрії й Довбущуки" , 1875. "Боа еоп
strjctor", 1884. "Борислав сміється", 1881. ,,3ахар Беркут", 
1883. "Основи суспільности", 1895. "Для домашнього огни
ща", 1897. "Перехресні стежки", 1900. "Великий шу:м" 1907. 

По е з і ї: ,3 вершИІН і низин", 1887. ,,3івяле JlИІСТ'Я", 
1896. "Мій Ізмара'гд", 1898. "Із дн'і,в журби", 1900. "Semper 
tiro", 1906. 

По еми: ,Данські жарти", 1893. "Поеми", 1899. "Мой
сей", 1905. "Іван Вишенський", 1904. 

П € с и: "Камяна душа", 1895. "Сон князя Св,ято.сла:ва-", 
1895. ,Учитель", 1896. "Украдене щаIСТЯ", 1901. "Майстер Чир
няк", 1902. "Будка ч. 27", 1902. 

Кр и 'г И К а: "Література, її заВ1данн.я і найважніші ці
хи", 1878. "НаlЙмичка" Т. Шевченка, 1895. "Шевченко героєм 
ПОЛЬСblКОЇ революційної лєrенди", 1896. "Варла'а:м і йоасаф", 
1895----8. "Із ceKpeTilВ поетичноїтворчо-С1И!", "Леся Українка", 
"Ру.сько,українська література", 1898. ,,3 чужих літераrгyр", 
1899. _,Карпато-руське письменство ХУІІ-ХУІІІ. вв.", "Сту
діІі на полі Карпато-руського пи-сьменства", 1900. ,,3 остан
ніх десятиліть ХІХ. в.", 1901. "Михайло СтарицькИ!Й", 1902. 
"Шевченко-Ляхам"" _Шевченко і Єремія", 1904. "Стара Русь", 
"Суспільно-пол'і-тичні погляди Драгоманова", "Піоня про 
Правду і Неправду", 1906. "Середні віки і їх поет" (Данте), 
1007 . .,Теорія і розвій історії літератури", 1909. "Студії над 
українськими народніми пі:снями", 1908--1912. 

Кн и Ж к и д Л Я ді те й: "Ли'С МИ1Кита,", 1891. "Приго
ди Дон Кіхота", 1892. "Абу-Каземов.і Ка'нці", 1895. "Коли ще 
звірі говорИ'.'ІИ", 1899. "Коваль Бассім" 1901. "Без праці", 
1904 р. 

Черемшина Марко (Іван Семанюк), нар. 13. УІІ. 1874. 
у Кобаках, за КутЗlМи, де жив до 13 р. жР.Ття. Тоді пішов 
до r.і,мн.азії в Коломиї, де здаlВ матуру 1896 р. і вступив на 
правничий фaJКультет віденського унівеРСИJТету. ТЗІМ ЗЗJCщу
.ваВ з іlНШИМИ укра'їнське робітниче товариство. "Поступ". 
Пkля однорічної судової практики у Відні верну.вся до 
краю й 06в у Делятині. як застУ'ПНИК aДJВO'Kaтa. Там перебув 
6 років; у 1912. в.і-дкрив власну адвокатську каНJЦелярію 
у Снятині, де жив до смерти - 25. кві'Гня 1927 р. 

"Карби", 1901. Ця збірка і пізніші оповідання, вві!й
шли до д,вох томів Вид. "Кни'ГосІіілка''', КИіВ, 1929: "Село ви
гибає" та "Верховина". 

Черкасенко Спиридон, нар. 24. ХІІ. 1876. у м. Новий 
Буг на ХерсонщИ'Ні в селЯ'Нсь~ій родині'. СкінчИlВШИ в рідному 
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МІстечку вчительську семинарію у 1895 р. СТЗ€ вчите.1ем на,.. 
родньої школи. Від 1901-10 'РР. учИ1"Ь на теренах Лідієв~, 
ських копа.1Jень. У 1906 р. приїжджаre до Кие'ва д.1JЯ за'СНУ
вання УКРЗJї,нської Учwrе.1JЬСЬКОї С'Пілки v виїжджає як її де
леrат на в,серосі'Йсь,кий учительськИ'й зїзд у Петербур·зї .. У' 
Бахмуті сИ'ди'Гьмі.сяць у 'ВЯ'зниrці за сконфіскова,н!у драму 
"Хуртовина" і через це тр-а'тить учительську поса~у. Прашоє 
в КИІЇВСЬК'Й "РЗід.і" як ф ейлєтон іст, у 1912 р. їде на новИ'ifi 
учительський зїзд я,к де.lІєrат до Петербурга. Від вибуху 
,війни стзє урядовrцем у театрі М. Садовського, у сі'Чні 1919< 
р. ВИlїжджає з трупою Са\довського до КаlМЯНЦЯ Поділь
ського, зві:дтн до Відня. BiJд 1923-29 рр. жwве в Ужгороді, 
після цього біля Праги. 

По е з і ї: 31брані в 2 томах, ВИЩЗННЯ ,.твори", КИЇВ
Відень, 1920. 

О п о 'в і да 'Н н я: "Весною", 1907. "На шахті", 1908. 
"Жарти сз'тира"" 1913. "Вони перемогли", "У шахтярli,в", 1917. 
,,3 ЖИ1"ТЯ у.КРЗlїнсь·кого нчитель ств а", 1919. 

П є с ІІІ: "В старім гнщі", 1907. "Жарт ЖИ1"тя""Хурто· 
вина", 1908. ,;Петро КИlРИJlЮК", 1910. "Газетна помИ'лка". 
"Аматори", ,,3е'мля", 1911. "КЗІ3КЗ старого млв.на''', 1913. "Про
метей", 1914. "Про що ти:рса шеле,ст'Ї'ла", "Страшна пом,ста", 
,.Жах", "Чорна Рада", 1918. "Дон Хуан і Розітз", 1930. ,,ціна 
к;:>()ви", 1931. "Северин НзливЗіЙко", 1934. 

ЧуприНІИ Грицько, нар. 15. ХІ. 1878 р. у м. rOrOJ[eBj~ 
остерсько'ГО повіту на Чер.нигівщині. 3 народньої школи 
піlШОВ до rіМ1НЗl3ії в Киє·ві, але звідти його ВИ1J(инули через
нещостачу ДИlСЦИlпліни'. Від 1905. р. бере жи,ву участь у ре
волюцotйнїйпрЗ!ці ,і .стає одним із провідників Ре'ВОЛIOЦ. ор
raHЇl3aOЦЇi на Остерщині. СиДИ1"Ь у ·кwївськіЙ вязющїl кілько
ма нзворота:ми і не маючи проа :верт3'ГИlCЯ на ЧернИ'ГїВlЩИ
ну, від'відує бarrькі'вщИІНІУ тайкома. У 1909 р. схоплений у 
рІіщ,ному селі відсиджує кару у Смолентсь'ку. Після кmькох 
місяців знО'Ву арештований у БОРИІШполі, СИДllll'ь у кwївській 
ВЯЗНИlці. Тоді теж ПОЧИ'НЗI€ постї'йно працювати 1! ЖУ'РНз.лі 
"Українська Хата". 3 вибухом ·війни, щоб уникн.утк військо
вої служби, Rи,і)~джае в JIЇlCи иа межі ЧернитівщНІНИ з Op.'lOB
щиною і там працює в .1ІЇсництві 6>"цfи-ro "на оборону" дер
ж'а'Вя. У .1918. р. вертається у Киів, починає ДРукув.ати б~ 
ГЗ1'О поезій по ,ріЗНИІХ ОР1'&нах і Ч3стО вИliждж8!Є В Черки
гtвщИН'У на громада,:ку роботу. У травні 1917 р. бере участь 
у 2-му ВсеукраіНСЬ1«()МУ Військовому 3ізді як козак l-г() 
укр3інськ()То полку ім. Бorдака ХмельІОЩЬКОГО. За гетьмМІ
ІЦИИК верт8l€11>СЯ до дЗІВIfЬОГО бурлацького ЖIlll"ТЯ з 1914 р., 
Кo.JJИ часто WJYIК&B забуття У чарц/ї' У .ІЮ1иіl 1919 р. З8 БС)ль~ 
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шевицької В,'1ади орrанізуе на Чернигівщині проти неї пов
стання у порозумі.нні з Повстанським Комітетом у Києві. 
АрештованИlЙ по ПОВQll'юті у КИlїв, відсиджує кару у Кожу
хівському концентра'ційному таборі пщ Москвою. У 1921 р. 
вертається до Києва і знову працює в тає,мні:й у,краі,Н'ській 
,реВОJJюційній О\1rанізації. Коли цю орrанізацію большевИ'ки 
віДКРИ,'1l1, розстрілядИ' його як одного із 39 засуджених на 
'розстріл ч.'1енiJв Рев. Центр. Комітету 28. серпня 1921 р. 

"Оl'нецв,і'l'''. ".~eTeop". "Ураган", 1910. "Сон-трава". 
"Білий гарт", 1911. "КOIJIТрасти", ,Лицар - Сам", 1913. Усі 
зб:рки та вірші поровКИlдУ,в,ан:і 'По журналах, ,поміщені у по
СМСР']'!-!'О'МУ ви/данні "Твори", Прата 1926. 3 ма'теріялз,мИІ до 
jrcTopiї тексту ,під ред. П. Богацького та вступною статтею 
В. Дорошенка. 

Яцків Михайло, нар. 1873 р. у Лесівці (біля Богород
чан). У і895 р. прогнаН~hЙ із УІІ. К.1І. rімназії у Бережанах. 
Побув ЗІВ в украі'нсько'му теа:трі й на лі.сові.й праКТИJЦі, від 
1897 р. в'ступив як урядовець до "Днicrpа" у Льв oВli , де 
fiеt:ебув до 1920 р. У рр. '1914-8 брав участь у світовій ві'й
ні, спершу як австрійський рядовик, потім як У. С. С. У 
·}920 ·-2:1 р. pe';l&rye \' Львові щоденнНІК "Рідний Край", який 
видає ПетлюрівськИ1Й уряд для пропаrандИl украінсько
польського порозуміння. ВіlД 1925 р. - урядовець Jlрв,і,в
ськоі Шкі.7Jh1lОЇ Округи. 

,,8 11і)'Р,ст.ві сатани", ()Пов. 1900. "Огні горять", :10В • 
. 1902. "Душі кланяються", опов. 1905. "Казка про перстень·, 
НЩ:ИСИ, 1907. "Чорні крила", нар. й опов., 1909. "Adagio con
solante", нар. й опав., 1912. ,Блиска.ви;ці", опов. 1913. "Смерть 
'бога", нариси, 1914. ,;'Танець тіней" пов., 1916. 



БІБЛІОІ'РАФІЯ 

ВаСИJlьченко Ст. 

Богацький П.: ,,3 глибин нашої землі". "Книгар", КИЇВі. 
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ниченка". (Спроба соціОJlогічної аналізи). Вищ: "Рух". Хар· 
ків, 1929. 



423 

Вороний М. 

Білецький Ол.: "двацять рокі,в новО'Ї укр. лірики". 
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ДО'Р()/lIJенкО' ВО'л.: "ДО' пита1l'НЯ прО' характер і змі.ст 
українськО"і літера,тури й метО'ди їі kтО'ричноro досліщжен
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шенком; статт.і: Ст. Смаль-Стоцького та О. Гррцая: ,,\'alse 
melancolique" І. 

ВернИ'воля Василь: (Сімови'ч): ПередМDва до оп. "Бит
ва", вид. Укр. Наклацн~, Ки;їв-Ляйпцї-r, 1923, "Загальна бі
бліотека". 

Васильченко В.: "В заВDроженім крузі". "Критика" 
ХаркіІв, 1928. Ч. 1. 

Гаєвський Ст.: Літературна діяльність Ольги Кобилян
СЬКDЇ, .. Укра/їна" 1928, кн. 1. 

Грицай О.: "O.1Jbra Коби.'Іянська", Лі·т. Наук, Вісти., 1922. 
Кн. 6. 

ГрушевсьюlІЙ М.: Рец. опов, "Царівна". ЛНВ. 1898. 
Кн.3. 

Кн. 9. 
Євшан М.: ,.ольга Коби",тянська". "Укр, Хата", 1909. 

ЄфреМDВ с.: "В поискаlХ новой KpaccrrbI", "Кїе,вск, Ста
рюrа", 1902, Кн. 10 і 12-та окремо. Киів, 1902. 

Із()тов І.: .. ДО характерИ'стwки ТВОРЧDСТИ О. КоБИЛЯfl
CЬKDЇ~'. ,ЧерJ3СНИЙ Шлях", 1928. Кн'. 2. 

Козі'Й Д.: "Роля ПЇ!D.свіДОМDГО в ТВDрах О. Кобилян
СЬКDЇ". "С'віт", Jlьвів, :~27 ч 21/22. 

КDстрУба Т.: .. Лl'иrН·J:I~апI'ЗМ і і!НтеліІ'енція". ,ДЗ'ваШІ", 
193!, ч. 2 

JIн.зачіВСЬіШЙ І.: .,0. k-о(іилянська в укр. кри1't"Цї". 
Вступна ста7ТЯ до оп. "ЛЮДИІНа", "Твори", т. ІУ., !lИд .. ,РУі\". 
X<JIpKiB, 1928. 

Луців JI.: ,.пРИРDда" О. КDБШЛЯНСЬКDЇ. Літ. Наук. 
Ві,стн., 1930. Кн. 10. - О. КDби.'Іянська і Є. П. Якобсен. 
ЛНВ. 1930. Кн. 12. - О. КDбилянська, Ніцше і РDдова ~ри
СТDкр:>.'ті'я. ЛНВ, 1931. Кн. 7/8, - ПереДМDва До' 2-го внд. 
творів "За ситуаціями", Ль'вів, 1936, 



425 

Маю)вей О.: Передмова до опов. ,Царівна", ЧерніІв
'ці, 1896. - Ольга Коnн.лянська. Літ. Наук. Вісти. 1899. Кн. 1. 

МаРКОВСЬКfIЙ М.: "Т'ворчість О. Кобилянської в осві
тленні сучасної критики". "Украї"на", 1928. Кн. 3. 

НіКОВ,СЬКІІІЙ А.: Вступна ·стаття до оп. "Ніоба". Київ, 
Леся УКРЗlїн:ка: Малоруоскіе писа'Тели на Буковинt. 

"J-'Kp. Жизнь". Петербург, 1900. Кн. 9, та у "Творах" збірне 
вид. 1927. Вид. "Сяйво". 

Фи.'1ИПОtВИtЧ П.: Спустошена ідишія ("Земля" О. Коби
.'1янсt,кої); Історія одного сюжету ("У неділю рано зіvI.ll!! 
копала" О. Кобилянської); ,,0. КоБИJl'янська в .1JiTepaTYPHo, 
му от()ченнї" - в його збірці .. ,З нові'Гнього укра.їнського 
ПИГЬ'лгнства", Київ. 1929. 

Карпенко Карий. 

Антонович Д.: "Триста літ укра,їнського театру", Пра· 
га. 1925. 

Болобан Л.: "Техні'чні tПрv.-йО:loШ драматургії Карпенка 
Карого". ,.МОJIОl'НЯК". Харків, 1928. Ч. 6. 

Діденко К: "ЛітературНі паралелj.... "Пив о ріви" М. 
Довгалсвського і "Чума'КИJ" Карпенка Ка·рого. .,УКО.1Їllа", 
1923. І{н. 5. 

Дорошкевич О.: I1epeдН€ слово до "Вибраних гворі,в· 
І. ТобіJІсви,ча. "Книгоспілка". Київ, 1925, 'вид. 2. 1930. 

Єфремов с.: Карпенко Карий (Ів. Тобі.1Jенич.). Київ, 
1903, 1924. 

!{міт Ю.: Карпенко Карий (Іван Тобілевич). ЛНВ. 1900. 
Ки. 7. 

Корифеи украинской сцеНЬІ. КІПЇВ, 1001. 
Мамонтів Я.: .. Українська дра:ма.турЙя пере'дреВGЛЮ' 

ційної доби" ... Черво~ШlЙ Шлях", 1926. Кн. 11-12. "Твори!' 
ТобіJrевича, т. \rl. 

ПетJJюра с.: .. Неза:бутні". Киї'в, 1918. "Ча·с". 
Ст,ари-цька·Черняхі:вська Л: 25,ть рокі,в українського 

театру. "Україн:а". 1907, кн. 10, 11 і 12, окремо Київ, 1908. 
Суворнн А.: ,.Хох.1ЬІ и ХОХ,lІУШКи.". СПб., 1907. 
Тиховський П.: Біб.1іОфафі'l1 до Тобілевича, "Твори". 

ДВУ, у'І, 1931. 
Тю!.ченко Ів.: "Глитай аобо КУРКУоlЬ у дIpaM'lX Кро

пивницького та Карпенка Карого". "Знания". Харків, 192·1-
Ч.21-22. 

Тобілевич Софія: Життя І. Тобілевича. "ТВОРИ", ДВз', 
VI 1931. 

Франко І.: Тобилевич. ЛНВЇСтни,к. 1907. Кн. ! 1. 
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Шевченко Й.: Карпенко Карий (І. к. Тобілевич). "Чер-
воннй Ш.1ЯХ". 1928. Кн. 1. 

Коцюбинський М 

Л. Н. Вістник 1913. Кн. У. присвячена КОЦЮбинському 
(статті М. Грушевського, В. Леонтови,ча, М. Старицької-
Черняхівської та ін.). 

Статті у Ю-томовому виданні творів "Кн.игоспілки"за 
ред. І. Лакизи та А. Лебедя. Харкі,в, 1928--30. (І. Ла'кизи, 
Б. Гриценка, N\. Зерова. П. Филиповича" А. Шамрая) . 

.. Коцюбин'ськиЙ". Збірка статті'в за редакцією Ол. До
рошкевича. Д. В. "Літ. і Мистецтво". Т. І. Xapkib-Ки'ї'В, 1931, 

Білецький д: "Михайло. Коцюбинський". "Нова У,кра
їна". 1923. Кн. ІУ. 

ГорькИlЙ М.: "М. М Коцюбинський". ЛНВkТJlИК. Jf)іЗ. 
Кн. УІ. 

Грушевський М.: "З сучасної української літератури", 
КИЇВ, 1909 і 1918. 

Єнсен А.: Передмова до збірки шведrських пере-кладія 
з Коцюбинського. J(ensen) A-d "J vilt iiktenskap". Стокгольм, 
1909. 

Єфремов с.: "Коцюбинський. КритИ>чно-бі-оrра.ф. на-
рис 3 додатком а,втобіоrpафії Коцюбинського". В-во "Сло-
во". Київ 1922. 

- "Гармонійний ташшrr". Передмова дО І. тому творів
К,ого. Держ. В-во, Київ, 1922. 

- "Михайло КоцюбиНlCЬКИЙ". "Заtгаль-на бі'блlоте,ка". 
Київ,Ляйпціr, 1925. 

Жигмайло Л.: "Михайло КоцюБИlНСЬКИЙ". Катерино-
слав, 1915. 

Заїка І.: "дещо про життя Ко.цюбинсь'кого на Баса
рабії". "Життя й Революція". 1927. Кн. УІІ-УІІІ. 

Зборовець В.: "Шкільн~ роки' М. Коцюбинського", 
"Червоний Шлях". 1927. Кн. ІХ-Х. 

Зеров М.: "Листи Лесі УкраїНКИ .до М. Коцюби,н.сько
; ()~ ,Україна". 1924. Кн. І-П. 

Ілюченко Г. П.: "М. Коцюбинський у Житомирі". Жи
томир. 1928. 

Ковалівсокий А.: "Історичний коментарій та еконо
мічне зясування повіcrи "Фата MopraHa," (переДlIIова до 
тієї повkти). Харків, 1926. Вид. ,,літер.-Пед. Б~бліотеки". 

Козуб с.: "Джерела тіней забутих предкі,в". "Черво
ний Шлях". 1925. КН. ІІІ. 

-- ,,1905 рік у творчості Коцюбинського". "Україна", 
1925. Кн. ІУ. 
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- ",1\1. Коцюбинський як учень М. Драгоманова", 
"Черв. ШЛЯХ". 1926. Кн. Ш. 

- "Ранній КQlЦюбинськиЙ". ЗШИСКИ1 lcт.-фgл. Відділу 
Укр. Ак. Наук. Кн. ХІІ. і ХУ. (окреме видання, Київ, 1927). 

- "Конспект ненаписаного опові:д3Jн'ня М. Коцюбин
ського з революційно'го руху 1905 р .... Збірник "За стІ) літ .... 
Кн. І. Київ, 1927. 

- "Мопасан і КоцюбинськlІІЙ". "Червоний Шлях". 
192~. Кн. Ш. 

- "Рід М. Коцюбинського ~ його ДИТЯЧ: роки". 
Киів, 1928. 

- "Коцюбинський у рєволюційно-наро;дницькому 0-· 
точенніl'. "Україна", 1929. Кн. 12. 

- "До творчости Коцюбинського н добу після 1905· 
року". VІІ-ий том "Творів" Коцюбинського, 1931. 

- "КоцюБИ1НСЬКИ:Й У братерстві Тарасівців". YI�-кА' 
том "Творів", 1931. 

Кононович В.: "Новел·і Коцюбин,ського". Київ, 1936. 
"МОЛQoдняк". Ч. 3: 

КопержИ'Нський к.: "До історії цензури й тексту 'І'во-, 
рів М. Коцюбин'ського". Збірник "За сто літ". Київ, 1928. 

Коряк В.: "Поет укра'їнської інтелі.reнції - М. Коцю-· 
бинсьюrY .... Ха,ркіов, 1923. 

Крушельницький А.: Передмова до вид. "Тіні забу
тих пре;.:.ків". Київ, 1929. Д. В. У. 

Лебідь А.: "Нев·ідомlІІЙ твір М. Коцю6инського". 
"Україна". 1924. Кн. ІУ. 

_. "До по'ча'тків літературної діяльности М. КоЦч>бин
сько'го". "Україна". 1925. Кн. У. 

- "Творча путь М. Копюбинського". (Передмова до· 
"Вибрани~х T~opiB" М. Коцюбинського). КИіВ, 1926. Вид. 
"КНИГОСП1лка . 

- Передмова до видання "Фата MopraHa,". Київ, 1926 .. 
Вид. , Кн·игоспілка". 

- "Пропащі роки". (До біоrpафі<ї М. Коцюбинського). 
"Україна". 1927. Кн. ІІІ. 

- "Дорогою шукання. Нотатки". "Життя і РеволюцLя". 
1928. ,Кн. У. 

"дО питання про політичні погляди М. КоцюБImСЬКО'
го". "Записки ІСТ.-Філ. Відділу Укр. Ак. Наук". Кн. ХVІП: 
Киів, 1928. . 

Леоитович В.: "Естетизм М. Коцюбинського". ЛНВ іст- . 
ник. 1913 . .кн. У. 

Лютий І.: "ПоеТИlЧне ,ві'дтворення реакці·ї 1905-
1908 рр. утворі Коцюбиж:ького "lитермеццо". "Червоний'-; 
ШЛЯХ". 1927. Кн. УІІ-УІІІ. 
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- "Творчkть Коцюбинського В листах сучасниюі,в~. 
,Україна". 1927. Кн. УІ. 

МарковськИlЙ М.: "ДО студій НЗод творчicrю М. Коцю
.БИIIСЬКОГО". "Україна". 1928. Кн. 6. 

Міяковський В.: "М. Коцюбинський в його .7Jистах" . 
. "Книга:рь". 19.19. Ч. 22. 

- "Літературні нариси. Нові листи М. М. Коцюбин
ського". "Слово". 1919. Ч. 43. 

Могилянський МИlХ.: "Художник сло,ва. Памяти 1\1. 
Коцюбинського". Петроград, 1915 . 

. - "Передмова до ЛИlстів М. Коцюбинського". "Наше 
Мину.1е". 1918. Кн. П. 

- М. М. Коцюбинський. До біографії письменника.. 
Чернигі-в, 1919. 

_. Ненапи-сана повість ,\1. М. Коцюбинського. "Чер
~ониrt Шлях". 1925. Кн. ІІІ. 

- "Процес творчости у М. Коцюбинського". "Записки 
ісТ.·Філ. Відділ,v Укр. Ак. Наук". Кн. ІХ. 

Мочульський М.: "К біотрафіи М. М. Коцюбинскаго". 
"Украинсю::я Жизнь". 1916. Кн. ІХ. 

СавчеНКQ Ю.: "На ка'мені". (До анал.jзи імпресіоністИlЧ
ЕОГО стилю М. Коцюбннеького). "Критика". 1928. Ч. 4. 

Слабченко Т.: "М. Коцюбинський і "На:родня Воля". 
"ЧеРRОНИЙ Шлях". 1927. Кн. ІХ-Х. 

Старицкая·Черняховская Л: ,.М. М. Коцюбинскій" 
Кіевская Старина. 1906. Кн. ІХ. 

- "Елементи творчости М. Коцюбинськогf''' ЛНВіст-
НИК 1913. Кн. У. ' 

Стешенко Ів.: "Поет вищої краси - М. М. КоцюбиlН
.ський". ЛНВї:стнюс 1918. Кн. ІУ-УІ. 

Филипович П.: "КоцюБИJНICЬКИ'Й і Шевченко". "Життя 
і РеВО,1юція". 1926. Кн. !І-ІІІ. 

--- "ивіт яблун1" 1\\. Коцюбинського. "Життя і Рево
люцін". 1929. Кн. У. 

Філь Ю.: "ДО біографії й творчости М. Коцюбинсько
го". "Україна". 1926. Кн. І. 

ЧернявськИіЙ М.: "Червона лілея. Спогади про Коцю
бинського". Херсон, 1920. 

ЧНRал,енко В.: .,Спогади про М. Коцюбинського". 
JIНВістник. 1917. Кн. !І-Ш. 

Чубський п.: "До питання про джерела П. частини 
"Фата морГа'нз" М. Коцюбинського". "Записки Іст.-Філ. Від
ділу Y~p. Ак. Наук". Кн. ХУІІІ. 

Шамрай А.: "Фата MopraHa" як витвір мистецтва". 
,(ГlереД'vlова до цi€ї повісти). Харків, 1926. Вид. "Літер.
. Пед. Бібліотеки". 
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- "Т~Ор'чість Коцюбинського в літературному ото
ченні". "Критика". 1928. Ч. 4. 

Шевелїв Б.: "М. М. Коцюбин,ський і департамент по
ліції". "Життя і Революція". 1928. Кн. ІУ. 

Якубовський Ф.: .,Фата моргаІна та наше сьогодні". 
"Червоний Шлях". 1926. Кн. ХІ-ХІІ. 

- "Від живих сучасників до за<бупгх предків". (Пе-
ред:'>юва до .. Тіні забутих предків"). Вид. "Сяйва", 1927. 

- .,проблєма села в творчости Коцюбинського " 
"К,рИ'J ика", 1928. Ч. 3. 

Покажчик творів Коцюбинського та літератури про 
нього в V -ОМ'У то)!і творів під редакцією С. Єфремова. 
держав. В-во У,краі>нИ. 1929, або при Х-ому томі вид. 
".книгоспілки". Туди не входять статті порозсипувані по 
галицьк1й пресі. Окремо 'ВИIЙШ,1а "Бібліографія за 10 років" 
(!917-1927) О. Горицького. Праці Одеської Центр. Наук. 
Бrбліотеки. Одеса, 1928. 

Кримський А. 

Білецький Ол.: "Двацять років нової укр. лі'Р'ИКИ'~. 
ДB~T. Харків, 1924. 

Гр.інченко Б: "Крwмскій как'Ь украинскій писа1'ель": 
КИ1ЇВ, 1903. !\jl:l. ]. 

Грушевський Ол.: "А. Кримський". ЛНВ. 1908. Кн. 8, 
(передрук у книжці "З сучасної української л:тературw"»,. 
~иів, 1909. 

Євшан М.: ,,під UPЗJпором мистецтва". Київ. 1910. 
Франко І.: "З о.станніх десятиліть ХІХ. віку". ЛНВ. 

1901. Кн. 9. 
Життєпис і спис праlЦЬ: ДНІв. "Записки" lст.-Філ. Від

ділу ВУАН. Кн. І. Київ, 1919. 

Лепкий Б. 

Бі.7ІеЦЬКИ'Й 0.'1.: "ДваIЦЯ1'Ь РQЮв НОlЮі укр. лірики". 
ДВ;\'. Харюів, 1924. 

Державін В.: "lcroрИ'ЧНа беЛЕТристика Б. Лепкого". 
"КРИПfка". Харків, 1930. Кн. 5; "Нові шляхи". Львів, 19З(), 
Кн. 9. 10 іІІ. 

Євшан М.: "Під прапором мистеЦ1'&З". Киів, 1910. 
Кузеля . 3.: "Золота Липа". ЮвмеИнз' 3бі'Р'ка творів Б~ 

Лепкого з його життєписом, біб.zrіоrрафі€ю тво.рів і при
святами за ред. З. Кузе.пі. Берлін, 1924. 

Луців л.: "Пое1' споминів". ЛНВ. 1931. Кн. б. 
ПеленськнМ Є. Ю.: ,,60ГДЗfl Лe'lJкий", біб.ліотеJ<З "Даж-·

бог". Ч. б. Л1іІ3ів, 1933. 
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Ратич В.: ,Сфери творчости Б. Лепкого". "Дзвони" 
1933. Ч. 2. 

Рудик Д.: "Іх шлях" (Молодо'музці). ,,3ахі'дня Укра
їна" літ.-гром. альманах. Кн. І. ДВУ. Харків, 1927. 

Сімович В. (Василь Верниволя): "Богдан Лепки'Й", на
рис ,1JiT. діяльности і спроба характерИІСТИКИ. Передмова 
дО І. тому ,.писань" Лепкого. Ки'їв-Ляйпціг, 1920. Укр. На
кладня. 

Степняк М.: Поети "Молодої Музи". "Червоний 
Шлях". 1933. Ч. 1. 

Якубський Б.: "Поезія критичної доби", передмова до 
збірки "Галицька та буковинська поезія ХХ ві'ку". .Книго
СП1лка". Харків-Київ, 1930. 

Маковей йосип. 

Автобіографія Маковея. Л. Н. В. 1925. Кн. 11. 
Грушевський М.: Оцінка повісти ,,3алїсє". ЛНВ. 1898. 

Кн. 8/9. 
Заклинський Р.: Вступна стаття до збірки "Ви'орані 

твори!". "Книгоспілка". Харкі·в, 1930. 
Козоріс М.: Передмова до збірки "Вибрані оповідан

ня" О. Маковея. Київ, 1930. "Західня Укр,зїна". 
Лукіянович д.: "О. Маковей". ЛНВ. 1925. Кн. 718. 
Пеленський Е. Ю.: "З дослідів над творчі.стю О. Ма

ковея". ЛНВ. 1928. Кн. 6. 
Сімович В.: "йосип Маковей". ,.СтудентськиЙ Віст

ник". Прага, 1925. Ч. 11. 

Гребенюк Г.: 
воний Шлях". 1929. 

Груш енський 
ЛНВ. 1918. Кн. 9. 

Мартович Лесь. 

"ПоН!утська група письменників". "Чер
Кн. 4. 
М.: "Світлотіни га.7I1ЩЬКОГО ЖИТІЯ" 

Зеров М.: Вступна стаття до опав. "Мужицька 
смерть". Київ, 1929. "Сяйво". 

Могилянський М.: Вступна стаrrтя до вищання "Книго
С'Пілки" "Вибрані твори". Київ, 1926. 

Рудницький М.: Передмова до повістИі "Забобон". 
Київ, 1927, вид. "Сяйво". 

Свєнціцький І.: "Лесь Мартович". ЛНВ. 1918. Кн. 1. 

Мирний п. 

Єфремов с.: "Панас Мирний". Критично-біОГрафічний 
нарис. Вид. "Слово". Київ, 1928. 
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І.вченко М.: Передмова до вид. "Вибрані твори". Київ, 
1927, вид. "Час". 

Корсунський М.: ,,по Я. Рудченко" (Па:на,с Мирний). 
"Червоний Шлях". 1927. Кн. 7/8. 

Ла,вриненко Ю.: Післяслово до роману "Хіба ревуть 
ВО.'Ш, як ясла повні". Харюів-КИlїВ, 1932. 

ЛепкИlЙ Б.: Перед"Ю'ва до "Хі'ба ревуть воли", ·вид. 
Укр. НаК,1адні,. Київ-ЛяЙ'пцїіr. 

Лютий І.: ,,до пи,тання про лЇ'тературне ·співробітниц
тво бр. Рудченків" (П. Мирного та І. Білика). "Україна". 
1924. Кн. 4. 

Марковський М.: "Як УТВОРИIВ'сь роман "Хіба ревуть 
во.'1и, як ясла по'Вні" (П. Мирного та Ів. Білика). "Записки" 
Іст.-Філ. Відділу ВУАН. Кн. 5. 

Рублевськз Л.: "Пейзаж у прозі Мирного". "Життя 
й Революція". 1930. Кн. 4. 

Стешенко І.: "ПЗlнас МНlрниЙ". ЛНВістнИlК. 1914. Кн. 7. 
ТКЗlченко І.: Літературна історія РОМЗJНа "Повія" П. 

Мирного. "Червоний Шлях". 1926. Кн. 3. 
- Передмова до І. тому "Творів" П. Мирного, вид. 

ДВУ, вид. 1. ХаркіВ, 1928; вид. 2. Харків, 1929. 
Якубовський Ф.: Вст. стаття до збірки "Вибрані тво

ри". Харків-Київ, 1930. 
- u ВCJупна стаття до оп. "Морозенко". Київ, 1927, 

вид. "Сяиво . 
Якубський Б.: Передмова до опав. "Лихо давнє j. сьо

гочасне". Київ, вид. І-е 19265 2-е 1928; 3-е 1929. 
- Вступна стаття до роману "Хі'6а ревуть воли, як 

ясла повні". Київ, "Книгоспілка" ,вид. 1-е. 1926; вид. 2-е 
(1928); 3-е (1929). 

Олесь. 

Білецький Ол.: "Двацять років новоТ укр. лірики". 
ДВУ. Ха.ркі'в, 1924. 

Білuусенко О.: "Нова поетична сила". ЛНВ. 1909. 
Кн. 7. 

Грушевський М.: Вступна стаття до збірки Олеся 
"Вибір поезій". Прага, 1924. 

Єфремов с.: "Муза l'НiBY і зневІря". Киів, 191/). 
Зеров М.: "Поезія Олеся і спроба нового уі тракту-

вання". Збі.рка "До джерел", вид. "Слово". Ки1в, 1926. 
Миропільський В.: "О. Олесь". "ДЗВОІНИ"" 1933; Ч. 1. 
Ру,сова с.: "Поезія самі1'НОСТИ". ЛНВ .• 1917. Кн. 4. 
,Са'вченко Я.: "Рец. на "ВИбраНі твори". "Життя й Ре-

волюція". 1925. Кн. 10. 
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ФИ.1ИПОВJfЧ П.: Передмава до збірки Олеся "Вибрані 
твори". Київ, ВІГД l·е 1925;. вид. 2-е 1929; 3-е 1930. "Книго
спілка". 

Якубавськи,й Ф.: Шляхи укр. паезії, переДИОRа дО 
П. таму .,АНТО,1ЬОI·ії укр. поезії", вид. "Книтаспілки", т. П. 
Київ, 1930. 

Самійленко Вол. 

Богд,анович М.: В. Самійленко. "Укр. Жизнь". 19ІО. 
Кн. 7/8 або М. Богда"ювіч "Твори", т. 11. Менск. 1928. 

Дорошкевич О.: "Вол. Са'мі1Йленко ,на тлі 8Q-их ракіз". 
"Червоний Шлях". 1925. Кн. 11 :12. 

- Переднє слово до вИ'д. "Книгоспілки'" "Вибрані TBO~ 
ри". Ки'Ів, 1926. 

Зеров М.: Рец. на збірку поезій "Україні". Черкаси, 
191~. "Книгар". Ч. 22. 

- ,,памяті В. Самійленка." "Жwrтя й Ревалюція". 19213'. 
Ч. 10. 

- "Вол. Са'мійленко і український гумор". Збірка 
"До джерел". "СЛ08.0". Київ. 1926. 

ЛИlCЯ'Нський Б.: "Вол. СаміЙленко". Тарнів 1921. 
Обі)UfИ'Й Мих.: ,.Вол. СамійленкО'. На терезах поетич

ної думки". Тарнів, 1921. 
Франко І.: "Вол. Сам.Йленко". ЛНВ. 1907. І. 
- Передмова до збі]:ки "УКРЗІїні". Льв.ів, 1906, Київ, 

1909. 
Старицький М. 

Антонович д.: "Триста років українського театру". 
Прага, 1925. 

KOHOp-ВіJ1Їнська В.: "Деякі рич:и в творчості Ста.риIЦЬ-
кого". ЛНВ. 1914. Кн. 4. 

- "Лисенки: й Стари.цькі". Львів, 1936. 
Пчі'.1Jка О.: "М. П. СтарIfЦЬКИЙ". Ki�eB-Ст., 1904. Кн. 5. 
Рудін п.: "М. П. СтарицькНІЙ - дра.мa-rурr". Перед-

мова до "ВибранИІХ творів ,Ста.рицького". 1931. 
Стешенка Н.: "СтарицькНІЙ як пает". ЛНВ. 19В. Кн. 4. 
Сумцов Н.: "СтарИ'Цкій, как драматург". "Известіія 

отд. русскаго яз. и слов". Имп. Академія Наук. 1908. Кк. 3_ 
Франко' І.: "М. СТ8'рицькIІ'Й". ЛНВ. 1902. Кн. 5-7. 

Стефаник В. 

Алексинскї1Й Г.: "Певец погибающей деревни". Перед~ 
мава ,1:0 рос. ВflДання оповідань. 

Гребенюк Г.: "Покутська група ПИСЬ'МatКlІків". "Чер
воний Шлях'. 1929. Кн. 10. 
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Грицзй О.: "Ва.сИUlЬ СтефзнИІК".Ві.день, 1921. 
Данько М.: "Край скорби". (новеллы и равсказы В. 

Стt>Фа-НИІКа). ,.УКJ:аинскЗJЯ ЖИіЗНЬ". 1913. ,Кн. 1. 
ДO'НlЦOB д.: "Поет твердоі душі". ЛНВ. 1927. Кн. 2. 
Дорошенко Вол.: "Ва'сИUlЬ Стефаник". Львів, 1921. 
ЄвшlJJН М.: "Піід прапором мистецтва". Киів, 1910. 
ІВ'Ченко М.: "Творчість ВасИJIЯ Стефаника". "Украіна". 

1926. Ки. 2-3. 
Коряк В.: "Між двома -класами", Передмова до збірки 

"Кленові листюt". ДВУ. Xap~iB, 1924. 
Коструба П.: "Па'Тріотнзмземл~". "Дзвони". 1931. Ч. 3. 
ЛепкИJЙ Б.: "Василь СтеФаник". Львів, 1903. 
Лукіянович Д.: "Нова. фаза творчости В. Стефаника". 

ЛНВ. 1926. Кн. 2. 
РИНДJQІ' А.: .,Техні'ка повель В. Стефаника", .,Нові 

Шляхи". 1930. Кн. 4. 
Рудик Д.: "Ва.сИJlЬ Стефаник". "ЖИlТТЯ й РеВОJlюція". 

1927. ,Кн. 4. 
Труш Ш.: "Ваеиль Стефаник". "Ukrainische Rundschau". 

]909. 
Українка Леся: "Малору.оскіе писатели на Букови.ні". 

"Укр. Жизнь". СПетер., 1900. Кн. 9 ·і 'у збі·рках TBOpilв: ТВОJ:И 
т. ІІІ. Хар,ків-Київ, 1929. Твори т. ХІІ. "IWигоспілка". Ки,ів, 
1930. 

Леси Украінка. 

,&ілецЬІКIfЙ Ол.: "Двацять рокіІв !Новоі у,краіиськоі 
лірики". ДНУ. ХlIJpкі'в, 1924. 

ВасильчеНlКО В.: "Мотиви творчости Лесі УІфаінки". 
"Критика". 1928. Кн:. 7 і 8. 

Донцов Д.: ,Доетка украінського рі<:ОРДЖlшента". 
Львів, 1922. 

Драй-Хмара М.: "Поема Лесі Украінки .Вілла-по
сестра" .на тлі сербського тВІ українського сюжету". ЗаПIlСКИ 
Іст.-фdл. Відділу ВУ АН. Кн. ХХІІі 

- "Леся Украіика". ДВУ. Харків, 1926. 
Євшан М.: Леся Укра-і-нка". "Укр. Хl\ІТа". 1910. Кн. 6. 
Зср<,в М.: "Леся УкраУнка". ,,кнИlГЗР", 1919. Ч. 21. 
-- Вcтytпна стаття до.ЛkовоУ Піснj.". Киів, 1929. 

"Сяйво". 

1926. 

- "Від Куліша до ВИНlНИ'Ченка". КИ!ів, 1929. 
КрушельнlЩЬКИЙ А.: Передмова дО .,У пущі". Ль'Вів, 

Музичка А.: "Леся Українка". Одеса, 1925. 
- "Дра:матичнВІ 1'ворчі'сть Лесі УкраїНКи та Уі розу.,. 

міння". "Червоний Шлях". 1928. Ч. 9-10. 
28 
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Ненг.дкевич Є.: ",Камінний Господар Л. Укр,аінки 
в пер.спективі соціяльн{\,стилістиЧ'ної еволюції дОН {У.уана". 
"Червани'Й Шлях". 1930. Ч. 10. 

Ніковськи,й А: "Сюжет та дЩ.цектика драматичнцх 
пазиці'Й у тво.рах Л. Украї'нки". "ВИlБРlщі твори". KUЇB 1927. 

Ода{'ченка П.: Да генези ,,6ЛЗІКИlтнаї Траянди" Лесі 
УкраІнки'. ЗItПИlСКИ IV'женского ~HCT. Нар. Освіти. 1929. Кн. 9. 

. - Вступна стаття до вид. "Вибрані опов.~да.ння". Ки.їв, 
1930. "Сяйво". 

Підгайний Л.: "Леся Уь;р<J.ї.нка" - Hap~c. Харкі'в·Київ, 
1929,. 

ФилцrювИlЧ П.: РЩІНЯ поема Л. Укра,їнки, "Одно Сла· 
Во" Л. У~ра'їнки, образ Прометея у творах Л. Українки 
з навьтнього украlїнськога письменства. Киї<в .. 1929. Видання 
"Ку льтур.а". 

Франка Ів.: "Леся Українка". ЛНВ,іСТНI:fК. 189R. КН. 7. 
ФУIlтак·Деркач.ева М.: "Леся Українка". "Нові Шля· 

хи". 1930. Кн. 2, 3, 5 і 6. 
lUляхтиченка М.: "Л. Українка в осві'1'ленні літера· 

турнаї критики". Народознавства І-ІІІ. Прага" 19~1). 
ЯкубаВСЬJ{И;Й Ф.: "Шляхи укра;Іцської поезі.ї", пє.ред· 

мова да "Антольогії україНСl;>каї паезіІ". Т. ~. "Кцито.спілк:(. 
Київ', 1930. 

Якубський Б.: "Леся УКРЗіїнка". "Крити.ка". ХЩ>.І(і.I!і, 
1928. Ч. 7 . 

.,- Вступна cTaTTSj: да видання "ЛіІсова Пісня". Харків· 
Київ, 1930. 

Літ.·На,ук. Вістник присвячений Л. Укра,їнці, 1913. 
Кн. 10. 

Статті у збірнаму 12,томовому 'вида:нні. творі,в "Книго· 
спілки". Ки'ї'в, 1927. С. БаРИІка, О. Білець'кара, О. Бурк, 
гардта, М. дра.й,Хмruри:, є. Ненадкевl:І'ЧЗ', А. Н1ковського, 
В. ·.(Іетрава, П. Руліна, 11. Филиповича, А. ХарчеНІ<а, •. Ша· 
ровольськога, В. Якубського, Ф. Якубовського іЯмполь, 
ськаго. 

філянський М. 

Бі'ЛeJЦЬКИ'Й О.: "ДВЗlЦя'ГЬ РOlКВВ н.ово-ї українськоІ лі'· 
рики". Харків, 1924. 

Зеров М.: "Укр.аІнське письменсща. у 1918 р.". Літ.· 
J-:{ЦYK. Вістник. 1919. Кн. 3. 

- Вступна стаття до збірки "Нова украlїнська, поеЗІЯ". 
Київ, 1921. 

- Реценз~я на "Цілую ЗеМJlЮ". "Життя й Революція". 
1928. Ч. 10. 
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Хоткевич Г.: "Камні oТМeTitlЄM~". "Уtф. Хаrr8Л 1909. 
Кн. 10. 

ЯкубовськИlЙ Ф.: Рец. на "ЦіJI!YЮ 3et.tJikO". "t@irrика-, 
1928. Ч.5. . 

Франко іван. 

БілецькИ1Й Л.: Поема "Мойсей" і. розв!trок іДеі АоБРА. 
зу 13 Ліtера'РНО('і'С!~~,поеТИЧ~іЙ 1'Р8'ДЯ'ц.іі. t&8ІП1l ФРіІ'!tка .. ,Дpцqi 
Укр. Педа'r'Оr'. Інст. у ПраЗІ. На,ук. ЗБІРНИК, 1'. L ПРIIJГ8', 192!J. 

Ве»>tИIВол'я В. (Сilмовtfч): Передмова ДО$Й'Дim.нЯ збір. 
ки "Зверwкн і нИ'зИ'Н". Ляйпціr', 1920. Укр. HaкJiatiUt~. 

Вознstit М.: Jto пу,БJlі:цистичноі діяльности t8. Франка 
в рр. 1879-1883. "За, сто літ". Кн. 4. К",ів., 1929. 

- "І. Франrcов ДО'бі радикал,ізмУ'. "Vrфаїна". 1926. 
Кн. 6. 

І"ордієвськWй М.: "Мойсей". Поема ів. Фран:Ка. Оде
са. 1926. 

Деген Е.: "Иван Франко". "Новое Слово". (Спб.). 
1897. Кн. 3. 

довгань К: "Лі1'ераТУРНО·КРИТИ'ЧНі ПОГJlЯДИ Івана 
Фраl;lка в 1890-1900 рока,х". "Життя й РеВОJlЮЦ~Я". igМ. 
КН.5. 

, Дорошенко В.: епИІС тво:рів Івана Франка. НаКJI'й;АОМ 
НТПІ. У Льв6віі. gm. І., 1918. Виrt. 11., 1930-. 

Дрз;гома,нов М.: Переднє СЛОВ'о до збірки 'іВ поті 
чола". Льві,в, 1890. , 

ДраЙ·Хмара . М.: "Ів. Фра,нко і Л. Укра:іЙ'кіі". ;,>КИ'l'тJI 
й РеВОJlЮЦі.я". 1926. Кн. 5. 

Євшан М.: "ІваН Фр~нко". лнв. 1913. Кн. 9. 
- "Пое1'и'чна творчість івана Франка". ,.Укр. Хата". 

1910. Кн. 7-8. 
Єфремов Со: "Сп.tвецз боротьбR і KOOТJ.'a.cтIB". ВИД, 

"Вік". Київ, 1913. ВИД. 2. Киів; 1926 ~піlД наг. Іван ФранКо). 
Заклинський Р.: "Перша .повіlсть Івана Франка.". (лет. 

ріі й Довбущуки). Київ, 1932. 
- 'IФраико ЯК публЩист". ЛНВ. 1913. Ки. 9 і ОКl'еме 

ВИД8Н1Н'Я. 

Зеров М.: "Франко'·пое1'''. Вступна 'С'rа1'ТЯ Д'О збірки 
"Поезії". "Кни'госпілка:". Ки1в, 1925. 

К0'3ій Д: "Фравкові мораJlістtNИ,іпоезl,1 на старій 
'Основі". "Наша Культура". 1936. Ч. 4. 

KocTeJlbHtf.X Га,в'j>И!іJl д-р:' "Плюсlt !й мінУси в поеаіl 
І. ФР3lнка". ~7 книжці "ЛОМ3Іння душ". ЛьoiWв, 1923. 

КосТруба П.: "Реалkт ЧИ романтик". "ДзВони". 193.1. 
Ч.6. 
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Кримський А.: "А. Франко.". 9нцикло.педическіЙ Сло
варь Брокгауза-Ефрона. Швтом 71. 

Крушельницький А.: "Іван Франко". (Поезія). "Загаль
на бібліотека". Коломия, (бе'з ро,ку). 

Макавей О.: ,,Др. Іван Франко". "Зоря". 1896. 
Марковський М.: "Іван Франко". "Шлях". Киї'в, 1918. 

ЧЧ. УІ.-УІІ. ,і ІХ. та окремо. 
,Мочульський М.: "З остан:ніх деСЯТИiJlіть життя Фран

~a". "За сто літ". КИ!ЇВ. Кн. 3. 1928. 
МузИ'Чка А.: "Життєва 'путь Іван Франка", "Жи.ття 

й Революція", 1926. Кн. 5. 
-- "ШJIЯХИ по.етично.і тво.рчости Івана Фран'ка,". ДВУ, 
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