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АНОТАЦІЯ 

 

Кобець Н.О.  Словацько-український діалог: літературний вимір  

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» (015 – Філологія). – 

Львівський національний університет.– Львів, 2020. 

У дисертації комплексно досліджено словацько-українські культурно-

історичні взаємини, репрезентовані у їхньому літературно-художньому вимірі. 

Теоретичний розділ роботи присвячено характеристиці історико-літературної 

та теоретико-методологічної проблематики українсько-словацьких літературних 

взаємин, з’ясуванню впливу історичних та політичних чинників на зародження й 

розвиток українсько-словацьких літературних контактів. Окремо висвітлено 

історичні етапи словацької україністики та української філологічної словакістики. 

Простежено та узагальнено історико-літературні відомості, які стосуються 

головних віх українсько-словацької міжкультурної взаємодії. Констатовано, що 

культурно-історичні взаємини українців з представниками інших словʼянських 

народів, зокрема словаками, розвивалися  впродовж тисятоліття, починаючи з епохи 

Кирила і Мефодія.  

Вивчення українсько-словацьких культурних взаємин у літературному вимірі 

дало змогу виокремити такі головні етапи їхнього розвитку: 

– початковий період, повʼязаний головно з розширенням обсягу і форм 

культурно-історичних взаємин, насамперед, через залучення українців до 

військових конфліктів на території Словаччини. 

–  період ХVІІІ – ХІХ ст. У цей час поглибленню уявлень про культурно-

історичну та етнографічну самобутність життя і побуту мешканців України та 

Словаччини сприяли численні подорожні нотатки, навіяні безпосередніми 

враженнями від мандрівки територіями обох земель відомими громадсько-

політичними та літературними діячами («Подорожній щоденник» Д. Крмана, 

«Листи з невідомої землі» Б. Носака-Незабудова, «Подорож по Галицькій та 
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Угорській Русі, описана до приятеля Л.» Я. Головацького, «Австро-руські спомини»  

М. Драгоманова). 

– період ХХ – середини ХХ ст. Якщо в першій половині ХХ ст. інтенсивність 

культурних взаємин між українцями і словаками суттєво послаблюється внаслідок 

військового протистояння та їхньої належності до полярно спрямованих політичних 

ідеологій, то вже з другої половини ХХ ст. літературні контакти між обома 

народами помітно пожвавлюються. 

– сучасний етап українсько-словацьких культурних взаємин. З поміж низки 

компаративістичних праць варто назвати дослідження Г. Сиваченко «Постмодернізм 

і словацька проза 70-80-х років», у якому висвітлено новітні художні здобутки 

словацьких прозаїків другої половини ХХ ст., а також статті М. Неврлого, які склали 

збірник словʼянознавчих праць «Минуле й сучасне», що поєднує розвідки як 

класичної літератури, так і поезії ХХ століття. Вагомим внеском у розширення 

словацько-українських літературних контактів стали літературознавчі дослідження 

представників ужгородської та пряшівської шкіл філологічної словакістики, які 

суттєво розширили та поглибили спектр уявлень українського читача про головних 

представників та основні етапи історичного розвитку словацької літератури. 

Зокрема, варто відзначити таких науковців, як І. Яцканин, Т. Ліхтей, Р. Лубківський,  

Я. Джоґаник, у доробку яких велика кількість власне перекладів, а також 

досліджень, присвячених словацько-українським та українсько-словацьким 

художнім перекладам.  Водночас, чимало нагальних питань історичних взаємин 

словацької та української літератур усе ще залишаються малодослідженими. 

Висвітлено зародження та розвиток україністики як галузі словацької 

компаративістики. З’ясовано, що на межі ХVІІІ – ХІХ ст. у процесі усвідомлення 

словаками власної національної ідентичності формуються й теоретичні основи 

славістики як окремої філологічної дисципліни, що стала органічною складовою 

частиною загальноєвропейської літературної компаративістики. Основи 

україністики було закладено у працях П. Й. Шафарика, Л. Штура, а також Б. Носака-

Незабудова, Й. Гурбана та інших «штурівців».  
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Досліджено ідейно-тематичну та концептуально-смислову сферу художніх 

рецепцій словаками реалій соціально-побутового та політичного життя України 

ХVІІІ – початку ХХІ століть. Констатовано, що першим у часі мандрівку Україною 

на початку ХVІІІ ст. здійснив словацький культурно-громадський та релігійний діяч 

Даніел Крман, який виклав отримані ним враження у творі під назвою «Іtinerarium» 

(«Подорожній щоденник»). Наступним важливим етапом у розширенні культурного 

діапазону словацько-українських художніх взаємин став публіцистичний твір 

Богуша Носака-Незабудова «Листи з невідомої землі», в якому, як і в 

«Подорожньому щоденнику» Даніела Крмана, описані враження від мандрівки, що 

була здійснена автором – словацьким мандрівником Закарпатською Україною в 40-х 

роках ХІХ ст. Зʼясовано, що пізніша в часі, мандрівка Богуша Носака-Незабудова, 

відображена у його творі, суттєво відрізняється й характером й світоглядно-

емоційним змістом вражень, отриманих автором під час його перебування в Україні.  

З’ясовано, що на сьогодні, на жаль, словацька художня україністика ще не 

представлена достатньо широким колом творів. Досліджено, що у художньому 

спадку словацьких поетів ХІХ – ХХ ст. вона актуалізована як зверненнями до ідей 

загальнословʼянської єдності, закликами до братніх словʼянських народів боротися 

за власну політичну та державну незалежність (твори Я. Коллара «Дочка Слави», С. 

Халупки «Грає хвиля по Дунаю…», А. Сладковича, «Покохаймо рідну землю, брате-

словʼянине!..» С. Томашика «Гей, словаки, ще не вмерло слово наше рідне…» та 

ін.), так і тематикою відображення власне українських, в тому або тому змістовному 

ракурсі, соціально-побутових та політичних реалій (твори С. Халупки «Козак», Я. 

Ботта «Відголос української думки», Й. Заборського «Павловичу», «Добрянському», 

Й. Янча «Три брати», В. Мігаліка «Сила землі», «Сирітський притулок», Т. Яновіца 

«Хлопець відповідає урок історії», Ф. Ліпки «Дукля» та ін.).  

Досліджено, що більш вагомою і тематично різноаспектною часткою 

словацької художньої українистики є роман сучасного словацького прозаїка Йозефа 

Банаша «Зона натхнення. Драматична історія дружби і любові»(2008), який містить 

рецепцію українських соціально-політичних реалій кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Простежуючи життєві долі словацького та німецького студентів Йозефа Балаша 



5 

 

(альтер-его автора), Томаса Анкерманна й української дівчини Олександри 

Гриценко, автор характеризує політичні зміни, що відбуваються у Європі й, зокрема, 

Україні в період від 1968 – року вторгнення радянських військ у Чехословаччину – 

до 2005 року, часів президентства  Віктора Ющенка.  

Зʼясовано, шо попри, в цілому, неупереджене і доброзичливе ставлення автора 

до українців, розуміння складності політичної ситуації в Україні кінця ХХ – початку 

ХХІ ст., як і у його попередників – Даніела Крмана та Богуша Носака-Незабудова, 

Йозеф Банаш все ще значною мірою перебуває у полоні розповсюджених у Європі 

ментальних стереотипів щодо політичної недозрілості і недолугості української 

нації, які, на думку автора, заважають їй стати повноцінною і повноправною 

часткою нової, обʼєднаної європейської сімʼї. 

Проаналізовано історичні етапи становлення української художньої 

словакістики, а також ідейно-тематичні та сюжетно-образні аспекти художньої 

рецепції Словаччини в прозовій та поетичній творчості українських письменників 

ХVІІ – ХХІ  століть. 

Зʼясовано, що першим українцем, у творчості якого згадано Словаччину, був 

визначний діяч епохи Відродження – Юрій Дрогобич, автор трактату під назвою 

«Прогностична оцінка поточного 1483 року». Наступний етап українсько-

словацьких художніх взаємин на початку ХVІІ ст. був обумовлений спільними для 

історичної долі української та словацької націй подіями війни з Туреччиною країн 

антиосманської коаліції. Досліджено, що у ХVІІІ ст. мандрівку Словаччиною 

здійснив знаменитий український поет і філософ Г. Сковорода. На жаль, 

достовірних документальних джерел, які засвідчували б деталі цієї мандрівки, не 

збереглося (або ще не віднайдено), втім, у формі цікавої художньої реінтерпретації її 

описує український поет і прозаїк ХХ ст. Л. Мосендз в оповіданні «Мінерва» та 

поемі «Канітферштан», в яких особливий наголос зроблено на ймовірному 

відвідуванні Г. Сковородою Трнавського університету. 

У дисертації опрацьовано факти звертання до словацької теми у прозовому 

творчому спадку українських письменників ХХ – початку ХХІ ст. Проаналізовано 

тематичні ракурси та лейтмотивні образи, за допомогою яких українські 
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письменники відтворюють ментальний портрет та колорит національної 

самобутності представників братського словʼянського народу. 

Простежено, що вже з першої половини ХХ ст. кількість звернень українських 

письменників до художнього відображення словацьких культурно-історичних та 

політичних реалій значно зростає – повість «Зірка» Б. Лепкого, книга спогадів «З 

моєї Одіссеї» М. Качалуби, поетичні твори  К. Вагилевича  та С. Твердохліба. 

Систематизовано та охарактеризовано тематичний спектр звертань 

українських поетів ХХ – початку ХХІ ст. до культурних та соціально-історичних 

реалій життя словацької нації. Досліджено, що надзвичайно розмаїтою й 

різноаспектною є тематична палітра поетичних звернень до Словаччини українських 

письменників цього періоду. Поетичні враження від перебування на території 

Словаччини під час Другої світової війни радянської армії відтворено у поезіях П. 

Тичини, О. Гончара, М. Шпака, В. Сосюри, М. Шеремета, бійців УПА – Т. Курпіти, 

Марка Боєслава, М. Гай, А. Патрус-Карпатського. До післявоєнних реалій 

Словаччини зверталися  у своїй поетичній творчості М. Рильський,  П. Тичина, Л. 

Первомайський. Ю. Тарнавський, Д. Павличко, Р. Лубківський та ін. 

Загалом, простежена у дисертації історична динаміка розвитку українсько-

словацьких та словацько-українських літературних взаємин дозволяє стверджувати, 

що, попри певні ідеологічні непорозуміння, культурно-історичні стосунки та 

літературні взаємозвʼязки двох братніх словʼянських народів у ХХІ ст. будуть 

зміцнюватись та поглиблюватись. 

Ключові слова: контактологія, міжкультурні взаємини, імагологія, 

компаративістика, словакістика, україністика, рецепція, літературний вимір.  

 

SUMMARY 

Kobets N.O. Slovak-Ukrainian dialogue: literary dimension 

Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of Philological Sciences on 

a specialty 10.01.05 «Comparative literature studies» (015 - Philology). - Lviv National 

University.– Lviv, 2020. 
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The dissertation comprehensively examines the Slovak-Ukrainian cultural and 

historical relations, represented in their literary and artistic dimension. 

The theoretical section of the work is devoted to the characteristics of historical-

literary and theoretical-methodological issues of Ukrainian-Slovak literary relations, 

elucidation of the influence of historical and political factors on the origin and 

development of Ukrainian-Slovak literary contacts. The historical stages of Slovak 

Ukrainian studies and Ukrainian philological Slovak studies are covered separately. 

Historical and literary information concerning the main milestones of Ukrainian-

Slovak intercultural interaction is traced and generalized. It is stated that the cultural and 

historical relations of Ukrainians with the representatives of other Slavic peoples, in 

particular the Slovaks, have developed over the millennium, beginning with the era of 

Cyril and Methodius. 

The study of Ukrainian-Slovak cultural relations in the literary dimension made it 

possible to identify the following main stages of their development: 

– initial period, associated mainly with the expansion of the scope and forms of 

cultural and historical relations, primarily through the involvement of Ukrainians in 

military conflicts in Slovakia. 

–  the period of the XVIII - XIX centuries. At this time, the deepening of ideas about 

the cultural, historical and ethnographic identity of life and way of life of the inhabitants of 

Ukraine and Slovakia contributed to numerous travel notes, inspired by direct impressions 

of traveling through both lands by famous socio-political and literary figures ("Travel 

Diary" by D.Krman, “Letters from an unknown land“ by B. Nosak-Nezabudova, "Journey 

through Galician and Hungarian Russia, described to a friend L.“ by J. Holovatsky, 

„Austro-Russian memories“ by M. Drahomanov). 

– the period of the XX - middle of the XX century. If in the first half of the 

twentieth century, the intensity of cultural relations between Ukrainians and Slovaks is 

significantly weakened due to the military confrontation and their belonging to polar 

political ideologies, then from the second half of the twentieth century, literary contacts 

between the two peoples are noticeably revived. 
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– he current stage of Ukrainian-Slovak cultural relations. Among a number of 

comparative works is G. Sivachenko's study "Postmodernism and Slovak prose of the 70-

80s", which highlights the latest artistic achievements of Slovak prose writers of the 

second half of the twentieth century, as well as articles by M. Nevrly, who compiled a 

collection of Slavic works. "Past and present", which combines explorations of both 

classical literature and poetry of the twentieth century. A significant contribution to the 

expansion of Slovak-Ukrainian literary contacts was literary studies of representatives of 

Uzhhorod and Prešov schools of philological Slovak studies, which significantly expanded 

and deepened the range of Ukrainian readers' ideas about the main representatives and 

main stages of historical development of Slovak literature. In particular, it is worth noting 

such scholars as I. Yatskanyn, T. Likhtey, R. Lubkivsky, J. Dzhohanyk, whose work 

includes a large number of actual translations, as well as research on Slovak-Ukrainian and 

Ukrainian-Slovak literary translations. At the same time, many pressing issues of the 

historical relations between Slovak and Ukrainian literature still remain unexplored. 

The origin and development of Ukrainian studies as a branch of Slovak comparative 

studies are highlighted. It was found that at the turn of the eighteenth - nineteenth centuries 

in the process of Slovaks' awareness of their own national identity, the theoretical 

foundations of Slavic studies as a separate philological discipline, which became an 

organic part of European literary comparative studies, were formed. The foundations of 

Ukrainian studies were laid in the works of P. Y. Shafaryk, L. Stur, as well as B. Nosak-

Nezabudov, J. Gurban and other "Sturians". 

The ideological-thematic and conceptual-semantic sphere of art receptions by 

Slovaks of realities of social-domestic and political life of Ukraine of the XVIII - the 

beginning of the XXI centuries is investigated. It is stated that the first time travel to 

Ukraine in the early eighteenth century, carried out by the Slovak cultural, public and 

religious figure Daniel Krman, who outlined his impressions in a work entitled 

"Itinerarium" ("Travel Diary"). The next important step in expanding the cultural range of 

Slovak-Ukrainian artistic relations was the journalistic work of Bogush Nosak-Nezabudov 

"Letters from an Unknown Land", which, as in "Travel Diary" by Daniel Krman, describes 

the impressions of the journey made by the author - Slovak traveler of Transcarpathian 
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Ukraine in the 40s of the XIX century. It was found that later in time, the journey of 

Bogush Nosak-Nezabudov, reflected in his work, differs significantly in the nature and 

ideological and emotional content of the impressions received by the author during his 

stay in Ukraine. 

 It turned out that today, unfortunately, Slovak Ukrainian art studies are not 

represented by a wide enough range of works. It is investigated that in the artistic heritage 

of Slovak poets of the XIX - XX centuries, it is actualized as appeals to the ideas of all-

Slavic unity, appeals to fraternal Slavic peoples to fight for their own political and state 

independence (works by J. Kollar "Daughter of Glory", S. Khalupka "Wave plays on the 

Danube", A. Sladkovych, "Let's love our homeland" , Slavic brother!..”by S. Tomaszyk “ 

Hey, Slovaks, our native word is not dead yet”, etc.), as well as the theme of reflecting the 

actual Ukrainian, in one or another meaningful perspective, socio-domestic and political 

realities ( works by S. Khalupka "Kozak", J. Botta "Echo of Ukrainian Thought", J. 

Zaborsky "Pavlovich", "Dobryansky", J. Yanch "Three Brothers", V. Migalik "The Power 

of the Earth", "Orphanage", T Janowica ("The guy answers the history lesson", F. Lipka 

"Dukla", etc.). 

It is investigated that a more significant and thematically diverse part of Slovak 

Ukrainian art studies is the novel of the modern Slovak prose writer Josef Banash “Zone 

of Inspiration. A Dramatic History of Friendship and Love ”(2008), which contains the 

reception of Ukrainian socio-political realities of the late XX - early XXI centuries. 

Tracing the lives of Slovak and German students Josef Balash (the author's alter ego), 

Thomas Ankermann and Ukrainian girl Oleksandra Hrytsenko, the author describes the 

political changes taking place in Europe and, in particular, in Ukraine during the 1968 

invasion of Czechoslovakia by Soviet troops until 2005, during Viktor Yushchenko's 

presidency. 

It was found that despite, in general, the author's impartial and friendly attitude to 

Ukrainians, understanding of the complexity of the political situation in Ukraine in the late 

twentieth - early twenty-first century, is captive to the mental stereotypes prevalent in 

Europe about the political immaturity and incompetence of the Ukrainian nation, which, in 
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the author's opinion, prevent it from becoming a full and full part of the new, united 

European family. 

The historical stages of formation of Ukrainian artistic Slovak studies, as well as 

ideological-thematic and plot-image aspects of the artistic reception of Slovakia in the 

prose and poetic works of Ukrainian writers of the XVII-XXI centuries are analyzed. 

It was found out that the first Ukrainian to mention Slovakia in his work was a 

prominent figure of the Renaissance - Yuri Drohobych, author of a treatise entitled 

"Prognostic assessment of the current 1483". The next stage of Ukrainian-Slovak artistic 

relations in the early seventeenth century was due to the common for the historical fate of 

the Ukrainian and Slovak nations events of the war with Turkey of the anti-Ottoman 

coalition. It is investigated that in the eighteenth century. The famous Ukrainian poet and 

philosopher G. Skovoroda traveled through Slovakia. Unfortunately, reliable documentary 

sources that would testify to the details of this journey have not been preserved (or have 

not yet been found), however, in the form of an interesting artistic reinterpretation it is 

described by the Ukrainian poet and prose writer of the twentieth century. L. Mosendz in 

the story "Minerva" and the poem "Kanitferstan", in which special emphasis is placed on 

the probable visit of G. Skovoroda to Trnava University. 

 

The thesis deals with the facts of addressing the Slovak theme in the prose creative 

heritage of Ukrainian writers of the XX - early XXI centuries. Thematic perspectives and 

leitmotif images with the help of which Ukrainian writers reproduce the mental portrait 

and color of the national identity of the representatives of the fraternal Slavic people are 

analyzed. 

It is traced that from the first half of the twentieth century the number of appeals of 

Ukrainian writers to the artistic reflection of Slovak cultural, historical and political 

realities is growing significantly - the novel "Star" by B. Lepky, the book of memoirs 

"From my Odyssey" by M. Kachaluba, poetic works by K. Vahylevych and S. 

Tverdokhlib. 

The thematic spectrum of appeals of Ukrainian poets of the XX - the beginning of 

the XXI century is systematized and characterized to the cultural and socio-historical 
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realities of life of the Slovak nation. It is investigated that the thematic palette of poetic 

appeals to Slovakia of Ukrainian writers of this period is extremely diverse and 

multifaceted. Poetic impressions of the Soviet army's stay on the territory of Slovakia 

during the Second World War are reproduced in the poetry of P. Tychyna, O. Honchar, M. 

Shpak, V. Sosyura, M. Sheremet, UPA fighters - T. Kurpita, Mark Boeslav, M. Gai , A. 

Patrus-Karpatsky. M. Rylsky, P. Tychyna, and L. Pervomaisky addressed the postwar 

realities of Slovakia in their poetic works Yu. Tarnavsky, D. Pavlychko, R. Lubkivsky and 

others. 

In general, the historical dynamics of the development of Ukrainian-Slovak and 

Slovak-Ukrainian literary relations traced in the dissertation allows us to state that, despite 

certain ideological misunderstandings, cultural-historical relations and literary relations of 

the two fraternal Slavic peoples in the XXI century will be strengthened and deepened. 

Key words: contactology, intercultural relations, imagology, comparative studies, 

Slovak studies, Ukrainian studies, reception, literary dimension. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Завдання сучасного порівняльного 

літературознавства – з’ясувати характер і роль різнотипних міжлітературних 

контактів у культурному діалозі глобалізованого світу. У випадку взаємодії 

української і словацької культур йдеться про феномени культури, пов’язані 

спільністю походження та тісними історичними зв’язками, а в типологічному плані 

близькі в одних аспектах і різні, самобутні, оригінальні в інших. І хоча з 

етнологічного погляду обидва народи споріднені, а межі між їхніми мовами розмиті 

перехідними говірками, проте за сутнісними ознаками ці етноси й мови належать до 

різних гілок: українська – до східнослов’янської етномовної групи, а словацька – до 

західнослов’янської. 

В історичному плані українці й словаки переживали і подібні, і своєрідні 

суспільно-політичні процеси. З середини ІХ ст. з Великоморавського князівства, до 

складу якого входили теперішні словацькі землі, розпочалася просвітницька місія 

святих Кирила і Мефодія, яка полягала в поширенні писемності і християнської віри 

у слов’янських, у тому числі й руських, землях. Щоправда, невдовзі волею 

історичних обставин словаки опинилися в культурній спільноті Pax Latina, а 

українці – в Pax Orthodoxa, що, без сумніву, не могло не позначитися на їхньому 

культурному ландшафті. В обох народів, які впродовж століть перебували в різних 

державних утвореннях, національно-культурне відродження розпочалося майже 

одночасно – в першій половині ХІХ ст., причому діячі «Руської трійці» і Кирило-

Мефодіївського братства надихались ідеями словацького будителя Яна Коллара. 

З постколоніального погляду, обидві культури донедавна перебували в 

неоднакових умовах: українська розвивалася в умовах УРСР у значній ізоляції від 

світової культури під ідеологічним і політичним гнітом радянському режиму, 

словацька ж культура отримала ширші можливості для свого розвитку у м’якшому 

ідеологічному кліматі тодішньої Чехословаччини, яка була державою-сателітом 

Радянського Союзу. У геополітичному плані сучасні Україна і Словаччина – сусідні 

держави, які тісно співпрацюють в економічній і культурній сферах як стратегічні 
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партнери, однак Україні доводиться докладати величезних зусиль на шляху до 

інтеграції з Європейським Союзом, членом якого Словаччина стала в 2004 році. 

До літературних параметрів цієї широкої проблематики належать тематичні 

(особливо імаґологічні), жанрові, стильові виміри взаємної рецепції словацької та 

української культур. На даний час діапазон українсько-словацького діалогу 

надзвичайно широкий. Важливими інструментами і формами міжкультурного 

спілкування є переклад, літературна критика і літературознавство, 

книговидавництво і журналістика, творчі зв’язки між митцями (листування, зустрічі, 

конференції, міжнародні літературні фестивалі, як-от Місяць авторських читань). У 

міжкультурній взаємодії важливу роль відіграє явище культурного прикордоння, 

зокрема творча діяльність україномовних письменників Словаччини Івана 

Мацинського, Юрія Бачі, Миколи Мушинки, Степана Гостиняка, Мирослава Іллюка, 

Ганни Коцур, Івана Яцканина, Ярослава Джоґаника). Великі розділи українсько-

словацьких культурних взаємин становлять україністика журналу «Дукля» і 

словакістика часопису «Всесвіт» та періодичного видання «Studia Slovakistica». 

У різноаспектно репрезентованій науковими філологічними розвідками 

вчених-славістів картині історичного поступу культурних взаємин між 

представниками української та словацької літератур поза увагою науковців 

залишається важливий і цікавий аспект цих стосунків, а саме – спектр питань, 

пов’язаних із літературною рецепцією культурно-історичних та соціально-

політичних реалій життя обох країн у художніх творах. Відсутність в українській 

філологічній славістиці комплексних досліджень, присвячених вивченню 

літературно-художнього виміру дискурсу культурно-історичних взаємин словаків та 

українців, і обумовлює актуальність даної дисертаційної розвідки, у якій окреслено 

й охарактеризовано проблематику та сюжетно-образні моделі рецепції соціально-

політичних та культурно-історичних реалій життя України і Словаччини, 

відображених у творах письменників обох країн. 

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

виконано на кафедрі слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького 

Львівського національного університету імені Івана Франка, її узгоджено з 
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науковими програмами та навчальними планами кафедри. Робота відповідає 

проблематиці й входить у дослідницьку парадигму наукової теми «Слов’янські мови 

та літератури: історія, сучасний стан, типологічні паралелі» (державний 

реєстраційний номер 0118U000616, науковий керівник – доктор філологічних наук, 

професор А.Л.Татаренко). 

Мета роботи – комплексне дослідження словацько-українських культурно-

історичних взаємин, репрезентованих у їх літературно-художньому вимірі. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішити такі завдання: 

– окреслити та систематизувати спектр проблем і питань, пов’язаних із 

сучасним науковим вивченням тематики українсько-словацьких культурно-

історичних взаємин; 

– визначити і типологізувати історичні передумови становлення та розвитку 

української філологічної словакістики; 

– простежити, систематизувати і градуювати основні етапи становлення та 

історичного розвитку українсько-словацьких літературних взаємин; 

– проаналізувати ментальні особливості і характер сприйняття у художніх 

текстах словацьких письменників реалій соціально-побутового, культурного та 

політичного життя України; 

– охарактеризувати ментальні ракурси художнього відображення політичних, 

культурних та побутових історичних реалій Словаччини у прозових і поетичних 

творах українських письменників ХVІІ–ХХІ ст. 

Обʼєктом дослідження у  роботі є твори словацьких – Д. Крмана, Л. Штура, 

Я. Краля, Б. Носака-Незабудова, Й. Халупки, Я. Ботта, Ш. Крчмері, П. Горова, 

Т. Яновіца, Й. Банаша, та ін. й українських – Т. Шевченка, М. Шашкевича, 

М. Старицького, Ю. Федьковича, К. Вагилевича, І. Франка, Б. Лепкого, Л. Мосендза, 

М. Рильського, П. Тичини, О. Гончара, М. Стельмаха, А. Шияна, 

Л. Первомайського, І. Качуровського, Д. Павличка, Р. Лубківського, 

Ю. Андруховича, Т. Прохаська та ін. письменників у їхніх взаємозв’язках з 

проблематикою культурно-історичних взаємин словацького й українського народів. 
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Предмет дослідження – особливості художнього взаємовідображення 

специфіки культурно-історичних та соціально-політичних національних реалій у 

творах словацьких і українських письменників.  

Теоретико-методологічну основу роботи становлять наукові праці 

українських філологів-славістів та компаративістів І. Франка, О. Колесси, 

Д. Чижевського, О. Білецького, О. Астафʼєва, О. Білик, В. Будного, Л. Грицик, 

О. Дзюби-Погребняк, І. Заярної, С. Ленської, М. Ільницького, Ю. Коваліва, 

Н. Мочернюк, М. Наєнка, Д. Наливайка, Г. Сиваченко, А. Татаренко та ін., а також 

словацьких учених, насамперед, представників «пряшівської школи» 

літературознавства М. Неврлого, М. Мольнара, Ю. Бачі, М. Романа, Ф. Ковача, 

Л. Баботи та ін., присвячених теоретичним питанням, історії становлення й розвитку 

культурно-історичних й, зокрема, літературних взаємин словацького й українського 

народів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у роботі вперше: 

– проаналізовано і систематизовано актуальні проблеми української і 

словацької філологічної славістики на матеріалі компаративістичного дослідження 

наукових праць і художніх текстів обох націй; 

– окреслено й охарактеризовано основні історичні етапи становлення і розвитку 

українсько-словацьких та словацько-українських літературних і наукових взаємин; 

– означено стан, здобутки і перспективи наукових філологічних досліджень 

розвитку культурно-історичних взаємин словацького й українського народів у 

синхронії і діахронії; 

– розкрито специфіку художніх відображень ментальних реалій українського 

життя у творах словацьких письменників Д. Крмана, Б. Носака-Незабудова, 

Й. Банаша; 

– досліджено особливості художньої рецепції соціально-політичних та 

культурно-історичних реалій життя Словаччини у поетичному та прозовому 

доробку українських письменників ХVІІ–початку ХХІ ст. 
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Теоретичне значення дисертації полягає у тому, що у ній систематизовано й 

узагальнено запропоновані у вітчизняній та зарубіжній літературознавчій науці 

підходи до спроб теоретичного окреслення, опису та інтерпретації історії розвитку 

та наукових здобутків української філологічної славістики, визначено основні етапи 

історичного розвитку словацько-українських літературних взаємин, окреслено 

специфіку ментальної рецепції культурно-історичних та соціально-політичних 

реалій життя словаків та українців у творах їхньої літературно-художньої 

словесності. 

Практичне значення. Висновки й результати здійсненого дослідження 

уможливлюють поглиблений та системний аналіз проблемних питань словацько-

українських літературних взаємин. Досягнуті у дисертації результати та 

дослідницькі спостереження можуть бути використані під час викладання 

філологічних дисциплін, зокрема історії словацької та української літератур у 

закладах вищої освіти, при розробці літературознавчих вибіркових дисциплін, 

створенні підручників і посібників зі славістичної наукової проблематики, а також 

для розширення тематики курсових, бакалаврських та магістерських робіт 

студентів-філологів тощо. 

Особистий внесок здобувача. Усі ідеї роботи та її висновки належать 

авторові. Опубліковані статті написані одноосібно. 

 Апробація результатів дисертації. За темою роботи прочитані доповіді на 

щорічних звітних наукових конференціях викладачів, співробітників, докторантів, 

аспірантів та студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, 

а також на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях та конгресах: ХІІІ 

Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «Vivat academia» (Львів, 24 

квітня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція (Харків, 15–16 травня 

2015 р.);  XXIV Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 26 – 27 травня 2016 

р.); ХVI Міжнародні славістичні читання  пам’яті академіка Леоніда Булаховського 

(Київ, 21 квітня 2016 р.); VІІ Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні 

орієнтири філологічної науки» (Херсон, 24-25 листопада 2016 р.); XXVІ 

Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 17 – 18 травня 2018 р.); Міжнародна 
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науково-практична конференція «Концептуальні проблеми розвитку філологічних 

наук у сучасному полікультурному просторі» (Київ, 21–22 вересня 2018 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Українська філологія: школи, постаті, 

проблеми (до 170-річчя заснування кафедри української словесності Львівському 

університеті)» (Львів, 4–6 жовтня 2018 р.); ІІІ Міжнародний філологічний форум 

для молодих дослідників (Болгарія, Софія, 15–17 листопада 2018 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Philology in EU countries and Ukraine at the modern 

stage» (Румунія, Бая-Маре, 21-22 грудня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 7 

наукових статтях (з них 6 – у фахових виданнях України, 1 – в іноземному 

науковому збірнику). 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів (Розділ 1. 

«Словацько-українські літературні зв’язки: проблеми компаративного вивчення», 

Розділ 2. «Словацька художня україністика», Розділ 3. «Образ Словаччини та 

словаків в українській художній літературі»), висновків і списку використаних 

джерел і літератури (311 позицій). Загальний обсяг роботи – 226 сторінок, з яких 

основний текст – 190 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ ЗВʼЯЗКИ: 

ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВНОГО ВИВЧЕННЯ 

Серед методів, якими наразі користується сучасна компаративістика, зокрема, 

у площині дослідження характеру впливу культурно-історичних та політичних 

чинників розвитку літературних взаємин між географічно близькими або 

віддаленими націями, першочергового значення набуває такий різновид генетичного 

методу, як контактологічний, зосереджений, за визначенням В. Будного та 

М. Ільницького, «на вивченні безпосередніх зв’язків між синхронними (переважно) 

явищами. Міжлітературні контакти (зв’язки) належать до сфери міжлітературної 

взаємодії (комунікації), і під ними мають на увазі як односторонню дію адресанта на 

сприймача, різноманітні форми сприймання іншонаціональних літературних явищ, 

так і двосторонні міжнародні літературні взаємини, які, власне, і становлять 

взаємодію» [77, с. 56] 

До сфери контактологічної методології дослідження специфіки двосторонніх 

міжнародних літературних взаємин належать різноманітні форми зовнішніх 

контактів, такі, зокрема, як творчі взаємини між письменниками, реалізовані у 

вигляді листування, рецензування творів, схвальних або полемічних літературно-

критичних відгуків, особистих дружніх стосунків, зустрічей, політично-громаської 

та культурної співпраці. 

Важливими чинниками обопільних контактологічних впливів виступають не 

лише безпосередні контакти між письменниками, але й різноманітні зовнішні, у 

тому числі й геополітичні фактори, які також суттєво впливають на характер 

літературних взаємин різних націй у той або той історичний період їхнього 

розвитку: етнокультурний склад, спільність або відмінність побуту, національного 

менталітету, релігійного віросповідання, мови, політичний устрій, міждержавні 

взаємини (торгівельно-економічні, культурні стосунки, військові союзи або 

конфронтації) і навіть географічна близькість або віддаленість країн. 

Відомий словацький вчений-компаративіст Д. Дюришин [9] наполягав на 

існуванні особливого типу міжлітературної спорідненості у звʼязках етнічно 
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близьких, але територіально (з причин геополітичної історичної зумовленості) 

розділених народів. Крім романських та германських, він відносив до цієї групи і 

контакти між представниками словʼянських літератур й, зокрема, особливо 

наголошував на спорідненості між українською та словацькою літературами. 

Водночас, як зауважують В. Будний та М. Ільницький, «виділені Д. Дюришиним 

типи взаємин, які ґрунтуються на факторі єдиної держави, мають уразливі місця. З 

одного боку, вони стосуються певної історичної ситуації – більш чи менш тривалої, 

але завжди мінливої. Бо сьогодні і Україна, і Словаччина, і Росія є окремими 

державами, і національно-літературні зв’язки між ними перетворилися на 

міжлітературні. З другого боку, українська література впродовж тривалого 

історичного періоду розвивалася в межах не однієї держави, а двох (Російської і 

Австро-Угорської імперій) або кількох (у міжвоєнний період XX ст. – СРСР, 

Польща, Румунія, Чехословаччина), що ускладнює вивчення літературних звʼязків і 

взаємин» [77, с. 312–313]. 

Важливими формами міжкультурних взаємин є літературно-критичний 

дискурс, літературознавчі студії, перекладацька діяльність, за посередництвом яких 

у читацькій спільноті, культурному середовищі, суспільній свідомості 

актуалізуються та популяризуються кращі мистецькі здобутки представників тієї 

або тієї нації.  

Отож розгляньмо в контексті окресленої контактологічної методології 

виокремлені вище культурно-історичні та політичні чинники, що умотивовували та 

визначали особливості історичного розвитку українсько-словацьких літературних 

взаємин. 
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1.1. Літературні контакти  

у світлі культурно-історичних та політичних чинників 

Взаємозв’язки українців з представниками інших слов’янських народів 

сягають давніх історичних часів. Початкові історичні контакти східних і південних 

слов’ян, реалізовані переважно у формі різноманітних військових союзів, історики 

датують V – VІ ст. Перші зафіксовані у літописах відносини Київської Русі та 

Польської держави датовано 981 роком, у якому київський князь Володимир 

захопив польські території у верхів’ях Західного Бугу. Такими ж давніми є і 

контакти українців зі слов’янами, які нині заселяють територію Чехії та 

Словаччини. З часів діяльності великих слов’янських просвітителів Кирила й 

Мефодія і пізніше словацькі торговці й мандрівники відвідували галицькі та інші 

середньовічні українські міста. 

Найстаріші літературні звістки про Київську Русь, за свідченням 

В. Січинського [272], належать арабським (Ібн-Якуб, Ібн-Даст, Аль-Масуді та ін.) та 

грецьким (Прокопій, Маврикій, Фотій та ін.) письменникам ІХ – Х ст. Перші 

відомості про культурно-історичні звʼязки словацького та українського народів 

датуються періодом Х – ХІ ст. О. Колесса, зокрема, зазначав, що ще «від ХІ в. знані і 

розповсюднені були на Україні житія чеських святих Вячеслава і Людміли а їх 

імена, взяті до грецько-українського календаря, подибуємо тут ще протягом ряду 

дальших століть. В старочеському монастирю на Сазаві жила память про укр. святих 

Бориса й Гліба. В «Слові о полку Ігоря» сказано, що Німці, Венетці, Греки і Морава 

співають про князя Святослава. Се могли бути чесько-словацькі співаки чи гудці, 

або чеські купці, що часто являлися в Київі та інших осередках України. В 

безпосередній стичности із чесько-словацьким народом та його культурними 

стремліннями стояли західні країни нашої землі, особливо Закарпаття. Із сусідньої 

Моравії ішли безпосередньо Кирило-Методієвські впливи насамперед до 

карпатських земель, до Галичини а відтак і дальше на Україну» [166, с. 4]. 

В епоху середньовіччя словаків і українців пов’язували тісні економічні 

стосунки, оскільки Словаччина розташована на перетині торгівельних шляхів між 
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Україною і країнами Західної та Південної Європи. Налагодженню історичних 

взаємоконтактів між обома народами сприяла й обопільна участь словаків та 

українців у національно-визвольних змаганнях ХV – ХVІІ ст. Відомо, що українці 

брали активну участь у гуситських війнах. Зокрема, за свідченням М. Неврлого, 

український гуситський гетьман Фрідріх із Острога 1429 р. захопив містечко 

Жиліна, внаслідок чого суттєво зміцнив військові позиції чеського гуситського 

воєначальника Іскри у Словаччині [228, с. 137]. 

Пліч-о-пліч словацькі вояки та українське козацтво у складі країн 

антиосманської коаліції вступили у боротьбу із турецькими загарбниками на 

початку ХVІІ ст. 

Важливим для розвитку культурних звʼязків між українцями і словаками був і 

вплив релігійного фактору. У словацькій Трнавській богословській семінарії 

здобували освіту численні вихідці з українського населення Закарпаття та Східної 

Словаччини – М. Андрелла-Оросвигінський, М. Ольшавський, І. Фороташі, 

А. Коцак, М. Бачинський та ін. Відповідно, чимало словаків навчалися в стінах 

Києво-Могилянської академії, а пізніше – Київської духовної академії. Наприкінці 

ХVІІ і на початку ХVІІІ ст. у Трнавській єзуїтській руській друкарні для українців 

Закарпаття були видані перші книги – «Катехізис» (1698), «Буквар» (1699), «Краткоє 

припадков моральних собраніє» (1727) [66; 201]. 

Чи не найбільш раннім, відзначеним у численних наукових джерелах, 

історичним фактом словацько-українських культурних взаємин, але вже світського 

характеру, є запис та оприлюдення Яном Благославом у «Граматиці чеської мови» 

(1571) української народної пісні «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш». 

Зміцненню культурних контактів і ширшому ознайомленню з життям, 

побутом, особливостями національного менталітету значно посприяли відображені 

у численних подорожніх нотатках безпосередні враження від знайомства з країною 

та її мешканцями словацьких та українських мандрівників. Першим словацьким 

мандрівником, який 1708–1709 рр. відвідав українські землі, був євангелістський 

єпископ Даніел Крман. У ролі посланця угорсько-словацьких протестантів до 

шведського короля Карла ХІІ він разом із своїм приятелем С. Погорським став 
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очевидцем російсько-шведської війни, яка точилася на теренах України. Враження 

від мандрівки Україною Д. Крман виклав у «Подорожньому щоденнику» (1708–

1709), який і став першим ґрунтовним описом географічних, природних, 

етнографічних та релігійних відмінностей українських земель. На початку 40-х років 

ХІХ ст. мандрівку Закарпатською Україною здійснив інший словак – 

євангелістський священик Богуш Носак-Незабудов, який описав свої враження від 

цієї подорожі у нотатках «Листи з невідомої землі» (1843). Важливо наголосити, що 

саме йому належить перший переклад художнього твору з української мови на 

словацьку. Йдеться про думу «Про втечу трьох братів з Азова», яку було 

опубліковано в літературному додатку до «Татранського орла» (1847, № 84). «Текст 

думи, – переконаний Г. Нудьга, – взято з відомої збірки І. Срезневського 

«Запорожская старина» і перекладений досить точно, нерівноскладовими віршами, 

при збереженні специфіки українського епосу, його поетики і стилю» [233, с. 228]. 

У ХVІІІ ст. під час закордонної мандрівки 1745–1750 рр. у складі «Токайської 

комісії з заготівки вин до царського двору» Словаччину відвідав знаменитий 

український письменник та філософ Г. Сковорода. Пізніше, в 30-х рр. ХІХ ст. 

Словаччиною подорожували І. Срезневський, О. Бодянський та Я. Головацький. 

Останній виклав свої враження від знайомства із Словаччиною у нотатках 

«Подорож по Галицькій та Угорській Русі, описана до приятеля Л.» (1842). У 60–70-

х роках ХІХ ст. у Словаччині перебували М. Драгоманов та Ю. Федькович. 

Словацькі враження відображені в «Австро-руських споминах» (1867–1877) 

М. Драгоманова та повісті Ю. Федьковича «Три як рідні брати» (1865). 

Починаючи з ХІХ ст. літературні зв’язки між словаками та українцями 

поступово набувають більш систематичного та регулярного характеру. Розширенню 

міжкультурної комунікації суттєво сприяла тогочасна словацька преса, на сторінках 

якої періодично почали з’являтися публікації, присвячені Україні. За свідченням 

дослідниці історії українсько-словацьких міжкультурних взаємин О. Кушнір, перші 

у Словаччині друковані відомості про українців з’явилися завдяки 

Й. Домбровському, який 1800 року вмістив у часописі «Slavín» уривок із праці 

Енгля «Geschichte der Ukraine und der Ukrainischen Kozaken» про життя запорізьких 
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козаків. Пізніше він передрукував із одного з віденських видань у журналі 

«Slovanka» (1814) статтю «Russniaken in der Marmorosch», до якої додав 

повідомлення про «Енеїду» Котляревського і граматику Павловського [179, с. 16].  

З кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. у слов’янському світі зароджуються й 

теоретичні основи окремої філологічної дисципліни, яка, як частина літературної 

компаративістики, отримує назву славістика або слов’янознавство. З погляду 

Ю. Булаховської, «славістика (інша термінологічна назва – слов’янознавство) – це, 

за визначенням усіх авторитетних енциклопедій, зокрема й УРЕ, сукупність 

наукових дисциплін, що вивчають мови, історію, культуру та літературу 

слов’янських народів, а точніше кажучи, вивчають усе це в історичному, історико-

літературному, лінгвістичному й етнографічному аспектах» [78, с. 205].  

О. Білецький, характеризуючи стан розвитку української славістики на 

початку ХХ ст., констатував, що «тема про місце української літератури серед інших 

літератур світу ставилася ще в XIX ст., але ставилася невпевнено, розв’язувалась із 

багатьма застереженнями, оскільки тривалий час саме право української літератури 

на існування було предметом дискусій, оскільки українська література як самостійна 

величина часом випадала з поля зору буржуазних літературознавців, що вивчали 

історію слов’янських літератур або пробували створити синтетичні огляди історії 

світової літератури. Та все ж таки нова література українського народу неухильно, 

уже починаючи з другої чверті XIX ст., пробивала собі дорогу у світ. Передові люди 

Росії, Польщі, Чехословаччини, Болгарії не лише визнавали за нею право на 

існування, а й були захоплені її самобутністю та загальнолюдськими ідеалами. /…/ 

Поряд із цим пожвавилась робота з вивчення зв’язків української літератури з 

літературами західного і південного слов’янства. Ця робота провадилася у трьох 

напрямах. З одного боку, відбувався збір і дослідження фактів, які свідчать про 

освоєння українською літературою досягнень інших слов’янських літератур. З 

другого, зібрано критичні відгуки про українську літературу, відомості про 

переклади українських авторів на іншослов’янські мови, відзначено факти впливу 

української літератури на іншослов’янські, нарешті, факти, що свідчать про 
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безпосередню участь українських діячів у літературному процесі тієї чи іншої 

слов’янської літератури» [70, с. 49]. 

З часу словацького та українського національно-культурного відродження ті 

або ті аспекти українсько-інословʼянських контактів доволі часто були 

потрактованими у контексті їхньої не стільки філологічної, скільки політичної 

оцінки й, зокрема, крізь призму так званої ідеї слов’янської єдності, яка набула 

статусу ідейного гасла під час національно-визвольних змагань слов’янських 

народів ХІХ – ХХ ст. і була ідеологічно спотворена і дискредитована 

шовіністичними амбіціями Російської імперії ХІХ – ХХІ ст. Як зауважує С. Кость, 

«слов’янська ідея ніколи не була цілісною теорією, оскільки вона не функціонувала 

на рівні наукового терміну і майже її синонімами були «ідея слов’янської 

взаємності», «ідея слов’янської єдності», «ідея слов’янської солідарності». Проте 

вона перетворювалася в ідейно-політичну проблему, коли її почали 

використовувати окремі політичні групи чи держави. Ця ідея не була абстрактною, 

вона матеріалізувалася у творенні літературної мови, національної культури, освіти, 

активізації таких наук як філософія, історія, археологія, у появі численних наукових 

і просвітніх товариств, музеїв, періодичних видань. Вона матеріалізувалася у 

наукових і популярних працях, окремі з яких не втратили актуальності й сьогодні» 

[170, с. 31]. 

Польський славіст М. Якубець у статті «Про новий синтез історії слов’янських 

культур» (1976) доволі скептично поставився до ідеї слов’янської єдності, 

посилаючись, зокрема, на відому статтю Бодуена де Куртене «Чи існує окрема 

слов’янська культура?», у якій учений зауважував, що «окремої слов’янської 

культури, спільної для всіх слов’ян і чужої іншим народам нема і, ймовірно, ніколи 

не буде, що окремий слов’янський світ існує лише у сфері мовній; на цьому і 

закінчується об’єктивна спільність і єдність слов’ян і під жодним іншим кутом зору 

слов’яни не є окремою людською спільнотою» [170, с. 31]. 

С. Кость, узагальнюючи ставлення чеського вченого К. Запа до ідеї спільності 

та системності літературного розвитку словʼянських літератур, констатує: «якщо 

йдеться про системність / несистемність літератур слов’янських народів, то ніколи 
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не було слов’янської літератури як системи, як системного явища (хронологічні 

рамки статті – друга половина 30–60-х рр. ХІХ ст., – роки творчої діяльності 

К. Запа) з огляду на кілька моментів: 1) на початку ХІХ ст. не всі слов’янські народи 

зберегли свою державність і це негативно позначалося на їх культурному розвитку; 

2) не всі слов’янські народи мали ще й у середині ХІХ ст. вироблену літературну 

мову; 3) розвиток літератур слов’янських народів відбувався у різних суспільно-

політичних, духовних, конфесійних умовах. Водночас не можна заперечувати й 

наявності чинників, що давали підстави сприймати слов’янський світ як певну 

цілісність (походження, мова, традиції, подібність історичної долі тощо)» [170, 

с. 31–32]. 

Вагомий внесок у розбудову словацько-українських культурних взаємин 

зробив найвідоміший представник романтичного напряму у словацькій історіографії 

ХІХ ст. П. Й. Шафарик, який, за словами М. Неврлого, «був одним із 

найвизначніших будителів словʼянства, ідеї якого посилювали національно-

визвольні змагання поневолених словʼянських народів, глибоко ввійшов до 

української духовності й займає в ній одне з найпочесніших місць. Значною мірою 

до пошани його імені й розуміння його вчення спричинився Т. Шевченко своїм 

«Посланієм славному Шафарику», яке було вступом до його історичної поеми 

«Єретик» або «Іван Гус», написаної 1845 р. у вершинній добі творчості українського 

генія» [228, с. 535]. 

Важливою віхою у розбудові українсько-словацьких літературних взаємин 

стали й обопільні – українсько-словацькі та словацько-українські переклади творів 

кращих представників мистецьких кіл обох народів.   

Перші спроби перекладу творів словацької поезії українською належать 

представникам харківської школи романтиків, зокрема, І. Срезневському, який у 

збірці «Словацкія пісни» 1832 р. опублікував переклади текстів двадцяти 

словацьких пісень. 1839 р. у Харкові А. Метлинський видав збірку «Думки і пісні та 

ще дещо», в якій містилися переклади кількох словацьких народних пісень, а також 

75-го сонета з поеми Я. Коллара «Донька Слави». 
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Першим перекладачем з української мови на словацьку, як уже зазначалося, 

став Б. Носак-Незабудов. 1847 р. він опублікував на сторінках словацької преси 

переклад української народної «Думи про втечу трьох братів з Азова». Упродовж 

ХІХ – ХХІ ст. було здійснено переклад словацькою мовою окремих творів 

українських класиків – Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, О. Кобилянської, 

В. Винниченка, В. Підмогильного, Є. Маланюка, М. Хвильового, О. Гончара, 

О. Довженка, В. Сосюри, О. Забужко, Ю. Андруховича [2; 3], В. Шкляра [46], 

П. Мідянки [25], Т. Прохаська [41; 42] та ін. 

Вагомий внесок у розвиток та збагачення перекладів зі словацької 

українською зробили І. Вагилевич, М. Костомаров (твори Я. Коллара), І. Франко 

(твори С. Халупки), П. Грабовський (твори С. Ваянського, О. Гурбана, 

А. Сладковича, С. Халупки, Л. Штура та ін.), М. Бажан (твори С. Ваянського), 

А. Малишко (твори Я. Краля), М. Рильський (твори С. Халупки, Л. Штура, Я. Краля, 

І. Краско та ін.), І. Світличний (твори М. Руфуса), І. Дорошенко (романи В. Мінача 

та К. Ярункової), Г. Кочур (твори Я. Коллара, Я. Ботто, П. О. Гвєздослава, 

В. Мигаліка, В. Мінача, Л. Новомеського, Я. Стахо, Т. Яновіца та ін.).  

Починаючи з другої половини ХХ ст. українські переклади творів кращих 

представників словацької літератури публікуються окремими виданнями. Першим з 

них стала видана 1964 р. у Києві антологія «Словацька поезія», до якої було 

уміщено твори понад 50-ти словацьких поетів у перекладах М. Рильського, Бориса 

Тена, А. Малишка, Г. Кучери, І. Драча, Д. Павличка, В. Симоненка, І. Світличного 

та ін. У період з 70-х років ХХ ст. і до початку ХХІ ст. в Україні було опубліковано 

ще цілу низку збірок, що містили переклади кращих зразків словацької поезії та 

прози: «Веселка Татр: молода словацька поезія»» (Київ, 1982; упорядник та 

редактор текстів Р. Лубківський), «Оксамитова ніч» (Ужгород, 1995; переклади 

Т. Ліхтей), «Смарагдовий острів любові» (Ужгород, 1996; переклади Т. Ліхтей), 

«Легенди й міфи старих словʼян» (Пряшів, 1996; переклад В. Конопельця), 

«Антологія словацької поезії ХХ століття» (Київ, 1997; переклади Д. Павличка), «Я 

тебе дуже любив…: антологія словацької любовної поезії» (Пряшів, 2003; переклади 

В. Конопельця), «Епічні експресії» (Ужгород, 2006; переклади Я. Джоґаника), «Із 
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кузні часу» (Пряшів, 2007, переклади І. Галайди), «Таїна. Антологія словацької 

малої прози» (Ужгород, 2011; переклади І. Яцканина) та ін. 

Велика кількість перекладів зі словацької мови українською міститься також і 

на сторінках часописів – словацької «Дуклі» та  українського «Всесвіту». 

Прикметно, що українські перекладачі працюють не лише з творами 

словацької художньої словесності, але й виступають у пресі з науковими 

розвідками, у яких порушують актуальні аспекти теорії та практики перекладу. 

Характеристиці здобутків та проблем перекладацьких взаємин української та 

словацької літератур присвячено літературознавчі розвідки А. Болека [73]. 

Ю. Кундрата [173], І. Галайди [105; 106; 107], С. Бобинця [71], Т. Ліхтей [189; 190; 

191; 188; 192; 194; 195; 193; 196], Я. Джоґаника [11; 126; 127; 128] та ін. В оглядових 

статтях І. Галайди «Художній переклад словацької поезії і прози на сторінках 

журналу «Дукля» у 1953–2003 роках», «Словацька поезія і проза у перекладах на 

сторінках журналу «Дукля» за 1990-2002 рр.», В. Юричкової «Словацька література 

на сторінках «Дуклі» в 1990-2003 рр.», а також на окремих сторінках 

бібліографічного покажчика О. Микитенка та Г. Гамалій «Журнал іноземної 

літератури «Всесвіт» у XX сторіччі (1925–2000)» узагальнені результати діяльності 

українських перекладачів зі словацької упродовж другої половини ХХ ст. 

На жаль, менш інтенсивними і уповільненими й до сьогодні залишаються 

перекладацькі інтенції словацької сторони. Так Я. Джоґаник, підсумовуючи 

здобутки розвитку словацько-українських літературних взаємин на зламі ХХ – ХХІ 

ст., зауважує, «що сучасні словацько-українські взаємини набагато ширші і глибші, 

ніж це здається на перший погляд. Їх питома вага концентрується в ужгородсько-

пряшівському середовищі, що, з огляду на географічну близькість та етнічну 

спорідненість, є цілком природним явищем. Проте й надалі відчувається 

індиферентна позиція столичних діячів літератури. Намагання швидко реагувати в 

перекладацькій праці на нові цікаві зразки літературного мистецтва характеризують 

передусім пряшівських українських письменників, які читацькому загалу в Україні 

пропонують словацьку поезію, але позицію в протилежному напрямку (тобто 

переклади українських авторів словацькою мовою) можна вважати інертною. 
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Конкретні справи в галузі перекладу й надалі залишаються проявом натхнення 

окремих ентузіастів, що працюють по обидва боки кордону. А отже, можна 

підсумувати: якщо вже не до досконалості, то хоча б до належного рівня нам ще 

дуже далеко» [127, с. 68]. 

Вагомий внесок у розширення українсько-словацьких літературних контактів 

зробили українські часописи «Жовтень» (нині – «Дзвін»), «Прапор», «Літературна 

Україна», «Всесвіт», на сторінках яких огляду цих зв’язків були присвячені окремі 

тематичні рубрики або й окремі журнальні випуски. 

Важливою формою літературних контактів між митцями та науковцями обох 

народів є також й міжнародні конференції «Українсько-словацькі (Словацько-

українські) взаємини в галузі мови, літератури, історії та культури», що, починаючи 

з 1998 р. проводяться почергово у Пряшеві та Ужгороді. Доповіді та статті 

учасників цих конференцій оприлюднються в наукових збірниках, передусім в 

ужгородському фаховому виданні «Studia Slovakistica». 

Отже, загалом можемо констатувати, що, попри певні проблеми та 

непорозуміння, які існували й продовжують існувати у культурних взаєминах 

словаків та українців, їхній розвиток у ХХІ ст. поступово набуває нових перспектив 

та можливостей. 

1.2. Еволюційні етапи словацької україністики 

Відома дослідниця Галина Сиваченко вирізняє три хвилі піднесення 

словацької компаративістики на підставі «конфронтації словацького літературного 

розвитку з інонаціональним» [270, с. 378]. Перша хвиля виникла в добу 

національного відродження, зокрема в історико-літературній діяльності 

П. Й. Шафарика, теоретичних міркуваннях про слов’янську взаємність Яна Коллара, 

а пізніше – в студіях Людовіта Штура. Друга хвиля підйому компаративістичних 

тенденцій намітилась у всеохопній «Історії словацької літератури» чеського 

дослідника Я. Влчка, котра ще в 90-ті рр. позаминулого століття створила 
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передумови для програмової конфронтації словацької літератури з міжлітературним 

процесом.  

Наступну добу можна в загальних рисах датувати 30-ми роками ХХ ст., 

ознаменованими в історії словацького літературознавства діяльністю групи 

фахівців, їхнім зусиллям специфікувати та внутрішньо диференціювати словацьке 

літературознавство. 

Нарешті, остання доба програмової активізації порівняльних аспектів 

датується кінцем 50-х рр. і визначається як потужною хвилею міжлітературних 

акцій, так і конституюванням систематики порівняльних досліджень літератури на 

нових методологічних засадах [270, с. 377–378]. 

Основні етапи українсько-словацьких взаємин виокремив М.Мольнар у своїй 

книзі «Словаки і українці» (Пряшів, 1965) та інших працях. Згідно з М. Мольнаром, 

основоположником чеської та словацької україністики став П. Шафарик – автор 

трьох відомих славістичних розвідок. У першій з них – «Історія словʼянської мови 

та літератури всіма наріччями» (1826) вчений наполягав на індоєвропейському 

походженні словʼян та їхньому визначному внеску у світову культуру. У цій праці 

П. Шафарик спростовує поширену на той час у наукових колах думку про незначну 

історичну роль словʼянства у становленні сучасної політичної карти Європи, а 

також обґрунтовує національну самобутність словацької мови та культури. У праці 

«Словʼянське народознавство» (1836–1837) П. Шафарик опрацював й узагальнив 

свідчення істориків античності та середньовічних західноєвропейських і 

давньоруських літописців, а також фольклорні матеріали, які стосувалися 

порівняльно-історичного аналізу топографічних реалій та географічних назв 

місцевостей поселення різних словʼянських народів. Як і у попередній праці, 

П. Шафарик наголошує на історичній вагомості, політичній та культурній 

рівноправності словʼян та інших європейських народів. У розвідці «Словʼянська 

етнографія» (1842) П. Шафарик зосереджує увагу на питаннях культурно-

історичного розвитку словʼянських народів, особливостях розвитку їхніх мов та 

діалектів. Вже у першій своїй розвідці – «Історія словʼянської мови та літератури 

всіма наріччями» П. Шафарик, крім усього іншого, зауважує, що українська й 
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великоруська мова мають суттєві відмінності, натомість, й чеська й словацька мови 

ближче до української, аніж російська або білоруська. У розвідці «Словʼянське 

народознавство» П. Шафарик чи не першим з інословʼянських вчених чітко 

визначив територіальні межі України й зробив фонетичний аналіз особливостей 

українського мовлення у порівнянні з вимовою інших словʼянських націй й, саме 

головне, визначив беззаперечну рівноправність й рівноцінність української мови 

серед інших східнословʼянських мов – російської та білоруської. За словами 

М. Неврлого, «оскільки Шафарикова «Історія» була лише першим етапом 

досліджень про Україну та її культуру, то «Словʼянське народознавство», що 

вийшло пізніше і в якому цей глибокий дослідник використав уже значно більше 

джерел, стало для поневолених словʼянських народів, а особливо для українців, 

справді науковим обґрунтуванням їхньої національної ідентичності. У цій книзі 

Шафарик вперше у Європі став на захист самостійної української мови й визначив її 

місце в родині словʼянських народів. Великою допомогою були йому тут праці 

М. Максимовича, а також живий контакт з Бодянським і Срезневським, які своїми 

порадами й критичними заувагами поглибили висновки Шафарика. Його заслугою 

довідалась Європа про етнографічні границі України, які він посунув значно далі, 

ніж Боплан у своїй мапі. /…/ Досліджуючи етногенезу словʼян, їх фольклор, мову, 

історію й культуру загалом, Шафарик довів їх європейське походження, визначивши 

при цьому коремішність української та російської мов. На той час це був для 

України величезний здобуток, бо ж польска й російська наука різними способами 

заперечували самостійність української мови» [228, с. 538]. 

Подальший розвиток культурних взаємин між словаками та українцями 

ініціювали визначний діяч епохи словацького національного відродження – Л. Штур 

та його ідейні однодумці – представники так званої «штурівської ґенерації» – 

Б. Носак-Незабудов, Й. Гурбан та ін. Завдяки видавницькій діяльності Л. Штура в 

газеті «Зоря Галицька» 1854 р. була опублікована анонімна стаття «О народних 

песнях и повестях племен словенских». Як громадський діяч Л. Штур активно 

захищав політичні вимоги мешканців Закарпаття на право отримувати освіту рідною 

мовою, мати національні школи та пресу. Зокрема, 1846 р. у своєму виступі в 
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словацькій пресі Л. Штур рішуче засудив угорських політиків, які виступали за 

мовну асиміляцію мешканців Закарпаття, і виступив із закликом збереження його 

мовно-ідентичної національної словесності. Попри певні, звичайні для тодішньої 

словацької культурної спільноти, русофільські ідеї, як зазначає М. Неврлий, 

«Штурові знання й відомості про Україну дотеперішні дослідники його життя й 

творчості не помічали, недооцінювали або ігнорували й зміцнювали, деколи навіть 

свідомо замовчували, щоб не розгнівати «батюшку царя», а пізніше й можновладців 

у Кремлі. Людовіт Штур про українське питання й українсько-російські 

розходження частково знав, але як прагматичний політик усвідомлював, що 

імперська позиція і авторитет Росії в Європі були для тогочасних словацьких 

інтересів важливішими. Щира симпатія Штура до України та його тверезе розуміння 

українського історико-культурного середовища, яке виростало на спільній 

словʼянській і власній козацькій традиції, що випливає з багатьох його творів, не 

дозволяють його характеризувати як крайнього й беззастережного русофіла» [228, 

с. 286–287]. 

Високу оцінку діяльності Л. Штура надавав і М. Мольнар, який зауважував: 

«Його славістичні наукові зацікавлення утвердили в чеському та словацькому 

народах свідомість того, що українці – це самостійний словʼянський народ з 

особливою національною мовою та самобутньою культурою» [206, с. 29]. 

1845–1846 рр. враження від мандрівки Україною у редагованому Л. Штуром 

часописі «Orol Tatranský» опублікував Б. Носак-Незабудов. У цьому ж часописі була 

опублікована присвячена Україні й історична повість Б. Носака-Незабудова 

«Лаборець», а згодом, у 1874 році, за підписом П. Течка у статті «Словʼянські події» 

був надрукований загальний огляд української художньої словесності від 

І. Котляревського до Т. Шевченка. 

Ще один представник «штурівської ґенерації» Й. Гурбан, видавець часопису 

«Slovenské pohľady» був автором першої словацької наукової розвідки історії 

художньої літератури Закарпаття й Галичини «Огляд найновіших словʼянських 

літератур» (1851), у якій автор чітко ідентифікує художню словесність мешканців 

Закарпаття й Галичини саме як українську, а не російську або малоруську. 
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Важливу роль у зміцненні словацько-українських літературних звʼязків 

відіграло й надзвичайне зацікавлення з боку словаків – представників «штурівської 

ґенерації» українським пісенним фольклором. Як відомо, перша звістка про 

знайомство словаків з українським народно-пісенним спадком була зафіксована у 

«Граматиці» Яна Благослава згадкою про памʼятку «Дунаю, Дунаю, чому смутен 

течеш…». З початку ХІХ ст. активному проникненню зразків українського народно-

пісенного фольклору на територію Словаччини сприяли як історичні чинники, так і 

діяльність окремих українських вчених та громадських діячів. Окремі народні пісні 

словаки почули ще від українців, які перебували у російському війську під час 

наполеонівських війн. Відомими пропагандистами кращих здобутків українського 

народного пісенного фольклору на теренах Словаччини та Чехії були також відомі 

представники української фольклористики О. Бодянський та І. Срезневський [228]. 

Як стверджував Я. Коллар, саме від українських вояків в роки 

наполеонівських війн він вперше почув пісню «Їхав козак за Дунай». 1834 р. 

стараннями Я. Коллара було видано двотомну збірку «Народних пісень», яка 

містила й звернення до українського пісенного фольклору. Зокрема, поряд з 

чеськими Я. Коллар наводить і численні паралелі з українського фольклору – 

«Поїхав Івасенько до тещеньки в гості», «На зеленім цариночку», «Сидить сокол на 

тополі» та ін.  

Своє захоплення українською народною піснею неодноразово засвідчував і 

відомий словацький поет-романтик Само Халупка. У листах до свого приятеля 

А. Врховського 1838 р. він писав: «Якщо зможеш, то роздобудь мені десь українські 

пісні»; «Над українськими думами провів я не одну розкішну годину. Цілий 

тиждень я до півночі не міг з ними попрощатися. Такими відзвуками озивались 

колись і наших батьків звитяжні дії під Татрами» [203, с. 43]. Використовуючи 

доступні на той час пісенні джерела, С. Халупка уклав рукописну збірку, до якої 

увійшло дванадцять українських дум. Мотиви українського народно-пісенного 

фольклору знайшли відображення й у оригінальній поетичній творчості С. Халупки. 

Їхній тематичний відгомін містять у собі поезії «Турчин Понічан», «Старий 

вʼязень», «Вояк». 
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Збирачем та пропагандистом українського пісенного фольклору був й інший 

визначний представник словацького романтизму Янко Краль, який на початку 40-х 

років ХІХ ст. уклав рукописну збірку «Малоруські пісні. Весілля». 

Ґрунтовно обізнаним з українськими народними ліричними піснями та 

історичними думами був і Л. Штур, автор наукового дослідження «Про народні 

пісні та повісті словʼянських племен» (1853). У цій праці зіставлено зразки народно-

пісенної творчості різних словʼянських народів. Окремо у своїй праці Л. Штур 

розглядає українські пісні та думи, високо оцінюючи їхню версифікаційну 

майстерність та художню довершеність. У збірці Л. Штура наведено тексти понад 

сорока українських ліричних пісень та дум: «Ой три літа, три неділі», «Ой Морозе, 

Морозенку», «Що це в полі забіліло», «Їхав козак за Дунай», «За Німань іду», 

«Вітчим», «Втеча трьох братів з Азова» та ін. В середовищі штурівців особливої 

популярності набули три українські народні пісні – «Сльоза моя камінь точить», 

«Там на чистім полі білий орел вбитий», «І погнала дівчинонька ягняточка в поле», 

які, за словами Р. Бртаня, знав кожний словак-штурівець [76, с. 93]. 

Ознайомлення широкого загалу словацької культурної спільноти з кращими 

зразками української народно-пісенної творчості мало неабияке значення як для 

подальшого налагодження контактів між обома народами, так і для обʼєктивного 

поінформування та розширення уявлень словаків про українців як окрему і 

повноправну гілку європейського словʼянства. До початку ХІХ ст. відомості 

словаків щодо України, її територіального розміщення, історії були достатньо 

фрагментарними й ідеологічно заангажованими настановами угорської та російської 

політичної доктрини. Відомо, що навіть такий визначний словацький будитель ХІХ 

ст., як Я. Коллар, вважав, що до окремих племен або народів можна віднести лише 

поляків, росіян, чехів та сербів, тоді як інших словʼян – українців, болгар, словаків 

він зараховував до «підплемен», а їхні мови – до «піднаріч». Значна частина 

словаків, крім того, не вирізняли українців як окрему словʼянську націю, вважаючи 

їх часткою російської нації. Саме тому, наприклад, М. Мольнар вважає виключно 

важливим факт проникнення на словацькі терени української народної пісні, 

оскільки для словаків це була перша реальна можливість хоч якоюсь мірою пізнати 
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український народ [206, с. 39]. Докладно питання українсько-словацьких 

фольклорних взаємин висвітлено у фундаментальному корпусі Г. Нудьги 

«Українська дума пісня і пісня в світі» [233]. 

В останній третині ХІХ ст. на сторінках окремих словацьких літературних 

журналів з’явились й перші критичні огляди української літератури. Зокрема, 

П. Гечка 1874 р. у статті «Словʼянські поети» опублікував аналітичний огляд 

українського письменства від І. Котляревського до Т. Шевченка. 

З першої половини ХІХ ст., передусім зусиллями громадських та літературних 

діячів Закарпатської України – О. Духновича, А. Добрянського, О. Павловича, 

І. Раковського та ін. значно активізувалися й спроби залучення українців до кращих 

здобутків словацької культури. 

Під час проведення першого словʼянського зʼїзду, який відбувся у Празі 1848 

р., спільно із М. Гурбаном й А. Добрянським задекларував програму політичних 

вимог українського та словацького народів щодо надання їм автономних прав у 

складі імперії Габсбургів. А. Добрянський виступив також й одним із ініціаторів 

заснування часопису «Пештбудинські відомості» і створення культурно-

просвітницької організації «Матиця словацька», посередництвом якої були 

налагоджені культурні взаємини з літературно-мистецькою спільнотою Львова. 

Починаючи з другої половини ХІХ ст. у Словаччині зʼявляються перші переклади 

художніх творів українських письменників, а також наукові розвідки про історію 

України, її етнографічні особливості та найважливіші культурні здобутки.  

Починаючи з кінця ХІХ й упродовж першої половини ХХ ст. інтерес з боку 

словаків до українців значно послаблюється, передусім внаслідок зростання 

русофільських позицій в середовищі словацької інтелігенції, а також політики 

уряду, який започаткував відвертий курс на поступову словакізацію україномовної 

частини населення країни. Політика словакізації передусім стосувалася 

Пряшівщини – території найбільш чисельного і компактного розселення українців 

(або «русинів-українців», як вони самі себе називали, підкреслюючи цим власну 

належність до закарпатської гілки українського народу) у Словаччині. На спротив 

процесам русько-українського національного відродження, які розпочалися на 
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Пряшівщині в першій третині ХІХ ст. словацький уряд проводить низку заходів, 

спрямованих на політичне гальмування свободолюбивих національних прагнень 

пряшівських українців. Зокрема, замість кирилиці у мову русинів 1915 р. була 

введена латинська абетка, яка, буцімто, повинна була полегшити для русинів 

можливість користуватися періодичними виданнями й читати словацькомовні 

книжки. З початком Другої світової війни у Словаччині було призупинено друк 

україномовних часописів. Будь-які вияви українського національного руху на 

території тодішньої Словаччини жорстко придушувались, а президент Йозеф Тисо 

1942 р. навіть заявив, що політичне питання українських русинів остаточно себе 

вичерпало. Водночас, попри нетолерантні або й агресивні заходи щодо обмеження 

політичних прав та свобод українців, що мешкали на території Словаччини, і 

політичні та культурні взаємини обох братніх народів у цей складний історичний 

період отримали свій подальший розвиток. Упродовж Другої світової війни на 

території України дислокувалися дві словацькі дивізії, які перебували у складі 

німецько-фашистських військ, але не тільки не брали безпосередньої участі у 

військових діях, але й незмінно виявляли щиру симпатію до своїх братів-словʼян. 

Чимало закарпатських українців у складі Чехо-словацького армійського корпусу 

генерала Л. Свободи разом з іншими частинами радянської армії 1944 р. звільняли 

від фашистської окупації територію України. У період 1944–1945 рр. на території 

Західної Словаччини розташовувалась українська дивізія «Галичина», а упродовж 

1945–1947 рр. військові рейди територією Словаччини здійснювали й загони 

української повстанської армії, яким, як і партизанському руху, симпатизувала 

значна частина словацького населення. 

Менш інтенсивними, але доволі вагомими в першій половині ХХ ст. 

залишаються й літературні зв’язки словаків та українців. Одним із найбільш 

активних їхніх ініціаторів став чеський літературознавець Ф. Вотруба. Він 

самотужки вивчив українську мову, перекладав чеською та словацькою твори 

І. Франка, Лесі Українки, Б. Грінченка, Б. Лепкого, В. Стефаника. Літературно-

критичний огляд сучасної йому української літератури Ф. Вотруба здійснив в 

оглядовій статті «Українсько-руська видавнича спілка» (1903). У словацькій пресі 
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початку ХХ ст. періодично зʼявлялися критичні нотатки та статті, присвячені 

українській літературі, зокрема часопис «Slovenské pohľady» опублікував кілька 

статей, присвячених творчості П. Тичини, а також художній творчості письменників 

Закарпаття. Активними популяризаторами української радянської літератури 

передвоєнного періоду були словацькі письменники В. Клементіс, Л. Новомеський, 

П. Ілемницький і літературний критик Ш. Крчмері. 

В. Клементіс неодноразово відвідував Україну, був знайомий з багатьма 

українськими письменниками, виступав перед слухачами Харківського Інституту 

марксизму з лекціями про історію словацької літератури. 

Л. Новомеський з доповіддю «Сучасний стан і розвиток словацької культури» 

виступав на зʼїзді словацьких письменників, у якій зазначив позитивний вплив 

радянської літератури на розвиток сучасної словацької художньої словесності й 

закликав до розширення словʼянських культурних контактів [288]. 

Один із засновників соціалістичного реалізму у словацькій літературі 

П. Ілемницький упродовж 1926–1928 рр. перебував у Радянському Союзі. Отримані 

під час мандрівки країною враження письменник виклав у збірнику «Два роки в 

Країні Рад» (1929). «У Радянському Союзі я бачив, – писав Ілемницький, – як все 

рвалось уперед. Наскільки нерухомим і мертвішим було щось раніше, настільки 

стрімкішим був поступ тепер. Ніякої безнадії. Ніякої безплідної покірливості долі. 

Там створюють свою долю самі, дружно й спільно, даючи вихід силам, які досі були 

приховані в людях і матеріалах. Там стався вибух, підземний поштовх, відбулася 

революція, яка пробудила мільйони сплячих людей, відкрила нові невичерпні 

багатства» [288, с. 132]. Як видно із часу написання тексту, П. Ілемницький 

рефлексував на події тимчасового національного відродження в радянській Україні, 

що незабаром отримають метафоричну назву «Розстріляного Відродження», а 

українізація перейде у геноцид українського народу у тридцятих роках ХХ ст. 

Водночас, П. Ілемницький був далеким від односторонньої ідеалізації радянської 

дійсності. Про її ідеологічні хиби та економічні прорахунки письменник 

розмірковує на сторінках романів «Дзвінкий крок» (1930), «Незорана нива» (1932), 
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«Грудка цукру» (1934), у яких відображено важке життя та побут тогочасного 

словацького села. 

Визначний словацький поет і літературний критик Ш. Крчмері, головний 

редактор газети «Narodné noviny» та журналу «Slovenské pohľady», активно 

цікавився літературним життям закарпатських українців, присвятив їм твір 

«Двадцятеро хлопців з Підкарпатської Русі» (1924). Упродовж кінця 1920–30-х років 

він виступив автором низки літературно-критичних статей, присвячених творчості 

Т. Шевченка, О. Духновича, П. Тичини. 

Пожвавленню словацько-українських культурних взаємин не надто сприяли й 

історичні обставини та політичні реалії, які склалися у період після закінчення 

Другої світової війни. Після звільнення від фашистської окупації на території 

Пряшівщини 1 березня 1945 р. було створено «Українську Народну Раду 

Пряшівщини» (УНРП) – політичну організацію русофільського спрямування. 

Керівництво УНРП виступало за включення Пряшівщини до складу Закарпатської 

України, яка територіально належала до СРСР, втім радянські урядовці, які не 

бажали ускладнювати політичні стосунки із тодішньою Чехословаччиною, не 

наважились на такий небезпечний крок. Відкинуло політичне керівництво 

Чехословаччини й спробу УНРП домогтися територіальної автономії для мешканців 

Пряшівщини. На вимогу тодішнього політичного режиму Чехословаччини 1952 р. 

УНРП було ліквідовано, натомість уряд знову ініціював процеси словакізації 

українців Пряшівщини. Політика словакізації продовжується й до сьогодні: 

скорочується кількість українських шкіл та видань україномовних творів, 

обмежується час ефіру україномовних радіопередач тощо. Втім, попри певні 

ідеологічні непорозуміння, політичні та націоналістичні амбіції, у період з другої 

половини ХХ ст. й до сьогодні культурні взаємини між словацьким та українським 

народами поступово продовжують зміцнюватись та розширюватись.  

За оцінкою М. Мольнара, літературознавча україністика у Словаччині почала 

систематичніше розвиватися лише у другій половині п’ятдесятих років XX століття 

[27, с. 309]. У Словаччині з початку 50-х років ХХ ст. утворилися три основні 

центри україністичних досліджень – Словацька академія наук (Братислава), 
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філософський факультет Університету імені Я. А. Коменського (Братислава), 

філософський та педагогічний факультети Університету імені П. Й. Шафарика 

(Пряшів). Саме останній з них й став головним осередком розбудови культурних 

взаємин між словаками та українцями в період другої половини ХХ – початку ХХІ 

ст. Окрім дослідження історії української літератури основна увага зосереджена на 

дослідженні історії словацько-українських літературних стосунків. У цьому плані, 

особливий акцент робиться на дослідженні літературного та культурного життя 

закарпатських та східнословацьких українців. Вже 1956 р. у київському журналі 

«Вітчизна» було опубліковано розвідку словацького літературознавця А. Мраза 

«Словацька література останнього десятиріччя». 

Однією з перших післявоєнних спроб оцінки стану українсько-словацьких 

літературних взаємин 1958 р. здійснила М. Мольнар-Мундяк у статті «Віковічна 

дружба двох братніх літератур», в якій простежила їхній розвиток від ХІІІ до першої 

половини ХХ ст., окреслила основні етапи та внесок окремих словацьких та 

українських діячів у налагодження та розвиток обопільних культурних взаємин. 

Пряшівська школа словацької україністики нині представлена багатьма 

іменами визначних дослідників-літературознавців, серед яких чільне місце 

посідають праці Ю. Бачі «Літературний рух на Закарпатті» [68], «Листи самому 

собі: документальна та інша проза» [67], «З історії української літератури 

Закарпаття та Чехословаччини» [66], «Чому, коли і як? Запитання і відповіді з історії 

та культури русинів-українців (Чехо) Словаччини [69]; М. Романа «Шляхи 

літератури українців Чехословаччини після 1945 р.» [261], «Стан розвитку 

українського роману Чехословаччини» [259], «Іван Франко і словацька література» 

[258], «Українська література Словаччини очима рецензента (статті, розвідки, 

рецензії)» [260]; Ф. Ковача «Деякі проблеми розвитку української літератури в 

Чехословаччині (післявоєнний період) [162], «Діалоги» [163], «Творчість Івана 

Франка серед українців Чехословаччини» [164]; Л. Баботової «Закарпатоукраїнська 

проза другої половини ХІХ століття» [60], «Примітки до вивчення словацько-

українських літературних контактів у ХІХ ст.» [61] та ін. 
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Чи не найбільш вагомий внесок у розвиток словацько-українських 

літературних взаємин, починаючи з другої половини 50-х років ХХ ст., зробили 

визначні вчені, представники «пряшівської школи» літературознавства М. Мольнар 

та М. Неврлий.    

Словацький україніст Михайло Мольнар після закінчення філософського 

факультету празького Карлового університету працював у Чехословацько-

радянському інституті Словацької Академії наук у Братиславі, де розпочав роботу 

над дослідженням словацько-українських та чесько-українських культурних 

взаємин. Упродовж 1956–1960 рр. дослідник перебував в аспірантурі Київського 

державного університету імені Т. Шевченка, після закінчення якої захистив 

кандидатську дисертацію, у якій дослідив питання чеської та словацької рецепції 

творчості Т. Шевченка. М. Рильський відгукнувся рецензією на захист цієї 

дисертації, у якій високо оцінив науковий доробок М. Мольнара: «М. Мольнар 

добре відомий в сучасному українському, чеському та словацькому 

літературознавстві рядом праць, присвячених чехословацько-українським звʼязкам і 

українській літературі, яку він невтомно популяризує в Чехословаччині. Готуючись 

до написання своєї праці, М. Мольнар не тільки вивчив літературу питання, а й 

віддав чимало часу і уваги копіткій архівній роботі. Визнання гідний той серйозний 

критицизм, з яким ставиться дисертант до дослідів і висловлювань своїх 

попередників... Михайло Мольнар – досвідчений і дозрілий науковий працівник... 

Йому властиво вміння не тільки наполегливо збирати потрібні матеріали, але й 

будувати на основі цих матеріалів стрункі концепції» [204, с. 3–4]. Після повернення 

до Словацької Академії наук М. Мольнар продовжив дослідження проблеми 

взаємозвʼязків чесько-словацько-української літератур, що знайшло відображення у 

його численних літературознавчих розвідках: «Тарас Шевченко у чехів та словаків» 

[207], «Словаки і українці. Причинки до словацько-українських літературних 

взаємин з додатком документів» [206], «Зустрічі культур: з чехословацько-

українських взаємовідносин» [204], «Іван Франко і розвиток чехословацько-

українських літературних звʼязків» [205], «Від Влтави до Дніпра. Студії з 

українського літературознавства та міжсловʼянських культурних взаємин» [203]. 
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У науковому доробку відомого словацького україніста Миколи Неврлого 

український літературознавець І. Дзюба вирізняє чотири головні масиви досліджень: 

«Перший – розвідки з української класичної літератури (І. Котляревський, 

Т. Шевченко. І. Франко, Леся Українка, Панас Мирний). Тут я особливо наголосив 

би на його порівняльному аналізі національно-романтичного культурного і 

літературного відродження в Чехії, Словаччині й України кінця XVIII – початку XIX 

століть (на думку дослідника, виведену з численних коректних зіставлень, за 

багатьох схожих рис і обставин, відмінність полягає в тому, що в Чехії й Словаччині 

культурний рух почався з наукових, насамперед філологічних, розвідок, а вже потім 

прийшли поезія й белетристика, тоді як в Україні рушієм відродження стала 

художня література – в особі І. Котляревського, що мало своє пояснення в 

особливостях історичного і культурного розвитку, та й обставинах політичного по-

рядку). Так само слід відзначити аналіз М. Неврлим місця Т. Шевченка в 

тогочасному слов’янському світі, відмінності його «слов’янської ідеї» від ідей 

російських слов’янофілів тощо, натомість його близькості до «будителів» західного 

слов’янства.  

Другий масив текстів М. Неврлого – численні розвідки та публікації з 

української літератури та літературознавства 20-х років XX ст. (того, шо дістало 

назву «розстріляного відродження»). Хотілося б відзначити особливу заслугу 

М. Неврлого у вивченні й популяризації у слов’янському світі поезії київських 

неокласиків і українського поетичного авангарду 20-х років (зокрема футуризму) та 

в розробці власної версії літературних течій, структурного моделювання літератури 

цієї доби. Останнє важливе ще й з методологічного погляду: М. Неврлий був 

піонером застосування структурного аналізу до української поезії 20-х років. 

Третій великий масив літературознавчої продукції М. Неврлого – його 

численні дослідження з українсько-чеських та українсько-словацьких літературних 

зв’язків. Характерною особливістю цих досліджень є не лише скрупульозна 

фактографічність, а й коректність типологічних зіставлень, а також обґрунтованість 

і тактовність у висвітленні історико-політичного тла культурних процесів. Помітним 

є і його внесок у вивчення літературного життя Закарпатсько-Пряшівського регіону. 
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Нарешті, четвертий масив україністичної продукції Миколи Неврлого – це його 

зразкові з усіх поглядів видання творів «проскрибованих» видатних українських 

поетів XX століття – Б.-І. Антонича «Перстень молодості» (1966), Д. Фальківського 

«Ранені дні» (1969), Є. Маланюка «Земна Мадонна» (1991), О. Ольжича «Цитаделя 

духа» (1991), М. Ситника «Катам наперекір» (1998)» [129].    

Своєрідним підсумком багаторічної невтомної праці М. Неврлого, 

присвяченої дослідженню культурних взаємин чехів та словаків з українцями став 

збірник його словʼянознавчих розвідок «Минуле й сучасне» (2009). Статті збірки 

виокремлено у вісім тематичних рубрик: «Українська та інші літератури», «Чесько- 

й словацько-українські звʼязки», «Із модерної української літератури», «З 

найновіших праць», «Закарпаття й Пряшівщина», «Спогади», «Найважливіші 

рецензії», «Varia», які достатньо повно й яскраво відображають широкий спектр 

літературознавчих зацікавлень М. Неврлого. 

Винятково важливу роль у налагодженні та розвитку словацько-українських 

літературних взаємин другої половини ХХ ст. відіграв й літературно-мистецький та 

публіцистичний часопис словацьких українців й офіційний друкований орган 

українських письменників Словаччини – журнал «Дукля» [176; 181; 180; 177; 175; 

182; 178; 179].    

Співзасновниками часопису «Дукля», який був створений 1953 р. й 

функціонує по сьогоднішній день, були словацькі українці, письменники та 

публіцисти – І. Мацинський, Ф. Іванчов, Ю. Боролич, О. Рудловчак, І. Прокіпчак, 

М. Шмайда та ін. Своє головне завдання, з огляду на недостатню поінформованість 

україномовного словацького читача, редактори та автори «Дуклі» вбачали у тому, 

щоб ознайомлювати його з кращими зразками художньої творчості письменників 

України, публікувати українські переклади творів із чеської та словацької літератур, 

виносити на привселюдне обговорення питання про місце та роль української 

літератури у розвитку культурних взаємин із дружніми словʼянськими народами. На 

сторінках «Дуклі» неодноразово друкувалися літературно-критичні нотатки, 

публіцистичні статті та історичні розвідки Ю. Бачі, І. Мацинського, 

А. Шлепецького, Ф. Гондора, М. Гиряка та ін. Поетичний дискурс альманаху 
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«Дукля» у різний час представляли різноманітні за жанровим складом ліричні та 

ліро-епічні твори В. Ґренджі-Донського, Є. Бісс, С. Гостиняка, Й. Збіглея, 

І. Галайди, В. Гайного, С. Сухого, Марусі Нехай, Лесі Ярмак та ін. Крім кращих 

зразків місцевої поетичної творчості у часописі публікувалися й заборонені тоді у 

материковій Україні поети-шістдесятники, репресовані письменники або митці-

дисиденти – В. Симоненко, М. Вінграновський, Ліна Костенко, І. Драч, Д. Павличко 

та ін. 

У широкому жанровому діапазоні на сторінках «Дуклі» репрезентували свою 

творчість й численні представники пряшівської прози – І. Мацинський, Ю. Боронич, 

В. Зозуляк, Ф. Лазорик, М. Шмайда, І. Прокіпчак, Ф. Іванчов, Є. Бісс, Й. Шелепець, 

С. Ганущин, М. Немет, Надія Вархол, І. Яцканин та ін. Загалом, оцінюючи 

культурно-історичне значення часопису для розвитку взаємостосунків між 

українцями та словаками, одна із його дослідників, О. Кушнір, писала: «Отже, 

літературно-мистецький й публіцистичний журнал «Дукля» – визначне явище в 

історії української культури Словаччини. Він став специфічно національним виявом 

самоідентифікації українців у чужій державі. Плекаючи у творчій праці своє 

національне «я», автори журналу стверджували свою приналежність до 

українського народу, формували свідомість його інтелігенції та почуття 

національної єдності, а також, будучи складовою інформаційно-культурного 

потенціалу України і Словаччини, доводили необхідність інтеграції української 

спільноти у словацьке суспільство на засадах взаєморозуміння і взаємозбагачення» 

[176]. 

Головний редактор журналу «Дукля» Іван Яцканин – один із найактивніших 

сучасних представників перекладу з української та словацької мов, ретельний 

дослідник словацько-українських, чесько-українських та українсько-словацьких 

літературних зв’язків, популяризатор української та словацької літератури за 

кордоном [279, с. 114]. У своїй найновішій книжці «Діалог літератур» (2008), він 

окреслив панораму українсько-словацьких та українсько-чеських культурних 

взаємин від Шафарика й Шевченка до наших днів. 
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1.3. Міжкультурна проблематика  

в освітленні української компаративістики 

Сучасна українська словакістика є вагомою складовою частиною славістичних 

досліджень широкого спектру українсько-інословʼянських літературних взаємин. На 

актуальність порівняльного вивчення українського письменства у слов’янському 

контексті вказував ще відомий український літературознавець О. Білецький, який 

зауважував: «визначаючи місце української літератури серед інших літератур 

слов’янства, ми не можемо обмежитися тільки встановленням зв’язків української 

літератури (УЛ) з інослов’янськими або зіставленням УЛ з літературами східного, 

західного і південного слов’янства. Ми повинні поставити питання про 

індивідуальну своєрідність УЛ, про ті особливості, які забезпечили їй своє місце не 

тільки серед слов’янських літератур, а й у світовій літературі» [70, с. 9].  

Вже з першої третини ХІХ ст. значна кількість відомих українських філологів 

зосереджує увагу на дослідженні питань взаємозв’язків української літератури з 

художньою словесністю інших слов’янських націй. На думку авторитетного 

дослідника історії української славістики В. Чорнія, «перший етап власне наукової 

славістики припадає на період національного відродження (десь з 30–40-х років XIX 

ст., і до Першої світової війни). На цьому етапі українське слов’янознавство було 

дуже тісно переплетене зі слов’янознавством російським, польським, а то й 

австрійським» [301, с. 5]. 

Одним із перших вітчизняних філологів, хто звернувся до проблематики 

українсько-інословʼянських літературних взаємин, був професор кафедри 

слов’янської літератури Московського університету, уродженець Чернігівщини й 

перший український вчений, який здобув науковий ступінь саме за дослідження у 

галузі слов’янознавства, О. Бодянський. Під час закордонного відрядження 

слов’янськими країнами 1837–1842 рр. він познайомився із відомим словацьким 

культурним діячем П. Шафариком, з яким пізніше тривалий час спілкувався, 

консультуючи останнього стосовно питань дослідження українського фольклору, 

мови та літератури. 1843 р. він зробив переклад російською мовою «Слов’янського 
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народопису» П. Шафарика. Підвалини наукової славістики були закладені 

філологічними дослідженнями науковця «Про час виникнення слов’янських 

письмен» (1833) та «Про народну поезію слов’янських племен» (1837). 

О. Бодянський вважається також й одним із основоположників української 

болгаристики, як окремої філологічної галузі слов’янознавства. 

З початку 40-х років ХІХ ст. в Україні формуються два потужні осередки 

філологічної славістики. Перший з них був організований у Харківському 

імператорському університеті науковими зусиллями одного із провідних його 

професорів – І. Срезневського, автора праць «Обозрение главных черт сродства 

звуков в наречиях славянских» (1843) та «Исторический очерк сербо-лужицкой 

литературы» (1844). Важливе місце у науковому спадку І. Срезневського посідає 

болгарська проблематика, відображена у одній із найбільш його відомих праць – 

«Огляд книгодрукування у Болгарії» (1846). Ця праця стала одним із перших з боку 

українських вчених-філологів звернень до спроб бібліографічного упорядкування та 

літературно-критичної оцінки болгарської художньої словесності. Працюючи над 

своєю розвідкою, сам І. Срезневський зауважував: «початки болгарської літератури 

гідні уваги допитливого слов’янина не лише у філологічному відношенні: вони 

засвідчують прагнення народу вийти на шлях освіченості», а також «тим більше 

необхідним вважав я цей огляд, що порядного списку болгарських книг до цього 

часу не було, а існування багатьох з них не припускалось» [Цит. за: 245, с. 277]. 

Ще одним відомим вченим-славістом, представником Харківського 

імператорського університету був також професор О. Потебня. Славістична 

тематика відображена у його працях «Про деякі символи в словʼянській народній 

поезії» (1860), «Про зв’язок деяких уявлень у мові» (1864), «Про міфічне значення 

деяких обрядів і повір’їв» (1865), «Пояснення малоросійських і споріднених 

народних пісень» (1883-1887) та ін. 

Другим визначним осередком української філологічної славістики у цей же 

період став Київський університет Святого Володимира, у якому 1842 р. була 

створена кафедра історії та літератур слов’янських наріч. Найбільш яскравими 

представниками київської славістичної школи стали вчені-філологи М. Драгоманов, 
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М. Дашкевич, М. Максимович, Т. Флоринський, А. Степович, К. Радченко, 

Є. Рихлік та ін. 

Михайло Драгоманов, звинувачений царським урядом у поширенні ідей 

«українського сепаратизму», змушений був емігрувати до Європи. Під час 

перебування у Болгарії він отримав запрошення стати очільником кафедри загальної 

історії історико-філологічного відділення першого вищого навчального закладу 

країни (теперішній Софійський університет). Серед численних праць 

М. Драгоманова, присвячених літературним взаєминам слов’ян – «Слов’янські 

варіанти однієї євангельської легенди», «Слов’янські оповідання про народження 

Костянтина Великого», «Слов’янські оповідання про пожертвування власної 

дитини», «Зауваження про словʼянські релігійні й етичні легенди». Особливе місце у 

науковому доробку М. Драгоманова посідає філологічна розвідка «Слов’янські 

переробки Едіпової історії» (1874), яку, зокрема, Л. Білецький називав «не тільки 

найулюбленішою темою в його науковій лабораторії», а й «найкращим дзеркалом… 

наукової еволюції М. Драгоманова», яка «визначає всі моменти й етапи науково-

методологічного порівняльного критерію вченого» [Цит. за: 121, с. 329].  

За словами Л. Грицик:  «у праці М. Драгоманова, яка стала, по суті, підсумком 

певного періоду наукової діяльності, порушені проблеми генетичних зв’язків, 

основних видів і форм міжлітературних взаємин (переробок, перекладів, 

наслідувань, запозичень, упливів тощо). /…/ «Слов’янські переробки...», що 

увібрали два десятки років роботи вченого, вивели порівняльні дослідження з 

площини виключно європоцентристської у світові обшири, з акцентом не на впливи, 

а на органічні процеси взаємоознайомлення та взаємозбагачення, у сфері яких 

закономірно з’являються й запозичення і наслідування. /…/ З часів М. Драгоманова 

українське порівняльне літературознавство помітно змінює / розширює межі 

досліджень, активніше залучаючи до спостережень літературний матеріал, 

поглиблюючи сферу контактно-генетичних зв’язків [121, с. 335–336].  

Славістичні зацікавлення інших представників київської школи 

репрезентують праці «Декілька слідів спілкування південної Русі з південно-

слов’янами у литовсько-польський період її історії, між іншим у думах» (1872), 
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«Подвиг слов’янських першовчителів як засновників слов’янської самобутності і 

єднання» (1874), «Послідовний розвиток науки історії літератур і сучасні її задачі» 

(1877) М. Дашкевича, «Історія давньоруської словесності» (1839) М. Максимовича, 

«Нариси з історії словʼянських літератур» (1893), «Нарис історії чеської літератури» 

(1895) А. Степовича, «Лекції зі словʼянського мовознавства» (1895)» І. 

Флоринського, «До історії філософсько-релігійного руху у Візантії та Болгарії ХІV 

ст.» (1909), «Етюди по богомильству» (1911) К. Радченка, «Поэтическая 

деятельность Ф. Л. Челаковского» (1915), «Огляд музичного життя чехів» (1925), 

«Досліди над чеськими колоніями на Україні» (1925), «Огляди польських 

етнографічних видань» (1927) Є. Рихліка. 

Важливу роль у розвитку славістичних студій в Україні відіграли й 

представники західного регіону, зокрема, Я. Головацький, який у «Русалці 

Дністровій» (1837) оприлюднив статтю «Коротка відомість о рукописах 

словʼянських і руських». 

Справжнім фундатором української компаративістики і, передовсім, її 

славістичного відгалуження, став визначний український письменник і громадський 

діяч кінця ХІХ – початку ХХ ст. І. Франко, у наукових розвідках та художніх 

пошуках якого висвітлення питань українсько-інословʼянських літературних 

взаємин набуло універсального й комплексного характеру. «Поет, прозаїк-оповідач, 

драматург, перекладач, історик і теоретик літератури, критик, фольклорист, 

громадський діяч – він в усьому був однаково сміливий, самобутній і сильний», – 

так оцінював непересічний внесок І. Франка у розвиток вітчизняної культури 

М. Рильський [255, с. 268]. 

Іван Франко зробив величезний вклад у розвиток та зміцнення культурних 

взаємин між українцями та іншими словʼянськими народами. Надзвичайно широкою 

та різноаспектною була й діяльність І. Франка, спрямована на налагодження 

постійних та довготривалих творчих контактів з представниками культури південно- 

та західнословʼянського світу, а також популяризацію його кращих літературних 

здобутків серед українських читачів. Ці студії письменника досліджували Г. Вервес 
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[89; 90; 92], М. Гольберг [113; 114], І. Журавська [142], Р. Кирчів [159], С. Пилипчук 

[244], Ф. Погребенник [246], Т. Руда [262], І. Федорів [292] та ін.). 

У колі славістичних зацікавлень І. Франка чи не найбільш значне місце 

посідають його полоністичні студії. Помітний вплив на формування творчих 

інтересів І. Франка справила естетика польського романтизму, яку вчений 

простежує у наукових роздвідках, присвячених творчості А. Міцкевича, 

Ю. Словацького, З. Красінського та інших визначних представників польського 

романтизму. 

У статті 1894 р. «Взаємини польської та української літератур» І. Франко 

зазначав, що «у всій Слов’янщині немає двох народів, котрі б із погляду 

політичного і духовного життя так міцно зрослися між собою, так пов’язані 

численними узами і, незважаючи на це, так довго цуралися один одного, як поляки 

та українці» [298, с. 466]. 

І. Франко брав активну участь у громадському та науковому житті Польщі, 

особисті й навіть приятельські стосунки звʼязували його з багатьма відомими 

тогочасними польськими письменниками – Я. Каспровичем, В. Орканом, 

Е. Ожешко, С. Жеромським, Ю. Кшевіцьким, А. Немоєвським та ін. Значним і 

багатоаспектним є і присвячений полоністичним студіям літературознавчий спадок 

І. Франка, в якому сучасний український вчений О. Дорофтей виокремлює три 

основні напрями або групи статей: «Перша – це статті теоретичного плану, в яких 

він утверджував естетику позитивізму в літературі. Це – відомі статті. Друга група 

статей – про українську літературу, про історичні і культурні аспекти польсько-

українського діалогу. Переважно це короткі рецензії, відгуки, репліки, анотації. 

Окремо стоять ряд ґрунтовних студій про історію української культури, які 

І. Франко написав у контексті співпраці із польським «Towarzystwem Historycznym» 

у Львові. Багато писав І. Франко про розвиток українського театру. Ці публікації 

вартісні своїм критицизмом, вони аналізують складні аспекти розвитку української 

літератури і культури. Третя група статей – про польську літературу» [134]. 

Серед найбільш відомих статей І. Франка, присвячених польській літературі, – 

аналітичні праці оглядового характеру «Польський селянин в освітленні польської 
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літератури» (1886), «Сучасні польські поети» (1899), а також наукові розвідки, в 

яких йдеться про творчість окремих польських письменників: «Адам Міцкевич в 

українській літературі» (1885), «Богдан Залеський» (1886), «Поезія Яна Каспровича» 

(1889), «Юліуш Словацький і його твори» (1895), «Марія Конопніцька» (1902), та ін. 

Дружні взаємини й літературні звʼязки І. Франко підтримував із багатьма 

діячами чеської та словацької культури. Вважається, що Франкові оцінки творчості 

Я. Коллара, К. Гавлічека-Боровського, Я. Махара, Я. Врхліцького та ін. поклали 

початок дослідженням українсько-чесько-словацьких літературних взаємин у 

вітчизняній славістиці. Відомо також про тісну творчу співпрацю І. Франка із 

відомими тогочасними чеськими та словацькими виданнями й часописами: 

«Науковий словник Отта», «Часопис чеського студентства», «Чеський народ», 

«Словацький огляд». Характеризуючи перекладацьку діяльність І. Франка, чеський і 

словацький літературознавець-україніст М. Мольнар підкреслював титанічну 

працьовитість та творчий ентузіазм письменника, який зумів здійснити стільки 

перекладів з чеської літератури, скільки до нього не зробили всі українські 

письменники разом узяті [208, с. 137]. Значним є й внесок І. Франка у розвиток 

літературних взаємозвʼязків між українцями та південними словʼянами (М. Гольберг 

[113; 114], Н. Коваль [161] та ін.). 

І. Франко посідає чільне місце в розбудові та зміцненні українсько-словацьких 

культурних взаємин на межі ХІХ – ХХ ст. Одним із перших звернень І. Франка до 

словаків стала стаття «Літературне письмо» (1876), присвячена творчості 

словацького поета М. Меднянського. У статті «Словʼянський гурток» (1888) 

І. Франко високо оцінив визвольну національну програму словацького громадсько-

політичного руху. Дві статті 1893 р. – «Словʼянська взаємність в розумінні Яна 

Коллара» та «Літературне відродження Полудневої Русі і Ян Коллар» І. Франко 

присвятив громадській та літературній діяльності визначного словʼянського 

будителя Яна Коллара. І хоча І. Франко категорично заперечував запропоновану 

Я. Колларом концепцію диференціації окремих словʼянських народів, натомість він 

високо оцінив вплив ідей словʼянської солідарності словацького вченого на 

пробудження та активізацію національно-патріотичної свідомості українців. Про 



51 

 

вплив творчості Я. Коллара на українців І. Франко писав і у дослідженні «Панщина 

та її скасування в 1848 р. в Галичині» (1898) та статті «До історії чесько-української 

взаємності» (1901), в якій писав, що «безсмертна поема Коллара «Дочка Слави» 

мала беззаперечний вплив на поезію батька галицько-руського народного 

відродження Маркіяна Шашкевича» [297, с. 473]. 

 Неодноразово І. Франко публікував у словацькій пресі статті, присвячені 

оглядам сучасного йому українського літературного процесу – «Українсько-руська 

література за 1898 рік» (1900), «Леся Українка» (1900), «Українсько-руська 

література за 1899 рік» (1900). 

Значний внесок у розвиток українсько-хорватських літературних взаємин у 

90-ті роки ХІХ ст. зробив П. Грабовський, який популяризував серед українських 

читачів хорватську літературу, перекладаючи та переспівуючи визначних 

представників її тогочасної поезії – Ш. Менчетича, П. Прерадовича, І. Мажуранича, 

А. Харамбашича та ін.  

Достатньо поодинокими й епізодичними були й спроби огляду словацької 

словесності українськими вченими першої половини ХХ ст. Серед нечисленних 

літературно-критичних розвідок цього часу слід відмітити працю В. Доманицького 

«Словаки. Про їх життя та національне відродження», яка була опублікована 16 

грудня 1908 року у київській газеті «Рада». Три із семи розділів цієї статті були 

присвячені огляду історичного розвитку словацької літератури й, зокрема, творчості 

її визначних письменників – Я. Голлого, Я. Коллара, Л. Штура, Я. Ботто, 

С. Халупки, А. Сладковича, С. Г. Ваянського, П. Гвєздослава та ін. 1927 р. у 

харківському літературному часописі «Гарт» було опубліковано наукову розвідку 

«Сучасна словацька література», у якій простежувалась творчість поетів – 

представників штурівської генерації – Я. Голлого, А. Сладковича, С. Халупки та ін., 

а також було проаналізовано художні особливості поезії словацьких реалістів – 

П. О. Гвєздослава, С. Ваянського та ін. У харківському літературному часописі 

«Плуг» 1929 р. у статті «Словацька література» було надруковано аналітичний огляд 

художніх здобутків словацької літератури початку ХХ ст. 
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Помітними представниками української славістики межі ХІХ – 20-30-х рр. ХХ 

ст. були й О. Колесса, автор низки наукових праць «Українські народні пісні в 

поезіях Богдана Залеського» (1892), «Шевченко і Міцкевич. Про значення впливу 

Міцкевича в розвою поетичної творчості та генези поодиноких поем Шевченка» 

(1894), «Ґенеза української новітньої повісті» (1927) та Л. Луців, автор 

фундаментального дослідження «Тарас Шевченко та чехи й словаки» (1926). 

Важливим етапом у розвитку славістичних студій в Україні, починаючи з 

кінця 30-х років ХХ ст., стала наукова діяльність академіка О. Білецького та його 

учнів. Розвитку української літератури у контексті світової й, зокрема, 

інословʼянської художньої словесності, присвячені такі його праці, як «Шевченко і 

світова література» (1939), «Світове значення творчості Шевченка» (1951), «Світове 

значення творчості І. Франка» (1956), «Українська література серед інших літератур 

світу» (1958). 

У міжвоєнний період літературні взаємозвʼязки України з культурними 

діячами західних та південних словʼян значно послаблюються з огляду на політичну 

різновекторність їхніх ідеологічних спрямувань, а також декларовані тогочасним 

урядом СРСР тоталітарні й завойовницько-агресивні політичні амбіції, хоча при 

цьому літературні контакти, реалізовані переважно публіцистичними деклараціями 

й відповідними перекладами художніх творів словʼянських письменників, які 

поділяли політичні гасла радянської влади, показово підтримувались і 

пропагувались офіційними, підпорядкованими відповідним урядовим установам, 

літературними виданнями та часописами. Погіршенню політичних, а відтак й 

культурних стосунків між представниками різних словʼянських народів сприяли й 

драматичні обставини Другої світової війни, під час якої представники різних 

словʼянських націй за збігом історичних обставин тимчасово опинились по різні 

боки воєнного протистояння. Водночас, поза тимчасовим політичним контекстом 

саме збройне протистояння різних словʼянських народів періоду Другої світової 

війни значною мірою сприяло налагодженню та активізації подальших культурних 

взаємостосунків між ними. 
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Оцінюючи стан розвитку українсько-інословʼянських літературних взаємин 

першої половини ХХ ст. В. Чорній зауважує: «щодо української радянської 

славістики, то попри її ідеологічну заангажованість вона відрізняється від 

дореволюційної тим, що в радянські часи можна було хоч би формально говорити 

про саме українську славістику, вивчати не тільки історію та культуру зарубіжного 

слов’янства, а й дозволені цензурою окремі сюжети українсько-слов’янських 

взаємин. Все це потребує ґрунтовного розгляду та оцінки. 

Особливість другого періоду полягає ще й у тому, що поряд з українською 

радянською славістикою існувала українська славістика в еміграції, передусім у 

Чехії, Польщі, Канаді, США, Австрії та інших країнах. Її здобутки, за незначними 

винятками, нам мало відомі, а їх треба належним чином вивчити» [301, с. 7]. 

У повоєнній компаративістиці чільне місце серед філологів-славістів, 

представників української еміграції посів Д. Чижевський, автор фундаментальної 

наукової праці «Порівняльна історія словʼянських літератур» (вперше опублікована 

1956 р. у Нью-Йорку), в якій, як зауважує М. Наєнко, «український літературний 

процес простежений у взаємозвʼязках не лише зі словʼянськими, а й з деякими 

іншими літературами світу… вони тут викладені й на рівні генетики і 

взаємовпливів, але найголовніше – на рівні контактів і типологічних сходжень» 

[218, с. 2]. Праця Д. Чижевського містить у собі цінні спостереження та 

узагальнення стосовно літературних контактів української та польської, болгарської, 

сербської, російської й словацької літератур. Важливим є й висновок, який робить 

Д. Чижевський у своїй праці стосовно того, що «подібність чи навіть тотожність 

слов’янського літературного розвитку західноєвропейському» (що не слід 

тлумачити, на його переконання, як просте віддзеркалення останнього) 

«визначається не запозиченням західних літературних течій, а тією обставиною, що 

слов’янські літератури належать до спільноти європейської літератури й утворюють 

частку європейської літератури, а тому мають проходити той самий шлях не як 

епігони та наслідувачі, а через іманентну необхідність власного розвитку» [218, 

с. 13]. 
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Важливим для Д. Чижевського у його праці було й термінологічне уточнення 

самого поняття «славістика», яке у сприйнятті філологів західного світу нерідко 

ототожнювалось із «русистикою». Д. Чижевський наполягає на тому, що, крім 

власне російської, славістика вбирає до себе питання літературних взаємозвʼязків й 

інших самобутніх словʼянських літератур: української, білоруської, польської, 

чеської та словацької, сербської, хорватської, македонської, серболужицької та ін. 

У післявоєнний період в Україні формуються кілька потужних осередків 

філологічної славістики. Зокрема, в 40–50-ті роки ХХ ст. були створені кафедра 

словʼянської філології Київського університету та Відділ славістики і балканістики 

(Відділ словʼянських літератур) в Академії наук України. Упродовж більш ніж 

півстолітньої діяльності на базі згаданих наукових установ було підготовлено 

чимало фахівців-філологів, які зробили суттєвий внесок у розвиток української 

славістики. Стараннями науковців Відділу славістики і балканістики було 

налагоджено регулярний випуск часописів «Міжсловʼянські літературні взаємини» 

та «Словʼянське літературознавство і фольклористика». У Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка започатковано видання 

наукових часописів «Компаративні дослідження словʼянських мов і літератур 

памʼяті академіка Леоніда Булаховського» та «Полоністичні студії». Визначною 

подією у розвитку вітчизняної славістики стала публікація масштабного 

пʼятитомного видання «Українська література в загальнословʼянському і світовому 

літературному контексті», у перших двох книгах якого простежено початкові етапи 

налагодження культурних звʼязків між українською та іншословʼянськими 

літературами, у третій досліджено взаємини українців з літературами Заходу й 

Сходу, в четвертій та пʼятій подано бібліографічні матеріали, у яких висвітлено 

спектр взаємозвʼязків української словесності зі словесністю країн Центральної та 

Південно-Східної Європи. 

Виключно важливу роль у розвитку культурних взаємин між українською та 

літературами інших словʼянських народів у післявоєнний період відіграв 

М. Рильський, науковий та художній доробок якого проаналізовано у працях 

Ю. Булаховської [78], Л. Вахніної [85], Г. Вервеса [91], М. Карацуби [154], 
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Ф. Неуважного [229], Т. Рудої [263] та ін. Спектр його славістичних літературних 

зацікавлень був надзвичайно широким: це й численні розвідки, присвячені творчості 

тих або інших словʼянських письменників, рецензії на публікацію оригінальних та 

перекладних художніх творів, фольклористичні дослідження й переклади, 

культурно-громадська діяльність з організації та проведення славістичних 

конференцій і зʼїздів. Упродовж першого післявоєнного десятиліття М. Рильський у 

складі наукових та літературних делегацій неодноразово відвідав тодішню 

Югославію, Чехословаччину, Болгарію та Польщу, організовував виступи та 

доповіді українських письменників перед місцевими культурними спільнотами. Чи 

не найбільш дружні і тісні стосунки повʼязували М. Рильського із Польщею. У 

літературознавчому доробку М. Рильського є чимало праць, присвячених творчості 

визначних польських поетів ХІХ – ХХ ст. – А. Міцкевича («Співець вольності 

народів» (1940), «Поезія Адама Міцкевича» (1955), «Адам Міцкевич» (1955), «Адам 

Міцкевич і українська література» (1955) та ін.), Ю. Словацького («Полумʼяний 

геній» (1959), М. Конопніцької («Марія Конопніцька» (1959), Ю. Тувіма («Слово 

про поета» (1963) та ін. Перекладацький доробок М. Рильського нараховує понад 

200 тисяч віршованих рядків і складає у його 20-томному зібранні творів 7 окремих 

томів. За словами Т. Рудої, «перекладацька праця для М. Рильського була не лише 

улюбленою справою, що сприяла «привласненню» українською культурою 

досягнень світової літератури, не тільки постійним «змаганням» з оригіналами, але 

й іноді чи не єдиною можливістю відійти від догм соцреалізму, бути вільним 

(відносно, звичайно) у своєму виборі, звертаючись до близьких за духом, 

переконаннями, поетичними засадами авторів» [263, с. 12]. 

Найбільш значна частина художніх перекладів М. Рильського зроблена із 

поезії словʼян, зокрема, поляків – А. Міцкевича, Ю. Словацького, М. Конопніцької, 

Л. Стаффа, К. Тетмайєра, Ю. Тувіма, В. Броневського та ін.; болгар – С. Румянцева, 

Д. Овадія, Г. Жечева, Х. Смирненського; чехів – Я. Врхліцького, Я. Неруди, 

Й. Вацлава, В. Незвала та ін.; словаків – Я. Краля, С. Халупки, І. Краска, Л. Штура, 

П. Гвєздослава та ін. [78; 91; 229]. 
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На початку 80-х років ХХ ст. викладачі двох кафедр – словʼянської філології 

та історії південних і західних словʼян –  у Львівському державному університеті 

імені Івана Франка на громадських засадах створили Інститут славістики, який 

поставив за мету координувати розвідки науковців, присвячені дослідженням 

культурних взаємин українців та представників інших словʼянських народів. 

Зусиллями фахівців Інституту славістики був збережений й суттєво оновлений 

міжвідомчий республіканський науковий збірник «Українське словʼянознавство» (з 

1970-го р. – «Проблеми словʼянознавства»). 

З другої половини ХХ ст. і по сьогодні вітчизняні вчені-філологи плідно 

працюють у царині української славістики. Основними представниками української 

полоністики цього періоду були Г. Вервес, автор праць «Адам Міцкевич в 

українській літературі» (1952), «Головні проблеми українсько-польських 

літературних взаємин» (1958), «Юліуш Словацький і Україна» (1959), «Владислав 

Оркан і українська література» (1962), «Тарас Шевченко і Польща» (1964), «Ярослав 

Івашкевич. Літературно-критичний нарис» (1978), «Польська література і Україна» 

(1985) та ін.; В. Вєдіна – «Польська пролетарська проза міжвоєнного двадцятиліття 

(1918-1938)» (1965), «Сучасна польська проза. До проблеми новаторства» (1971), 

«Польська воєнна проза» (1980), «Марія Конопніцька: нарис життя і творчості» 

(1987), «Післявоєнна польська проза: проблематика та поетика» (1991) та ін.; 

С. Левінська – «Юліуш Словацький. Життя і творчий шлях» (1973), «Співець 

народів і братерства Адам Міцкевич» (1973) та ін.; Р. Радишевський – «Юліуш 

Словацький. Життя і творчість» (1985), «Польські письменники – нобелівські 

лауреати» (2008), «Українсько-польске пограниччя: сарматизм, бароко, діалог 

культур» (2009), «Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки» (2010), 

«Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною» (2012), «Літературознавча 

шевченкіана діаспори та польська рецепція Т. Г. Шевченка» (2014), «Українська 

школа» в польському романтизмі: феномен пограниччя» (2018) та ін. 

На початку 1970-х років Г. Вервес, узагальнюючи головні здобутки 

української славістики, окреслив такі, на його думку, найбільш перспективні 

напрями її досліджень: «1. Проблема освоєння національною літературою художніх 
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явищ інших літератур. 2. Значення видатних українських письменників в укріпленні 

міжслов’янських літературних контактів, світовий резонанс їх ідейно-естетичних 

концепцій. 3. Українсько-інослов’янські зв’язки історичних епох, з’ясування 

взаємодії української літератури з іншими слов’янськими на головних етапах 

розвитку, конфронтація ідейно-естетичних концепцій письменників різних 

літератур. 4. Проблема порівняльного вивчення методу і стилю слов’янських 

літератур» [95, с. 396]. 

Вагомий внесок у розвиток української богемістики і словакістики другої 

половини ХХ ст. зробили такі вчені-літературознавці, як П. Гонтар («Українсько-

чеські літературні звʼязки в ХІХ ст.», 1956), А. Багмут («До історії науково-

культурних звʼязків з Чехословаччиною», 1958), В. Шевчук («Карел Чапек. 

Антифашистські твори», 1958; «Сучасні українсько-чехословацькі літературні 

звʼязки 1945-1960», 1963; «Ярослав Гашек. Життя і творчість», 1965, «Чеський 

сатиричний роман ХХ ст.», 1979), Р. Волков («Драматургія Карела Чапека», 1972), 

Н. Копистянська (розділи у книгах «Сучасні письменники Чехословаччини» (1963) 

та «Сучасні чеські письменники» (1985), праці «Роль українського фольклору в 

творах Івана Ольбрахта», 1973; «Традиції і новаторство в романі Івана Ольбрахта 

«Микола Шугай, розбійник», 1970; «Новаторство Їржі Волькера у жанрі балади», 

2005; «Жанрова своєрідність роману Я. Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка», 

2005), І. Журавська («Чеський антифашистський роман», 1969), В. Житник («Поезія 

Антоніна Сови»: розвиток поетичної майстерності», 1975); О. Зарицький («Біографія 

та історія. Чеський біографічний роман 70-х рр.», 1989; «Карел Чапек: нарис життя і 

творчості», 1990); «Вацлав Гавел. Політичний портрет», 2001); В. Моторний («У 

світі слов’янських літератур: Студії, розвідки, огляди», 2004), М. Гайдай [104], Г. 

Гербільський [109], М. Мольнар [204; 207], Л. Назаренко [221], С. Пультер [250] та 

ін.  

Серед пізніших у часі наукових розвідок, присвячених культурним взаєминам 

словацької та української літератур слід відзначити праці Ф. Погребенника 

«Словацька україніка» [247], В. Моторного «До історії західноукраїнсько-

словацьких літературних взаємин» [212], Є. Кирилюка «Словакістика на Україні» 
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[158], В. Микитася «Через гори і кордони (культурні і літературні звʼязки 

Закарпаття з Україною та Росією у ХІХ – ХХ ст.» [199], С. Мишанича «Література 

Закарпаття ХVІІ – ХVІІІ ст.: історико-літературний нарис» [202], «Оновлення 

літератури (Про літературний рух на Закарпатті 20–30-х років ХХ ст.)», «Питання 

української національної свідомості в літературі південнокарпатського ареалу» 

[200], Л. Смірнова «До питання про словацько-українські культурні звʼязки у 

контексті історії Закарпаття у ХІХ ст.» [274]. 

Значним внеском у дослідження історії українсько-словацьких літературних 

звʼязків є й праці відомого українського славіста Галини Сиваченко. У її наукових 

розвідках «Словацька література на Україні» (1966–1976) [271] та «До історії 

поширення словацької літератури на Україні [268] зроблено ґрунтовний огляд стану 

розвитку українсько-словацьких літературних звʼязків ХХ ст. У розвідці 

«Постмодернізм і словацька проза 70–80-х років» [269] дослідниця 

охарактеризувала ігрову тональність романів відомих словацьких прозаїків другої 

половини ХХ ст.: П. Яроша «Тисячолітня бджола», Л. Баллека «Акації», «Лісовий 

театр», В. Шікули «Майстри», А. Беднара «За жменю дрібняків», Р. Слободи 

«Розум», Д. Мітани «Кінець гри», Л. Мнячка «Громадянин Мюнгаузен», 

Я. Йоганідеса «Конюх Марек і угорський кардинал», П. Віліковського «Вічно 

зелене». У праці «Словацька компаративістика: проблеми історії та теорії» [270] 

Г. Сиваченко охарактеризувала взаємозвʼязки словацької літератури з літературами 

інших народів світу.  

З 1996 року на філолологічному факультеті Ужгородського національного 

університету функціонує кафедра словацької філології, яку очолює проф. 

С. Пахомова. Цей науковий осередок є науково-методичним центром словакістики в 

Україні, який організовує міжнародні наукові конференції «Українсько-словацькі 

взаємини в галузі мови, літератури, історії і культури» та видає науковий збірник 

«Studia Slovakistica».  

Публікації Г.Сиваченко, Т. Ліхтей, Н. Бедзір, О.Талабірчук та інших сучасних 

дослідників висвітлюють різноаспектні питання творчих зв’язків між українською 

та словацькою літературами. В останні десятиліття у вітчизняному 
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літературознавстві зʼявилось чимало оглядових статей, у яких зроблено спробу 

узагальнити основні етапи розвитку та наукові здобутки української славістики ХІХ 

– початку ХХІ ст.: наукові розвідки М. Досталь [136], О. Паламарчук та О. Чмир 

[235; 236], М. Карацуби [153], Л. Лисенко [186], Т. Лукінової [198], М. Наєнка [219], 

О. Палій [237], В. Чорнія [301; 302] та ін.  

Таким чином, традиції української славістичної компаративістики, 

започатковані вченими-славістами ХІХ ст., попри політичний тиск та цензурні 

обмеження з боку влади, були плідно розвинуті та продовжені наступними 

поколіннями дослідників, у працях яких розроблено ідеологічно неупереджені, 

науково достовірні й обʼєктивні параметри оцінки багатовікової історії розвитку 

українсько-інословʼянських літературних взаємин. 

Висновки до розділу 1 

У першому розділі «Словацько-українські літературні звʼязки: проблеми 

компаративного вивчення» схарактеризовано історико-літературну та теоретико-

методологічну проблематику українсько-інословʼянських літературних взаємин, 

з’ясовано вплив історичних та політичних чинників на зародження й розвиток 

українсько-словацьких літературних контактів, висвітлено історичні етапи 

словацької україністики та української філологічної словакістики. 

У підрозділі 1.1. «Літературні контакти у світлі 

культурно-історичних та політичних чинників» простежено та узагальнено 

історико-літературні відомості, які стосуються головних віх українсько-словацької 

міжкультурної взаємодії. Констатовано, що культурно-історичні взаємини українців 

з представниками інших словʼянських народів, зокрема словаками, розвивалися  

впродовж тисятоліття, починаючи з епохи Кирила і Мефодія.  

У ХV ст. українці брали активну участь у гуситських війнах. У ХVІІ і ХVІІІ 

ст. розвитку культурних взаємин між словаками та українцями сприяв обмін 

студентами Трнавської богословської семінарії та Києво-Могилянської академії. 

Зміцнення обопільних культурних взаємозв’язків між обома народами у ХVІІІ та 
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ХІХ ст. усталювали й відображені у подорожніх нотатках враження від мандрівки 

Україною («Подорожній щоденник» Д. Крмана та «Листи з невідомої землі» 

Б. Носака-Незабудова) та Словаччиною («Подорож по Галицькій та Угорській Русі, 

описана до приятеля Л.» Я. Головацького та «Австро-руські спомини» 

М. Драгоманова).  

Політичні союзи, економічні, зокрема торговельні, стосунки, релігійні та 

освітні контакти, імагологічні свідчення мандрівників, істориків, дипломатів, обмін 

мистецькими цінностями – різноманітними були міжкультурні контакти, які склали 

основу для зародження в епоху Романтизму обапільних компаративістичних студій 

в Україні і Словаччині.  

Якщо в першій половині ХХ ст. через посилення у словацькому культурному 

середовищі русофільських настроїв інтерес з боку словаків до українців дещо 

ослаблюється, то у післявоєнний період культурні взаємини між обома народами 

значно пожвавлюються. Незважаючи на намагання російських ідеологів надати ідеї 

слов’янської єдності панславістичного спрямування, вона стимулювала 

національно-культурне відродження українців і словаків, сприяючи налагодженню 

між ними діалогу в таких формах, як переклад, особисті творчі контакти митців, 

функціонування культурологічних видань, таких, як «Дукля» (Пряшів) та «Всесвіт» 

(Київ), які спеціалізуються на висвітленні міжкультурної співпраці, заснування 

університетських кафедр та наукових періодичних видань, які вивчають і 

популяризують розвиток словацько-українських взаємин у галузі літератури, історії 

та культури. Вагомим досягненням у царині дослідження словацько-українських 

літературних звʼязків у другій половині ХХ ст. стали праці словацьких філологів 

М. Мольнар-Мундяк, Ю. Бачі, Ф. Ковача, М. Мольнара, М. Неврлого, І. Яцканина та 

ін. 

У підрозділі 1.2. «Еволюційні етапи словацької україністики» висвітлено 

зародження та розвиток україністики як галузі словацької компаративістики. 

З’ясовано, що на межі ХVІІІ – ХІХ ст. у процесі усвідомлення словаками власної 

національної ідентичності формуються й теоретичні основи славістики як окремої 

філологічної дисципліни, що стала органічною складовою частиною 
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загальноєвропейської літературної компаративістики. Основи україністики було 

закладено у працях П. Й. Шафарика, Л. Штура, а також Б. Носака-Незабудова, 

Й. Гурбана та інших «штурівців».  

Починаючи з другої половини ХІХ ст. у Словаччині зʼявляються перші 

переклади художніх творів українських письменників, а також наукові розвідки про 

історію України, її етнографічні особливості та найважливіші культурні здобутки. 

Якщо в першій половині ХХ ст. через посилення у словацькому культурному 

середовищі русофільських настроїв інтерес з боку словаків до українців дещо 

ослаблюється, то у післявоєнний період культурні взаємини між обома народами 

значно пожвавлюються. Основними осередками україністичних студій у Словаччині 

з початку 50-х років ХХ ст. стали Словацька академія наук (Братислава), 

філософський факультет університету імені Я. А. Коменського (Братислава), 

філософський та педагогічний факультети Університету імені П. Й. Шафарика 

(Пряшів).  

У підрозділі 1.3. «Міжкультурна проблематика в освітленні української 

компаративістики» 

У контексті ствердження ідей загальнословʼянської єдності відбувається 

зародження української славістики, початковий етап розвитку якої припадає на 30–

40-ві роки ХІХ ст. (славістичні праці О. Бодянського). З 40-х років ХІХ ст. в Україні 

стверджуються два основні осередки вітчизняної славістики – у Харківському 

імператорському університеті (І. Срезневський, О. Потебня та ін.)  та у Київському 

університеті Святого Володимира (М. Драгоманов, М. Дашкевич, М. Максимович, 

І. Флоринський, А. Степович, К. Радченко, Є. Рихлік). 

Кращі здобутки словацької культури у цей же період серед українців 

намагалися популяризувати відомі громадські та літературні діячі Закарпатської 

України – Я. Головацький, О. Духнович, А. Добрянський, О. Павлович, 

І. Раковський та ін., а на межі ХІХ – ХХ ст. – М. Драгоманов, І. Франко, О. Колесса 

та ін. 

У ХХ ст. розвиток славістичних студій в Україні продовжили наукові праці 

О. Білецького, Д. Чижевського, М. Рильського, а також вчених кафедри словʼянської 
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філології Київського університету та Відділу славістики і балканістики (Відділ 

словʼянських літератур) і кафедр словʼянської філології і історії південних та 

західних словʼян (Інститутут славістики) Львівського державного університету імені 

Івана Франка). З 1996 року в Ужгородському національному університеті 

функціонує кафедра словацької філології, яка організовує міжнародні наукові 

конференції «Українсько-словацькі взаємини в галузі мови, літератури, історії і 

культури» та видає науковий збірник «Studia Slovakistica». Публікації Г.Сиваченко, 

Т. Ліхтей, Н. Бедзір, О.Талабірчук та інших сучасних дослідників висвітлюють 

різноаспектні питання творчих зв’язків між українською та словацькою 

літературами.  
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РОЗДІЛ 2. СЛОВАЦЬКА ХУДОЖНЯ УКРАЇНІКА 

2.1. Українці у «Подорожньому щоденнику» Даніела Крмана: імаґологічний 

аспект 

У колі теоретичних проблем сучасного літературознавства надзвичайно 

актуальними є проблеми літературної компаративістики, культурних звʼязків, що 

мали місце між представниками різних національних літератур і, зокрема, 

імагологічний аспект цих взаємостосунків, цікавий насамперед творенням 

типологічних моделей гетерообразів, стереотипів, тобто образів «іншого» 

(«чужинців»), як інонаціонального ракурсу бачення етнопсихології та ментальності 

географічного «сусіда». 

Фундаторами імагологічної науки, яка виокремилась в специфічну галузь 

літературної компаративістики наприкінці 40 – початку 50-х років ХХ ст. 

вважаються представники французького порівняльно-історичного 

літературознавства Жан-Марі Карре та його колега Маріус-Франсуа Гюйяр.  В 

монографії Ж.-М. Карре «Французькі письменники і німецьке диво: 1800 – 1940» 

(1947) автор дослідив етапи формування образу Німеччини у французькій літературі 

ХІХ – першої половини ХХ ст. Праця М.-Ф. Гюйяра «Порівняльне 

літературознавство» (1951) стала своєрідним теоретичним маніфестом, у якому було 

наголошено на необхідності звернення до нової – в межах компаративістики – 

імагологічної проблематики. 

В 60-х роках теоретичні розробки французьких колег продовжив і розвинув 

бельгійський вчений Г. Дизеринк, і саме у його праці «До проблеми «іміджів» та 

«міражів» і їхнього дослідження в межах порівняльного літературознавства» (1966) 

було сформульовано ключові положення імагології як розділу компаративістики, 

метою якого є вивчення колективних уявлень про інші етноси та культури. 

На сьогоднішній день імагологія перетворилась на міждисциплінарну галузь 

дослідження, окремі аспекти якої стали предметом вивчення у різноманітних сферах 
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людського буття та його наукових зацікавлень – соціології, політології, 

культурології, антропології і етнології, мас-медійного простору тощо.  

В українському літературознавстві одним із перших до імагологічних студій 

звернувся Дмитро Наливайко, який сформулював предмет та основні положення 

імагології як окремої галузі компаративістики [222; 223; 224; 225]. 

На думку вченого, «її (імагології – Н.К.) безпосередній предмет – літературні 

образи/іміджі інших країн та іноземців, що створюються в певній національній чи 

регіональній свідомості й відбиваються в літературі – у широкому сенсі /.../ із всіх 

корелятів Іншого імагологію особливо цікавить інше як інонаціональне» [222, 

с. 5, 16]. У своїй відомій праці «Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі 

XI – XVIII ст.» [225] Д. Наливайко дослідив еволюцію етапів рецепції України в 

Західній Європі в різні культурно-історичні епохи, розвіяв усталені в радянський 

період імперські міфи, за якими Україна буцімто сприймалась на Заході як частина 

Росії. Натомість, вчений доводить, що вже у XVII ст. у Західній Європі образ 

українця асоціювався з вільнолюбивим козацтвом, а за Україною закріпився стійкий 

імідж козацької держави. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної компаративістики поодиноким 

аспектам її імагологічного відгалуження присвячені наукові розвідки 

Н. Копистянської [168], В Будного, М. Ільницького [77], Р. Радишевського [251; 252; 

253], Т. Денисової [125], М. Наєнка [220], О. Астафʼєва [59], Ю. Коваліва [187], 

Л. Грицик [122], Т. Бровко [75], Н. Мочернюк [213; 214], О. Дзюби-Погребняк [130] 

та ін.  

В. Будний та М. Ільницький визначають імагологію як «розгалужену систему 

споріднених дисциплін, що вивчають історичні, культурологічні, соціологічні, 

психологічні, політологічні аспекти витворених художніх і нехудожніх образів, за 

посередництвом яких учасники спілкування уявляють самі себе і партнера» [77, 

с. 34]. Безумовну важливість та перспективність в царині сучасної компаративістики 

саме імагологічних досліджень вчені умотивовують тим, що «комунікативно-

рецепційні аспекти дедалі більше цікавлять українську та зарубіжну 

гуманітаристику з огляду на посилення в сучасному світі діалогічних тенденцій у 
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рамках національних (як-от перебіг міжетнічного порозуміння в Україні), 

континентальних (об’єднавчі процеси в Європі) і глобальних (взаємини Заходу і 

Сходу)» [77, с. 349]. Суголосною твердженню вчених є й думка, висловлена у 

монографічній студії О. Погребняк «МОДУСИ ІНШОСТІ: Україна й українці у 

чеській прозі ХХ – ХХІ століть». Дослідниця справедливо вказує на те, що й досі 

«істотною проблемою новітнього порівняльного літературознавства залишається й 

потреба деконструкції фатальних антагонізмів Я-Інший, Свій-Чужий у художніх 

текстах, поява і надзвичайна тривкість яких викликана колоніальною спадщиною 

минулих століть, неоколоніальною політикою та суспільним контекстом 

сьогодення, блокуванням голосу «слабшого» Іншого у літературі, культурному та 

мас-медійному просторі. У сучасному мультикультурному суспільстві дискусія 

про важливість подолання етноцентричних конотацій у міжнаціональному діалозі, 

можливість почути та зрозуміти Іншого продукує нові етичні орієнтири. На тлі 

загострення міжетнічних конфліктів на сучасній політичній мапі світу, з одного 

боку, а також наростаючої інтернаціоналізації культурних та економічних 

відносин, з другого, такий діалог набуває основоположного значення, отже 

зумовлює актуальність такого типу наукових розвідок» [248, с.11]. 

На ранніх історичних етапах розвитку європейської словесності найбільш 

повно особливості гетерообразів виявили себе у подорожній, а також в 

документальній літературі, яка пізніше стала прототипом сучасної журналістики. 

Незважаючи на те, що ця література інколи поєднує реалістичне з фантастичним,  

насправді вона містить в собі величезний матеріал про життя різних народів у різні 

епохи, дає опис географічних, етнографічних, історичних особливостей краю. На 

важливості імагологічного дослідження подорожньої літератури й, зокрема, жанру 

подорожніх нотаток наголошують у праці «Порівняльне літературознавство» 

В. Будний та М. Ільницький [77, С. 57]. Велике значення «літератури факту» 

підкреслює й український літературознавець Дмитро Наливайко у своїй монографії 

«Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі ХІ – ХVІІІ ст.»: «Книги 

мандрів, спогади, листи й щоденники людей, які побували й пожили у віддалених і 

маловідомих країнах, знайомили співвітчизників із життям різних народів, з їхнім 
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побутом і звичаями, суспільним устроєм і культурою, причому, змальовуючи все це, 

в міру літературної обдарованості, конкретно й колоритно, вони тим самим 

наближали віддалені народи до своїх читачів, котрі крім екзотичних дивоглядів 

відкривали в житті цих народів багато й «свого», тобто схожого, близького чи 

аналогічного» [225, с. 13]. 

Серед великої кількості документальної літератури ХVІ – ХVІІІ ст., у якій 

викладено подорожні враження західноєвропейських мандрівників Україною, 

найбільш відомими є нотатки: «Щоденник» Е. Лясотти, «Опис України» Г. Боплана, 

«Вступ до європейської історії» Пуфендорфа,  «Подорожі…» Дж. Маршалла, 

«Подорожі в Росію» С. Гмеліна, «Подорож…» Й. Меллера, «Аннали Малоросії» Ж.-

Б. Шерера, «Історія України та українських козаків» Й. Енгеля та ін. 

На ХVІІІ – ХІХ ст. припадають й перші мандрівки українськими та 

словацькими землями відомих культурних діячів обох народів, враження від яких 

відбилися у написаних ними подорожніх нотатках. Хронологічно першою з них у 

часі стала мандрівка Україною словацького культурного діяча Даніела Крмана, 

відтворена у його «Подорожньому щоденнику». 

Даніел Крман-молодший (1663–1740) отримав теологічну та філософську 

освіту, був автором латино-чеської граматики, численних проповідей та ораторій, 

активним просвітницьким діячем. Письменник є також найвідомішим 

представником словацької мемуарної літератури епохи бароко. Вершина його 

творчості – автобіографічний твір «Подорожній щоденник» («Itinerarium») (перше 

латиномовне видання – 1894), жанр якого визначаємо як мемуарну щоденникову 

прозу.    

Даніел Крман належав до найбільш плідних авторів барокової літератури. 

Своєю творчістю він намагався спонукати словацьких євангелістів до активних дій 

під час повстання Ференца ІІ Ракоці. Свої праці автор писав чеською і латинською 

мовами. Це було пов’язано з тим, що Крман вважав чеську літературною мовою 

словаків, а словацьку мову в цій якості не визнавав. Писав латиною вірші, полемічну 

літературу, мемуари та щоденники. 
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У кінці ХVІІ починаються важкі часи для всієї Європи. Турецька експансія 

швидко поширювалася, загроза нависла вже й над столицею Габсбурзької імперії – 

Віднем. У самій імперії все більше загострювалися національні, а також релігійні 

протистояння, у звʼязку з цим час від часу вибухали повстання.     

Лютерани Австрійської імперії, яких було багато серед угорців, чехів, а також 

словаків, шукали підтримки у шведського короля Карла XII, який у той час був 

наймогутнішим опікуном реформаторів. Даніел Крман-молодший уже мав 

репутацію авторитетного теолога, брав участь та організовував євангелістські 

синоди, укладав петиції, саме завдяки таким досягненням його було обрано на 

синоді 1707 року до складу делегації, яка повинна була вирушити до Карла XII, щоб 

просити його про захист євангелістської церкви. Так Крман потрапляє в 

Полтавський похід Карла ХІІ, який був покладений в основу його «Подорожнього 

щоденника».  

Із кількома супутниками словак вирушив до Могильова, де розташовувалася 

штаб-квартира Карла XII. Так почалася тривала подорож, яку Д. Крман опише на 

сторінках свого твору «Itinerarium» («Подорожній щоденник»). 

Даніел Крман не був воїном, він за всіх обставин залишався, як ми тепер 

сказали б, інтелектуалом: його насамперед цікавив політичний і дипломатичний 

аспект спостережених ним подій, а найбільше – географічні та природні обставини, 

етнографічні та релігійні особливості життя народів. Це й стало предметом нотаток, 

які він робив під безпосереднім враженням, якщо дозволяли умови, наприклад, під 

час тривалого перебування в Гадячі, – а вже пізніше, 1710 року, повернувшись на 

батьківщину, опрацював повністю. «Itinerarium» Д. Крман написав латинською 

мовою, що була тоді загальновживаною у наукових та письменницьких колах 

Західної Європи. У цьому творі, який налічує майже 250 сторінок, він занотував усе 

побачене, почуте й пережите під час відрядження до Карла XII.  

Словацький літературознавець Станіслав Шматлак в «Історії словацької 

літератури» відзначає, що текст Крманового щоденника мав більше релігійне 

значення, ніж будь-яка мемуарна проза епохи бароко. За його словами, Крман 

звертається до релігійних питань не лише з тим, щоб висловити до них своє 
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ставлення, але й з метою ідейної інтерпретації як історичних подій та осіб 

(наприклад, короля Карла ХІІ), так і конкретних особистих ситуацій (наприклад, 

описів небезпечних пригод, в яких Божа рука завжди рятує автора). «Itinerarium» 

Даніела Крмана довгий час залишався у рукописній формі: читачі отримали 

паралельне видання як оригінального тексту, так і словацького перекладу аж у 1969 

році, а пізніше, окремими виданнями, лише словацького перекладу ще двічі (1975 і 

1984 р.), що, на думку Шматлака, свідчить про популярність та актуальність цього 

твору серед сучасних читачів [48, с. 301–302]. 

У свою нелегку й ризиковану в часах воєнної хуртовини подорож Крман 

вирушив 14 травня 1708 р. разом із своїм земляком Самуелом Погорським із 

Пряшева. Їхній шлях пролягав через Бардіїв, Санч, Баранов, Сандомир, Камень, 

Пулави, Варшаву (там він спостерігав не тільки шляхетські палати, а й жебраків), 

Вартбурґ, Кеніґсберґ, Вільно й білоруський Могильов, де словацькі посли вперше 

(17 серпня 1708 р.) познайомились з Карлом XII. Тут вони дістали від короля 

сприятливу, хоч і не в усьому конкретну відповідь на петицію угорсько-словацьких 

протестантів. Разом із нею вони отримали також охоронну грамоту для повернення 

додому. З Могильова вони, разом зі шведськими військами, розпочали спільний 

похід через усю Україну, яку Крман називає Козаччиною. 6 жовтня 1708 р. вони 

«трьома шляхами увійшли до Козаччини» [226].  

Варто зазначити, що свої висновки Крман часто робить із хвилинних вражень. 

Наприклад, 23 жовтня 1708 року, щойно прибувши в Україну, він висловив 

узагальнюючу тезу про войовничість цього народу, побачивши майже сотню могил 

на узбіччях дороги до села Білан. Але на нашу думку, це обумовлено жанром 

подорожніх записок.  

Опис України починається з міста Новгород-Сіверського, яке Крман називає 

столицею північноукраїнського воєводства. Козаччина, за його словами, охоплює 

територію, яка «починається на Волині й Поділлю і поширюється через обидві ці 

провінції аж до ріки Дніпра, тобто Бористену, а від нього забігає аж до смоленського 

воєводства через північносіверське, довжиною більше 180 польських миль» [23]. 

Найдраматичніші події в подорожі словаків трапились саме в Україні, яку вони, 
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разом зі шведськими й українськими військами, перейшли пішки або возами з 

півночі на південь. Зі Стародуба, де вони вперше побачили Мазепу, їхній шлях 

пролягав через північноукраїнські села Мезин, Чиплеївка, Райгород, Лукнів, 

Краснопілля до Батурина, збурення московським військом якого описує Крман 

досить докладно. Звідти йшли вони через Городище, Голенки, Рубанку, Красний 

Колядин до Ромен, куди дістались 29 листопада 1708 р. Упродовж грудня 1708 – 

березня 1709 рр. цілий похід рушив далі – на Гадяч, Зіньків, Опішню, Липове, 

Русанівку, Веприк, Борки й Будища, де вже 30 березня 1709 р. словацькі посли 

дістали від Мазепи охоронну грамоту на повернення до «солодкої батьківщини», як 

Крман називав Угорщину. Після трагічної битви під Полтавою 8 липня 1709 р., 

свідком якої були словаки, вони, разом з відступаючими шведами й мазепинцями, 

рушили через Рибці, Іванчиці, Петрівку, Хведірки (тут їхня зупинка була 

триваліша), Нові Санжари, Супронівку, Білики, Кобеляки й Соколики до 

Переволочної, куди прибули 10 серпня 1709 р. Це було місце переправи військ 

антиросійської коаліції через Дніпро. Шведським військам, які перейшли на 

Правобережжя, треба було ще переправлятись через глибоку й широку ріку Буг, де 

на них також чекали нові несподіванки й негаразди безлюдного Дикого поля. 

Дійшовши наприкінці червня аж до берегів Чорного моря, втікачі в Очакові 

підкріпились молдавським вином і рушили до Бендер, де милувались старим 

замком, турецьким храмом і купецькими будинками. Звідти вже було недалеко до 

«солодкої батьківщини» [226]. 

Об’єктом головної уваги Крмана був, зрозуміла річ, гетьман Мазепа, очільник 

держави Козаччина. У Крмановому образі Мазепи переплітаються легенда (про 

любовні пригоди молодого гетьмана в період його перебування при дворі 

польського короля) та автентичні свідчення очевидця.   

Автор вперше зустрічається з Мазепою 8 листопада, коли приходить на 

аудієнцію до шведського короля. Словак описує гетьмана старшим, досвідченим, 

надзвичайно розумним чоловіком: «Чоловік цей є старший сімдесяти років, має 

мужнє обличчя, створене для козацького генія. Він обізнаний у латинській, 

польській і руській мовах, володіє великими багатствами, котрі назбирав з платні 
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царської й польської величності, а також зі своїх великих прибутків і з щорічних 

податків своїх підданих. Бо ж і вся Козаччина належить на все життя цьому воєводі» 

[172, с. 35]. Письменник розповідає цікаву історію про гетьмана, яку він почув від 

місцевих людей: «Іван Мазепа в своїй молодості служив при дворі польського 

короля у якогось визначного королівського міністра, який його застукав при 

перелюбстві з його дружиною. За це його вкинули у велику бочку, наповнену 

текучою смолою. Коли його витягли, вкинули до пір’я, яке цупко обліпило все його 

тіло. Потім його, оберненого обличчям до хвоста, посадили на коня, зв’язавши ноги 

під кінським черевом. Так він, подібний до огидної потвори, промчав на коні дев’ять 

миль, аж поки його не занесло до якогось знайомого йому шляхтича. У нього він 

випросив одежу і, зганьблений, поїхав не до Польщі, в якій народився, а до 

Козаччини... Але через те, що він був шляхетського духу, царська величність, після 

смерті його попередника, призначила його воєводою козаків» [172, с. 36]. 

Звичайно, Івана Мазепу це характеризує не з кращого боку, але в цьому 

епізоді ми бачимо, що Крман неупереджено описує всі події, які з ним сталися, та 

людей, із якими познайомився, незважаючи на те, позитивні це відгуки чи негативні.  

Загалом, гетьмана описано людиною, яка знає, кого наймає на службу, обирає 

найрозумніших, він і сам людина великого розуму. Мазепа узаконив посаду 

«полковника», кожен з яких мав свою територію; до того ж він дуже заможний, 

тому що, він з кожного господаря, який має власну справу, стягує податок до 

власної казни. Крман детально описує життя козаків та устрій Запорізької Січі. 

Козаки діляться, як пише Крман, на три групи: на українських, тобто на запорізьких, 

тому що вони живуть «за порогами» – за місцями, на яких мають перепливати через 

Дніпро на човнах. Вони живуть на островах, а метрополією їхньою є Січ. Також 

козаків, за словами автора, можна віднести до бузьких, забузьких, богуминських, 

осілих за рікою Буг, і до донських, тобто тих, які живуть біля Дону. Словак підмічає 

важливу деталь з життя запорожців – вони не мають дружин і не можуть бути з 

будь-якою жінкою більше одного чи двох днів, щоб завжди бути готовими до війни. 

Цікавим є твердження автора, що цей звичай козаки перейняли від амазонок, які, за 

його словами, мали королівство недалеко від Січі. Козаки можуть навідувати 
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дружин, яких окремі з них мають за межами Запоріжжя, але не можуть приводити їх 

на Січ.   

Варто зазначити, що Мазепу у творі зображено досить розумною і хитрою 

людиною, Крман навіть метафорично називає його за це «хитрим лисом»: щоб 

припинити підозри царя та чутки, які почали поширюватися навколо нього і Карла, 

він відправляє до графа Шереметьєва свого посланця, маршала Войнаровського. 

Там маршалові показують кайдани, які приготували для Мазепи та його 

прибічників, після чого Войнаровський тікає. А гетьман у відповідь пише листа 

цареві та скликає 30 полковників на нараду, на якій намагається переконати їх 

приєднатися до шведського короля.   

Після наведення переконливих доказів на користь своєї думки гетьман, 

зрештою, зміг переконати козацьку старшину перейти на бік шведського короля. Ми 

не можемо звинувачувати його у підступності, адже бачимо тут, що Мазепа 

зображений патріотом своєї Козаччини-України. Він хоче будь-якою ціною 

врятувати Батьківщину, навіть ціною власного життя, тому шукає підтримки у 

шведів. Таким чином, козаки підтримали свого воєводу, дали обітницю мовчати та 

відійшли. 

Після «зради» Мазепою Петра І, цар наказав спалити замок гетьмана та інші 

міста. Передовсім, Білу Церкву, де знаходились скарби Івана й багатьох козаків, 

було оточено царськими військами. Міста дісталися цареві. Замість Мазепи цар 

прислав Скоропадського, а ім’я гетьмана було прибите на шибениці, і навіть Крман, 

який не знав тонкощів української мови та культури, помітив, що про гетьмана 

почали відгукуватися негативно і з презирством на території всієї України. 

Відомості, які подає Д. Крман про устрій Козаччини, про полкові міста, поділ 

козаків на українців і запорожців тощо, – загалом відповідають тим уявленням, що 

були усталені в пізнішій європейській історіографії. Велику цінність мають 

Крманові спостереження й міркування про відносини між Козаччиною і Росією та 

Швецією, між Мазепою і Петром І та Карлом XII. У Крмана не викликає сумніву 

патріотизм Мазепи та його прибічників, їхнє бажання позбутися московських 

утисків і заручитися спілкою з далекою Швецією, яка не буде небезпечною для 
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Козаччини. Водночас, він зауважує й прояви ворожого ставлення українського 

населення до чужих їм етнічно і релігійно шведів, а також випадки жорстокого 

ставлення шведського війська до мирного населення. Взагалі нотатки Крмана 

допомагають українському читачеві побачити, скільки горя принесла нашій землі, 

нашому народові війна 1708 – 1709 років, як було сплюндровано українські міста й 

села, пограбовано їхніх мешканців – не тільки «московитами» (хоча масштаби 

Петрових катувань України Крман сповна не побачив), а й шведами. 

Хоча про Україну, її народ і культуру Крман і пише значно більше, ніж про 

інші країни, проте не все в його щоденнику може сподобатись українцям. З деяких 

спостережень автора український читач лиш легко усміхнеться (комічний випадок з 

дяком під час похорону). Іноді комічні випадки можна пояснити незнанням мови 

корінного населення сусідньої слов’янської країни. Окремі його необґрунтовані 

твердження можуть викликати й обурення (козаки – злодії й розбійники). Деякі 

сцени у творі досить натуралістичні (детальний опис місця, «куди цар пішки 

ходить»), хоч і це можна віднести до стилю доби й автора. Зустрічаємо в творі і явні 

протиріччя: спочатку автор козаків лає, називаючи їх злодіями й розбишаками, 

потім називає їх лицарями й героями, оскільки вони врятували його й Погорського 

під час ризикованої переправи через Дніпро [226].  

Крман розповідає про те, що Мазепа недолюблював росіян, адже вони його 

схопили, тому надавав перевагу полякам і шведам, хоч і приховував це: «Він з 

великою небезпекою вирвався з московських рук, хоч цього хитрого лиса нелегко 

було піймати до пастки. Маючи в собі польський дух, він більше бажав добра 

полякам і шведам, ніж москалям, хоч це чудово приховував» [172, с. 39]. Одного 

вечора, сидячи за столом із Мазепою, Крман сказав, що вважає перехід козаків на 

бік шведів правильним. У відповідь гетьман дуже тепло та шанобливо відізвався про 

Карла ХІІ, що розчулило письменника й усіх інших присутніх. Помітно, що 

Даніелові Крманові імпонував український гетьман, і не лише через його 

союзницьке ставлення до шведського короля, а й з огляду на його самовідданість і 

готовність пожертвувати собою заради рідної землі. Він розповідає також, що 

Мазепу поважають й інші козаки: коли Крман хотів перейти через Дніпро, він 
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показав грамоту від гетьмана, а воєвода почав цілувати печатку на знак пошани. 

Словак пише, що запорізькі козаки будують власну республіку, в якій 

підпорядковуються своєму воєводі, а той факт, що цей воєвода у присутності 

Мазепи не зважується використовувати власний титул, а лише на теренах Січі, 

говорить про те, що старшина поважає українського гетьмана – повʼязано з тим, що 

гетьман також має звання воєводи військ запорізьких, які перебувають по обидва 

боки Дніпра.  

Із часом Крман починає остерігатися козаків, хоча й визнає, що шведи 

першими провокують українців: «Ці необачні люди не тільки перед зором козаків 

щоденно грали до півночі в карти, а й, вийшовши з дому, до викопаної ямки кидали 

тверді золоті таляри. Робили це задля тілесної розваги чи скорше для розкидання 

грошей і марнування дорогоцінного часу. Деколи якийсь з них програвав 20, 30, 50 і 

більше імперських талярів» [172, с. 43]. 

Зрозуміло, що козаки, усвідомивши, як легко пускають на вітер гроші шведи, 

почали заробляти на них, що дуже обурило автора «Подорожнього щоденника»: 

«Молоко бувало майже кожен день, але, за звичкою козаків, ласих до грошей, було 

деколи розріджене водою і вельми дороге, хоч, одначе, вся ця земля залита молоком, 

сир ледве коли можна було побачити. Він був рідкий, а коли трохи засох, ставав, як 

гума)» [172, с. 48].  

Бачимо, що під кінець подорожі ставлення автора «Подорожнього 

щоденника» до козаків змінюється на кардинально протилежне. Тепер він їх 

остерігається, у його словах відчувається втрата поваги до вояків, він із насмішкою 

говорить про їхній союз зі шведами: «козаки, наші союзники й співмандрівники, при 

кожній нагоді шведів обкрадали – а ті їхали останніми – я мусив подбати про іншого 

коня» [172, с. 98]. 

Але з думкою деяких науковців, наприклад, В. Січинського, щодо 

неприхильного ставлення Крмана до Мазепи, погодитись важко [272, с. 121].  

Змальований Крманом образ, у якому відчувається сильна особистість 

українського гетьмана, є цьому найкращим доказом. Не менше свідчить про це й 

звернення Мазепи до своїх найвідданіших полковників, у якому він виступає як 
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патріот-державник. Досить однобічно оцінює ставлення Крмана до Мазепи й 

відомий словацький дослідник Й. Мінарик у своїй студії, що увійшла до 

словацького видання «ltinerarium». Він посилається при цьому лише на все погане, 

що сказано в цьому творі про українського гетьмана. Бачить у ньому – за Крманом – 

«безмірного багача, який з величезних прибутків і данин своїх підданих загрібає 

небувале багатство» [23, с. 185]. Це так, але хіба інші вельможі феодальної доби не 

були багачами й не жили з податків своїх підданих? А хіба інші з них не були в 

критичні хвилини жорстокими? А романтичну легенду про перелюбство молодого 

Мазепи, вигадану заздрісним польським шляхтичем Пасеком, історикові варто 

розглядати розважливіше. Зрештою, мало хто з королів, царів і гетьманів не був Дон 

Жуаном. А про Мазепине і всього українського народу ставлення до «москалів», як 

Крман називає росіян, найкраще довідаємось із наради 30 полковників, що її 

скликав Мазепа напередодні «зради», тобто розриву з Петром І, про якого Шевченко 

у своїй сатирі на царський двір «Сон» писав: «Це той Первий, що розпинав Нашу 

Україну» [303, с. 248].  

А про саму «зраду» найвизначніший сучасний український критик        

І. Дзюба сказав: «Мазепа зрадник? Для Росії може й так, але для України – ні. Він 

для неї був і є великий патріот». Саме на нараді згаданих полковників, яку 

спостерігав Крман, він виступає як борець за права свого народу [172, с. 14]. 

Не можна не зауважити і того, що Крман, подорожуючи Україною, описує 

предмети побуту, культуру та звичаї українців. Наприклад, у селі Ігнатівка автор був 

у захопленні від місцевої церкви: «...ми побачили дерев’яну церкву й монастир, 

оздоблений кількома чудовими вежами. Подібного до нього зовні ми ще в цих краях 

не бачили» [172, с. 35]. Також цікаво, що автор дуже детально описує майстерно 

зроблені ручні млини, які він бачив під час подорожі. А на свято Катерини, 25 

листопада (7 грудня за Григоріанським календарем – Н. К.) подорожуючі потрапили 

до села, де їх почастували вином, від якого був у захваті Крман та вся шведська 

делегація.  

Мешканці українських сіл у «Подорожньому щоденнику» описані дуже 

привітними та гостинними людьми, які радіють не лише своїм землякам, а й 
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чужоземцям. Крман здивувався українському звичаю подавати хліб і сіль гостям. Це 

було незвично і для короля Карла, якого селяни, як гостинні господарі, також 

почастували не лише хлібом і сіллю, а й рибою, медом та сиром, а король з апетитом 

куштував смачні страви нашої країни.  

Однак, в описі Крмана не все виглядає так позитивно. Деякі люди в його 

«Подорожньому щоденнику» зображені пияками, жалюгідними особами, які 

опустилися на самий низ суспільства: «ми кинули на підводу одного п’яного 

Мазепиного слугу, що справляв жалюгідне враження. Його, ураженого приступом 

епілепсії, коні везли галопом. Його голова була побита до крові, уста також 

випльовували кров» [172, с. 52]. А в селі Атюша король разом зі своїми слугами 

зустріли нахабних, на їхню думку, українців, які хотіли платні не тільки за будь-які 

речі, що їх просили шведи, а й за їхні послуги. 

Тобто тут, так як і під час подорожі іншими країнами, дослідник мислить 

доволі суперечливо – він ніби й формулює якісь узагальнені судження про народ, 

але водночас робить це з великою долею суб’єктивності, часто й упередженості. З 

іншого боку, у своїх фактологічних описах автор не ставив перед собою мету 

ідеалізувати або прикрашати побут місцевого населення та його звичаї.  

Варто зазначити, що у творі добре помітно те, що Крман був людиною 

освіченою, досконало знав історію й вміло інтерпретував та узагальнював 

спостережені ним явища та події. Наприклад, Батурин автор не лише описує за 

географічним положенням, але й розповідає історію заснування та сучасну долю 

міста: «Заснував його Стефан Баторій, найвойовничіший польський король, від 

якого це місто й дістало ім’я. Воно було резиденцією воєводи Мазепи, який мав тут 

закопані скарби. Через підступність свого слуги він їх утратив. Цей слуга мав чисті 

аркуші, підтверджені підписом і печаткою свого пана. Таким чином він сфальшував 

листа, котрий давав йому право вступити до містечка й виконати накази свого пана. 

Коли слугу впустили, він напав на замок, добув його, скарби забрав, а містечко 

мечем і вогнем спустошив. Приблизно триста людей втекло через мури замку, але 

більшість була побита. Ми лиш побачили задимлені млини, розвалені будинки, 

людські трупи, що були наполовину спалені й закривавлені» [172, с. 67]. З цього 
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уривку помітно, як Даніел Крман співчуває Мазепі, засуджує зрадника та щиро 

співчуває невинним й довірливим українцям, які впустили його в місто, ні про що не 

здогадуючись, та поплатилися за це своїми життями. 

18 березня Крман разом зі шведами приходить у місто Лютеньки. Тут вони 

бачать церкву, яка була пишно оздоблена як ззовні, так і всередині. Автор дивується 

величі та красі, адже він ще ніколи не бачив такої церкви: «Тут ми побачили 

найкрасивішу, не так давно з каменя збудовану церкву, вівтар котрої коштував 

майже 20000. Ціла церква коштувала аж 100000 козацьких золотих, з яких кожен 

золотий коштує десять царських грошей» [172, с. 74]. Не дивно, що словак настільки 

вражений помпезністю та масштабами вівтаря, адже церква знаходиться не в 

якомусь великому місті, а в невеличкому провінційному містечку, і це великою 

мірою дивує Крмана. Але саме цей епізод є важливим, оскільки доводить, що в 

Україні люди в усі часи шанували християнську релігію і не шкодували коштів на 

будівництво церков і храмів як у великих містах, так і в маленьких селах. 

Релігійне життя українців Крман також не обійшов стороною. В Лютеньках 

він познайомився з церковним співаком-дяком, у якого за 2 дні навчився читати 

українською. Словак купив псалтир, Новий Завіт і церковний ритуал, які 

розміщалися в одній книжці. Цю книжку автор із захопленням читав днями й 

ночами та помітив, що польська й руська мова схожі одна на одну, до того ж він 

вважає, що раніше виникла словацька мова, а з неї вже відділилися ці дві. Цікаво, 

але подібне припущення цілком суперечить думці чеського дослідника К. Ґоланя 

про те, що Крман вважав, ніби саме чеська мова повинна отримати статус 

літературної мови словаків [13]. 

Характеризуючи далі релігійні відмінності православної віри, Крман зазначає, 

що київський митрополит приймає благословення від патріархів 

константинопольського, єрусалимського й антіохійського, що в Києві патріарх 

щорічно екскомунікує римського папу, що українською мовою є перекладені й 

видані твори грецьких отців: Хризостомуса, Теофілактуса, а також істориків 

Евсебіуса, Теодоретуса та інших; що українською мовою перекладено весь текст 

Біблії і що всі віруючі мають змогу її читати.  
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Дуже детально дослідив Крман і відмінності православних проповідей: 

«проповіді у них лише на Різдво, Великдень і на Зелені свята, щоб священики не 

використали нагоду лаяти своїх вірних і щоб не розпливались у почуттях. В недільні 

дні спершу співають літанії, потім апостол і євангеліє» [172, с. 58].  

Помітно, що Крмана дивує обмежена кількість проповідей у православній 

церкві, він відверто глузує з українського духовенства. Автор також підмічає, що 

чотиритижневих постів у Христовому адвенті і в сорокаденному пості перед 

Великоднем і влітку українці суворо дотримуються, вживаючи рибу, капусту, хліб й 

олію, а споживати м’ясо, молоко, сир і масло тоді заборонено.   

Не дивно, що письменник стільки уваги приділяє православній вірі, адже він 

був євангелістом. Бачимо, що з великою пошаною автор описує християнських 

святих. Він пише, що головними святими є Матір Божа, Архангел Михаїл та 

Миколай, яких українці шанують за чудеса, що вони здійснили та продовжують 

здійснювати. Він бачить різницю між православними віруваннями та католицькими: 

у православних є рай та пекло, а в римському обряді існує ще чистилище. Також 

православним священикам дозволено одружуватися, але лише один раз, адже святий 

Павло вчить, що чоловік має бути лише з однією жінкою. 

Даніел Крман побачив досить багато негативного в українському духовенстві: 

він помічає, що духівництво можна підкупити, як і світську верхівку, що завдяки 

київському митрополитові священики наділені громадянськими правами. Словака 

обурює той факт, що окремі священики не вміють читати навіть українською, хоча 

отримали священицький сан. Як приклад він наводить історію роменського 

священика, який отримав парафію не через неймовірні розумові здібності, а 

завдячуючи своїм чималим матеріальним статкам. 

Якось між Крманом та українським священиком Теодором сталася суперечка. 

Теодор обідав та запросив до себе Даніела, але той відмовив, адже постив у цей 

день. Вони почали сваритися через те, що кожна релігія має свій піст та 

дотримується його по-різному: українець казав, що під час посту ми їмо, але пісну 

їжу, словак вважав доречним просто помолитися. Теодор відповів, що ми 

дотримуємось посту усі, протягом усіх чотирьох адвентних тижнів, бо так приписує 
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наша грецька церква, на що Крман сказав, що їхня церква дотримується прилюдних 

постів, але не обмежує їх конкретними днями, обрядами й визначенням їжі: «Але ви, 

– відповів він, – увечері багато їсте й п’єте, ми одначе – тягнемось до хліба, риби, 

капусти й води, а тому наш Ісус Христос дозволяє нам усім сидіти по правиці 

Божій» [172, с. 61].  

Помітно, що Крман під час свого перебування на території України добре 

вивчив обряди українців, у тому числі й правила дотримання посту. Не можна не 

зауважити, що він засуджує православну віру, вважає її занадто м’якою, бо піст 

обмежується лише утриманням від жирної їжі, а в його вірі головне – духовне 

очищення: «Я відповів, що ми постимось не вибором їжі, ані зобов’язанням 

людського сумління церковними законами на певні часи, бо такий піст нам Святе 

Письмо ніде не приписує та що святий Павло його виразно називає як 

переборщений. Найліпший є піст духовний, коли кожен постить одночасно від 

гріхів, згідно зі свідоцтвом Єзехіїла» [172, с. 49]. 

Апогею суперечка досягає після того, як словак засуджує священиків, 

зауважуючи, що вони пʼють горілку аж до спʼяніння, потім клянуть себе та інших. 

Посварившись із Теодором, Крман робить висновки, які зовсім не характеризують 

власне Теодора та українське духівництво загалом: «Я буду іншим оповідати, які 

вчені й чемні православні духовні, передовсім роменський Теодор, котрий визнав, 

що в нього немає Біблії, але коли буде треба, позичить її у своїх слухачів. Казав, що 

в школах жодних статей теології не слухав; про себе він високої думки, інших 

посилає до пекла і цілий день ходить по міській площі, зі своїми слухачами 

розгулює, влаштовує скандали, займається спекуляцією, не має жодних книжок, 

навіть Біблії, а інших слухає із замкненими вухами і з неймовірною відвагою 

уподібнює поведінку покірного Христа. Він побоювався, одначе, щоб не вийшли на 

світло денне якісь його слова, котрими образив шведську Королівську Величність, 

королівську свиту і євангеличну церкву» [172, с. 52]. 

Бачимо, що автор «Подорожнього щоденника» в особі священика Теодора 

викриває недоліки, які він вбачає у православній церкві: необізнаність у теології, 

впертість, пияцтво, гріховність не лише в повсякденному житті, а й під час посту, та 
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небажання поважати інші релігії та чужі думки. Водночас, письменник підкреслює, 

що селяни дуже шанобливо ставляться до церкви, віри та Бога. Коли люди входили 

до церкви, деякі хрестились стоячи, інші – припавши на коліна, торкаючись головою 

землі. Після цього вони вставали й знову падали на коліна й дотикались головою 

землі. Словак зазначає, що прості люди також переважно неписемні, мало хто вміє 

читати та майже ніхто не знає «Отче Наш» напам’ять, але його знають пани та попи, 

які, за словами автора, нічим не зайняті, тому їм цілком вистачає віри в Бога та Ісуса 

Христа.  

2 січня 1709 року вся делегація вирушила до міста Гадяч. Крман зазначає, що 

ще навіть не дійшовши до міста, вони відчули антипатію до нього через назву, бо 

вони вірили, що вона походить від слова «гад» (змія). Це місто вже було спалене 

російськими військами, тому люди боролися за місце ночівлі. Даніел підкупив 

полковника, і той виділив їм будинок, у якому поселилися ще фельдшери та 

священики. Автор описує, як служитель церкви лаявся та бився із фельдшером за 

тепле місце біля печі перед самим Різдвом, що вкотре підтверджує слова Крмана про 

нещирість духівництва. 

У Гадячі Крман бачить людей, які жили неправедним життям, тому, на його 

думку, вони гинуть: «У цьому місті м’ясник Ганс Якоб, котрий тримався нас, одного 

разу напився і загубив усі свої гроші, що їх у Козаччині добув дозволеним і 

недозволеним способом. Заморозивши обоє ніг, він спустив душу в голоді й холоді» 

[172, с. 84]. У місті письменник зустрічає чоловіка, який непогано знає латину – 

Теодора Хомінського. Також тут автор бачить заступника священика Юрая 

Єростасовича, який зганьбив свій сан в очах шведів та словаків, коли під час 

похорону почав обійматися з якоюсь жінкою. Їх це обурило, адже як такий гріх міг 

дозволити священик і нічого на це не сказати? Бачимо, що Даніел вкотре 

розчаровується у православному духовенстві, не поважає та засуджує його життя. 

Дивним є те, що Крман, який так палко захищає свою віру, прислухається до 

української чаклунки, що передрікає програш та попереджає Мазепу про поразку в 

Полтавській битві, хоча це суперечить протестантському віросповіданню: «Цю 

поразку, здається, пророкувала якась віщунка, що перед битвою відважно стала 
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перед Мазепою й сказала, що ні він, ні король Полтави не здобудуть і що поблизу 

оточеної Полтави буде велике кровопролиття. Коли в цей час король відвідав 

Мазепу і все це від нього почув, то, відкидаючи таке передбачення, сказав, що він 

довіряє своєму Богові і справедливій справі. Сама віщунка на питання Мазепи, який 

кінець чекає її саму, відповіла, що в сінях дому є той, хто незабаром зітне їй голову. 

Так воно і сталося» [172, с. 91]. Дивує те, що Крман, авторитетний теолог, дуже 

релігійна людина, мабуть, настільки був здивований сміливістю старої ворожки, що 

запамʼятав цю, здавалося б, непримітну жінку, та навіть описав цю подію в своєму 

щоденнику. 

Потрібно зауважити, що, незважаючи на те, що автор зосереджується у своєму 

щоденнику на особистих переживаннях, різноманітних розповідях, географічній, 

господарській та соціальній тематиці, він також звертає увагу на воєнні дії. Велику 

увагу приділив Даніел Крман облозі Полтави. У цих уривках зауважено такі нові 

риси козаків, як переживання за співвітчизників, співчуття та жага мінімізувати 

кількість жертв. Це видно з епізоду, в якому козаки просять короля не спалювати 

містечко, де живе сестра Мазепи, а також багато невинних людей.  

Варто зазначити, що у відважності козаків Крман не сумнівається. Він описує, 

як козаки брали участь у всіх боях, завжди захищали військо з флангів, ночами 

досліджували ліси та розправлялися з партизанами, які там переховувались. Мазепа 

також виявляв неабияку мужність та відданість королю, навіть коли почувався 

недобре: «Там ми знайшли воєводу Мазепу, котрий вранці, чудово одягнений, нісся 

на найчистокровнішому коні до бою, але Карло, похваливши його, порадив 

вернутись до обозів, охороняючи своє життя, бо ж він і так був слабого здоров’я» 

[172, с. 70]. 

Під час Полтавської битви козаки з усіх сил намагалися прорвати облогу 

міста, але їм це не вдавалося через велику куряву. Як відомо, у цій битві шведи та 

козацькі війська зазнали поразки. Тому Крман тікає та переправляється через 

Дніпро, але тепер мандрівники розуміють, що їм варто боятися козаків, які 

розлючені через поразку та хочуть за неї помститися: «Але ми побоювались не 
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тільки дірявих чайок, а й козаків, що бігали на другому березі. Ми боялися прибути 

до них першими» [172, с. 69].   

Також негативне ставлення письменника до козаків виявляє себе і в описі 

їхнього сумісного просування Диким полем. Під час ночівлі Даніел Крман не міг 

стулити очей, оскільки боявся, що його пограбують. Він вважав шведське військо 

безпечним, а козацькому зовсім не довіряв. Зрештою, у поведінці козаків автор 

спостерігає й винятки, що характеризують їх зовсім з іншого боку. Коли, наприклад, 

Крман перепливав через Дніпро, його човен попав у сильну течію, яка його 

перехиляла. У цей час назустріч пливли козаки і підібрали словака та його 

супутника: «Коли нас майже повністю охопив розпач, прийшов нам на допомогу 

Отець небесний, надсилаючи на милість двох козаків. Вони пливли назустріч нам в 

рибальських чайках, котрих ми спершу боялися. Завдяки безмежному милосердію 

Божому й ранам Ісусовим, плачу нашому й двом золотим монетам, які ми тримали в 

руках, вони до нас наближались. Сумніваючись одначе в нашому щасливому 

переході з човна до чайок, краї котрих навіть на половину пальця не виходили з 

глибокої води, вони знову від нас віддалялися. Коли нарешті зрозуміли наші 

благання й постійні крики розпуки, наблизились до нас і взяли спершу до себе мій 

плащ і затоплений кошик. Так вони щасливо довезли нас на другий берег» [172, 

с. 81]. 

Звичайно, співчуття козаків, як бачимо з цього уривку, Крман пояснює лише 

Божою милістю і жадобою грошей з боку козаків, але кожен неупереджений читач 

зрозуміє, що не лише меркантильність змусила українців змінити своє рішення і 

повернутися за подорожуючими, адже насправді вони ризикували і власним життям, 

тому що чайка могла не витримати такої кількості людей. Тому ми бачимо в цьому 

героїзм наших співвітчизників, а не жадібність, як це трактує Даніел Крман. 

Попри суперечливість та певну упередженість в ставленні Даніела Крмана до 

українців, його твір є першою визначною літературною памʼяткою, яка увібрала до 

себе враження словацького мандрівника від його перебування в Україні. Твір 

Даніела Крмана високо оцінював відомий дослідник словацько-українських 

літературних звʼязків М. Неврлий, який зазначав, що «є всі підстави вважати цей 
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твір словацького Плутарха (так по заслузі словаки його називають) енциклопедією 

тогочасного життя Східної Європи, найбільше – України. Крім суспільно-

політичних і воєнних подій, автор жваво й цікаво зафіксував географічні, 

торговельні, господарські, побутово-етнографічні й загальнокультурні проблеми не 

тільки тогочасної України, але й Білорусії, Польщі, Литви, Прусії. Барокові описи 

національних типів – поляків, литовців, шведів, українців, росіян, калмиків, татар і 

турків, підкріплені побутовими, релігійними та іншими проблемами, дозволяють 

простежити минуле цих народів у всій їхній розмаїтості. Щоденник словацького 

гуманіста свідчить про нього як про людину вельми спостережливу, ерудовану, 

високої духовної культури. Одночасно треба сказати, що Крман оцінював усе бачене 

й пережите з виразно протестантських позицій і тому власне не з усім у його творі 

можна погодитись. /…/ Але ж це не є визначальне. /…/ З нього виринає Україна 

початку ХVІІІ століття, її побут, звичаї, віра, її уславлений гетьман, боротьба за 

волю й державність» [228, с. 560].  

Розглядаючи твір автора крізь призму стильових уподобань бароко, можемо 

побачити певну суперечність ідейного світогляду автора. З одного боку, виклад 

Крмана прагматичний, чіткий, часто діловий, позбавлений красномовності, 

риторичності.  Подорожуючи містами і селами України, автор констатує все, що він 

бачить, без перебільшення, метафоричності чи алегоризму, а лише занотовує 

побачене. З іншого боку, динамізм оповіді, її мінливість тяжіють до бароковості. 

Наприклад, 26 травня Крман пише, що «до Полтави, кажуть, увійшла майже тисяча 

москалів, з яких двісті було забито. Шведи полонили бригадира, що був родичем 

Меншикова, головного міністра Царської Величності» [23]. Наступна подія 

датується вже 15 червня, коли «вирушили полтавські оборонці й з намазаним 

смолою посудом підпалили шведські апроші» [23]. І вже за тиждень, 21 червня, 

Крман кардинально міняє виклад оповіді: «ми в селі Хведірки відсвяткували другий 

день покаяння й почули пастора Гйєльмового полку, що читав з Другої книги 

Хронік, про обов’язкове й корисне поєднання з Богом» [23]. Цікаво, що про 

святкування автор розповідає більш детально, динамічно та з більшою 

зацікавленістю, ніж про попередні воєнні події. Можемо констатувати, що у важких 
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і небезпечних для життя умовах у «Подорожньому щоденнику» Крман не мав 

можливості виявити свій літературний хист повною мірою . 

Варто зазначити й те, що Україну ми бачимо очима втомленого довгою, 

важкою і небезпечною подорожжю й роздратованого незручностями мандрівника.  

Прибувши в Україну, виснажений автор щоденника не може милуватися красою 

краєвидів та екзотикою місцевого побуту – він побіжно фіксує лише етапні пункти 

своєї боротьби за виживання: назви населених пунктів, місця нічлігу (ночівля в лісі 

на морозному вітрі просто неба чи в теплій хаті). Це також наклало відбиток на 

сприйняття Крманом України, образ якої формується крізь призму релігійних, 

соціальних, культурних особливостей словака, а також вже усталені стереотипи про 

український народ. Образ України у Крмана не у всьому відповідає її тодішнім 

історичним та ментальним реаліям, перебуває під впливом певних упереджених 

стереотипів, які письменник перейняв від поляків та шведів. Побачене на власні очі 

він інтерпретує крізь призму чуток і фантастичних легенд, з якими познайомився під 

час спілкування зі своїми попутниками: переповідає легенду про Івана Мазепу, 

прив’язаного до коня; з тих же чуток в уяві Крмана постає образ України як 

«Козаччини, що прославлена істориками як прихисток злочинців, злодіїв і 

найстрашніших розбійників» [172, с. 44]. Недостовірні джерела чи помилкове 

сприймання інформації спричинили у «Подорожньому щоденнику» численні 

неточності або й відверте нерозуміння. Наприклад, Крман сприйняв посаду 

кошового (отамана) запорозьких козаків за ім’я одного з козацьких старшин – 

«Кошовий»; словак переповідає легенду про те, що войовничі козаки перейняли 

відокремлений від осіб протилежної статі спосіб життя «від амазонок, котрі колись 

мали своє королівство недалеко від цих країн» [172, с. 73]. 

Таким чином, твір Даніела Крмана, хоча й був уперше видрукуваний 

1969 року, став не тільки яскравим документом історичної епохи, а й важливим 

симптомом взаємопізнання обох народів, нав’язання особистих контактів і 

культурних зв’язків, зацікавлення політичними й етнографічними аспектами життя 

сусідньої країни. Ці культурологічні та імагологічні аспекти відіграли виключно 

важливу роль у становленні словацько-українських літературних стосунків, 



84 

 

започаткувавши традиції, які згодом будуть продовжені у творах інших словацьких 

письменників. 

2.2. Рецепція України в «Листах з невідомої землі» 

Богуша Носака-Незабудова 

Багатим на цікавий матеріал для дослідження українсько-словацьких художніх 

взаємин є публіцистичний твір маловідомого для українського читача словацького 

письменника Богуша Носака-Незабудова «Листи з невідомої землі» (1845–1846), в 

якому зазначено цілу низку різноманітних національних кліше, що пізніше стануть 

основою для рецепції образа українця в словацькій художній літературі та 

літературній критиці. 

Євангельський священик Богуш Носак-Незабудов (1818 – 1877) був для свого 

часу людиною енциклопедичних знань. Вільно володіючи латиною, англійською, 

німецькою, польською, сербською, хорватською та російською мовами, він 

перекладав твори Горація, Байрона, Шекспіра, Гете, Кохановського, Гоголя, 

Пушкіна, Лермонтова тощо. Поет, прозаїк, публіцист Носак-Незабудов був 

активним організатором культурно-освітніх заходів для розвитку словацької молоді.  

Перше ознайомлення з українською поезією у Носака-Незабудова відбулося за 

посередництвом польських джерел. 1938 року він зустрівся з О. Бодянським, а 

1843 р. – з І. Срезневським, знайомство з якими стало для нього своєрідним 

відкриттям поетичного світу сусіднього слов’янського народу. Відтепер він 

послідовно опрацьовує українські теми у своїх творах («Баладка люду українського, 

1840»), а згодом стає «найвидатнішою постаттю словацько-українських 

літературних взаємовідносин» [206, с.45]. 

Як член комітету Інституту словацької мови та літератури та учасник 

Національного руху Словаччини, він якийсь час працював літературним редактором 

газети «Orol tatranský». Саме для цього видавництва і були написані «Листи з 

невідомої землі». Свою мандрівку Закарпатською Україною письменник здійснив на 

початку 40-х років ХІХ ст. за маршрутом Ужгород – Мукачево – Хуст. Маючи на 
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меті оглянути найбільші міста Закарпатської України, письменник також не оминав 

своєю увагою і невеличкі села, які зустрічалися на його шляху упродовж цієї 

двотижневої мандрівки. 

 З перших рядків книги відчувається те, що якісно відрізняє опис України 

Богушем Носаком-Незабудовим від подібних описів інших його співвітчизників, а 

саме – насправді щире ставлення автора до гостинного краю та його мешканців. 

Намагаючись уникати упереджень, з любов’ю в серці та добрим почуттям гумору 

він мандрує українською землею, із суто євангельським терпінням сприймаючи все, 

що бачить. 

Вражений красою дивовижного українського краю, словак порівнює його із 

раєм на землі: «тому що русинська земля – це справжній рай» [33]
1
, «ніби рай, 

лежить перед нами край, всипаний містечками і селами, які простягаються біля 

пагорбів, подібних на українські могили» [33]. 

Переповнений радісними відчуттями, письменник продовжує знаходити нові 

та нові епітети для того, аби якомога точніше донести до читача те, що він бачить 

своїми очима: «Подивись, милий мій, на ці квітучі сади і потішся, кинь оком по цих 

луках, а після сівби, як усе зеленіє» [33].  

І навіть місяць на небі в уяві автора усміхається цьому краю так мило, ніби 

русин дивиться на чорноброву дівчину. 

 Різними є враження Богуша Носака-Незабудова від кожного міста та села, в 

яких він зупинявся. Чесно і докладно ділиться він ними зі своїми читачами.  

 Першим зустрічає письменника-мандрівника українське місто Ужгород. 

Автор відразу зауважує мальовничість навколішної місцевості: «Ну-мо, скажи мені, 

брате русине, який край прекрасніший за ужгородський? На півночі стоять, ніби на 

варті, верхівки Коньошів, а на півдні простягається Ужем підперезана і селами 

всипана рівнина, які в плодючих садах на дахах бавляться. Під Татрами, як дитя на 

лоні доброї матері, відпочиває місто Ужгород!» [33]. Але, згадавши минулі славетні 

роки цього насправді величного міста, Носак-Незабудов із сумом змушений визнати 

                                           

1
 Тут і далі переклад наш. – Н. К. 
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для себе, що минули ті часи, коли місто було оточено гучною славою і повагою. 

Письменник щиро співчуває місту, яке заслуговує на кращу долю, і плекає надію на 

повернення його минулої слави. При цьому автор відверто невдоволений сучасним 

станом Ужгорода. Особливо дратує письменника кількість єврейського населення у 

місті, яке займається переважно торгівлею. Підсвідомо керуючись багатовіковим 

усталеним негативним стереотипом про євреїв, Богуш Носак-Незабудов навіть не 

має на меті знайомитися з кимось з них ближче і тому подає загальну усталену 

характеристику для всього єврейського кварталу в Ужгороді. І лише з притаманним 

йому гумором він зауважує читачеві, що слід бути уважним, аби не потрапити до 

чіпких рук купців-євреїв, вирватися з яких потім буде нелегко: «На вузькій вуличці 

між одноповерховими будинками можна побачити магазини та крамнички – в 

більшості з єврейськими товарами. На прилавках лежать жовті і зелені дині, до яких 

покупці охоче підходять; далі брудна вуличка має з обох сторін тільки єврейські 

магазини, перед ними сидять старі матрони з дешевими окулярами та старі євреї з 

довгими патріархальними бородами та турецькими люльками. Але це було би 

нічого, нехай собі сидять, палять і сперечаються, а найгірше, що порядну людину 

шарпають з усіх боків, добре, що хоч не розривають її на шматки. І той, хто 

потрапить до їхніх рук, так просто від них не відцурається. Така поведінка, мабуть, 

навіть у Туреччині поширена менше, ніж серед потомків Ізраїлю в Ужгороді» [33]. 

 Наступним містом на шляху Богуша Носака-Незабудова стало місто 

Мукачево, живописні краєвиди якого, звісно, не могли залишити автора байдужим 

до їхньої краси. Відвідавши головну площу міста, Богуш Носак-Незабудов був 

здивований тим бурхливим життям, яке він тут побачив, а особливо розмаїттям 

національностей та мов, які лунали з різних боків ринку. З приємністю відмічає він 

для себе, що українську мову чути найчастіше. Автор подає й цікавий та цінний з 

історичної точки зору детальний опис національного вбрання різних народів 

(поляків, угорців, українців) середини ХІХ ст. 

Зовсім інше враження справило на мандрівника місто Хуст. Богуш Носак-

Незабудов був вельми розчарований тим, що зустрів тут, проводячи паралелі між 
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станом міста та менталітетом його мешканців, автор із прикрістю приходить до 

висновку, що місцеве населення не дбає ані про красу духа, ані про силу тіла. 

 Але, на відміну від великих міст, які не виправдали надмірних очікувань 

письменника, серце емоційного мандрівника полонило звичайне українське село, 

«яке так спокійно лежить на схилах татранських, ніби його намалював художник» 

[33]. На жаль, суб’єктивні поетичні замальовки українських містечок створюють в 

уяві читача досить хибне зображення такої собі сільської ідилії, де панує єдність 

людини і природи, де багатство переплітається зі щедрістю, й де відчувається велич 

минулих років, а люди живуть у мирі та злагоді між собою. 

 Задоволений побаченим, Носак-Незабудов навіть порівнює українське село з 

мурашником, де невпинно вирує життя. Крім того, дбаючи про те, щоб у його 

читачів склалося належне уявлення про місцевість, якою він мандрує, Богуш Носак-

Незабудов додає до своєї розповіді інформацію про живописні картини природи 

Західної України, письменник наводить цікаву й докладну характеристику 

мешканців кожного регіону. З цього опису зрозуміло, що більше, ніж загальний 

вигляд українських міст та містечок, Богуша Носака-Незабудова як літератора і 

священика цікавлять місцеві мешканці, з якими він радо і багато спілкується. 

Відразу після приїзду до Закарпатської України письменник потрапляє під 

вплив усталеного позитивного стереотипу чарівної краси українських жінок 

(чорнобрива, золотоволоса, синьоока) і закріплює його для майбутніх поколінь 

іноземців у своїх описах русинок: «У передмісті ми зустрічали гарних русинок з 

кошиками на спинах. Обличчя смагляві і круглі, очі сірі, волосся золоте, а 

зустрічалося і чорне, росту хорошого, а руки повні – при цьому приємна та чиста 

мова зачаровують людину. Їхнє вітання «Дай, Боже, доброго ранку» та «Дай, Боже, 

доброго здоров’ячка» миле вуху» [33].  

 Характеризуючи українських чоловіків, Носак-Незабудов спирається на 

поширені уявлення про українця як кремезного й мужнього козака, простого, 

працьовитого та мовчазного, чесного і самовідданого Батьківщині.  

Мандруючи різними містами, Богуш Носак-Незабудов перш за все зауважує 

таку національну рису характеру українців, як сердечна гостинність, яку він 
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порівнює із гостинністю своїх співвітчизників-словаків. Звертає увагу письменник і 

на те, як українські жінки займаються домашнім господарством. З радістю відкидає 

він хибні уявлення, які, певно, побутували в його час, про неохайність та 

марнотратство русинок. І, як доказ, додає до своєї оповіді докладний опис 

української хати, в якій йому довелося ночувати, підкреслюючи при цьому 

релігійність, охайність та хазяйновитість господарів. 

 Довершуючи портрет української жінки, письменник хоче показати читачеві, 

що не тільки красою багаті русинки, але й здатні виявити мужність і віддати життя 

за свою рідну землю. Саме такою Богуш Носак-Незабудов змальовує Любославу з 

легенди про річку Лаборець: не тільки гарною, але й вірною, як своєму коханому, 

так і своїй Батьківщині. Проводжаючи свого нареченого до «бою за золоту свободу» 

[33], вона надихає його словами: «краще смерть у битві, ніж життя в рабстві!» [33]; 

«Дівчино русинська, така країна, яка є мамою тобі подібних дітей, заслуговує на 

перемогу» [33] – з повагою зауважує про цю легендарну українку письменник. 

 Захоплений цікавою мандрівкою, Богуш Носак-Незабудов навіть у звичайних 

речах бачить щось незвичне. Так, зустріч з однією русинкою змусила його дивним 

чином згадати українську міфологію: «Образ цієї чорнобрової та сіроокої русинки 

наштовхнув мене на думку, сам не знаю, яким чином, про існування в слов’янській 

міфології прославлених русалок. Тоді я її запитав, чи не знає якусь історію про них. 

Після деякого вагання і суперечки, вона розповіла мені достатньо цікавого про 

русалок, яких русини називають «дівка з хащів» [33]. Письменникові до вподоби ті 

казкові оповідання, і він жалкує, що сучасна йому поезія втратила чарівну красу 

стародавніх мотивів, і якби він навіть і хотів би, але знайти зараз щось подібне у 

колишньому вигляді майже неможливо.  

 У своїх роздумах на цю тему автор приходить до висновку, що такі сусіди як 

словаки і русини повинні краще розуміти життя одне одного. При цьому Носак-

Незабудов чітко розділяє Східну і Західну Україну, називаючи мешканців Східної 

України українцями, а мешканців Західної України – русинами. 

 Не обходить своєю увагою Богуш Носак-Незабудов і любов українців до 

пісні. Керуючись і відомими йому фактами, і власним досвідом, автор із 
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впевненістю доводить читачеві, що пісня є невід’ємною частиною життя русинів і 

сила її полягає в тому, що вона своєю щирістю чарує кожного, хто її чує: «гіркі 

думки, їх болісні звуки так серце розривали, адже русинська думка і стіну проб’є, не 

те що серце людське» [33]. Як дослідив Г. Нудьга, у своїх подорожніх нотатках «він 

подає українські пісні, записані від людей на Закарпатті, зі своїми коротенькими, 

повними тепла і щирого захоплення, коментарями. Були надруковані мовою 

оригіналу пісні «Ой на Татри вітер віє», «Ой летить ворон», «Коло Мукача города», 

«Ой у полі уриниченька» та ін.» [233, с. 228]  

 Як євангельський священик, Богуш Носак-Незабудов, перебуваючи в іншій 

країні, звісно, знайомиться і з місцевою церквою та її служителями. Перш за все він 

відмічає, що в русинському краї вздовж дороги стоять хрести із розп’яттям Ісуса, що 

підтверджує його думку про щиру побожність місцевого населення. Але справжня 

невимовна радість охоплює мандрівника, коли він вперше бачить русинську церкву. 

Порівнюючи її із темними німецькими готичними храмами, він зізнається, що навіть 

не очікував побачити тут стільки світла і невибагливої краси. Після детального 

опису оздоблення українського храму, в якому авторові найбільше сподобався 

іконостас, Богуш Носак-Незабудов зізнається, що йому дозволено було зайти навіть 

до святилища, хоча він чув, що в інших церквах це заборонено.  

 Аналізуючи все це, Богуш Носак-Незабудов приходить до висновку, що 

русини, з одного боку, набожні і що безпідставно угорці та євреї вважають їх 

нерозумними, а, з іншого боку, цей народ є надто легковірним і, що гірше за все, 

занедбаним. 

 Але не тільки духовних отців Богуш Носак-Незабудов звинувачує у 

занедбаності народу. Керуючись загальновідомими антисемітськими стереотипами 

він вважає, що єврейське населення теж певним чином винне у нещастях русинів.  

 Значною проблемою у становленні русинської державності Богуш Носак-

Незабудов справедливо вважає засилля іноземних урядників, що не поважають 

народ, яким мали би опікуватися, називаючи його «абсолютно скаженим» [34]. 

Письменник дивується тим словам про місцевих мешканців, які він чує від 

службовців-німців, і навіть намагається переконати їх у протилежному: «Було тут 
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цього панства багато – але у мене волосся дибки стає, коли думаю про те, що вони 

говорили про русинів. Мабуть, немає такої угорської лайки чи прокляття, які би не 

вживали, коли говорили про русинів. Я сказав їм, що дуже здивований почути від 

них такі слова, адже зі свого досвіду, від границь Земплінського краю аж до 

Мукачева, я можу русинів швидше хвалити, ніж проклинати, поважати, ніж 

обзивати. Більш роботящого народу я не бачив від Верховинців, а це одні русини – і 

якщо є доброзичливіші, щедріші і гостинніші люди, ніж русини – правда, тільки до 

тих людей, які вміють мужністю і людяністю заслужити їхню довіру – тоді 

називайте мене нечесною людиною» [34]. Автор цілком впевнений, що для того, аби 

країна процвітала, керувати нею повинні люди, зацікавлені долею свого народу. 

Письменник висловлює надію, що тоді, ймовірно, стане можливим відродження 

цього величного, але занедбаного краю. Опікуючись долею спорідненого народу і 

щиро йому симпатизуючи, Богуш Носак-Незабудов закликає читачів не вірити 

брехливим чуткам про русинів, а, як і він, мати змогу самому переконатися в їхній 

доброзичливості та гостинності.  

 Але найбільше Богуша Носака-Незабудова цікавить життя простого 

українського селянина. Із сумом він вислуховує старого русина, який скаржиться на 

свою важку долю. Письменник щиро заклопотаний нещастями цього терпеливого 

народу, який покладає все своє життя на важку марну працю, котра не приносить 

йому ані задоволення, ані статків: «Я лише пошкодував, що ви не тут, щоб почути 

про їхню важку долю з їхніх вуст. Ви би розгнівалися, а серце би наповнилося 

жалістю – жалістю над пригнобленим цим народом!» [34].  

 Підтверджуючи цим усталений національний стереотип працьовитості 

українського народу, автор додає до нього рису беззмістовності такої роботи, яка не 

змінює життя працьовитої людини на краще, а, навпаки, руйнує мрії та долі.  

 Контрастним описам багатої української хати та домашнього господарства 

постає усталене уявлення про неймовірну бідність населення Закарпатської України. 

Але, помандрувавши країною і ближче познайомившись з її мешканцями, Носак-

Незабудов приходить до висновку, що причиною цієї бідності є швидше не важка 

праця, а схильність до пияцтва: «Дорогою я із сумом думав про убогих крайняків, та 
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від їхніх щирих слів пересвідчився, що причина бідності нашого підтатранського 

народу не стільки у неврожаї земель, скільки у важкій роботі, яку мусять 

відробляти, а головна причина – це злощасна корчма» [34].  

 Підтверджуючи таким чином усталений негативний гетерообраз українця-

пияки, письменник намагається знайти причину цього явища і засоби позбавитись 

від нього, адже, як стало відомо авторові, навіть у тюрмах русини сидять переважно 

через злочини, скоєні ними у стані сп’яніння. Із розмови з одним селянином Богуш 

Носак-Незабудов дізнається, що русини у своїй пристрасті до алкоголю 

звинувачують не себе, а євреїв, яких називають не інакше як «židovskij čort». 

Аргументи, якими місцеві мешканці намагаються виправдати свою згубну звичку, 

письменник справедливо вважає несерйозними, легковажними і такими, що 

характеризують їх, як людей безвідповідальних та неспроможних до рішучих дій. 

Тому Богуш Носак-Незабудов приходить до висновку, що у всіх своїх негараздах та 

бідності русини винні самі, оскільки небажання керувати власним життям 

призводить до того, що ним керують інші, але вже у свій спосіб. 

Але при цьому письменник розуміє, що його спроби переконати 

співрозмовників-русинів у необхідності самостійно керувати своїм життям є 

марними, адже насправді вони не хочуть ніяких змін і не готові до них: «Але вони 

хитали головами і казали: "Легше сказати, ніж зробити". "Ви просто працюйте", – 

продовжував я» [34].  

 Глибинні причини такої неоднозначної і незрозумілої для сторонньої людини 

поведінки Богуш Носак-Незабудов вбачає в складному характері усього слов’янства, 

якому, як він вважає, властиві крайнощі у вияві своїх почуттів. Тільки цим 

письменник пояснює те, що в цих землях бідність межує з багатством, 

працьовитість з безвідповідальністю, набожність з пияцтвом, а мужність з 

підступністю. 

 Завершує свою мандрівку Богуш Носак-Незабудов прогулянкою на плоту 

Тисою, яка навертає письменника на думки про ті історичні події, що відбувалися 

колись на її берегах: «Для всіх нас ти пам’ятна, біло Тисо, а я, син роду словацького, 

повинен заплакати на водах твоїх про минуле і сучасність нашу, але в моєму серці 
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живе міцна віра, що це все покращить майбутнє!» [34]. Відлунням величного 

минулого Закарпатської України здається йому постать старого гуцула, якого автор 

зображає людиною, наближеною до природи, мудрою і набожною: «старий сивий 

гуцул, який повернувся обличчям до сходу, до тієї сторони для себе милої, де, 

можливо, добрий син або добра донька старця зверталися до Тиси, де стоять рідні 

села і поля, сади і галявини, зелені ялинники і голі скелі, чотки перебирає, 

хреститься, шепоче і віддає молодшим накази. Він молиться за щасливу дорогу! Ой, 

гуцуле мій, ти дитя зелених гір, ти син природи татранської, велика віра твоя у Бога! 

Перед тобою до праху мусить зменшитися людина сьогоднішнього безсердечного 

світу, у тобі має бачити образ тих часів, де народи, невірні Богу і огидні людяності, 

примирили слов’ян із Богом і відчинили їм двері до раю людяності» [34].  

 Ще раз оглядаючи гостинний край, письменник-мандрівник нагадує своїм 

читачам, що його землі споконвіку належали русинам, які, прийнявши 

християнство, заклали тут основи своєї державності. Богуш Носак-Незабудов 

наголошує на тому, що немає жодної письмової пам’ятки, яка би це заперечувала, і 

що тільки з ненависті угорці не згадували українців у своїх стародавніх літописах. 

 Із сумом у серці Богуш Носак-Незабудов прощається із Закарпатською 

Україною та її мешканцями: «мимоволі я повинен розлучитися із дорогоцінною 

землею русинською!» [34]. Цілком задоволений мандрівкою та враженнями, які 

вона йому надала, письменник з радістю запевняє своїх читачів, що земля ця є 

щедрою, багатою та гостинною: «Ой, брати-русини, не бійтеся, адже і там, куди 

прийдете, напевне знайдете сім’ю!» [34], – звертається Богуш Носак-Незабудов до 

українців, маючи у серці велику надію на майбутнє щире добросусідство України та 

Словаччини. 

«Листи з невідомої землі» Б. Носака-Незабудова і тематично, і жанрово 

продовжили літературні традиції, започатковані у словацькій літературі його 

попередником Д. Крманом. Водночас, і характер, і світоглядно-емоційний зміст 

подорожніх вражень та зроблених на їхній основі аналітичних висновків суттєво 

відрізняє імагологічну спрямованість нотаток Б. Носака-Незабудова від праці його 

попередника. За спостереженнями В. Будного та М. Ільницького, подібні зміни у 
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часі є цілком закономірними для мандрівничої «літератури факту». В її історичній 

еволюції, повʼязаній у тому числі і зі зміщенням сприйняттєвих орієнтирів образу 

Іншого, вчені виокремлюють такі головні закономірності:  

– міфо-легендарне поступово витісняється документальним і мистецьким 

елементом;  

– своя національно-культурна традиція та індивідуальні психологічно- 

побутові уподобання мандрівника-спостерігача, які є вихідною основою для 

сприймання чужоземного світу, зазнають упродовж розповіді (сюжетного викладу) 

розширення світоглядного горизонту, збагачуючись новими культурними 

цінностями і життєвим досвідом; 

– ідейно-світоглядний план таких творів часто побудований на зіткненні між 

упередженими думками й особистими враженнями, коли панівні ідеї та очікування 

змінюються у свідомості мандрівників безпосередніми враженнями від складної і 

цікавої місцевої дійсності. Це поступово руйнувало етноцентризм, расистські 

настрої і ксенофобію, звичку зверхньо дивитися на Іншого «з відстані і з висоти» 

[77, с. 367]. 

У порівнянні з «Подорожнім щоденником» Д. Крмана «Листи з невідомої 

землі» Б. Носака-Незабудова є документально більш достовірними і тематично 

різноаспектними, суттєво позбавленими усталених до нього ментальних 

стереотипів, ідеологічно упереджених світоглядних настанов та оцінок. Пафос 

сприйняття України, спорідненості культурно-історичного досвіду українців і 

словаків, засвідчений у «Листах з невідомої землі» Б. Носака-Незабудова ідейно 

зближує його з художніми візіями України, ідеями словʼянського братерства, 

декларованими в поетичних творах Я. Коллара і словацьких поетів-романтиків. 

2.3. Український дискурс  

словацької художньої україніки ХІХ – ХХІ ст. 

Поодинокі й фрагментарні факти художньої рецепції словʼянського світу 

загалом й України зокрема містяться в творчості окремих словацьких поетів ХІХ – 
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ХХ ст. Заклики до єднання словʼян, ідеї словʼянського братерства, спротиву 

чужоземним поневолювачам звучать у творчості словацьких поетів ХІХ – ХХ ст. – 

поемі «Дочка Слави» Я. Коллара, «Грає хвиля по Дунаю…» С. Халупки, 

«Покохаймо рідну землю, брате-словʼянине!..» А. Сладковича, «Гей, словаки, ще не 

вмерло слово наше рідне…» С. Томашика та ін.  

Найбільш резонасним з цих творів стала поема Я. Коллара «Дочка Слави», яка 

вперше побачила світ у 1824 р. і, за задумом автора, покликана була звеличувати та 

прославляти світ словʼянства, містила тверде переконання щодо неминучого 

відродження у майбутньому його колишньої історичної слави та могутності. 

Патріотичний пафос поеми сконцентровано навколо центрального її образу – 

доньки Слави. Її життєвим прототипом стала кохана Коллара – Міна (скорочене ім’я 

Фредеріки Вільгельміни Шмідт). Але в тексті твору її образ набуває виразного 

алегоричного значення. Міна змальована як донька богині Слави і бога кохання 

Мілека, народжена для того, аби «спокутувати страждання слов’ян». В алегоричній 

іпостасі героїні поєднано одночасно й образ коханої поета, й образ батьківщини і 

навіть ширше –  утопічної Славії загалом. 

Як справедливо зазначає М.Неврлий, «у контексті словацько-українських 

зв’язків особливо важлива була Франкова студія про благодійний вплив визначного 

словацького, а згодом і загальнослов’янського будителя Яна Коллара (1793–1852) на 

західноукраїнське відродження. І. Франко доводить, що Колларова “Дочка слави” 

(“Slávy dcera”) була прикладом для виникнення “Русалки Дністрової” (1837), якою 

Маркіян Шашкевич, Яків Головацький та Іван Вагилевич розпочали літературне 

відродження галицьких українців. Ця важлива Франкова праця опублікована в 

ювілейному Колларівському збірнику, що його 1893 р. видав Ф. Пастрнек у Відні, де 

саме тоді перебував І. Франко». [227, с. 30] 

Власне українська тематика відображена в нечисленних віршах словацьких 

поетів ХІХ ст. – «Козак» С. Халупки, «Відгомін української думки» Я. Ботто, 

«Павловичу», «Добрянському» Й. Заборського, «Три брати» Й. Янча та ХХ ст. – 

«Сирітський притулок у Хусті» з присвятою Дмитрові Павличкові та «Сила землі»  

В. Мігаліка, «Повернення на Україну» Л. Стршеди, «Вірш, знайдений на воєнному 



95 

 

кладовищі десь в Україні» П. Горова, «Хлопець відповідає урок з історії» Т. Яновіца 

та ін.  

Особливо помітний вплив на зацікавлення словацькими поетами українською 

тематикою справили історичні реалії козацького національно-визвольного руху, 

співзвучні з ідеями та гаслами штурівських «будителів». Зокрема, у стилізованій під 

українську народно-пісенну творчість поезії С. Халупки «Козак» у формі рольового 

вірша відтворено монолог українського козака, який розповідає про свою нелегку 

сиротинську долю, що змусила його взятися «за шабельку» з метою відстояти 

історичне право українців бути вільним і незалежним народом в оточенні ворогів, 

що посягають на території його рідної землі. Тому рольовий герой вірша повстає 

проти ворогів і заприсягається до смерті відстоювати зі зброєю в руках бажану 

свободу і незалежність власної батьківщини: 

Гей, я вояк з роду, 

Не згину в спокою, 

Згину за народ свій 

У святому бою. 

За його свободу  

І за славу гожу 

Радо молодую 

Голову я зложу [Цит. за: 193, с. 285].  

Подібні національно-патріотичні мотиви звучать і в поезії Я. Ботто «Відгомін 

української думи», стилізованій під жанр плачу за козаком Іванком, загиблим у боях 

із поневолювачами української землі – татарами. Автор вірша розповідає про 

героїчну загибель захисника української землі у битві з ворогами і у притаманній 

художній стилістиці українських дум поетичній манері закликає загиблого постати з 

мертвих, оскільки омріяній свободі України загрожує безліч ворогів, яким потрібно 

протиставити гідну відсіч: 

Ой не тужи, не вбивайся, браття моє миле: 

Не остудить козацького серця і могила! 

Хоч би, як світ, була вона висока до неба, – 
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Встане козак навіть із пекла, як буде потреба! 

Тільки свисне ваш отаман, шабелька задзвонить –  

Іван скочить на коника і вас наздогонить! [Цит. за: 193, с. 293]. 

У поезіях Й. Заборського «Павловичу» та «Добрянському» у жанровій формі 

послання підкреслено непересічну роль двох визначних представників 

україномовної гілки словацької культурної спільноти ХІХ ст.  

Якщо словацькі поети ХІХ ст., які звертались до теми України, у більшості 

випадків наголошують на спільних для обох народів ідеалах національно-визвольної 

боротьби задля звільнення від імперських посягань сусідніх ворожих держав, то у 

віршах словацьких поетів ХХ ст. українська тематика суттєво урізноманітнюється.  

Поезія П. Горова «Вірш, знайдений на воєнному кладовищі десь в Україні» 

була написана під час важкої хвороби автора. Можливо, саме тому вона витворена у 

формі медитації, сповненої такої трагічності, передчуття наближення смерті. Автор 

з перших рядків намагається відігнати від себе смуток, вважаючи, що найкращий 

вірш – це життя. Але поступово уява відносить Горова до могил бійців в Україні:  

І пісня найкраща –  

життя –  

подвиг твій  

А реквієм? 

О боже реквієм! 

Це та мелодія в кронах 

та кадильний запах 

(я думаю про запах лип у нас на кладовищі) 

Та ще мовчання наше 

і задума наша 

коли схиляємося нині  

тут над могилами бійців 

десь на Україні [Цит. за: 193, с. 203]. 

У поезіях В. Мігалика «Сила землі» та «Сирітський притулок у Хусті» картина 

України вражає читача красою її мальовничих пейзажів, особливо її степового краю, 
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а також творчими здобутками українських митців. У поезії «Сила землі» В. Мігалик 

відтворює враження від зустрічі з Україною, яка полонила його серце широкими 

степами та радісною творчою працею її мешканців-трударів. Щойно потрапивши в 

Україну, автор із захопленням описує цю зустріч: 

То вітер степу звився в небо рвійно, 

і осінь соняхів 

тебе сповила в золото сяйне. 

Так стрів тебе я в сонці, Україно, 

і так сприйняла ти мене [Цит. за: 193, с. 276]. 

Серед усього іншого автор згадує й творчі постаті своїх земляків, які свого 

часу відвідали землі України. «Сирітський притулок у Хусті» – це поетична картина, 

у якій порівнюється історичне минуле, пригнічуване соціальним та політичним 

імперським ярмом, й нове, вільне і щасливе життя закарпатського краю. 

Історичне право України бути незалежною і вільною державою наголошено у 

поезіях Л. Стршеди «Повернення в Україну» та Т. Яновіца «Хлопець відповідає 

урок з історії» та ін. 

У прозовому художньому доробку словацькі письменники ХІХ – ХХ ст. з 

причин як недостатньої поінформованості, частково  політичної і культурної 

заангажованості та ізольованості, так і більшою або меншою мірою ідеологічної 

упередженості практично оминають тему України та її звʼязків зі Словаччиною. З 

другої половини ХХ ст. однією з причин подібної «неуваги» слід вважати й 

імперський диктат, навʼязуваний словацьким митцям ідеологами радянського 

соцреалізму, а, по суті, «культурного» колоніалізму, часткою якого для 

європеїзованих словаків оманливо видавалась й Україна, як одна з республік 

тодішнього Радянського Союзу. І лише після того, як і Україна, і Словаччина 

здобули державну та політичну незалежність, інтерес до життя географічного сусіда 

з боку словацьких митців почав поступово відроджуватись. Чи не першим 

«дзвінком» цього відродження став роман сучасного словацького письменника-

прозаїка і драматурга, дипломата і політика Йозефа Банаша «Зона натхнення. 

Драматична історія дружби і любові 1968 – 2008 рр.» (2008), у якому автор 
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змальовує життя Центральної Європи останнього сорокаріччя, описуючи події, що 

відбувалися у Чехії, Словаччині, Німеччині, Радянському Союзі, Україні, зокрема в 

Києві та закарпатському селі Колодне, що на Іршавчині. 

Йозеф Банаш – член Спілки словацьких письменників, віце-президент 

словацького ПЕН-клубу. Він має вищу економічну освіту, працював журналістом, 

топ-менеджером, дипломатом і політиком. У 2004 році у Венеції був обраний віце-

президентом Парламентської асамблеї НАТО, у його особі такої честі Словаччина 

удостоїлася вперше. Живе і працює у Братиславі. 

Багатий досвід роботи у посольствах та міжнародних організаціях за 

кордоном, звичайно, знайшов відбиток і в його творчості. На теперішній час у 

літературний доробок Йозефа Банаша входять чотири телевізійних сценарії, три 

театральні комедії, декілька книг: «Ідіоти в політиці» (2007), «Зона натхнення» 

(2008), «Зупиніть Дубчека!» (2009), «Код 9» (2010), «Сезон пацюків» (2011), 

«Остання зрада» (2012).  

На своїй батьківщині Йозеф Банаш зараз є автором, книги якого читають і 

знають майже всі словаки, за кордоном він є першим сучасним словацьким 

письменником, чиї твори перекладені багатьма іноземними мовами. 

Роман «Зона натхнення», без сумніву, належить до найуспішніших. У 2008 

році він став Книгою року у Словаччині, у Німеччині потрапив у фінал міжнародної 

літературної премії імені Йогана Готфріда Сеуме, подяку за роман автору особисто 

висловила німецький канцлер Ангела Меркель. Вже зараз книга перекладена 

українською, польською, чеською, німецькою, угорською, англійською мовами, 

опублікована в Індії. Український переклад книги побачив світ у 2012 році. Під час 

презентації україномовного варіанту роману до Ужгороду приїхала численна 

письменницька делегація у складі 12 словацьких і українських письменників та 

журналістів.  

 «Зона натхнення» є майже автобіографічним, побудованим на реальних 

історичних подіях, романом, що охоплює період з 1968 – року вторгнення 

радянських військ у Чехословаччину – до 2005 року, часів президентства Віктора 

Ющенка. За словами автора, задум роману почав вибудовуватися під час зустрічі з 
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українським президентом Ющенком, на яку відомий словацький політик прибув у 

складі делегації Парламентської асамблеї НАТО у 2005 році: «Ми сиділи, 

спілкувались, а я згадував Київ взірця 1968 року. У 19 років, у складі студентської 

волейбольної команди, я вперше приїхав в Україну, а за кілька місяців ми мали 

приймати киян на змаганнях у Братиславі. Однак не судилося – радянські танки 

дісталися туди швидше, ніж українські волейболісти», – згадував Йозеф Банаш 

[150]. 

Роман «Зона натхнення», за словами письменника, є «першою книгою про 

інвазію радянських військ у Чехословаччину 1968 року, яка написана з погляду 

тодішнього радянського військового» [80]. Не намагаючись очорнити минуле і не 

виправдовуючи його, Йозеф Банаш будує роман як хитросплетіння років і подій, 

людських мрій і життів, де на тлі особистих доль словацького студента Йозефа 

Балаша (альтер-его автора), німецького студента Томаса Анкерманна та української 

дівчини Олександри (Саші) Гриценко відбуваються політичні зміни у країнах 

Європи. Автор майстерно переплітає реальні факти із домислом, пояснюючи 

читачам, що «70% роману є оригінальними і лише 30% – фікція. Це фактично моя 

автобіографія з невеликим втручанням» [150]. 

Через цю детальну історичність і велику кількість фактичних даних, 

кропіткою була і робота над перекладом книги українською, який здійснив голова 

Спілки українських письменників Словаччини Іван Яцканин: «Мені довелось кілька 

разів роман перечитати, роблячи для себе примітки, адже треба було перенестися у 

ті реалії, зрозуміти, як, коли і що відбувалось. У книзі багато конкретних імен, 

побутових реалій, подеколи доводилось віднаходити інформацію щодо тих чи інших 

подій у газетах, журналах, аби читач сприймав книгу, щоб, читаючи її, не тримав 

біля себе словника чи енциклопедію, відшуковуючи уточнення щодо якихось 

політиків чи партій» [79].  

Кінець 60-х років ХХ століття для Чехословаччини ознаменувався 

драматичними подіями, які зламали життя багатьох людей і насправді торкнулися не 

лише чехословаків, а й мешканців сусідніх з ними держав. 
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У 1968 році у Чехословаччині почалася «Празька весна». Нове керівництво 

республіки на чолі з Олександром Дубчеком оголосило курс на «соціалізм з 

людським обличчям». У програму цього курсу входили: скасування цензури, 

створення опозиційних партій, проведення більш незалежної зовнішньої політики. 

Звісно, це не могло сподобатися Москві, яка вважала, що це може призвести до 

розколу соціалістичного табору. Тому було прийнято рішення ввести у 

Чехословаччину війська країн Варшавського договору для того, щоб змінити 

керівництво країни. 21 серпня почалася операція «Дунай». Упродовж одного дня 

радянські війська захопили всі основні об’єкти на території Чехословаччини. 

Війська республіки при цьому спротиву не здійснювали. В радянських ЗМІ ця 

операція подавалася як акт «братерської допомоги» народу Чехословаччини у 

боротьбі проти контрреволюції.  

Йозеф Банаш був безпосереднім свідком цих бурхливих подій, які вплинули 

як на його особисте життя, так і на життя тих, кого він знав. Але незважаючи на це, 

на відміну від багатьох своїх сучасників, письменник намагається бачити світ не 

чорно-білим, розглядає людей і події без упередження і з розумінням того, що не 

завжди ми можемо вчиняти і діяти у своєму житті так, як нам би того хотілося. При 

цьому Йозеф Банаш «не потопає у патетичних оцінках, не нав’язує читачеві жоден 

світогляд, а розкриває будні точно такими, якими вони були – трагічними і 

комічними, сумними і смішними. Показує, що на життя можна дивитись і без 

ідеологічних окулярів, без пересудів, без повчань. Що на життя можна дивитись з 

виглядом зверху і порозумінням» [65, с. 426], тобто, крізь призму дружби і любові, 

як і вказує автор у підзаголовку до свого роману. Бо насправді «не суттєво те, з якої 

ми країни і якої національності, суттєво те, якою є наша позиція щодо життя, і які 

цінності носимо у собі» [65, с. 425]. Тому письменник і не обмежує свою історію 

тільки чехословацьким контекстом, а вибирає своїх персонажів з різних країн – з 

Німеччини, України, Росії. Це дає можливість відтворити означені сорок років з 

погляду словака, чеха, українця, росіянина, німця, осягнути спосіб мислення та 

поведінку інших людей.  
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Роман побудований як спогади в обрамленні сучасних подій. Як пояснює 

Йозеф Банаш у пролозі до свого твору, поштовхом до його написання стало 

розчарування неналежним рівнем освіти сучасної молоді: «Як політик і як 

письменник я дуже багато розмовляв з молодими людьми. Здебільшого був 

розчарований. Жалюгідно мало знали про наше недавнє минуле. А якщо й знали, то 

з розповіді тих носіїв правди, які почали писати автобіографію після 1989 року. Тоді 

я розміркував, як бути далі. Допомогло мені те, з чим я не рахувався. Життя. Життя 

мені написало історію» [65, с. 7].  

Спогади словацького письменника про минуле Чехословаччини 

переплітаються із подіями в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. Важливо, що автор 

не просто згадує сусідню країну декількома словами у контексті історії рідної 

держави, він проводить паралелі, намагаючись збагнути український менталітет без 

невиправданих упереджень та зайвих вихвалянь. Знаковим є те, що тема України 

проходить крізь весь роман ніби червоною ниткою, адже твір і розпочинається, і 

закінчується подіями, які мали місце в Україні 2005 року. На тлі загальних 

прохолодних відношень між Словаччиною і Україною, а також сформованих 

негативних стереотипів обох країн щодо своїх сусідів, така позиція письменника 

привертає увагу своєю незвичністю, відвертістю та розкриває нові можливості для 

майбутнього продуктивного спілкування двох слов’янських народів, які у певні 

відрізки часу мали спільну історію. 

Тому не випадково Йозеф Банаш робить головну героїню свого роману Сашу 

Гриценко українкою зі словацьким корінням, мешканкою закарпатського села 

Колодне, що на Іршавщині (завдяки «Зоні натхнення», це маленьке закарпатське 

село стало чи не найвідомішим у Європі). 

Тендітна, з «пронизливими бірюзовими очима» Саша Гриценко стає першим 

незабутнім коханням головного героя роману «Зона натхнення» Йозефа Балажа. 

При цьому вона є одним із небагатьох вигаданих персонажів цього більш ніж 

наполовину автобіографічного роману словацького письменника. Це дозволило 

Йозефу Банашу, з одного боку, наділити головну героїню тими рисами жіночого 



102 

 

характеру, які до вподоби самому автору, а, з іншого, зробити цей образ 

уособленням української жінки радянського і пострадянського періоду.  

Як людина з широким світосприйняттям і багатим досвідом, Йозеф Банаш, 

змальовуючи іншу країну – Німеччину, Україну, Росію – перш за все намагається 

довести, що «чи режим демократичний, чи ні, люди залишаються однаковими і 

щоденні проблеми тривають» [65, с. 425]. І усталені національні стереотипи щодо 

тієї чи тієї країни, хоча й присутні у романі, але виписані автором навмисно чи то 

для гумору, чи то для ефекту гротескного зображення дійсності, спрямованого 

насамеред на спростування того або того стереотипу, або для створення потрібного 

йому літературного контексту. 

Зробивши Україну об’єктом своєї уваги у романі, письменник розглядає її 

поступово – спочатку у складі Радянського Союзу, потім – у роки національної 

незалежності, висвітлює життя політиків і людей звичайних, долі яких часом 

залежать від багатьох факторів, їм не підвладних. 

Так, Україна радянського періоду постає перед словацьким, а тепер і 

українським читачем, лише як складова частина Союзу, позбавлена ідентичності, і 

тому їй притаманні усі риси тодішньої радянської реальності, які тією або іншою 

мірою накладали відбиток на життя героїв роману. Автор наводить приклади 

безглуздої економіки, наслідком якої стали масштабні крадіжки та тотальна 

корупція: «Економічна ситуація у Радянському Союзі постійно погіршувалася. За 

офіційними статистичними даними жителям Союзу жилося непогано. Правда, ніхто 

статистикам не вірив, кожен знав, що і на тому останньому робочому місці казали 

неправду і обдурювали. Коли люди знали, як крадуть і дурять усіх ці наверху, без 

будь-якого сорому також обдурювали і крали. Крадіжки, обман були повсякденною 

складовою частиною громадян країни соціалізму» [65, с. 144–145]. Але людина 

звикає до усього, якщо воліє жити, тому «Сашу й інших це не хвилювало, панувала 

солідарність мовчанки та прикидання, оскільки кожен собі допомагав, як знав. 

Колишній вождь країни Микита Хрущов у розмові для «Голосу Америки» колись 

сказав, що якби радянські люди хоча б один день перестали красти, то в 

Радянському Союзі вже міг бути соціалізм побудований» [65, с. 191].  



103 

 

З іронією описує Йозеф Банаш і таку невід’ємну складову тодішнього життя, 

як нескінченні черги за будь-якою дрібницею. Письменник наводить ряд фактів, які, 

з погляду словака, робили повсякденне життя радянських людей постійною 

боротьбою за виживання, і те, що за сучасними уявленнями тепер виглядає 

абсурдним, а іноді і комічним, а тоді було нормою: «У той час з грошима у людей 

були дві проблеми. Їх було обмаль, але й за ті не можна було майже нічого купити. 

В магазинах «Овочі-фрукти» не було не лише фруктів, але й овочів» [65, с. 173]; 

«середня радянська сім’я, в якій працювали обоє, економила на машину приблизно 

25 років. Радянський водій готувався до отримання нової машини, як до народження 

дитини, якій купують усе спорядження. Взагалі-то усі знали, що якість радянських 

автомобілів слабка, тому кожен і намагався мати у себе вдома склад запчастин, які 

пізніше стануть у пригоді» [65, с. 207]. 

Викриває Йозеф Банаш і невиправдану бюрократію, яка панувала над і без 

того безправними людьми: «службовка банку, дорікнувши їм, крізь зуби вицідила, 

що треба було зайти раніше, бо ж виставити чек не така проста справа … потім 

додала, що згідно урядової вказівки може бути на чеку наведена сума в кінці з 

нулем» [65, с. 207-208]. І, звісно, що ніхто не наважувався не те, щоби боротися з 

бюрократією, а навіть і визнавати її як беззаперечний факт, бо «така вже була вдача 

пригніченої і приниженої радянської людини» [65, с. 212].  

Із таким самим гумором письменник описує дозвілля радянської людини, яке, 

з одного боку, мало колективний характер і було контрольоване державою, а, з 

іншого боку, давало змогу хоча б трішки пожити для себе, а не для потреб 

ненажерливого соціалізму, оскільки «єдиним щастям для радянських громадян були 

присадибні ділянки, які держава терпіла, оскільки продуктивність праці на них була 

у кілька разів вища, ніж на державних або у кооперативах» [65, с. 144].  

Не оминає увагою Йозеф Банаш і особисте життя людини того часу, 

підкреслюючи, що економічні чи побутові проблеми губилися на тлі тотального 

нагляду за приватним життям кожного мешканця Радянського Союзу. Тому і 

головна героїня роману «Зона натхнення» Саша «на всякий випадок була 

обережною. Бути обережною означало – не вести розмови. Крім Наталії, Саша з 
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іншими сусідами майже не спілкувалась. Люди не довіряли один одному. З іншими 

розмовляла тільки під час випадкових зустрічей або різних бригадних повинностей» 

[65, с. 146].  

Напевно, тому, як слушно зауважує письменник, «мрією кожного радянського 

громадянина було відвідати капіталістичну чужину. Це вдалося тільки невеличкому 

відсотку з них» [65, с. 192]. Потрапити за кордон у ті часи простому громадянину 

було майже неможливо, тому «дружини офіцерів надіялися, що якось, можливо, їх 

чоловіків відкомандирують у Групу радянських військ в Німеччині. Це ж була 

більше ніж півмільйонна окупаційна армія в Німецькій Демократичній Республіці. З 

1968 року другою їхньою мрією була Чехословаччина. Всі непохитно вірили, що 

радянські війська залишаться у цих країнах якомога довше» [65, с. 146].  

Автор робить для себе висновок, що хоча люди і бажали більшої свободи для 

себе і своїх дітей («бо ж яке життя чекає їх у країні, де дістати хліб і килим, 

туалетний папір або масло – складна проблема» [65, с. 150], вони і надалі 

залишалися «дрібними і малими людьми, долю яких, як тисячоліття тому і тисячі 

років опісля них, завжди вирішував хтось інший» [65, с. 216].  

Спираючись на подібні тези, письменник вустами одного зі своїх героїв 

пояснює, чому сусідні з Чехословаччиною країни не можуть і досі піднятися до 

рівня європейських держав: «Це ж наші люди! Це ж наша тисячоліттям гнітом і 

приниженням позначена російська, українська, узбецька чи казахська вдача. Будуть 

нам голови скручувати аж у гній, а ми будемо вдавати, що це добре, хоча вже не 

зможемо й дихати, і так будем панам руку цілувати… до біса… Якщо не змінимо 

оту нашу рабську вдачу, нічого не зміниться» [65, с. 286].  

Але при цьому Йозеф Банаш достатньо критично і різко говорить і про своїх 

співвітчизників, відверто дорікає їм і засуджує їхню споконвічну звичку мовчки 

схилятися перед кожним більш-менш сильним. З гіркою іронією констатує автор 

той факт, що словаки, у порівнянні із іншими народами, упродовж багатьох століть 

навіть і не намагалися противитися чужій силі і добровільно віддавали свої права і 

свободи: «Знаєш, що у малих націй найдурніше? Поки великі нації в історії ведуть 
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себе, як гангстери, то ми, малі, завжди – як проститутки. Але поки що проститутка 

хоча б просить гроші, словаки завжди давали задаром і добровільно!» [65, с. 352].  

Але недаремно Йозеф Банаш розпочинає свій роман з подій 1968 року – інвазії 

радянських військ у Чехословаччину. Як для словаків, так і для чехів ця тема є 

болючою і відкритою ще й досі. Про це красномовно свідчить той факт, що через 

декілька років після виходу роману «Зона натхнення» Йозефа Банаша чеський 

журналіст Йозеф Паздерка видав книгу «Вторгнення: Погляд з Росії», де зібрав 

спогади людей різних соціальних прошарків населення з метою з’ясувати, як 

насправді сприймали цю подію пересічні радянські громадяни і яка правда їм була 

відома. 

Як і чеський журналіст, Йозеф Банаш, керуючись власним досвідом 

дипломата, беручи до уваги свої спогади про ті дні, приходить до висновку, що не 

завжди наявний ворог є саме тим ворогом, який хоче тебе знищити. Найчастіше за 

спинами тих, які тримають зброю, стоїть хтось, хто керує їхньою волею і життям. 

Політика і політики вирішують долі тих, кого вони навіть не знають і про кого не 

думають ані під час прийняття своїх егоїстичних рішень, ані після того. Письменник 

наводить приклади того, наскільки обдуреними владою були ті прості солдати, які 

брали участь у інвазії. Насправді розгромлення Празької весни для радянського 

суспільства було не меншим потрясінням, ніж для самих чехословаків. І головний 

герой роману Йозеф Балаж розуміє це вже в ті хвилини, коли бачить танки на 

вулицях рідного міста. Звісно, що згодом почуття горя та розчарування стають 

дедалі більшими, і тоді вже Балаж переносить їх на Сашу, як на громадянку 

Радянського Союзу, але потім розуміє, що ненавидіти можна лише того, хто має 

вільний вибір у своїх діях. А протистояти тоді насмілювалася хіба що інтелігенція, 

хоча і усвідомлювала усі наслідки таких дій. Як приклад свідомого протесту, Йозеф 

Банаш приводить слова Євгенія Євтушенко, автора вірша «Танки идут по Праге»: 

«Я глибоко переконаний – те, що ми зробили у Чехословаччині, це трагічна помилка 

і болючий удар по радянсько-чехословацькій дружбі. Це знижує наш престиж перед 

світом і перед самими нами. Для усіх прогресивних сил, для миру у світі та для 

гуманістичних мрій про майбутнє братерство – це є кроком назад. Водночас це і моя 
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особиста трагедія, оскільки у мене в Чехословаччині багато друзів, і я не знаю, як їм 

подивлюся у вічі, якщо я їх взагалі колись ще зустріну…» [65, с. 51].  

Заручницею брехливої інформації стала і сама головна героїня роману «Зона 

натхнення» українка Саша Гриценко, яку у складі Прикарпатського військового 

округу відряджають у Чехословацьку Республіку. Як і сотні тисяч інших радянських 

людей, вона «щиро прагнула допомогти чеським і словацьким братам» [65, с. 61] 

так, як колись її батько допомагав визволяти Чехословаччину. Не знаючи усього, 

«вона тішилися зустрічі з першими словаками. У голові складала до купи кілька 

словацьких слів, які скаже своїм любимим словакам» [65, с. 64].  

Письменнику глибоко симпатична ота щирість, відвертість української душі, її 

простота та готовність безкорисно допомогти ближньому, але при цьому Йозеф 

Банаш дає зрозуміти, що іноді це заважає критично сприймати інформацію, 

будувати логічні зв’язки і реально оцінювати ситуацію. Тому-то Саша була 

збентежена словами Євгенія Євтушенка і довгий час не могла повірити у брехню 

світового масштабу: «Саша не розуміла, чому такий авторитет, яким є Євтушенко, 

написав віршований твір, який засуджує допомогу Радянського Союзу братній 

Чехословаччині. Найбільше любила Євтушенка, як і тисячі молодих росіян чи 

українців. Прочитала все, що він написав. А тепер трапилось щось неочікуване. 

Засудив радянську допомогу Чехословаччині. Ця людина, напевно, також піддалась 

імперіалістичній пропаганді. Без сумніву, окрема особа може помилятись, навіть 

кілька людей, але не можуть помилятись тисячі? Радянська дипломатія, 

розвідувальні служби, чехословацькі друзі, інформації з Чехословаччини, усе 

засвідчує про те, що вони чинять правильно. А Євтушенко протестує. Саша 

відчувала, що її щире ставлення до цього поета починає притухати. Любимий 

Євтушенко їй не хоче дозволити, аби допомогла своєму коханому Йозефу» [65, 

с. 61-62].  

Попри це, населення Закарпаття, у порівнянні з іншими регіонами 

Радянського Союзу, якщо і не володіло більш достовірною інформацією про 

інвазію, але принаймні мало причини для сумнівів завдяки радіо. Але чесній людині 

завжди важко повірити у нечесність іншого і тому, коли Сашу «замість щирих 
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обіймів і привітання хлібом, як це бачила у московській «Правді», зустріли 

нахмурені люди» [65, с. 64], тоді вже вона змогла осягнути і розумом, і серцем, в 

якому обмані її змусили брати участь. І хоча Саша не була безпосереднім 

винуватцем того, що відбувалося у Чехословаччині, але почувала себе змушеною 

вибачитися перед Йозефом Балажем за дії своїх співвітчизників, більшість з яких 

були такими ж маріонетками у руках можновладців. 

Йозеф Банаш ретельно змальовує характер своєї головної героїні Саші 

Гриценко, створюючи цей образ таким, яким він собі бачить портрет української 

жінки радянського періоду. Чесність, порядність, готовність відповідати за свої 

вчинки і спроможність відчувати сором за дії інших людей – все це властиво 

головній героїні навіть за тих складних умов, в яких вона опинилась, і в ареалі тих 

свобод, які їй пропонувала її країна на той час. Мати власну думку і відрізнятися від 

інших тоді не тільки не віталося, але й могло мати негативні наслідки для життя. 

Однак, незважаючи на це, Саша була була впертою, притримувалась своїх поглядів і 

навіть вступала в ідеологічні конфлікти зі своїми командирами. 

Не відступає автор і від стереотипу чарівної краси українок, адже саме своїми 

«чудовими бірюзовими очима» [65, с. 17] вабить Саша головного героя Йозефа 

Балажа, який, закохавшись у неї з першого погляду, занадто пізно пригадує собі 

слова «досвідченого «козака» Бачі, який застерігав пацанів у поїзді, що з українками 

треба обережно… Вони, ніби, дуже гарячі, пристрасність і кохання – це для них 

частина глибших взаємин» [65, с. 21]. Але тут письменник з гумором згадує про те, 

що «кохання ж не належало до спорядження молодого члена Комсомолу, як і 

молодого члена Чехословацького союзу молоді» [65, с. 21]. Крім того, Йозеф Банаш 

дає зрозуміти читачам, що радянські жінки не знали поважного ставлення до них з 

боку чоловіків, адже коли головний герой «елегантно поцілував Саші руку, вона 

зніяковіла, явно з чимось подібним ще не зустрічалася» [65, с. 17], і хоча «хлопці 

навколо неї літали й намагалися здобути її, однак вони були незграбні і грубі. 

Майже постійно напивалися і по-грубіянському хотіли зловжити нею. А вона так 

прагнула справжнього кохання, та не зустріла того, від кого хоча б трішечки 

відчула, що її поважає. Про любов і не дуже мріяла, але від мужчини очікувала 
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бодай визнання і ніжності» [65, с. 21–22]. В цій коротенькій характеристиці 

відчувається доброзичливе і співчутливе ставлення автора до українських жінок і 

водночас упереджене негативне відношення до українських чоловіків, яке, можливо, 

склалося внаслідок або помилкової інформації, або власного досвіду, коли враження 

від неприємного спілкування з однією людиною переноситься на всю націю. 

Не оминає увагою Йозеф Банаш і проблему нещасливого заміжжя через 

пияцтво чоловіків і насильство у сім’ї. При цьому висловлює думку, що в багатьох 

випадках все це має місце через традиційну мовчазну згоду жінок із таким своїм 

становищем у суспільстві, їхню безглузду терплячість та страх залишитися 

самотньою. Знаючи це, Саша «не захотіла скінчити у подружжі, як багато її 

вісімнадцятирічних ровесниць, у яких вже у двадцять п’ять було по троє дітей і 

основним змістом їх життя, крім виснажливої роботи вдома, було ще й водити 

п’яних чоловіків з корчми додому» [65, с. 115].  

Йозеф Банаш підкреслює, що ця національна любов до алкоголю починалася з 

верхів і закінчувалася низами, тож не було кому нарікати і кого соромити у 

зловживанні і «єдиним ризиком була велика кількість таємно випаленої самогонки. 

/…/ Оця самогонна солідарність з’єднувала пролетаріат більше ніж Маркс з 

Енгельсом разом взяті» [65, с. 108]. Також письменник відзначає, що, на жаль, ця 

проблема торкалася не лише дружин п’яниць, але й українських матерів, які боляче 

переживали за своїх синів, котрі з будь-якої меншої причини починали пиячити. 

Навіть головна героїня Саша зіткнулася з проблемою алкоголізму, коли її син Йосиф 

через нещасливе кохання почав зловживати міцними напоями. Однак, констатуючи 

чужі недоліки, автор при цьому не відхрещується від своїх і прямо говорить, що і 

його співвітчизники, хоча і не в такій мірі, як їхні сусіди, але також інколи 

полюбляють вживати «боровичку».  

Але, звісно, як і всі стереотипи, стереотип культу горілки серед українців є 

перебільшеним, а іноді й гротескним, що можна розцінювати як письменницький 

прийом для створення загального образу радянської людини, розуміючи при цьому, 

що це є узагальненням і не може стосуватися кожного окремо. 
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 Не оминає Йозеф Банаш і найболючішу проблему України – Чорнобиль, коли 

сотні тисяч людей стали жертвами вражаючої безвідповідальності. Але автор 

справедливо вбачає тут іще одну причину – несправедлива державна система 

продовжувала діяти проти населення великої країни. Тільки цим можна пояснити те, 

що четвертий блок почав працювати без відповідних тестувань. Неправдою було й 

те, що повідомляли населенню про цю найбільшу в історії людства катастрофу 

офіційні засоби масової інформації: «Саша відчайдушно шукала будь-яких 

інформацій про катастрофу та її наслідки. У радянських засобах масової інформації 

не писалося майже нічого, а коли й писалося, ніхто й так тим інформаціям не вірив. 

Саша кілька разів у день молилася за Йосифа. Ходила у собор і запалювала свічки. 

Просила Бога, щоб допоміг її сину» [65, с. 286–287]. Письменник щиро співчуває 

всім родичам загиблих, всім матерям, котрі, як і Саша, втратили своїх синів 

внаслідок тієї жахливої трагедії, якій можна було запобігти. 

 Але навіть серед усього того буденного і політичного негативу автор 

намагається знайти і позитивні моменти, які творили тодішнє радянське життя. 

Насамперед, Йозеф Банаш дає високу оцінку спортивній підготовці молоді в 

радянській Україні. Навіть перша зустріч головних героїв роману відбувається під 

час волейбольного матчу між Вищою економічною школою з Братислави і 

Київським економічним університетом. Автор описує небезпідставні побоювання і 

хвилювання словаків перед грою із сильним суперником: «Вже під час розминки 

було ясно, що це буде важка зустріч. Українці прибивали, мов цвяхами, один смеш 

за другим, тож так воно й сталося під час матчу. Вінтер нарікав, що дістанемо 

доброго прочухана… бо ж оця команда, власне, творить основу «Буревісника» Київ, 

який є чемпіоном Радянського Союзу, а Радянський Союз – чемпіон світу» [65, 

с. 16–17].  

Ще раз тему спорту письменник порушує, коли описує довгоочікувану 

перемогу Чехословаччини на чемпіонаті світу з хокею. Йозеф Банаш відмічає, що 

тоді це була не просто перемога, це була розрада за приниження, беззбройна помста 

за відібрану свободу: «Усі знали, що хокей для чехів і словаків є сильною 

моральною зброєю. Так воно було й насправді. Чехословаччина після героїчного 
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результату перемогла Радянський Союз уже вдруге з рахунком 4:3. Перемога у хокеї 

була якоюсь розрадою за приниження, яке переживали п’ятнадцять мільйонів 

людей. Наскільки менше громадяни наважались задіяти щось проти окупантів, 

настільки тішили своє безсилля і гнів перемогою хокеїстів, які в їхньому уявленні 

показали «сов’єтам» «кузькіну мать» [65, с. 105–106]. 

 Але, незважаючи на те, що Йозеф Банаш намагається не спотворювати 

реальність і уважно ставиться до деталей, які формують канву роману, він все ж 

таки перебуває у полоні певних стереотипів щодо окремих реалій життя українців. 

Найперше, що кидається у вічі, це те, що всі герої з України розмовляють у романі 

виключно російською мовою. І хоча автор чітко розділяє українців і росіян, як 

мешканців різних країн, але при цьому щиро вважає, що послуговуються вони 

однією загальною мовою. І тут немає різниці, чи письменник описує 1968 рік, коли 

головний герой приїздить до Києва у складі волейбольної команди, і під час 

дружньої вечірки молодь починає співати: «Поступово у приміщенні вже не було 

такого, хто б не співав. Українці по-російські, словаки по-словацьки, ті, які не знали 

тексту, мимрили» [65, с. 20], чи 2005 рік, коли Йозеф Балаж відвідує Київ вже як 

член делегації Парламентських зборів НАТО і перед зустріччю із Сашею Гриценко 

повторює слова, які їй скаже, «на щастя російську мову під час кількаденного 

перебування в Україні слушно повторив» [65, с. 390], чи описує весілля в селі 

Колодному, на якому Балаж, запрошений, як почесний гість, «розмовляв по-

російські то з одним, то з другим сусідом» [65, с. 412].  

Доповнює «мовну» картину і той факт, що українці в романі Йозефа Банаша 

найбільше полюбляють співати відому російську пісню «Калинка», що, можливо, в 

уяві автора помилково відображає один із символів України – калину: «У Балажа 

була гітара. Він грав багато словацьких народних пісень, а потім і російські пісні. 

Грав «Війона» Окуджави, Висоцького і «Калинку» [65, с. 416].  

 Такою, приниженою і безпорадною, невідомою для європейського світу і 

мовчазною постає Україна в перших двох частинах роману Йозефа Банаша «Зона 

натхнення». Очима автора читач бачить країну 60 – 80-х років, яка була лише 

безправною часточкою Радянського Союзу, де усі спроби самостійного розвитку 
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придушувалися вже у зародку, де чесність і принциповість заважали життю, а саме 

життя було схоже на невдалий спектакль з маріонетками. 

 Третя частина роману хронологічно охоплює період з 1991 по 2006 роки. Цей 

важкий час розвалу старого і становлення нового Йозеф Банаш характеризує як 

боротьбу протилежних почуттів мешканців новостворених держав – з одного боку, 

люди відчували розгубленість і зрозумілий страх перед змінами, а з іншого, вже 

почали сподіватися на краще життя і будувати плани на майбутнє. 

 По-іншому Йозеф Банаш описує сприйняття довгоочікуваної незалежності 

Україною. За словами письменника, перед молодою державою відразу постала 

проблема нестачі компетентних працівників через небажання багатьох українців 

повертатися на батьківщину, що стало причиною досить повільного економічного 

розвитку України у порівнянні з іншими країнами колишнього Радянського Союзу. 

Таким чином, автор приписує Україні проблему втраченого потенціалу через 

байдужість самих мешканців до власної країни.  

 Однак головна героїня Саша усе ж повертається в Україну, оскільки її чоловік 

Сергій Гусєв «був одним з тих українців, який охоче змінив би уже знайомі місця 

Москви на повернення додому» [65, с. 362], і «батьки Саші тішилися, що донька з 

чоловіком і внучкою Ніночкою буде ближче до рідної домівки» [65, с. 363].  

 Оминаючи бурхливі 90-ті роки, Йозеф Банаш починає опис політичної 

ситуації в Україні з 2004 року. Іронізуючи з приводу політики другого президента 

України Леоніда Кучми, письменник дає зрозуміти, що молодою країною і надалі 

керують непрофесіонали: «У 2004 році закінчував свою каденцію запальний 

гравець-преферансист, президент Кучма, його наступником мав постати один з двох 

Вікторів – Ющенко чи Янукович» [65, с. 363]. Причину подальшої економічної 

стагнації України автор вбачає в тому, що, незважаючи на те, що режим змінився, 

мислення багатьох людей залишилося тим самим – дістатися влади, аби збагатитися. 

Надалі Йозеф Банаш достатньо об’єктивно, без висловлювання власної точки зору, 

коротко описує, як проходила виборча кампанія 2004 року в Україні: «На виборах з 

невеличкою перевагою переміг Ющенко. Однак не здобув потрібних п’ятдесят 

відсотків, і у другому турі, навпаки, з невеликим відривом переміг його суперник, 
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Янукович. Результати були визнані обманом. 25-го листопада Ющенко закликав 

людей до генерального страйку. Сто тисяч українців вийшли на вулицю. Почалася 

«Помаранчева революція», яка змобілізувала як табір Ющенка, так і табір 

Януковича. Тисячі людей жили у наметах на Хрещатику за морозної листопадової 

погоди. Нарешті оголосили другий повторний тур президентських виборів, під час 

якого 26-го грудня 2004 року Ющенко набрав 52 відсотки, Янукович 44 відсотки 

голосів. 23-го січня 2005 року відбулася інавгурація нового президента» [65, с. 364].  

 Пізніше, коли сам Йозеф Банаш перебував у Києві у складі делегації 

Парламентських зборів НАТО, він мав можливість особисто познайомитися з 

діючим на той час президентом України Віктором Ющенком. І у своєму романі 

письменник описує враження від цієї зустрічі. Висловлюється при цьому з повагою, 

але описує більше його зовнішність, ніж ставлення, не надає жодних оцінок 

особистості президента. Відзначає письменник і політичну обізнаність простого 

українського населення, яке хоча й не так активно вміє захищати свої права, як 

європейці, але завжди полюбляє обговорювати будь-які політичні події, 

висловлюючи при цьому прості рішення складних проблем: «Люди сміялися, 

розмовляли про майбутнє, про бурхливі дні, які саме закінчувались. Критикували 

тих, що стояли на боці Януковича, Західна Україна обирала Ющенка. 

Розмірковували над поділом країни, який пропонували деякі політичні сили із 

східноукраїнського Донецька. Однак завжди відкидали такі міркування і схилялись 

до того, що збереження єдності країни – це те найважливіше, до чого повинен вести 

новий президент» [65, с. 364]. Втім, у слова одного із друзів Саші, яка на той час вже 

працювала у секретаріаті президента, Йозеф Банаш, певно, вкладає свої думки про 

те, як Україна має себе поводити на міжнародній політичній арені: «Сашо, Сашо, ти 

чуєш? Ти повинна Вікторові Андрійовичу сказати, що ми всі за нього, але треба ж 

якось з Януковичем домовитись. І також нам не треба ніякого розриву з Москвою» 

[65, с. 365]. Тут відчувається традиційна схильність самої Словаччини більше до 

Росії, ніж до України, і її постійне бажання дотримуватися нейтралітету щодо різних 

міжнародних політичних конфліктів. 
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 Ці «політичні дебати» письменник зображає на тлі святкового новорічного 

столу у батьківському будинку головної героїні в селі Колодному. Достатньо цікаво 

при цьому автор намагається поєднати свої помилкові уявлення про «бідне 

українське село» і усталений позитивний стереотип української гостинності, тому, з 

одного боку, продукти в селі дістати важко, а з іншого – вражає різноманіття 

традиційних страв. 

Загалом, описуючи вже сучасну Україну, Йозеф Банаш все частіше починає 

звертатися до усталених, в більшості своїй негативних, стереотипів. Деякі він 

спростовує, деякі подає як реальний факт. Цілком зрозуміло, що багатьом словакам 

Україна здається неблагополучною країною з темним минулим і сумнівним 

майбутнім. Незважаючи на географічну близькість та лінгвістичну спорідненість, і 

словацьке, і українське суспільство, за винятком прикордонних районів, мало 

інформовані одне про одного. Таке незнання породжує домисли, легенди, що йдуть 

від брехливих чуток і неперевірених фактів. Все це час від часу підкріплюється 

словацькими ЗМІ, які висвітлюють сьогоднішню Україну через призму конфліктів, 

корумпованості, війни. Внаслідок цього більшість словаків у своїй уяві бачать 

Україну безправною державою з корумпованим правосуддям і чиновниками, 

країною з умовними традиціями і напівголодним населенням. Звісно, що в основу 

таких уявлень покладено усталені стереотипи, які іноді знаходять підтвердження й у 

словацькій літературі. Так, і Йозеф Банаш, намагаючись, з одного боку, об’єктивно 

висвітлювати сьогодення, з іншого, все одно, свідомо чи підсвідомо, навмисно чи 

ненавмисно у своїх описах сучасної України використовує стереотипні уявлення 

про українців.  

 Наприклад, коли головний герой Йозеф Балаж, отримавши лист-запрошення 

на весілля доньки Саші Ніночки, збирається разом із своїм давнім другом німцем 

Томасом Анкерманном до Закарпатської України, Томас спочатку лякається цієї 

подорожі. Він пригадує все, що він знає про Україну, і виявляється, що цього 

недостатньо, аби захотіти відвідати цю країну: «Я в житті там не бував, і, напевно, 

ніколи б туди не попав. Це не дуже ризиковано? Кажуть, що там дуже крадуть 

автомашини…» [65, с. 407]. Отже, першим спрацьовує стереотип, спричинений 
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недостовірними джерелами. Але, на щастя, головний герой його відразу спростовує, 

зауважуючи, що «нічого ризикованого у цьому нема» [65, с. 407]. Томас 

заспокоюється, однак все одно вирішує сказати дружині про цю подорож пізніше, 

«аж коли повернемось, щоб не нервувала» [65, с. 407].  

 Змальовуючи приготування Йозефа Балажа до поїздки в Закарпатську 

Україну, автор пояснює читачам, що його головний герой їде туди вперше, і саме 

тому, керуючись хибною інформацією про рівень життя українців, він збирається 

так, ніби вирушає до бідної, напівголодної країни. 

Спостерігаючи за тим, як подорожують герої роману «Зона натхнення» 

Закарпатською Україною, стає зрозумілим, що Йозеф Банаш поставив собі за мету 

окреслити кожен відомий йому стереотип про українців, показати його в дії. Як 

завжди автор описує все це з притаманним йому гумором, іронізуючи над 

ситуаціями, в яких опиняються подорожуючі.  

 На жаль, перші свої враження від України Йозеф Балаж та його товариш 

отримують на українській митниці, де вони бачать шокуюче німця Томаса 

Анкерманна хабарництво митників. Письменник не спростовує цей стереотип, 

оскільки знає, що з’явився він не на порожньому місці, і якщо і не на всіх митницях, 

але ця проблема поки що існує в українському суспільстві. Через це, як зауважує 

Йозеф Банаш, гості України часто отримують негативний досвід спілкування з 

українцями, як це він описує на прикладі Томаса Анкерманна, який тільки після 

дружніх привітань із чоловіком Саші Сергієм Гусєвим звільнився від «побоювання, 

яке появилося в нього після першого контакту з українцями» [65, с. 410].  

 Друге, що вражає приїжджих, це слабке освітлення населених пунктів: 

«Йозефа і Томаса здивувало, що села і містечка, якими їхали, неосвітлені. У них 

постійно було включене дальнє світло» [65, с. 410] і, звісно, стан українських доріг. 

При цьому Йозеф Банаш навмисно порівнює дороги у Колодному 1969 року 

(«Старожили Колодного добре пам’ятають часи, коли належали до Чехословаччини. 

Були це золоті часи села. Досі заасфальтовану дорогу називають «Масариковою». 

Збудували її ще за першої Чехословацької республіки» [65, с. 108] з дорогами 2006 

року («Коли зійдемо з головного шляху, дорога буде трохи вибоїста, але Колодне – 
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невеличке село, і там востаннє дорогу асфальтували, напевно, ще за Хрущова… 

Коли зійшли з головної дороги, блукали бічними вуличками з ямами у асфальті. 

Після кількох кілометрів знову повернули на шосе, яке було на подив доброї якості» 

[65, с. 410], маючи намір показати читачеві, що навіть через сорок років на 

українських дорогах нічого не змінилося на краще. «Знаєш це… там так не 

поспішають, як у нас», – з іронією пояснює автор цю ситуацію [65, с. 405]. 

Також письменник не уникає можливості попередити свого європейського 

читача про те, що на українських дорогах працівники ДАІ найчастіше зупиняють 

автомобілі з іноземними номерами, маючи намір оштрафувати мандрівника за будь-

яку дрібницю. Загалом, Йозеф Банаш досить упереджено ставиться до української 

міліції, відверто критикує її працівників за хабарництво, схильність до пияцтва та 

нехтування своїми службовими обов’язками. При цьому автор відзначає, що 

українські міліціонери хизуються надуманим авторитетом, хоча насправді не 

користуються пошаною серед місцевого населення.  

 Натомість письменник дуже тепло відзивається про простих українських 

людей, яким, як він вважає, властива доброзичливість і щирість, навіть у ставленні 

до гостей-чужинців. Детально змальовує Йозеф Банаш і обряд українського весілля. 

Йому подобається святкова атмосфера, але він відмічає, що більшість ритуалів 

втратили свою давню основу і важливість, вже не несуть в собі ніякого 

символічного навантаження і виконуються за традицією внаслідок усталених 

звичок. Наприклад, письменник звертає увагу на елементи вбрання нареченої, які 

колись мали свою глибоку символіку, а тепер використовуються лише як весільний 

аксесуар. Таким же беззмістовним здається автору і традиційний танець нареченої, в 

якому окрім самої дії не залишилося нічого, що вказувало б на його колишню 

доцільність та значущість. Описує Йозеф Банаш і обряд викрадення нареченої. При 

цьому автор звертає увагу на те, що в обряді із задоволенням бере участь все село, 

що дозволяє письменнику зробити висновок про дружелюбність, відкритість і 

веселий настрій місцевих мешканців. Головним весільним обрядом Йозеф Банаш 

вважає обряд прощання, який покликаний об’єднувати родичів різних поколінь і 

цим зміцнювати родину: «Прощання є важливою складовою частиною весільної 
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традиції, участь в якій бере вся родина. Жених назвав усі добрі вчинки батьків 

нареченої й обіцяв їм, що буде про неї сумлінно дбати аж до смерті. Жінки плакали, 

але і у чоловіків були червоні очі» [65, с. 413].  

Якщо деякі українські обряди викликають у автора почуття поваги до 

місцевих мешканців, то зовсім іншим є його ставлення до української церкви, 

зокрема до українських священнослужителів. Змальовує їх Йозеф Банаш з 

особливим добрим гумором, через що вони інколи схожі на комедійних персонажів і 

своїм зовнішнім виглядом: «…всі чекали священика – отця Феодосія. Коли вже 

нервозність сягала критичної, біля входу в церкву заторохкотів священиків скутер, 

на якому свят-отець прикотились з Іршави» [65, с. 414], і своєю поведінкою: «Коли 

обряд вже наближався до кінця, задзвонила у церкві мобілка. Отець Феодосій 

поглядом проклинав весільчан, які зі страхом споглядали Розп’яття. Дзвінки 

мобілки не припинялись, аж поки священик не усвідомив, що це дзвонить його 

мобілка. Злісно витяг її з-під туніки, включив і сказав: «Зараз не можу!» Церква 

вибухнула сміхом. Сміявся і священик» [65, с. 414-415].  

Не справляє відповідного враження на письменника й сама служба. 

Наприклад, він відверто зізнається, що церковні співи нагадують йому релігійні 

пісні американських негрів. Зрозуміло, що таке ставлення автора до церкви носить 

суб’єктивний характер і швидше за все обумовлено його особистими вподобаннями 

і поглядами на релігію взагалі.  

Як політик і людина, добре знайома із внутрішньою системою керівних 

органів, Йозеф Банаш не може оминути увагою і проблему недоцільного 

використання українською владою коштів, направлених на благоустрій українського 

села. Внаслідок того, що не проводиться якісний моніторинг проблем, наявних у 

кожному конкретному населеному пункті, інколи будуються нікому не потрібні 

об’єкти, натомість потреба у найнеобхіднішому залишається, як це засвідчує 

письменник на прикладі села Колодного: «Чоловіки, які були ще в силі, курили. 

Рештки свіжих билися на майданчику, що нагадував стоянку для машин. Нею не 

користувались, оскільки в селі було лише кілька автомашин на ходу, і стояли на 

подвір’ях, тому стоянка використовувалась тільки для подібної нагоди. Голова 
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сільради показував своїм депутатам автостоянку і гордо заявляв: «Як добре, що ми її 

збудували!» [65, с. 419]. Подібні абсурдні ситуації автор цілком справедливо вважає 

однією з причин, що гальмують загальний економічний розвиток країни, потенційно 

здатної бути успішною.  

Окресливши таким чином найголовніші, із суб’єктивного погляду, як 

позитивні, так і негативні складові життя сучасної України, Йозеф Банаш 

підсумовує свою розповідь у коротенькому епілозі, де дає стислий опис того, як 

склалися подальші долі героїв його майже автобіографічного роману.  

 Керуючись думкою, що «люди, цілими генераціями виховувані на ідеї 

колективної безвідповідальності, не можуть самі себе поважати, у них не може бути 

й самосвідомості» [65, с. 374], письменник продовжує змальовувати Україну як 

державу безперспективну, застряглу у минулому, із населенням, яке й досі не 

навчилося самостійно керувати своїм життям. Крім того, в уяві автора таким же 

принизливим залишилося й станововище сучасної української жінки у суспільстві, 

зокрема у родині. 

Йозеф Банаш закінчує свій роман 2008 роком. На сьогодні ця книга є єдиною в 

сучасній словацькій літературі, у якій порушено тему стосунків між Словаччиною і 

Україною. Тема ця є доволі складною, особливо в умовах недостатньої взаємної 

поінформованості обох країн. Тому, хоча чесна і відверта розповідь письменника 

претендує на об’єктивність, вона не позбавлена суб’єктивних висловлювань, 

зокрема в описах України та її мешканців, і там, де європейський читач буде 

впевнений у достовірності фактів, український зауважить багато хиб. Змальовуючи 

сучасну Україну як державу колишнього «соціалістичного Абсурдистану» [65, 

с. 273], автор іноді приписує їй риси, які є прямо протилежними одна одній. Це 

свідчить про те, що таким же суперечливим є й ставлення Йозефа Банаша до 

українців. Так, не заперечуючи його незмінно доброзичливого ставлення до 

мешканців України, слід відмітити, що іноді воно переходить в поблажливість, 

схожу на поблажливість старшого до молодшого. Приєднуючись до усталених, 

активно засвоєних у чужих національних культурах стереотипів про українців, 

таких, як гостинність, працьовитість, щирість, схильність до алкоголю, веселий 
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настрій, письменник окреслює ще й такі, на його думку, властиві українському 

менталітету риси, як наївне світосприйняття, безпорадність, звичка схилятися і 

підпорядковуватися сильнішому, небажання змінювати своє життя на краще і 

байдужість до власної країни. Ці, у більшій мірі, безпідставні висновки Йозефа 

Банаша швидше за все засновані на досвіді, здобутому ним у процесі спілкування з 

тим поколінням українців, які народилися, виросли і сформувалися у Радянському 

Союзі, в атмосфері тотального контролю, колективної безвідповідальності та 

відсутності можливості вільного використання своїх талантів та здібностей. Як 

наслідок, незнайомий з молодим, розкутим, відкритим до світу поколінням 

українців ХХІ століття, письменник подає у своїй книзі досить однобокий портрет 

мешканця сучасної України. Однак можна припустити, що швидше за все автор 

робить це свідомо, маючи на меті показати саме життя своїх однолітків, людей, чий 

життєвий шлях формувався у складних, а часом і трагічних умовах.  

Висновки до розділу 2 

У другому розділі «Словацька художня україніка» досліджено ідейно-

тематичну та концептуально-смислову сферу художніх рецепцій словаками реалій 

соціально-побутового та політичного життя України ХVІІІ – початку ХХІ століть. 

У підрозділі 2.1. «Українці в «Подорожньому щоденнику» Даніела 

Крмана: імагологічний аспект»  констатовано, що першим у часі мандрівку 

Україною на початку ХVІІІ ст. здійснив словацький культурно-громадський та 

релігійний діяч Даніел Крман, який виклав отримані ним враження у творі під 

назвою «Іtinerarium» («Подорожній щоденник»). Важливе місце у творі займають 

картини російсько-шведської війни, військові сутички, відступ шведських військ на 

територію України, важкі переходи під час нещадної зими, переправа через 

бурхливий Дніпро під час втечі внаслідок поразки шведських військ у Полтавській 

битві. У своєму творі Даніел Крман не тільки відтворив яскравий й історично 

достовірний портрет уславленого козацького гетьмана Івана Мазепи, а й відобразив 

життя, звичаї та побут звичайних козаків, духовенства та населення України тих 
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часів. Не оминув увагою автор і поведінку козаків у їхньому повсякденному житті 

та спілкуванні. Окреме місце у своєму творі Даніел Крман присвячує описам життя 

та діяльності православного духовенства, а також роздумам про причини та 

наслідки міжкофесійних протиріч між представниками різних церков. У підрозділі 

зауважено, що, незважаючи на певне нерозуміння та упередженість у ставленні до 

українців, «Подорожній щоденник» Даніела Крмана увійшов в історію як одна з 

перших й найбільш визначних літературних памʼяток словацько-українських 

культурних взаємин. 

У підрозділі 2.2. «Рецепція України в «Листах з невідомої землі» Богуша 

Носака-Незабудова» констатовано, що наступним важливим етапом у розширенні 

культурного діапазону словацько-українських художніх взаємин став 

публіцистичний твір Богуша Носака-Незабудова «Листи з невідомої землі», в якому, 

як і в «Подорожньому щоденнику» Даніела Крмана, описані враження від 

мандрівки, що була здійснена автором – словацьким мандрівником Закарпатською 

Україною в 40-х роках ХІХ ст. Зʼясовано, що пізніша в часі, мандрівка Богуша 

Носака-Незабудова, відображена у його творі, суттєво відрізняється й характером й 

світоглядно-емоційним змістом вражень, отриманих автором під час його 

перебування в Україні. Богуш Носак-Незабудов сприймає Україну як невід’ємну, 

але водночас й самодостатню частину Угорської імперії, як країну, близьку по духу і 

розвитку його власній Батьківщині. Вбачаючи багато спільного в побуті та звичках 

українців і словаків, письменник радо відкидає відомі йому усталені негативні 

уявлення про місцевих мешканців, коли не знаходить їм фактичного підтвердження.  

Отже, можем зробити висновок, що загальна картина гетерообразу України й 

українця в творі Носака-Незабудова постає внаслідок складного й суперечливого 

поєднання як сформованих і, певною мірою, вже усталених на його час в країнах 

Західної Європи упереджено-негативних уявлень про русинів, так і цілком 

незаангажованого сприйняття їхньої культури та побуту очевидцем, безпосередність 

та щирість вражень якого створює в уяві читача позитивний та привабливий 

ментальний імідж України. 
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У підрозділі 2.3. «Український дискурс словацької художньої україніки 

ХІХ – ХХІ ст.» констатовано, що на сьогодні, на жаль, словацька художня україніка 

ще не представлена достатньо широким колом творів. Досліджено, що у 

художньому спадку словацьких поетів ХІХ – ХХ ст. вона актуалізована як 

зверненнями до ідей загальнословʼянської єдності, закликами до братніх 

словʼянських народів боротися за власну політичну та державну незалежність (твори 

Я. Коллара «Дочка Слави», С. Халупки «Грає хвиля по Дунаю…», А. Сладковича, 

«Покохаймо рідну землю, брате-словʼянине!..» С. Томашика «Гей, словаки, ще не 

вмерло слово наше рідне…» та ін.), так і тематикою відображення власне 

українських, в тому або тому змістовному ракурсі, соціально-побутових та 

політичних реалій (твори С. Халупки «Козак», Я. Ботта «Відголос української 

думки», Й. Заборського «Павловичу», «Добрянському», Й. Янча «Три брати», В. 

Мігаліка «Сила землі», «Сирітський притулок», Т. Яновіца «Хлопець відповідає 

урок історії», Ф. Ліпки «Дукля» та ін.). В цілому, звернення словацьких поетів до 

теми України, на жаль, були й все ще залишаються поодинокими й епізодичними. 

Зʼясовано, що більш вагомою і тематично різноаспектною часткою словацької 

художньої українистики є роман сучасного словацького прозаїка Йозефа Банаша 

«Зона натхнення. Драматична історія дружби і любові»(2008), який містить 

рецепцію українських соціально-політичних реалій кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Простежуючи життєві долі словацького та німецького студентів Йозефа Балаша 

(альтер-его автора), Томаса Анкерманна й української дівчини Олександри 

Гриценко, автор характеризує політичні зміни, що відбуваються у Європі й, зокрема, 

Україні в період від 1968 – року вторгнення радянських військ у Чехословаччину – 

до 2005 року, часів президентства  Віктора Ющенка.  

Зʼясовано, шо попри, в цілому, неупереджене і доброзичливе ставлення автора 

до українців, розуміння складності політичної ситуації в Україні кінця ХХ – початку 

ХХІ ст., як і у його попередників – Даніела Крмана та Богуша Носака-Незабудова, 

Йозеф Банаш все ще значною мірою перебуває у полоні розповсюджених у Європі 

ментальних стереотипів щодо політичної недозрілості і недолугості української 
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нації, які, на думку автора, заважають їй стати повноцінною і повноправною 

часткою нової, обʼєднаної європейської сімʼї. 
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РОЗДІЛ 3. ОБРАЗ СЛОВАЧЧИНИ ТА СЛОВАКІВ 

В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

3.1. Становлення української художньої словакістики 

Одна з перших – власне літературних рецепцій українцями Словаччини – 

належить відомому вченому епохи Відродження Юрію Дрогобичу. Уродженець 

Дрогобича, випускник Ягеллонського та Болонського університетів, навчаючись в 

яких здобув наукові ступені бакалавра, магістра й доктора філософії, Юрій 

Дрогобич мав тісні контакти з італійськими гуманістами і деякий час був навіть 

ректором Болонського університету, де був знаний як Джорджо да Леополі – Юрій 

із Львова. Людина енциклопедичних знань, він 1483 р. видав у Римі трактат під 

назвою «Прогностична оцінка поточного 1483 року», що вважається першою 

друкованою книгою, автором якої є українець. Викладаючи астрологічний прогноз 

для Європи на 1483 рік, Юрій Дрогобич згадує в числі багатьох «регіонів і міст» і 

Братиславу: «В усіх регіонах і містах, довгота яких із Заходу менша сорока шести 

градусів і більша тридцяти восьми, Сонце буде на протязі всього року із самою 

великою домішкою Марса. Як в містах Кракові, Познані славного Царства 

Польського; у Львові, Дрогобичі на Русі; – в Буді, Касонії в Угорщині; Братиславі і 

Нисі в Силезії; в Неаполі, Таренті –Апулія, і в цілому у всій Сілезії і Калабрії; і в 

усіх регіонах і містах, їх сусідах, розповсюджується цей висновок» [139].   

Трактат Юрія Дрогобича стосувався не лише астрологічних прогнозів, але й 

мав на меті познайомити європейських читачів з культурою та історією країн 

Східної Європи. Багато уваги дослідник приділяє Польщі, виокремлюючи у її складі 

Руське королівство, – територію Галичини, яку ідентифікує з колишніми 

українськими землями, що належали галицько-волинським князям. 

Важливим чинником налагодження та розширення культурних контактів між 

словаками та українцями були й спільні для них віхи  історичного розвитку обох 

народів. Знаменною історичною подією, яка знайшла відображення в художній 

свідомості українців, стала війна з турками країн антиосманської коаліції, у складі 
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якої, крім австрійців, поляків, угорців, чехів, брали участь також і словаки та 

українці. Звитяжна перемога, яку здобули війська антиосманської коаліції під час 

Віденської битви 12 вересня 1603 р., уможливила їхній подальший наступ на ворога, 

який супроводжувався звільненням численних територій, зокрема й словацьких міст 

та фортець – Нові Замки, Паркани (сучасне Штурово) та ін. Вже через тиждень 

війська Речі Посполитої стояли поблизу Братислави, чекаючи на спорудження 

переправи через Дунай. Але найбільш запеклі бої між турками та поляками й 

українцями сталися поблизу словацьких Парканів. Перша сутичка виявилася для 

військ коаліції настільки несприятливою, що в ній ледве не загинув король Речі 

Посполитої Ян ІІІ Собеський. Один з очевидців битви, український козак Михайло 

Мовчан пізніше згадував цей трагічний епізод битви так: «...вже хтось від турків, 

оголивши меч, хотів ударити короля, і ударив би був, якби хтось воїн польський з 

ручної фузеї не убив неприятеля; знеможеного короля і гарячністю воїнського серця 

так ослабленого, як на коні ледве сидіти зміг, полковник якийсь і другі шляхтичі на 

рамена піднявши, з собою винесли» [58, с. 37–84].   

Але вже в наступній сутичці польсько-українським силам вдалося отримати 

верх над турками. Найбільш знаменні епізоди обох битв український літописець 

Самійло Величко описував так:  «Король... з усім своїм кінним військом відразу 

рушив налегці у погоню за турками до замків Нових Парканів. Але там фортуна 

йому відмінилася, бо хоча було забито 6 000 яничарів, однак кінні турки, зібравшись 

у великому числі, міцно й сердито вдарили на польські й козацькі війська і, 

зламавши їх, учинили їм значний ущербок, де й самому королеві з сином довелося б 

випити невільничу чи смертну чашу, коли б свої воїни не дали йому в тому разі 

рятунок. Коли потім ззаду наспіли німецькі й польські війська з обозом, піхотами та 

гарматами, турків було до решти зломлено й прогнано аж до Стригона» [88, с. 294–

295].   

Події битв під словацькими Парканами знайшли художнє відображення також 

у творах української поезії середини ХVІІ ст. Інший український учасник 

віденського походу та битви під Парканами, львівський православний єпископ 
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Йосиф Шумлянський у поезії «Послухайте, що з вас живо…» (1686) так інтерпретує 

згадані історичні події: 

Турки зраду там готують, 

При Парканах ся шикують 

І зненацька наступають, 

В четвер ляхов побивають. 

/…/ 

Та в суботу під Парканом 

Дано хльосту туркам-панам – 

На полю їх покладано, 

Зо всіх сторон в Дунай гнано  [289, с. 123].   

Пізніше, у  ХVІІІ ст. події одного з невдалих походів проти турків російського 

імператора Петра І за Дунай було інтерпретовано в популярній поезії Семена 

Климовського «Їхав козак за Дунай» (1790), яка стала відомою піснею і була 

перекладена багатьма західноєвропейськими мовами. 

У ХVІІІ ст. Словаччину під час своєї закордонної мандрівки відвідав 

знаменитий український поет і філософ Григорій Сковорода. Як відомо, за кордоном 

Г. Сковорода перебував упродовж 1745 – 1750 років у складі так званої «Токайської 

комісії з заготівлі вин до царського двору», яку очолював Гаврило Вишневський. 

Деталі цієї мандрівки достеменно невідомі, оскільки достовірних архівних 

матеріалів до нашого часу майже не дійшло, що, в свою чергу, дало привід пізнішим 

дослідникам творчості поета висловлювати різні припущення стосовно 

європейських країн, які буцімто відвідав український мислитель [82, с. 66–70]. 

«Географія» цих дослідницьких припущень є якнайширшою і охоплює більшість з 

тодішніх європейських держав, хоча документально підтвердженим є лише факти 

перебування Г. Сковороди в Угорщині, Словаччині та Австрії. Сам українець, на 

жаль, не залишив спогадів про свою закордонну мандрівку, але, за припущеннями 

Т. Шевчука, він міг відвідувати або й прослухати курс лекцій в одному із 

навчальних закладів, до яких дослідник відносить сусідній із Токаєм 

реформаторський колегіум у Шарошпатаці, Єзуїтський університет у Трнаві, 
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Богословський університет у Кошицях, Офонський (Будапештський) університет, 

Віденський університет [307, с. 70].   

Факт імовірного перебування Г. Сковороди у Трнавському університеті 

пізніше було використано в оповіданні «Мінерва» (1933) відомого українського 

письменника-емігранта Леоніда Мосендза, який деякий час мешкав у Братиславі: 

«Від недоученого клерика, що був токайським міським писарем, довідався 

нещодавно Сковорода про славне задунайське місто Tyrnavia, vulgo Трнава. Має-бо 

теє місто пребагато гарних костелів, по них чудотворні образи, живе в нім багато 

богословів і філософів. Та ще більше відоме воно своїм університетом, що його 

перед століттями заснував славний Петро Пазмань і дав у ведення єзуїтам. 

Але ані костели й чудеса, ані чесноти єзуїтського ордену й слава 

«слов’янського Риму», як іноді, натхнений старим токайським, називав Трнаву 

писар, не цікавили Сковороду. В іншій формі й іншій обрядності знав це все 

Григорій Савич удома. Вельми цікавив його лише університет.  В церковному архіві 

знайшов він і стару, безліч разів дерту і знов ліплену мапу Угорщини, оздоблену 

красним кучерявим написом Specialis Марра Geografica. На ній у куточку 

причаївся й чотирикутник з написом Tyrnavia. Григорій Савич повісив мапу на стіну 

й усе частіше почав придивлятися до неї, міряючи віддаль від Токаю до Трнави... 

Але все не міг відважитися» [210, с. 144].  

Враження Г. Сковороди від атмосфери, яка панувала в Трнавському 

університеті, перевершили усі його сподівання: «Та прийняття його в 

університетських колах було гарне й навіть сердечне. Такого він зовсім не 

сподівався. Правда, отці-каноніки й прелати університетської колегії спочатку з 

подивом і недовір’ям придивлялися до неблискучого зовнішністю чужинця, але 

досить бувало перших хвилин розмови, як недовір’я поступалося місцем подиву, а 

подив – пошані до цієї людини, що мала таку блискучу ерудицію та заворожуюче 

поводження. А проте цей чужинець з далекої землі бажав лише одного: повчитися в 

славному університеті, доповнити свої знання, що їх він звав ще «скудними» [210, 

с. 145].   
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Окрім Трнави, Г. Сковорода, за Л. Мосендзом, відвідує також словацьку 

столицю – тодішній Прешпурк, міські краєвиди якого нагадують йому Київський 

Поділ. Туга за Мінервою-Мудрістю, яка спонукала відомого українського поета 

залучитися до знань, накопичених європейськими вченими, зрештою, змушує 

Г. Сковороду повернутися на рідну землю, яка потребує досвіду набутої ним 

мудрості. 

Поетичною художньою версією закордонної мандрівки Г. Сковороди стала 

також ліро-епічна поема Л. Мосендза «Канітферштан» (1945). Зовні твір  

Л. Мосендза стилізовано під поширений європейский сюжет про мандрівника, який 

поневіряється чужими землями, але навіть епіграф до твору, запозичений з поезій 

Г. Сковороди, безпомилково вказує на персону, з якою співвіднесено образ 

головного героя розповіді. Фабулу твору складає розповідь про колишнього спудея 

Києво-могилянської академії, дяка Гордія, який, знітившись докучливою 

атмосферою рідної української Токарівки, мандрує світом у пошуках кращого 

життя. Усе, що він бачить на чужині, йому незнайоме й дивовижне. На всі 

запитання, які він адресує чужинцям, герой отримує одну й ту ж відповідь: 

«Канітферштан». І лише згодом він дізнається, що ця фраза означає: 

«Канітферштан! Та це ж у їхній мові 

Не прізвище, не титул, не імʼя, – 

Лише докупи зліплених три слові; 

По нашому ж: «Не розумію я»  [209, с. 27].   

Зрештою, розчарувавшись у перевагах чужоземного життя, герой повертається 

на батьківщину, яку тепер цінує понад усе: 

О, Україно! Токарівський краю! 

Хай проклянуть мене синів сини, 

Коли тебе на іншу проміняю, 

на заклики чужої далини   [209, с. 31].   

Іронічно-сумний й певною мірою навіть тужливий пафос поеми Мосендза 

досить гостро і полемічно був сприйнятий в літературно-критичному колі 

української еміграції. Зокрема, С. Гординський закидав авторові поеми 
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невиправданий і не властивий сковородинському світосприйняттю песимізм і навіть 

мотиви відчаю: «...Нова поема «Канітферштан» показує деяку кризу авторової 

творчості, і духову, і формальну. Поема – твір, де автор виявляє свою філософію 

життєвої змучености, безвиглядности. Твір, що мав би бути ніби висловом нової 

сковородинської філософії, можливо, пристосований автором до нашого 

еміґраційного блукання по чужині, кінчиться якось безперспективно, 

некоструктивно...» [267, с. 43]. С. Гординський звинуватив поета у тому, що 

головному герою його твору бракує рис космполітичності, він, буцімто, повністю 

розчинився в герментично замкнутому просторі українськості: «Є в цьому багато з 

сентиментальности, типово-української обмежености й засклеплености. Герой 

Мосендза не почуває себе громадянином всесвіту і не збагачує світом своєї 

свідомости, а просто тікає від нього, щоб заховатись у власному вимріяному світі на 

рідній землі...» [267, с. 43]. Ю. Шерех назвав «Канітферштан» – «поезією втоми від 

життя»: «Як причинок до психології наших мандрівних дяків 18 ст. з їх шуканням 

пригод і правди, і захопленням провінційною тишею й застоєм – поема не викликає 

жодних заперечень. Але історичні теми дуже рідко цікавлять поетів з чистого 

інтересу до минувшини. Поезія завжди має в собі щось індивідуальне, суб’єктивне, 

зв’язане з автором. І коли з цього погляду подивимося на «Канітферштан», то впаде 

в очі той настрій утоми від життя, що проймає ввесь твір. Невже ж справді Європа – 

це суєта суєт. І невже Україна – це тільки ситний добробут, «мудрість піль, 

цнотливости спокій»? 

Віримо, що це в Мосендза, якого ми знаємо як поета живого й активного, 

тільки скороминущі нотки, покликані на світло денне тим настроєм, коли його 

душа, втомившися від негод і розчарувань останніх років, «внутр ридає»...» [306, 

с. 46]. Мотиви розчарування життям в еміграції дійсно звучать в поемі Мосендза, 

водночас, проблематика, порушена у ній автором, прочитується у більш 

масштабній, аніж болісні питання адаптації українців, позбавлених Батьківщини, до 

нових соціально-політичних та культурних умов життя в еміграційній перспективі. 

Як справедливо зауважує один із сучасних дослідників поеми І. Набитович, 

справжня «колізія Мосендзової поеми полягає у моральному виборі, зіткненні 
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протилежних поглядів на еміґрацію. Гордій повинен розв'язати для себе проблему, 

яка стоїть перед кожним, хто кидає рідну землю для того, щоб розбагатіти на 

чужині. Чи виправданою є така еміґрація, чи принесе вона сподіване щастя?» [217, 

с. 54]. 

В 30-40-ві роки ХІХ ст. в середовищі словʼянських вчених різних країн стала 

популярною ідея так званого «ходіння в народ», метою якого було більш детальне і 

безпосереднє ознайомлення з його життям, побутом, політичними настроями та 

релігійними віруваннями. Спостереження, зібрані під час цих мандрівок й 

оформлені у вигляді подорожніх нотаток, листів, творчих звітів, тобто літературній 

формі, яка безпосередньо і точно, з документальною достовірністю, відтворювала 

природний колорит та життєві реалії народного життя, зазвичай оперативно 

публікувалися на сторінках тодішніх періодичних видань і повинні були, на думку 

їхніх авторів, служити меті пропагування ідей словʼянського культурного 

відродження. 

В 30-х роках ХІХ ст. Словаччину відвідали українські вчені Ізмаїл 

Срезневський та Осип Бодянський, а також один із діячів «Руської трійці», відомий 

український письменник та філолог-славіст Яків Головацький. З 1834 р. 

Я. Головацький деякий час перебував у Кошицях (Східна Словаччина), згодом у 

Будапешті, де познайомився з Я.Колларом й багатьма представниками хорватської 

та сербської культур. Влітку 1839 року Я. Головацький здійснив мандрівку землями 

Західної України та Угорщини, враження від якої виклав у подорожніх нотатках 

«Подорож по Галицькій та Угорській Русі, описана до приятеля у Л.» (1842). 

Оформлена у вигляді епістолярної розповіді, що складається з 9-ти листів до друга зі 

Львова, «Подорож…» Я. Головацького була адресована його приятелю, чеському 

письменнику і вченому Карелу Запу. 

Сюжетно-композиційною основою епістолярної розповіді Я. Головацького є 

відвідані ним орієнтири запланованого мандрівного маршруту – від Львова до 

Закарпаття, деталізовані епізодами вражень автора від його перебування у 

численних містах та містечках: Миколаїв, Стрий, Сколе, Калуш, Станіславів, 

Болехів, Тисьмєниця, Луги, Косів, Коломия, Рахів, Богдани, Сегет, Долина, Бичків, 
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Тіячів, Хуст, Мукачів, Середнє, Ужгород, Перемишль. Дорогою мандрівник побував 

у багатьох селах, відвідував селянські помешкання, спілкувався з місцевими 

жителями, розпитував про їхнє життя, стосунки з владою та представниками інших 

націй. Змальована у «Подорожі…» картина народних звичаїв підкріплена 

географічно та історично точними коментарями, з яких можна відчути як щиро 

автор захоплювався своєрідністю народного світосприйняття і дивовижною 

чарівністю природних краєвидів Карпатського краю. 

За словами відомої дослідниці М. Вальо, «листи Головацького, власне, стали 

однією з перших спроб українця заповнити прогалину в науковому вивченні рідного 

краю, показати його глибоку обізнаність з науковими джерелами й концепціями 

історії українського народу. У цьому творі автор, зокрема, обстоював одвічне право 

на власну землю і свободу, на своє національне відродження, водночас виступав 

палким прихильником ідеї слов’янського єднання, яка з особливою силою 

сприймалася на могутніх вершинах Чорногори» [82, с. 391].   

Під час цієї мандрівки Я. Головацький безпосередньо не відвідував 

Словаччину, втім, словацькі асоціації в описах його подорожі зʼявляються 

неодноразово. Описуючи своє перебування в Мукачеві, поет зазначає, що його 

мешканки – «жінки й дівчата, вдягнені як словачки» [112] і з особливим 

задоволенням констатує, що «немає, здається, землі, де б зібралося так багато 

поліглотів, як в Угорщині: тут часто зустрінеш людей, з якими можна порозумітися 

по-угорськи, по-німецьки, по-румунськи, по-словацьки, а то також по-українськи, 

по-сербськи, як тут кажуть, «по-рацку» [112].   

У шостому листі поет вдається до характеристики словацьких купців: 

«Тамтешні мешканці, як відомо, мандрують по всій Угорщині й Галичині, ідуть 

навіть за кордон з кошиком, повним різного товару. Ці словацькі купці, наче 

перелітні птахи, з юних літ навчені торгівлі. Вони знають усі міста, містечка і навіть 

села всієї Угорської землі, уміють на пальцях порахувати, де і коли відбувається 

який ярмарок, розмовляють усіма мовами, які вживаються в Угорщині. Хто хоче 

ближче пізнати купця-словака, хай послухає, як вихваляє він свій товар, як 

примовляє, як удає, що гнівається, як присягається, що сам тратить на цьому 
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стільки, що «аж волосся дубом стає», як каже русин. Нарешті, продавши щось, 

просить чарочку горілки і додає: «Як прийдете до Угорщини, то вас вином 

почастую», – після цього випрошує шматок хліба або сала, а прощаючись, додає з 

усмішкою сам до себе: дай мені, Боже, весь товар так продати, як я цей продав!» 

[112].   

Із симпатією Я. Головацький відзивається про українських селян-заробітчан, 

один з яких «сказав мені дивним словацько-українським діалектом: «Не буйтеся, 

младий пан, де наш народ биват, там ни є нияких збуйников, мужете безпечне 

вшитку країну сходити; а за драгу лем ся питайте, то вам дицки укаже добрий 

чоловік» [112].  

Провідна ідея «Подорожі…» Я. Головацького полягає у думці про 

необхідність єднання словʼянських народів, пригнічуваних диктатом чужорідних їм, 

іноземних загарбників. 

Згадки про Словаччину знаходимо й у «Австро-руських споминах»  

М. Драгоманова, які були написані упродовж 1867–1877 рр. у формі подорожніх 

нотаток, навіяних враженнями від мандрівки письменника країнами Західної та 

Східної Європи. Згадуючи своє перебування у Кошицях, М. Драгоманов відзначає 

патріотизм словацької нації, зокрема, те, що у місті «русинів нема, а місто 

переважно словацьке. З розмов по лавкам, в ресторані й на улицях я міг замітити, 

що словаки куди ліпше русинів держаться своєї національності. Мадярської розмови 

я майже не чув, і навіть на мою німецьку розмову словаки відповідали мені по-

словацькому. Я думаю, що тут причина те, що словаки протестанти. Реформація 

принесла їм просвіту на національній мові, і та просвіта розширилась серед міщан»  

[137, с. 279–280]. Позитивним враженням від знайомства із словаками в Кошицях 

М. Драгоманов протиставляє зустріч у Пряшеві із змадяризованим уніатським 

єпископом Ладимирецьким: «До нього приступив я, як звичайно в Угорщині, з 

просьбою помогти збору матеріалу для «Исторических песен малорусского народа», 

а поки показати мені бібліотеку єпіскопії. Ладимирецький – висока фігура, не маюча 

в собі нічого аскетичного, прийняв мене досить холодно і, видимо, хотів мене 

скорше збутись. По часті матеріалу для «Исторических песен» і т. ін. подавав мало 
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надії, покликуючись на те, що околиця мало має руського. Бібліотеку показав 

наскоро, сказавши, що там нема нічого інтересного, рівно як і в церкві. Сучасного 

стану речей в мадярській державі Ладимирецький не хотів чіпати (видимо, політик! 

– як кажуть у Галичині). На прощання тілько Ладимирецький трохи вм’якшив свою 

важну фізіономію і подарував мені свою фотографію, причому звернув мою увагу 

на те, що на ньому орден на шиї – він сказав і який, та я, профан в австро-угорській 

геральдиці…»  [137, с. 280].  

Враження, отримані від спілкування з представниками словацької нації, а 

також від дивовижних краєвидів гірського масиву Пʼєніни, розташованого уздовж 

ущелини річки Дунаєць на межі Польщі і Пряшевського краю, змалював у 

подорожньому нарисі «В Карпатах (з мандрівки в горах)» й відомий український 

письменник І. Нечуй-Левицький, який 1884 р. перебував на лікуванні у Щавнику, 

курортному містечку на заході Лемківщини. Нарис присвячено окресленню проблем 

життя та побуту, культури та історії українців, які проживали поряд із поляками та 

словаками. 

Серед селянських помешкань, які відвідав письменник, було чимало й таких, 

господарі яких перебували у змішаному, українсько-словацькому шлюбі. В одній із 

таких селянських хат автора зустріла стара баба, яка розповіла, що живе вже з 

третім чоловіком (словацькою «члеком»): «Бабин «члек» був словак. Вона 

навернула його до своєї віри, але за те цей «члек» попсував бабі трохи мову. Баба 

мішала в свій язик словацькі слова. Цей «члек» спокусився, не знаю, чи темними 

очима, чи власним бабиним полем» [231, с. 375]. Втім, з подальшої розмови автор 

дізнаєтся, що живуть вони вкрай бідно – не вистачає ані картоплі, ані хліба, звичним 

обідом для них є кисла капуста, горох або квасоля. «І справді, – робить висновки 

автор, – в Карпатах недурно такі сухорляві люди: тут обмаль хліба, а робота тяжка. 

Треба лазити по високих горах, треба багато працювати коло поля, засипаного 

дрібними камінцями» [231, с. 376]. Завітавши до іншого помешкання, у якому жили 

селяни-словаки, автор відмічає неймовірно злиденні і навіть нестерпні умови їх 

проживання, які відразу ж нагадують йому узвичаєний й для українців побут: «Ця 

словацька хижа чи гижа (хата) була збудована з товстих ялинових колодок, навіть не 
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обтесаних всередині хати. Щілини між колодами були позатикані мохом. Через мох 

світилися дві дірки; я тикнув парасолею у мох, кінець парасолі пробив дірку 

наскрізь. 

– Чи не холодно вам тут зимою, що в стінах світяться дірки? 

– Ні, – каже газда, – ми на зиму затикаємо дірки мохом, і в хаті дуже тепло. 

Хижа всередині темна, непобілена, невесела. Тільки звеселяють хижу біла піч 

із комином та груба, зовсім поставлені так, як у наших селян. 

Обстава цієї хати зовсім українська: коло порога піч та мисник; далі одна лава, 

стіл, полиця, два католицькі німецькі образи на папері. На миснику поливані миски, 

дерев'яні ложки. Діл земляний, нечистий і нерівний. В хижі нечепурно, темно й 

непривітно. Дим виходить через комин у сіни чи в млин на горище» [231, с. 384].  

Як контрастне тло до нестерпних умов життя мешканців Карпатського краю 

постають змальовані у нарисі І. Нечуя-Левицького мальовничі гірські краєвиди, які 

перетворюють документальну оповідь на справжній взірець лірично-пейзажної 

художньої прози. Деталізований, виписаний з найменшими подробицями, 

пейзажний опис річки Дунаєць і вкритих густими ялиновими лісами, готично 

вивершиних гірських вершин Соколиця та Три Корони, завершується емоційно 

схвильованим і подивованим авторським вигуком-враженням: «Здається, бачиш 

пишну декорацію якоїсь мирової дивної сцени, поставлену геніяльним майстром, 

видуману геніяльною фантазією, – декорацію, врівні з котрою людська театральна 

сцена буде тільки мізерною іграшкою» [231, с. 385]. 

  На першу третину ХІХ ст. припадають також спроби поетичної художньої 

рецепції Словаччини та її визначних культурно-історичних діячів. 1837 р. в 

альманасі «Русалка Дністровая» був опублікований вірш М. Шашкевича «Згадка», в 

якому поет «згадує» поему «Дочка Слави» визначного діяча епохи словацького 

національного та культурного відродження Яна Коллара. «Згадка» М. Шашкевича 

побудована як своєрідне тематичне продовження ініційованої Я. Колларом у його 

поемі проблематики. Ідейна та тематична спорідненість обох творів підкреслена у 

М. Шашкевича не тільки посиланням, «згадкою» про поезію свого словацького 

попередника, але й використаними у обох поетів зверненнями до постатей 



133 

 

стародавніх богів, які складали основу словʼянського міфологічного пантеону. Це, 

зокрема, бог сонця – Святовид, покровитель кохання та шлюбу, родинних стосунків 

– Купайло, покровителька закоханих, богиня родючості та врожаю – Лада та ін. 

Згадує М. Шашкевич й такі визначні для етапів становлення словʼянської 

державності імена міфологічних та історичних осіб, як княгиня Лібуша, князь 

Ярослав, легендарні співці словʼянської давнини – Боян і Любомир. Спільним для 

обох поетів є й звернення до знакових для словʼянської історії географічних 

топонімів: міст – Ретра, Аркона, Новгород, Київ, та річок – Лаба, Влтава, Дунай, 

Дніпро. Зрештою, і покладена в основу проблематики патріотична концепція твору  

М. Шашкевича цілком суголосна світогляду Я. Коллара, виявленому у його поемі. 

Відтак і сама поезія М. Шашкевича «Згадка» постає як тематичне продовження 

«Дочки Слави» й усталює започатковану нею жанрову традицію ліричних творів-

маніфестів, змістом яких є декларація духовних та цивілізаційних прагнень 

поборників ідеї словʼянської єдності. Як і Я. Коллар, М. Шашкевич висловлює 

ностальгію за втраченим величним минулим словʼян, якому протиставляє його 

сумне історичне сьогодення: 

Заспіваю, що минуло, 

Передвіцький згану час, – 

Як весело колись було, 

Як то сумно нині в нас! [290, с. 348–349].   

Поетичним маніфестом ідеї словʼянської єдності став і вірш  М. Старицького 

«До словʼян», який вперше був надрукований у часописі «Правда» 1872 р. під 

назвою «Поклик до братів словʼян» під псевдонімом «Гетьманець». Як і його 

попередники – Я. Коллар і М. Шашкевич,  М. Старицький з сумом констатує 

незадовільний стан розвитку сучасного йому слов’янства, але, на відміну від них, 

причини цього вбачає не в історичній та соціальній кривді слов’ян представниками 

інших націй, а у ворожнечі та внутрішніх конфліктах, які історично роз’єднали і 

навіть зробили ворогами різних представників слов’янського світу. Із закликом 

забути взаємні претензії, образи, непорозуміння ліричний герой твору  



134 

 

М. Старицького по черзі звертається до «брата-москаля», «брата-ляха», «чеха», 

«сербина» і, зрешою, до «словака»: 

Спитайте словака – і той не згадає 

Од нас коли-небудь образи: 

Злоби не було в нашім серці й немає –  

Ми хтіли б загоїти врази!  [276, с. 48].   

Висновком з поетичного маніфесту М. Старицького стає заклик до усіх 

представників словʼянського світу: 

До згоди ж, до гурту, до купи, словʼяне,  

Забудьмо старезнії чвари!  

Вгамуймо, братове, розладдя погане:  

Встають-бо на заході хмари!..   [276, с. 49].   

До відображення Словаччини та знакових для її національно-патріотичного 

руху історичних постатей серед інших поетів ХІХ ст. звертався й Тарас Шевченко. 

У поезії «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні…» (1845) 

Т. Шевченко з гірким сарказмом, посилаючись на авторитетні для усіх слов’янських 

націй імена Коллара, Шафарика, Ганки, докоряє своїм землякам, які «пруться у 

славʼянофіли», у тому, що вони не знають власної мови, що «німець» на свій лад і на 

свій розсуд тлумачитиме їм їхню власну історію: 

Німець скаже: «Ви славʼяне». 

«Славʼяне! Славʼяне!» 

Славних прадідів великих 

Правнуки погані! 

І Коллара читаєте 

З усієї сили, 

І Шафарика, і Ганка,  

І в славʼянофіли 

Так і претесь... І всі мови 

Славʼянського люду – 

Всі знаєте. А своєї 
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Дастьбі... Колись будем 

І по-своєму глаголать, 

Як німець покаже 

Та до того й історію 

Нашу нам розкаже, - 

Отойді ми заходимось!...  [303, с. 329-330].   

У присвяченій Шафарику поемі «Єретик» (1845), уславлюючи образ великого 

«будителя» й провозвісника ідей словʼянського братерства, поет пише: 

І засвітив, любомудре, 

Світоч правди, волі... 

І слав’ян сім’ю велику  

Во тьмі і неволі  

/…/ 

Слава тобі, любомудре, Чеху-слав’янине! 

Що не дав ти потонути  

В німецькій пучині  

Нашій правді.  

/…/ 

Слава тобі, Шафарику,  

Вовіки і віки! 

Що звів єси в одно море 

Слав’янськії ріки!  [303, с. 262].   

Возвеличуючи образ визначного «будителя» словʼянської національної 

свідомості, Т. Шевченко висловлює глибоке переконання у тому, що в морі 

«словʼянських рік», яким не завадив розчинитись в «німецькій пучині» Шафарик, 

розів’ється повноводними хвилями, омитими водами братніх словʼянських народів, і 

велика ріка української нації, назавжди позбавлена імперського диктату Московії. 

Першою власне художньою прозовою рецепцією українцями Словаччини  

стала навіяна автобіографічними враженнями від перебування у країні повість 

Ю. Федьковича «Три як рідні брати» (1865). Як відомо, у тодішньому Прешбургу 
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(теперішній Братиславі) український письменник в чині капітана служив у 

австрійському війську. У повісті Ю. Федьковича змальовані поневіряння 

австрійського жовніра, вихідця із зубожілої української селянської родини – Івана 

Шовканюка. Відбуваючи військову повинність у Словаччині, він отримує лист від 

рідного брата Онуфрія, в якому той нарікає на важку хворобу та злиденний стан 

родини і, передчуваючи близьку смерть, просить брата приїхати додому. Іван 

звертається з клопотанням про звільнення від військової служби до капітана 

частини, але той спочатку відмовляє жовнірові, і лише після заступництва людяного 

капрала Бая, отримує дозвіл повернутися додому. Брата живим він вже не застає, а 

невдовзі від постійних недоїдань та злиднів помирає і його мати. Але, зрештою, 

фінал повісті має оптимістичну кінцівку. Попри негаразди та соціальну кривду, яка 

знедолює життя закарпатських українців, в їхніх стосунках залишається місце 

почуттям дружби, взаємовиручки та братерської солідарності. У повісті  

Ю. Федьковича на захист стражденної долі Івана Шовканюка стають спочатку його 

товариш по службі – словак капрал Бай, який єдиний погоджується на ще один рік 

служби в армії за умови надання Іванові відпустки, а згодом жандарм Тоній 

(німець), який рятує хворого Івана, що замерзав у снігових заметах, від неминучої 

смерті [293, с. 186].   

За свідченням Осипа Маковея, «Оповідане «Три як рідні брати» (1865) взяте з 

життя господаря з Дихтинця Миколи Кочергана, з котрим Федькович служив у 

війську, а потому присвятив йому поему «Циганка» (у присвяті поеми прізвище та 

село звучать інакше: «Николаеві Кочеранюкові з Великого села на поклін»). Се 

Кочерганові трапилася така пригода у дорозі із Семигороду додому, як описано в 

оповіданню. Федькович заходив частенько до Кочергана, коли їхав у Вижницю або 

вертав звідтам. Ім’я жандарма Тайбера в оповіданню правдиве; сей Тайбер бував 

1864 р. у Федьковича в Путилові. Друге ім’я – Яків Нестерюк (повинно бути 

Несторюк) – також правдиве; се знакомий Ф-ча з Коломиї, з котрим він і 

переписувався 1865 р.» [293, с. 203].  

Підсумовуючи форми, топоси, тональність і генологічні різновиди зображення 

збірного образу Словака й Словаччини в українській літературі від середньовіччя до 
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кінця ХІХ віку, варто відзначити безконфліктність розвитку, європейську 

приналежність і толерантність обох народів, щиру зацікавленість у спільній 

боротьбі за національне визволення. В українських рецепціях життя та побуту, 

культурних та історичних умов розвитку словацької нації у складі тодішньої австро-

угорської імперії домінує чітко виражена думка щодо необхідності 

взаємопорозуміння та поєднання споріднених націй, пригноблюваних імперським 

диктатом, задля побудови вільної й братньої словʼянської співдружності, 

позбавленої тиску чужоземного соціально-політичного й культурологічного гніту. 
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3.2. Рецепція Словаччини у творчості українських прозаїків ХХ ст. 

Одна з перших прозових художніх згадок про Словаччину в українській 

літературі ХХ ст., щоправда, епізодична, належить Б. Лепкому, який, як і багато 

інших письменників, що перебували в еміграції або на непідконтрольних 

радянському режимові землях, порушував у своїй творчості нагальну для 

тогочасних соціально-політичних реалій проблему «втраченого покоління», 

необхідності психологічної реабілітації комбатантів національно-визвольної 

боротьби, їхнього входження в нові, післявоєнні умови життя.  

У своєму творі «Зірка: Повість з повоєнного життя», написаному 1929 р., 

письменник змальовує образ колишнього сотника Української Галицької Армії 

Петра Пилипця, який десять років провів на війні, згодом поневірявся в таборі для 

інтернованих, звідки втік до Закарпаття, де намагався психологічно пристосуватися 

до майже забутих ним умов мирного життя. Жінка на імʼя Зірка, в яку закоханий 

колишній сотник, епізодично згадує своїх приятельок – словачок, що мешкають у 

Братиславі і, як і вона, займаються виготовленням та продажем національної 

вишивки: «Проваджу молочарню, а по ночах вишиваю. Знаю вишивки гуцульські, 

бучацькі, борщівські, полтавські, – неперебране багатство мотивів і способів. У 

Братиславі маю одну приятельку, і вона мої роботи поміж знайомими продає, навіть 

доволі добре» [185, с. 543].   

Словаччину напередодні початку Другої світової війни змальовує у своїй 

книзі художніх спогадів «З моєї Одіссеї» український письменник, лікар за фахом 

Михайло Качалуба. Повністю чотиритомна «Одіссея»  М. Качалуби побачила світ 

лише у 80-х роках ХХ ст., але матеріал майбутньої книги створювався під впливом 

безпосередніх вражень від побаченого і пережитого, в одночасно спостереженій і 

осмисленій хронологічній площині і послідовності. З кінця 30-х років ХХ ст.  

М. Качалуба працював лікарем у Словаччині. Частина словацьких вражень 

М. Качалуби стосується Братислави, де він викладав в Українській торговій 

академії, але найбільшу увагу автор приділяє провінційному містечку Дольний 

Кубін, в якому він перебував 24 роки на посаді державного окружного лікаря. 
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Рецепція провінційного містечка містить у собі доволі деталізований опис його 

топографії,  історичних памʼяток, мешканців, їхніх взаємостосунків, ставлення 

словаків до чехів і німців тощо. Чи не найбільше при цьому автора вражає 

виключний патріотизм словацької нації. 

Звісно, у своїх спогадах про Дольний Кубін М. Качалуба не міг обійти увагою 

й звʼязок цього невеличкого провінційного містечка з історією словацької 

літератури. У Дольному Кубіні деякий час жив і працював визначний словацький 

поет Павол Орсаг Гвєздослав, тут споруджений памʼятник поетові і розташована 

площа Гвєздослава. Постать визначного словацького поета навіює в уяві автора 

асоціації з великим українським поетом Тарасом Шевченком: «Оце їхній 

найбільший національний поет, пригадую собі. Ось тут у Дольнім Кубіні він жив і 

творив. У своїх творах висловив він життя і нужду свого поневоленого народу. 

Підносив теж голос проти поневолення всіх народів: «Слобода вшеткім света 

народом!» кликав до глухого світа. Але особисто не терпів за свої твори так, як наш 

Тарас Шевченко. Не заборонили йому писати, не заслали його до Орської кріпости... 

Мав любу дружину – душевну підпору свого життя. 

«Добре мі, добре мі, 

міла ма шепце мі, 

як голубка гудє, 

же ма любіть будє»... – писав Гвєздослав. А наш Шевченко тільки в своїх 

мріях тужить, що він від Бога просив: 

«А я так мало, небагато, 

Просив у Бога. 

Тільки хату, 

малу хатиночку в гаю, 

малий садочок біля неї 

і безталанную мою, мою Оксану»  [155, с. 25-26].   

Якщо в першій половині ХХ ст. згадки українців про Словаччину були ще 

поодинокими та епізодичними, то з середини ХХ ст. кількість звернень українських 

прозаїків до словацької тематики помітно зростає. Враження українців від 
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перебування у Словаччині у цей час повʼязані переважно з подіями Другої світової 

війни, драматичні перипетії якої зумовили складну й доволі суперечливу картину 

історичних взаємин обох народів, тимчасово розділених збройним протистоянням 

фашистської Німеччини та Радянського Союзу, боротьбою українців, що 

перебували в лавах УПА, за незалежність своєї держави й збройним спротивом 

значної частини словацьких патріотів фашистській окупації, а також їхнім 

перебуванням у складі радянської армії, разом з якою в запеклих і кровопролитних 

сутичках вони звільняли від ворога свою землю. Полярність ідеологій, належність 

до збройних угрупувань, що протистояли одне одному, скалічені людські долі, 

деформовані війною уявлення про зміст та сенс звичайних людських стосунків, 

відповідно, зумовили й неоднорідний тематичний спектр художнього відображення 

словацько-українських взаємин цього часу в творах українських прозаїків. 

Воєнні враження очевидців і учасників запеклих сутичок частин радянської 

армії з фашистськими військами на території Словаччини знайшли художнє 

відображення у прозових творах О. Гончара,  М. Стельмаха, А. Шияна та 

Л. Первомайського. 

Одним із найбільш авторитетних й, зокрема, глибоко шанованих у самій 

Словаччині, художніх літописців закордонного походу радянської армії вважається 

визначний український прозаїк О. Гончар. Ще до закінчення війни навіяні нею 

трагічні фронтові враження він передав у віршах, які пізніше склали його ліричну 

збірку «Поетичний пунктир походу». Поетичні образи збірки стали для 

письменника, за його власним висловом, тим «конспектом почуттів» [118, с. 657], з 

якого пізніше постане й фронтова проза О. Гончара, зокрема, його прозова трилогія 

«Прапороносці», що містить романи «Альпи» (1946), «Голубий Дунай» (1947), 

«Злата Прага» (1948). У трилогії з романтичним пафосом оспівано завершальний 

етап Другої світової війни, переможний похід радянської армії країнами Європи. У 

центр зображення покладено хронологічно послідовну розповідь про бойове 

просування мінометної роти, яка в складі стрілецького полку пройшла героїчний 

шлях від кордонів Радянського Союзу до столиці Чехії – Праги. Поряд із 

масштабним відтворенням героїчних буднів військового колективу у трилогії 
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О. Гончара змальовані й численні індивідуально неповторні людські характери, 

відображені в постатях командира роти Брянського, лейтенантів Черниша та 

Сагайдачного, медсестри Шури Ясногорської, бійців Хоми Хаєцького, Івана 

Артеменка, співучого телефоніста і улюбленця роти Маковея.  

У загальному спектрі масштабних словацьких вражень, відображених в 

трилогії О. Гончара, можна виділити кілька основних тематичних ліній, на яких 

передусім фокусує увагу свого читача письменник. Головне місце серед них посідає 

змальована у трилогії стрімка динаміка потужного військового наступу радянської 

армії, зафіксована, зокрема, і в художній топографії розповіді – згадкою про міста та 

селища Словаччини, якими просувається мінометна рота лейтенанта Євгена 

Черниша, а також символічним співвіднесенням потужного фронтового маршу 

бійців-визволителів з картиною весняного пробудження природи словацького краю: 

«Наступ набирав щодень навальнішого темпу. Куцих топографічних карт вистачало 

всього на кілька годин руху. Послані з вищих штабів, вони ледве встигали 

наздоганяти наступаючі війська. За дві доби полк з боями пройшов від Грону до 

Нітри і форсував її в містечку Нові Замки. А подяку командування, одержану за 

визволення Нових Замків, бійці вже читали за десятки кілометрів від Нітри, на річці 

Ваг, третій словацькій притоці Дунаю. 

Сухі шляхи закурилися в глиб Словаччини. Шинелі висохли і стали легкими, 

мов пташині крила. 

Може, тому, що полк зустрів наступаючу весну в поході, у бійців складалося 

враження, що саме поняття часу залежить від них, від темпу їхнього наступу. Чим 

навальніше вони йшли вперед, з боями форсуючи холодні скреслі ріки і 

задихаючись в гарячих маршах, тим швидше, здавалось, наступає весна» [117, с. 

326].   

Вдало знайдений письменником символічний образ, що поєднує наступ весни 

і частин радянської армії, яка звільняє Словаччину від ворога, проходить 

лейтмотивом через усю сюжетну тканину заключного роману трилогії «Злата 

Прага». 
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Важливим тематичним ракурсом виступають для письменника й лейтмотивні 

образи, у яких відтворено безпосередні враження радянських бійців від краєвидів 

Словаччини, національної самобутності її мешканців, фонетичного колориту їхньої 

мови. Зокрема, для вихідця з українського Поділля Хоми Хаєцького картина 

весняного пробудження словацького краю нагадує йому рідну Україну, аромат 

весняних запахів її полів: «Гори зостались далеко позаду, сірий камінь змінився 

словацьким рахманним чорноземом. Не провесінь, а вже справжня весна дихала 

навкруги. 

Їдучи в колоні на далекі вогневиці гаснучого заходу, Хаєцький чуйно ловив 

ніздрями знайомі з дитинства запахи весняних, розпарених за день полів. Пахло 

рідним Поділлям, прісними земляними соками, хмільною силою майбутніх урожаїв. 

– Як усе тут Україну нагадує! – збуджено озирався Хома на всі боки. – Може, 

це ми землю вже кругом обміряли та й знову додому повертаємось? Ти чуєш, 

Романе? Чуєш, Маковею?.. 

І земля, і села пішли – знайомі, немов уже бачені колись давно. Співуча, 

зрозуміла словацька мова радісно задзвеніла звідусіль...» [117, с. 341–342].   

Тезу про «співучість» і зрозумілість українцям словацької мови автор 

повторює у романі неодноразово, зокрема, і в сцені зустрічі Хоми Хаєцького з 

групою літніх словаків:  «Усе це були переважно літні, статечні газди в крислатих 

капелюхах та з люльками в зубах. Їм не треба було перекладача, бо словацька мова, 

як відомо, дуже споріднена з співучим подільським Хоминим діалектом» [117, 

с. 349].   

Справжнім поетичним пафосом просякнуті враження співучого телефоніста 

Маковея, щиро здивованого і водночас захопленого красою молодих дівчат-

словачок: «Словачки та мадярочки, Романе! Ех, як висиплють з костьолу та як 

попливуть вулицею – очей не відірвеш!.. Хустки на них яскраві, спідниці короткі та 

круглі, як обручами напнуті... Ідуть тротуаром у червоних чобітках, маленькі 

молитовнички до грудей притискують та з-під хусток на мене тільки зирк-зирк!.. А 

чобітки їхні – дзень-дзень... Їду собі поруч них на коні та розглядаю» [117, с. 327].   
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Із таким же захопленням бійці радянської армії сприймають і красу природних 

краєвидів Словаччини, особливо її садів, що нависають над селами «величезним 

квітучим амфітеатром» [117, с. 343], її черешень, які «до самих вершечків облиті 

цвітом, наповнені сонцем та бджолами» [117, с. 540].   

З рецепцією українцями Словаччини та словаків в «Златій Празі»  О. Гончара 

тісно повʼязане й художнє відтворення емоційно-психологічної атмосфери, в якій 

відбувається зустріч словаків з їхніми українськими визволителями. Прикметною у 

цьому відношенні є сцена зустрічі лейтенанта Сагайди із старенькою словачкою, яка 

сповнена щирої вдячності до «драгих висвободителів»: 

« – Младий пане! 

З грядки через подвірʼя до нього дрібно поспішає старенька згорблена 

словачка. 

– Просім вас, не миніть моєї господи, завітайте хоч на єдну хвильку!.. 

Вона стоїть навпроти Сагайди, маленька, мов куріпка на межі, весь час 

жалібно і невпевнена посміхаючись. 

– Маєтні люди днесь відчинили пивниці, частують драгих висвободителів, – 

губи бабусі скривджено засіпались. – А я, убога словачка, ніц не мам, герман 

повиїдав, повипивав вшецко... Але хце се мі таке приймати гостя, руського вояка, 

посадити його на красному місці. Не погребуйте мнов... Зайдіть-но!..» [117, с. 345].   

Акцентоване письменником прагнення створити в очах словацької спільноти 

позитивний імідж радянського воїна-визволителя є надзвичайно важливою часткою 

проблематики «Златої Праги», як з огляду на її прорадянську ідейну тенденційність, 

так і з огляду на цілком щирий і не нав’язаний диктатом тодішніх ідеологічних 

настанов пафос справжньої любові та шани до братів-словаків, поєднаний з 

фронтовим досвідом безпосереднього очевидця атмосфери, в якій відбувалися 

контакти травмованих війною представників двох братніх націй. Узагальнену 

оцінку емоційно-психологічного настрою, з яким зустрічали радянську армію 

мешканці визволених від фашистської окупації словацьких територій, письменник 

вкладає в програмний, з ідейно-тематичного погляду, монолог лейтенанта Євгена 

Черниша: «А перескочиш ти Мораву, вирвешся на широкий тактичний простір, 
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прийдеш першим туди, де тебе люди роками ждуть. Тебе там ще ні разу і в вічі не 

бачили, а вже думають про тебе давно. Ти вже їм потрібний, ти вже у них свій. 

Знаєш, як тебе там зустрінуть? Бачив, як нас зустрічала Словаччина? З дзвонами, 

квітами, з відкритою душею! Ти для них будеш і найближчим, і найдорожчим, і 

найріднішим. Перші подяки – тобі, перші привіти – тобі, перша любов народів – 

тобі. Бо ти найпередовіший з передових, ти – визволитель!..» [117, с. 370].   

Продовженням словацької тематики в прозі О. Гончара стало оповідання 

«Модри Камень» (1946). Модри Камень – назва невеличкого словацького містечка, в 

якому відбуваються події однойменного оповідання. Пораненого під час виконання 

військової операції радянського розвідника переховує й рятує від смерті словацька 

дівчина Тереза. Між молодими людьми спалахнуло палке кохання, яке, втім, мало 

трагічні наслідки. Дізнавшись, що Тереза переховує радянського воїна, місцеві 

поліцаї вбивають її, а розвідник, якому вдалося врятуватися, повернувся до містечка 

після його звільнення від фашистських окупантів. Він продовжує кохати Терезу. 

Образ дівчини, яка була його першим коханням, живе у його памʼяті і в його мріях, і 

він продовжує говорити із нею, як із живою. Показовою, в сенсі справжнього, а не 

офіційно декларованого радянською ідеологією ставлення до «братніх» 

словʼянських народів, є й історія публікації цього твору, яку в статті 

«Письменницькі роздуми (як писалися «Прапороносці»)» сам О. Гончар 

прокоментував так: «І ось минули роки, і я сам уже став ніби письменником (таким 

міг вважати себе після прийнятих у Києві «Модри Каменя» та «Альп»). Улітку, коли 

я вже скінчив університет, захистив дипломну роботу про новели Василя Стефаника 

і захоплено працював над «Голубим Дунаєм», наді мною несподівано гримнула 

гроза. Удар було нанесено з того боку, звідки я менш за все чекав. Оповідання 

«Модри Камень» було надруковане, і оскільки в ньому йшлося про почуття кохання, 

що спалахнуло у радянського солдата до дівчини-словачки (тобто іноземки!), то 

авторові оповідання одна з республіканських газет одразу ж висунула тяжке 

політичне звинувачення. Підхопивши це абсурдне звинувачення, автора почали 

проробляти на всіх зборах – університетських і міських. Постало питання про 

звільнення з університету (на той час мене було зараховано асистентом кафедри 
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української літератури). Найбільш засмутило те, що, незважаючи на очевидну 

брехливість, абсурдність звинувачення, незважаючи на грубо спотворене 

тлумачення оповідання, від автора одвернулися навіть деякі вчорашні друзі. 

Зрештою, це було не новим у тогочасній обстановці, в атмосфері всезагальної 

підозріливості. Усе це дуже гнітило. Було важче, ніж під кулями» [118, с. 664].  

Теза щодо політичної «неблагонадійності» автора «Модри Каменя», як, 

частково, і «Прапороносців», озвучена ідеологами радянської культури, як це не 

парадоксально, зрештою не була такою вже й небезпідставною. Цікаві аргументи 

щодо прихованої або навіть й підсвідомої європейськості, завуальованого 

протиставлення культурно-історичним реаліям радянської дійсності надбань та 

переваг західного світу наводить у розвідці «Представлення Європи у повоєнній 

прозі Олеся Гончара (1946-1948 роки)» сучасна дослідниця прози письменника 

Т. Дзядевич. «Проблема європейського дискурсу, – наголошує дослідниця, – 

ґрунтується на аналізі бінарної опозиції «свого» та «іншого» в усіх різноманітних 

вимірах цього протиставлення. /…/ Проте цікаво поставити питання у зворотному 

напрямі, а саме:  «Європа як  «свій». /…/ Це суттєво саме для осмислення 

української ситуації, оскільки свідоме дистанціювання від «Європи» українських 

радянських письменників (що є цілком зрозумілим в умовах радянського режиму) 

часом демонструє підсвідому приналежність до європейського дискурсу, 

закоріненість у європейській традиції» [131, с. 9]. Риси певної ідейної причетності 

воєнної прози О. Гончара до до усталених в європейській словесності традицій 

Т. Дзядевич вбачає як в загальних маніпулятивних стратегіях радянської ідеології, 

яка (хоча й, звісно, на свій лад) цілком успішно асимілювала християнську 

місіоністичну риторику (звільнення Європи від фашизму, уподібнене середньовічній 

лицарській місії визволення Гроба Господнього, казуїстично трансформованого, у 

відповідності з радянськими постулатами, в ідеї марсизму-ленінізму), так і у 

внутрішній європейській свідомості самого письменника. Трилогія «Прапороносці», 

дійсно, вже самою композиційною структурою разюче нагадує сюжети традиційних 

лицарських травелогів з усім комплексом належних цьому жанрові мотивів – чітка 

географічна прописаність сюжетного руху героїв, підкреслене наголошення їхньої 
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гідності, честі та благородної лицарської місії – звільнення від ворога спільних 

європейських теренів, кохання, поетизація вірності у любовних та дружніх 

стосунках тощо. Структура романтизованого воєнного травелогу О. Гончара, дійсно, 

загалом підпорядкована чіткій ідейній тенденції – апологетизації комуністичної 

ідеології, моральний кодекс якої, власне, не суперечив ані суті основних 

християнських заповідей (принаймні, у його офіційно декларованій частині), ані 

світоглядним настановам самого письменника. З іншого боку, чимало акцентованих 

у сюжетній семантиці прози О. Гончара ідейно-тематичних імагологічних аспектів 

свідчать на користь не лише її прорадянсько романтизованої, але й діаметрально 

іншої – проєвропейської світоглядної орієнтації, нечітко або завуальовано 

декларованої автором. Європейськість свідомості О. Гончара насамперед виявляє 

себе у тому, що у його воєнній прозі чітко задекларовано популярний у ХІХ ст. 

романтичний мотив словʼянського братерства. Більш того, як зауважує Т. Дзядевич, 

й хоча у романах О. Гончара «протиставлення на рівні Схід – Захід, безперечно, 

присутнє, проте обидві категорії є рівнозначними, він не дає їм оцінкової 

характеристики. Цікавою, як на текст радянської літератури, є певна 

«децентралізація» простору. Центр у тексті є рухомим. Інколи це – Москва і все, що 

з нею повʼязане, виходячи з тогочасної історично-політичної ситуації, але набагато 

частіше цетром є Україна, що робить текст «Прапороносців» цікавим із перспективи 

постколоніального аналізу». [131, с. 11]. Таку ж роль, на думку дослідниці, 

відіграють у романній трилогії О. Гончара й конкретні географічні ландшафти: 

«автор надзвичайно детально прописує маршрут, яким рухалася армія, і ніби дає 

змогу читачеві пережити разом цю мандрівку Європою» [131, с. 11]. Знаходить своє 

відображення у текстах О. Гончара і європейська ментальність, укорінена як у 

звʼязках з європейськими літературними традиціями, так і християнськими 

духовними цінностями, зокрема, декларованими і не надто приховуваною 

релігійністю самого О. Гончара, і неодноразово засвідченою у змалюванні 

психологічних типів його героїв, і навіть у стильових особливостях пейзажних 

описів: «В описі пейзажу практично завжди присутні церкви, костели, письменник 

звертає увагу на християнські календарні свята. Це не лише світ, який автор 
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спостерігає на чужій, не своїй території. Це так само атмосфера, в якій живуть 

персонажі його творів» [131, с. 11]. Власне, подібна подвійність і неоднозначність 

світоглядних оцінок та моральних й духовних пріоритетів притаманна не лише 

воєнній, але й пізнішій прозі О. Гончара, яка, за справедливим висновком 

Т. Дзядевич, «засвідчує інтенсивну рефлективність із приводу образу Європи у 

суспільній свідомості повоєнного періоду. Мапа Європи вкотре була переділена, і 

нова суспільно-історична ситуація потребувала своєї ідеології. Гончар створив 

текст, який з одного боку, закорінений у європейську естетичну традицію, а з 

другого, – міг успішно використовуватися радянським ідеологічним апаратом для 

пропаганди нового політичного режиму» [131, с. 13].  

Один із трагічних епізодів звільнення Словаччини від фашистських окупантів 

згадано й у романі М. Стельмаха «Правда і кривда» (1961). Іван Дибенко, син 

одного з головних героїв твору – старого Євмена Дибенка – «У Високих Татрах 

закрив дота грудьми. Клубок куль пройшов крізь саме серце і розколов його.  Слова-

ки поховали воїна, а пісня про нього живе в Словакії і в нас. Марко поглянув на 

прочинені двері, наче звідти мала долинути пісня. І вона справді долинула. Згори 

обізвалися приглушені дівочі голоси. Вони вже прохали не людей, а грому, щоб той 

не трусив землею, бо в ній відпочиває їхній кароокий Іванко, і грім не чіпав землі, а 

нахиляв до неї хмару, і вона плакала над словацькими горами, куди залетів із 

братами Дибенко Іван» [277, с. 43].   

Ліризовану оповідь про трагічну загибель сина в романі доповнено й емоційно 

підсилено болісними згадками його батька, старого Євмена Дибенка, який уявляє 

сина «то синьоокою дитиною, то струнким і гожим юнаком, то нахмуреним 

сірооким воїном» [277, с. 217].  М. Стельмах вводить до тексту твору й уявний 

діалог батька й сина, в якому згорьований старий Євмен запитує у сина, про що він 

думав в момент, коли відважився на свій героїчний й відчайдушний смертельний 

вчинок. В образній уяві батька лунає остання звістка від загиблого сина: «І старому 

ввижається і вчувається, як роздаються стіни землянки, як до нього через гори і доли 

з далекої Словаччини долітає тиха відповідь сина: «Я думав, тату, про своє вірне 

товариство, що було зі мною, і про те, що тільки ми, прості, голодні, змучені, дуже 
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гнівні і дуже добрі Івани, зможемо відтягти, одірвати смерть од людей, не чекаючи 

собі за це ні викупів, ні грошви, ні земель, ні маєтків, ні чинів, ні заслуг. І думав, 

тату, про свою рідну землю, за якою дуже скучив і дрібочок якої носив у своєму 

медальйоні смерті, щоб, коли уб’ють, цю землю залишили зі мною» [277, с. 217].   

Ще одним безпосереднім очевидцем й учасником збройних протистоянь 

радянської й фашистської армій на території Словаччини був український 

письменник А. Шиян. У роки Другої світової війни письменник перебував у складі 

партизанського зʼєднання під командуванням  О. Сабурова. В цей період ним був 

написаний цикл репортажів «Партизанський край!» (опубл. 1946 р.), в яких мова 

йшла про спільну діяльність військових 101-го словацького полку, що перебував у 

складі німецької окупаційної армії, й радянських партизанів, наслідком якої став 

перехід словаків на бік «ворога» й створення партизанського загону. Його очолив 

один із словацьких офіцерів – Ян Налепка. В присвяті до циклу своїх партизанських 

репортажів А. Шиян зазначає: «Лежать під шатами зелених лісів партизани. Журно 

шумить над ними чи стара сосна, чи могутній дуб, чи білокора береза. Приходять до 

могили дівчата, матері, кладуть вінки й букети квітів, зрошують барвистий цвіт 

пекучою сльозою. Весною над цими могилами співають соловʼї, туркотять горлиці, 

проносяться шумливі грози... Про них, безстрашних і хоробрих партизанів, написана 

ця книга.  В ній немає вигадки. Тут показано сувору правду, яку чув я від воїнів у 

походах і в часи перепочинку біля вечірніх кострів. Там же слухав і розповіді 

чехословацьких солдатів, що перейшли на бік партизанів і разом з ними громили 

німецьких загарбників. 

Хай же ця книга буде світлою памʼяткою про тих, хто не дожив до щасливого 

Дня Перемоги, хто своє дороге життя віддав за рідну країну, за рідний народ, хто 

власною кров'ю скріпив дружбу народів, виборюючи для них щасливе і прекрасне 

майбутнє, і хай буде вона доброю згадкою про тих партизанів, що воювали у 

Вітчизняну війну й лишилися живими...» [309, с. 441].   

Одним з кращих в циклі є репортаж «Через лінію фронту», в якому створено 

поетичний образ народної пісні, яку співають словаки-партизани: «Осторонь на 

горбі було викопано землянку. Біля неї сиділи словацькі солдати, які нещодавно 
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перейшли на бік партизанів, і співали. Я підійшов до них послухати незнайомий 

мені мотив. У народній пісні розповідалось про вояка, що його силоміць погнали на 

фронт, про матір словачку, про її журбу пекучу і сум, що його нічим не розвіяти, 

нічим не вгамувати. 

Чекає мати рідного соколика. То підійде до ліжка, на якому він спав, то сяде 

зажурена край віконця і довго-довго дивиться на дорогу, по якій ведуть коня 

бойового, а сина вже нема. Сина забито на війні. 

Велике горе у матері словачки. Погасне радість її навіки, як згасає догоряюча 

свіча. І день буде – як ніч. І очі її не глянуть на сонце, і люди не побачать на обличчі 

в неї доброї посмішки. Горе, як зілля отруйне, вкоротить їй віку» [309, с. 449].   

Один із словаків, який також виконує цю пісню, – танкіст Мартин Корбель. 

Народна пісня нагадує бійцю його власну долю. В рідному словацькому краї він 

залишив матір і сестер. Сумуючи за ними, за рідним краєм, він не знає, чи ще зможе 

колись їх знову побачити: «Не раз уночі, коли тихий місяць зазирав у курені, коли 

ясні зірки горіли в небі, Мартин не спав. Він дивився на їхнє мерехтіння, і здавалось 

тоді йому, що й зірки яскравіше горять в рідній стороні, і краще світить місяць, і 

милішої немає землі на світі від землі словацької. Він любить її ніжно й сильно, 

зберігає про неї пам’ять, вірить: надійде щасливий день – і Мартин Корбель, 

словацький вояк, буде йти по рідній землі, визволяючи її від ненависного фашиста, 

чесно гляне в очі землякам, з гордістю скаже: «Я воював у партизанському загоні. 

Захищаючи Україну, я захищав від ворога свій край» [309, с. 449-450].   

Словацька народна пісня продовжує лунати і її щемливий трагічно-ліричний 

пафос переповнює душу українців, які підхоплюють братній і для їхньої історичний 

долі ліричний мотив:  «А там он групою стоять словацькі солдати. Вони теж співа-

ють, їх оточили партизани, слухають, переймають мотив, починають підспівувати: 

...Словенські вояци до бон рукую, 

Не єдна мамічка серце зармцує, 

Не єдна мамічка ручкі заламує, 

Шкода тя, синочку, на тей войнє буде...» [309, с. 452].   
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Центральним у партизанському циклі А. Шияна є репортаж «Ян Налепка», 

присвячений постаті легендарного словацького офіцера, командира словацько-

українського партизанського загону. У репортажі зі слів самого героя ми дізнаємось 

про його складну й героїчну військову біографію. Налепка народився у словацькому 

селі Сміжани, району Спишска Нова Вес. Після закінчення вчительської академії 

деякий час вчителював, а потім вступив на військову службу. Командуючи двома 

ротами, воював із мадярами, за що був нагороджений орденами «За геройство» 

другого і третього ступенів. Після окупації фашистами Словаччини змушений був 

вступити до німецького війська, але зробив це виключно з метою втечі до Росії. В 

перші кілька років війни йому це ніяк не вдавалося і лише в березні 1942 року разом 

з іншими словацькими офіцерами та солдатами із складу 101 словацького полку, 

який охороняв залізницю Пінськ – Гомель, він перейшов на бік радянських 

партизанів. В репортажі, присвяченому Яну Налепці,  А. Шиян цитує його слова: 

«Ми знали силу Червоної Армії, і наші симпатії до неї були величезні, бо ми 

розуміли: вона і ми – єдиний слов’янський народ» [309, с. 614].   

На жаль, Ян Налепка не дожив до звільнення Словаччини від фашистських 

окупантів й загинув у боях за братню йому українську землю. 

Епізод, пов’язаний з демобілізацією радянських воїнів після остаточного 

розгрому фашистських військ, також дотично змальовано в оповіданні  

Л. Первомайського «Перевал Браніско». Звістка про майбутню демобілізацію з лав 

радянської армії застає головного героя твору у звільненій від фашистів Братиславі. 

Якщо в прозі О. Гончара, М. Стельмаха, А. Шияна й Л. Первомайського 

відображено прорадянський тематичний ракурс художньої рецепції Словаччини 

періоду Другої світової війни, то в прозових творах І. Качуровського, Р. Колісника, 

В. Кожелянка представлена альтернативна ідеологічна оцінка трагічних подій 

військового лихоліття, що поєднали історичну долю словаків і українців. 

В образі головного героя повісті І. Качуровського «Залізний куркуль» 

(написаної 1946 р.) Пантелеймона Шаблія змальовано трагедію українського 

селянина, «розкуркуленого» радянською владою, і який повернувся до рідного села, 

окупованого німцями, сподіваючись розпочати нове життя. В німецьких окупантах 
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Шаблій вбачає порятунок від жахів радянської влади, але натомість стає свідком 

загибелі усієї своєї родини. У свідомості головного героя, розчарованого його 

колишніми невиправданими ілюзіями, новий німецький порядок постає у гостро-

іронічному й навіть сатиричному висвітленні. В повісті змальований епізод пиятики 

місцевих поліцаїв, в строкатій інтернаціональній компанії яких – «струнка дівчина 

років двадцяти, в сірій уніформі офіцера люфтваффе», «підпухлий від горілки тип, 

що в нього і обличчя і шия, яка випирає з-за розстебнутого коміра енкаведистської 

гімнастерки, і руки з короткими товстими пальцями – все червоне…» [156, с. 15], 

монгол, росіяни і українці – є й словацький вояк, мову якого оповідач двічі 

характеризує, як «співучу»: 

« – Пий, камрад! – звертається той, що говорив по-українськи, до мовчазного 

вояка в мадярській уніформі. – Трінкен шнапс, ферштен? 

– Дєкуєм пекно! – співуче відповідає вояк. 

– Хто це у вас? – зацікавився Цвіркун. 

– Хто його розбере, не то словак з Мадярщини, не то мадяр із Словаччини. 

– Ми сме словаці, – знову співуче говорить вояк. 

– Бач, розуміє, – здивовано зауважує Цвіркун. 

– Все розуміє, – стверджує його співрозмовник і звертається до словака: – 

Руску понімаш?» [156, с. 16].   

Іронічну стилізацію мовленнєвого колориту інтернаціональної пиятики автор 

поглиблює й у наступному епізоді сцени: 

« – Оце значицця, – хоче продовжувати Цвіркун, але в пʼяному галасі йому 

самому трудно себе почути. 

Тип з червоним обличчям, жестикулюючи, знову розводить ту саму історію: 

«Випіл он, понімаєш, літряґу дєнатуру без закусу...» Ті про щось сперечаються, той 

тягне «Катюшу», навіть словак осмілів і почав своєї: 

– На стрніску, на мотузку  

Жена мужа пасла...» [156, с. 17].   

У підкресленому іронічному ракурсі змальовано словацьких вояків, що 

входили до складу німецької окупаційної армії, і в романі сучасного українського 
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прозаїка В. Кожелянка «Дефіляда в Москві» (2001). У сюжетну основу твору 

покладена альтернативно-фантастична версія імовірного фіналу Другої світової 

війни. Переможцем у війні стала гітлерівська Німеччина, яка створила незалежну 

Україну й призначила її президентом Степана Бандеру. У знаменний для росіян день 

(7 листопада 1941 р.) німці готують у Москві дефіляду з нагоди своєї перемоги – 

святковий парад власних військ і їхніх союзників. «Союзні» відносини військ автор 

змальовує в момент, коли початок параду затримується й «братні» вояки починають 

замерзати: «Коли пішла друга година цього дефілядства, почались непомітні порухи 

по «квадратах»: італійці почали переступати з ноги на ногу; румуни, закинувши 

свою «переможну румунську зброю» (англійські гвинтівки часів Першої світової 

війни) за спини, хухали в кулаки; іспанці з «голубого корпусу», одурілі від холоду, 

почали робити якісь фізичні вправи і геть порушили шикування; мадяри, яким дощ 

змив помаду з вусів, що геть звисли, і вони замість бравих гусарів стали схожими на 

піхотних окопних словаків, яких терпіти не могли; словаки, що стояли поряд, 

мадярів ненавиділи ще більше, ніж німців, тому відмовились від гарячого вина, яке 

мадяри підігрівали на невеликому вогнищі, розкладеному всередині парадного 

квадрата, а пили свою сливовицю; українці вхитрялись кожен ковток горілки з 

перцем заїдати канапками з часником і салом; фінни пили не криючись, і дехто з них 

вже був таким п’яним, ніби він був фінном не на дефіляді в Москві, а фіном на 

екскурсії в Петербурзі; хорвати влаштували між собою легеньку бійку; лише 

японський батальйон стояв непорушно, як намальований» [165, с. 140–141].  Як і в 

«Залізному куркулі» І. Качуровського, у романі В. Кожелянка з іронією змальовано 

строкатий інтернаціональний склад німецьких союзників, які, попри деклароване 

їхніми очільниками військове братерство, насправді або ігнорують (у кращому 

випадку), або й люто ненавидять одне одного. 

Р. Колісник, автор написаного в 80-х роках ХХ ст. роману «Еріка», під час 

Другої світової війни служив на боці німців в українській дивізії «Галичина», був 

безпосереднім свідком «бродівського розгрому» дивізії радянськими військами. 

Його враження від перебування у Словаччині повʼязані з бойовою групою 

Вільднера, у складі якої він прибув до країни з метою придушення повстання проти 



153 

 

німців, яке спалахнуло в Банській Бистриці. Герой твору спостерігає Словаччину 

періоду Другої світової війни, але ще до приходу до неї радянських військ. Попри 

військове завдання, з яким українці з дивізії «Галичина» прибули до країни, і 

Словаччина, і її мешканці йому імпонують. Як і інші українці, він наголошує на 

близькості української та словацької мов, співчуває стражданням словаків, які 

потерпають від каральних акцій німецьких підрозділів СС, водночас намагається й 

спростувати ілюзорні і наївні очікування словаків на те, що прихід «рудої армади» 

покращить їхнє життя: «Словаччина – це інший світ, ще не торкнутий війною. У 

вітринах крамниць повно товару – приходь і купуй без карток, щоб тільки словацькі 

корони були, а не так, як було в нас одразу після вибуху війни: гроші є і крамниці є, 

а товару – нема. Словаки – гарні люди. Як тільки ми зупинилися й почали 

вивантажуватися, вони підходять до нас, розпитують, і дівчата визирають з вікон. 

Навіть мову розуміємо краще, ніж польську чи російську. 

– Хто ви? Вирусы? 

– Ми українці. 

– Ах, українці? Хто українці? Слов’яни? 

– Слов’яни, слов’яни, але ми – українці, як ви – словаки. 

 – Ну так, українці – брати-слов’яни, але ми чекаємо на руду армаду – русів. 

Ми мали своє військо, ми не хочемо німців, які тут насунули, мов сарана, як 

вибухнуло повстання в Банській Бистриці. Ще й на нас німці наслали свою 

есесівську карну бригаду, яка що ступить, то влупить. Щоб скоріше прийшла руда 

армада. 

Коли хлопці врешті зрозуміли, що то значить руда армада і руси. Говорять: 

«Та ті словаки, то комуністи». – «А де ти таких файних комуністів зустрічав?» – 

питаються інші. «Без водки не розбереш!» 

– Відхочеться вам тих русів і рудої армади, і справжніх наших комуністів, 

коли вони до вас прийдуть, – стараються переконувати словаків. А словаки 

споглядають на нас, помахуючи головами» [167, с. 137].   
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Непрості взаємостосунки українців і словаків періоду Другої світової війни 

знайшли своє відображення й у творах українських прозаїків, які боролися з 

тоталітарними режимами сталінської Росії й гітлерівської Німеччини в лавах УПА. 

Рецепція Словаччини тих часів міститься у прозових спогадах Зиновія Книша 

«Бʼє дванадцята». Як і у Р. Колісника, у спогадах З. Книша Словаччина залишає в 

цілому позитивне враження, яке, втім, дещо псує висновок автора про цілковиту 

економічну і політичну залежність буцімто незалежної молодої держави, а також 

прогнозовані перспективи ймовірних подальших стосунків німців і словаків: «Німці 

підмінували й розсадили чехословацьку республіку. На її руїнах постала одна тільки 

самостійна держава – словацька. Вона цілком залежна політично й економічно від 

Німеччини, але в щоденному житті країни та залежність не дуже помічається. 

Словаки мають можність закріплювати свою молоду державність і ставити міцніші 

підвалини свого національно-культурного розвитку. Більшість її експорту мусить 

іти до Німеччини не тільки тому, що ця остання його потребує для своїх воєнних 

потреб, але просто й тому, що нема куди експортувати. Відношення між німецькою 

маркою і словацькою короною, як 1:10, руйнує словацьку економію. Від часу 

приступлення Італії до війни словаки рятуються збільшуючи свій експорт до Італії 

коштом німецького, мають добрий торговельний договір з Італією і добре 

виправдання, що Італія теж союзниця в війні. 

Багато виглядів на вічність ця словацька оаза не має. Десь на дні душі 

притаєна думка, що як тільки німці впораються з війною на Заході, наступить ревізія 

теперішнього стану й теперішньої їхньої політики в центрально-східній Европі і 

Словаччина впаде одною з перших її жертв. Звичайно, це тільки передчуття, що 

його наразі нічим іншим не можна виправдати, як тільки погордою німців до 

слов’ян і тенденцією створити собі «життєвий простір» їхнім коштом» [160, с. 33].   

Із сумом З. Книш також констатує й те, що «пульс українського життя в 

Словаччині слабенький» [160, с. 212].  Місцеві українці, за словами автора, ведуть 

безкінечні, проте малорезультативні перемовини із словацьким урядом щодо 

статусу української автономії у Пряшеві й все це виглядає чимось надто далеким від 
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реального стану справ «в обличчі грядучого катаклізму на сході і величезних 

можливостей там для України» [160, с. 211].   

Ще до закінчення Другої світової війни й у післявоєнний період збройні сили 

УПА неодноразово вдавалися до військових рейдів на окуповану спочатку німцями, 

а потім радянськими військами Словаччину. Про один із таких походів, який 

відбувся у вересні 1944 р., його безпосередній учасник – Є. Добровольський 

розповідає у своїй публіцистичній книзі «Моя Рутенія» (опубл. 2009 р.). Тематику 

власне словацьких вражень книги визначають, подібно до «Златої Праги»  

О. Гончара, розповіді про надзвичайно динамічний темп просування збройного 

загону УПА селами та гірською місцевістю Словаччини, про зустрічі бійців загону 

із простими словаками, про військові сутички з німцями та чеськими загонами 

безпеки, про наближення радянської армії, її повітряні рейди з метою розвідки 

дислокації збройних формувань УПА в Карпатах. 

Після звільнення територій Словаччини від фашистських окупантів в 

українській літературі поступово відроджується й давня традиція художньої 

рецепції географічних сусідів у формі подорожніх нотаток. Вже у серпні 1945 р. в 

газеті «Известия», а у вересні того ж року – у словацькій «Правді» був 

опублікований російськомовний нарис М. Рильського «Братислава», в якому він 

відтворив свої враження від перебування разом з іншими членами радянської 

делегації Всесловʼянського комітету в столиці Словаччини. Радянська делегація  

прибула до Братислави на традиційне свято памʼяті визначних словʼянських 

просвітителів Кирила та Мефодія, який відбувався в містечку Девін, неподалік від 

Братислави. Із захопленням описує М. Рильський піднесену атмосферу, у якій 

відбувалося його спілкування із словаками. У Девіні його насамперед вражає 

масштаб влаштованого словаками свята й щира доброзичливість та гостинний 

прийом, влаштований радянським гостям місцевими мешканцями. Його увагу 

привертають словацькі народні танці й національні костюми, неповторні і своєрідні 

й водночас схожі на українські. М. Рильський описує свої зустрічі з простими 

людьми, колишніми партизанами, політичним та культурними діячами, з прикрістю 

спостерігає картину поруйнованої війною країни, яка тільки починає поступово 
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відновлюватись з руїн. Як зазначає письменник, особливо цікавою для нього була 

зустріч із словацькими письменниками. На жаль, констатує М. Рильський, українці 

ще мало знають про словацьку літературу, зокрема, й словʼянську літературу 

загалом, й висловлює оптимістичне переконання, що в майбутньому спільними 

зусиллями ця прогалина буде заповнена. 

Зовсім іншу картину – відновленої і відбудованої Словаччини занотовує у 

своїх щоденникових записах П. Тичина, який через десять років після М. Рильського 

відвідує свято Кирила та Мефодія поблизу Братислави. Лаконічний і стрімкий стиль 

дорожніх нотаток П. Тичини із загального масиву вражень вихоплює найголовніші і 

найсуттєвіші деталі: «На катері по Дунаю. Кремль старий угорі. Дикі качки з лівого 

боку. Дали снідати й коньяку. Ліворуч уже Австрія. Цілу історію воєн тут, по 

Дунаю, можна згадати.  /…/ Тут були Кирил і Мефодій. До кріпості Девіна 

допливли. /…/ Девіну приблизно вже 900 років!.. /…/ Проїжджаємо села, які нічим 

не відрізняються від міста. Квіти під хатами-будинками. /…/ Знову кукурудза. І – 

чудесно! – жодної людини, яка б нас хмуро зустріла! Навпаки – тільки радісно... 

Нам хваляться (ті, що нас супроводять): а ви погляньте – це ж усе нові будиночки 

стоять! А не було тут...» [285, с. 195–196].   

Кардинально іншою тематично-емоційною тональністю позначені подорожні 

нотатки представників сучасної української прози постмодернізму – 

Ю. Андруховича і Т. Прохаська.  

Як стверджує один із провідних українських дослідників у галузі порівняльної 

імагології Д. Наливайко, «для кожного народу завжди становить неабиякий інтерес, 

як його життя й історія сприймаються іншими народами, оцінюються й трактуються 

ними. Особливо загострюється цей інтерес у переломні періоди життя того чи 

іншого народу, в періоди активізації процесів його самоусвідомлення і 

самоствердження» [225, c. 5]. Таким надзвичайно важливим і навіть вирішальним 

періодом самоусвідомлення і самоствердження для українців стали 90-ті роки 

минулого століття, час здобуття державності й незалежності, болючих пошуків 

власної ментальної і національної ідентичності у новому культурно-історичному 

просторі, що поєднав спрямованість наших співвітчизників на загальноєвропейські 
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світоглядні і моральні цінності та пріоритети й, одночасно, рудименти свідомості, 

заангажованої інерцією старого колоніального мислення. В межах постмодерної 

мистецької доби цього часу в Україні чітко окреслюється пласт так званої 

постколоніальної літератури, як широкого спектру «різностильових явищ, які 

привернули увагу публіки й критики новим трактуванням філософських, 

політичних, етичних засад сучасної цивілізації крізь призму історичного досвіду тих 

етнокультур, які досі були відсунуті на периферію як підпорядковані, маргінальні, 

дискриміновані» [77, с. 322]. В. Будний та М. Ільницький зазначають і «самобутній 

психологізм» цієї літератури: «постколоніальні письменники витончено й 

ненав'язливо зображують непомітні для чужого ока, але болючі внутрішні драми 

своїх героїв, душі яких стали полем зіткнення відмінних культурних орієнтацій і 

зазнали травм, спричинених комплексом національної неповноцінності, почуттям 

провини перед рідною землею, ностальгією, ненавистю до колонізатора тощо» [77, 

с. 323]. Саме така світоглядно-емоційна тональність відрізняє постмодерні, з 

присмаком іронічного рефлексивного постколоніалізму, подорожні нотатки 

Ю. Андруховича і Т. Прохаська. 

Оповідач їхніх творів – герой-мандрівник епохи «веселих девʼяностих» з 

притаманними для нього рефлексіями іронічного інтелігента, який намагається 

морально і психологічно дистанціюватися від величезної сірої маси заробітчан і 

човників, що заполонили залізничні та автобусні станції сусідніх з Україною країн 

Європи й нескінченною веревицею снують між ними у пошуках кращого життя. 

Іронічна рецепція заробітчанських закордонних мандрівок українців, зневажливе 

ставлення до них з боку місцевих мешканців в подорожніх нотатках оповідачів 

творів Ю. Андруховича і Т. Прохаська поєднана з такою ж гірко-іронічною спробою 

морально-психологічної самоідентифікації, прагненням усвідомити сенс власного 

буття в позбавленому осмисленого сенсу бутті своєї нації. 

У подорожніх нотатках «Таємниця. Замість роману» (2007) відображені 

враження Ю. Андруховича від подорожей різними містами Європи. У чесько-

словацькому нічному потязі він спостерігає робітників-словаків, які вранці виходять 

із вагонів, похитуючись від кількості випитого упродовж ночі пива. У потязі до 
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словацького Кисаку мандівник бачить закарпатських заробітчан, які  протягом усієї 

поїздки нещадно пиячать і палять смердючі цигарки. Пекельне враження в уяві 

мандрівника залишає по собі автостанція в словацьких Міхаловцях:  «Уяви собі ту 

автостанцію – кошмарний котел, долину сліз і скреготу зубовного, переповнену 

всяким заробітчанським людом, усі з незліченними торбами, чоловіки й жінки з 

безумовно закарпатськими кінцевими станціями призначення, громадяни країни 

Україна, сто разів обдурені й обкрадені, але цього, виявляється, все ще недостатньо. 

Виявляється, їх усе ще можна було обдурювати й обкрадати, після всіх на світі панів 

роботодавців, рекетирів і поліцаїв існували ще місцеві ґанґста – кілька десятків 

циганських пацанів у віці від 15 до 18 років, які виникали то тут, то там, зчиняли 

цілком незле організовану метушню, штовхалися, погрожували, відволікали увагу, 

вдиралися до кишень, пороли ножами торби і одяг, відтягували вбік на розправу 

самотніх роззяв, хоч насправді роззяв як таких уже не лишалося – всі роззяви, сто 

разів обдурені й обкрадені, вже сто разів навчились, як не бути роззявами – і все 

ж…» [57, с. 183].   

Зрештою, справжньою мукою для мандрівника-оповідача стає наступний у 

його маршруті переїзд до Пряшева: «До Пряшева ми долізли аж перед полуднем і 

там проваландали, фактично не розмовляючи, ще кілька годин в очікуванні 

першого-ліпшого автобуса на Ужгород. Це була максимально розтягнута в часі 

подорож: усюди, на кожній наступній станції, доводилося терпляче вичікувати її 

продовження, жоден диспетчер не подбав про наші зручності, все це могло тривати 

й тижнями – так ніби насправді ми пересувалися без жодної мети, заради самого 

тільки примарного багатоетапного задоволення від зміни вокзалів і станцій» [57, 

с. 180]. 

Іронічний тон супроводжує й опис перебування у Братиславі Стаха 

Перфецького, персонажа твору Ю. Андруховича «Перверзія» (2002): «У другій 

половині жовтня Стах Перфецький, оновлений та прояснений, виринає (він же Сом 

Рахманський) з дунайських вод на береги Братислави, де без успіху намагається 

виступити з публічною лекцією «Словаки як етнічна гілка українського народу». 

Збереглася навіть афіша, щоправда, люто пошматована, вочевидь, якимось 
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націоналістом. Більше нічого в Братиславі не сталося, коли не рахувати того 

малоймовірного факту, що саме там Перфецькому вдається роздобути австрійську 

візу (і не в амбасаді, як це зазвичай роблять усі мандрівники, а в самаркандського 

цигана Яшкіна, що з ним наш Орфейський знюхався в якійсь передміській 

нічліжці)» [56, с. 15].   

У написаній разом із польським письменником А. Стасюком книзі «Моя 

Європа» (2005) Ю. Андрухович змальовує враження мандрівника-оповідача, який 

спостерігає привокзальні будні циганського життя в словацькій Левочі. В іншій 

книзі – «Лексикон інтимних міст» (2011), де розповідається 111 історій про 111 міст, 

які відвідав автор, до основного тексту твору Ю. Андрухович додає іронічний 

додаток з приписом: «міста, яких тут немає (проте дуже хотілося б)» і до списку 

яких, серед інших, названих,  оповідач додає  неідентифіковані словацькі міста, 

відсутність назв яких безпосередньо прилягає до назв історичних або міфологічних 

міст, багато з яких вже давно не існують на світі: «Багдад, Бомбей, Буенос-Айрес, 

Бухара, Ванкувер, Марсель, Тбілісі, Трієст, Фергана, обов'язково одне-два словацькі, 

Вавилон, Карфаген, Помпеї, Содом, Ґоморра…» [55, с. 22].   

Рецепції словацьких подорожей оповідача творів Т. Прохаська «FM Галичина» 

(2010) і «Ботакє» (2010) багато в чому нагадують враження  мандрівника 

подорожніх нотаток Ю. Андруховича: провінційні вокзали, колії, потяги, 

заробітчани. Таким же є й гіркий висновок автора стосовно майбутнього України в 

«постреволюційному світі» європейського сьогодення: «Коли ж повертатися до 

просвітління, то воно полягало в усвідомленні чогось подібного стосовно моєї любої 

України. Це усвідомлення прикре, але може бути дуже лікувальним. Ми мусимо 

зрозуміти, що такої України, про яку мріялося, не буде вже ніколи. Власне через цей 

вселенський переворот. А драматичність теперішньої нашої ситуації полягає в 

цілковитій невідповідності української ідеї постреволюційному світові. 

    Якщо спрощувати, то виглядає так, що у своїх розрахунках стосовно побу-

дови держави ми користуємося уявленнями й інструкціями середини дев’ятнадцято-

го століття, незважаючи на те, що вони не спрацювали навіть у двадцятому столітті, 

ще перед зламом. Образ Словаччини чи Хорватії додає ілюзій. Здається, що чогось 
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такого можна досягти. Нехай і з запізненням. Навіть з дуже великим запізненням, 

але якщо почати сьогодні. 

    Насправді такого не буде вже ніколи. Бо вперше змінилися часи. Це слід 

просто зрозуміти. Погодитися з цим. Виробити нові інструкції щодо мрії. 

Це як співжиття з вірусами – неможливо тепер бути здоровим, не враховуючи 

їхнього існування» [249, с. 331].   

Таким чином, художня рецепція українськими прозаїками реалій словацької 

дійсності, попри іронічний постмодерністський стиль, притаманний письменникам 

початку ХХІ ст., загалом відмічена спробами налагодження цілком позитивного й 

конструктивного діалогу з представниками братського словʼянського народу. 

 

3.3. Українська поезія ХХ ст.: репрезентативні форми художньої 

словакістики 

У поезії ХХ ст., порівняно з попереднім періодом, як у кількісному, так і в 

образно-тематичному співвідношенні, палітра художніх звернень до словаків та 

їхнього рідного краю з боку українських митців постає значно більш 

урізноманітненою і ретельніше деталізованою та персоналізованою. У загальному 

літературному масиві творів українських поетів, у творчості яких відображено 

сприйняття образів Словаччини та словаків, достатньо чітко виокремлюються 

декілька загальних тематичних ліній, обумовлених передусім рисами спільної 

історичної долі українського та словацького народів, яка гартувалася в трагічній 

атмосфері революційних та збройних потрясінь першої половини ХХ ст. (розпад 

Австро-Угорської та Російської імперій, кровопролитні зіткнення країн Європи в 

Першій та Другій світових війнах), цілковита залежність від ідеологічного диктату 

«старшого брата» – СРСР, здобуття незалежності та формування підвалин нової 

державності у другій половині ХХ та на початку ХХІ ст., розширення та 

поглиблення культурних взаємин та літературних контактів між українцями та 

словаками. Аналогії в історичному розвитку обох держав Р. Лубківський, 

наприклад, вбачає навіть у схожості їхніх мов, про що пише у вірші 

«Етимологічне»: 
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По-словацькому 

«Нарек» – плач, 

Бачите, 

Спільний корінь 

З нашим болісним 

Наріканням  [197, с. 173].   

Прикметно, що в художніх рецепціях Словаччини українськими поетами ХХ 

ст. її образ географічно локалізується і деталізується. Країна найчастіше згадується 

не тільки у контексті словʼянського світу загалом, а в межах власного 

територіального розташування та національної ідентичності, відображеної у звʼязку 

з тими або тими аспектами її соціально-політичного, економічного та культурного 

життя, її визначними діячами, проблемами історичних взаємин з представниками 

інших європейських націй та літературними контактами словаків і українців. Про це 

свідчать вже й самі назви творів із заголовками-адресаціями («Словаччині» 

К. Вагилевича, «Привітання Словаччині» Р. Лубківського та ін.) або номінативним 

компонентом, що вказує на тематичне спрямування поезії («Словацький зошит» 

В. Сосюри, «Ми їздили сьогодні в Братиславу» Л. Дмитерка, «Дунай» І. Неходи та 

ін.). 

Одним із перших українських поетів ХХ ст., в ліриці якого знайшла своє 

відображення словацька тематика, був Кость Вагилевич. Уродженець тодішньої 

Австро-Угорської імперії, він у чині хорунжого брав участь у Першій світовій війні, 

потрапив у полон до росіян. Пізніше вступив до збройних лав Української Народної 

Республіки, був інтернований до польських таборів для військовополонених, звідки 

втік до Чехословаччини, де закінчив учительську гімназію і Карловий університет. 

Поетичні враження від перебування у Словаччині К. Вагилевич вмістив до 

«Закарпатських сонетів», що увійшли до циклу «Прага – Ясіння» (збірка «Україна 

непоборна», видана в Празі 1941 р.): «Високі Татри», «Над Штрбою», «Мадярони», 

«За лакомства нещасні», «Відродження країни», «Криза», «Убогії ниви, убогії села», 

«Дротарі»,  «У світ», «Побратими». 
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У «словацькому» циклі сонетів К. Вагилевича домінує чітко виражена 

соціально-критична проблематика. Цикл відкривається віршем «Високі Татри», у 

якому пейзажний образ величних словацьких гір постає як сумний контраст 

соціально-пригніченому становищу, в якому перебувають як словацький, так і 

український народи: 

Словацькі Татри. Підблакитна пристань. 

Граніт і гнайс у панцирі льодів. 

Який контраст до братніх словаків, 

До їх осель, потертого намиста  [81, с. 227].   

Задля підтвердження власної думки про тогочасне важке життя сусідніх 

народів К. Вагилевич цитує в сонеті слова визначного словацького письменника 

Свєтозара Гурбана-Ваянського: 

...Тепер ми розумієм 

Обурення докірливе поета: 

«По головах вас бʼють, як гадів-зміїв. 

А ви хвостом лиш десь поворухнете!» 

Рушає поїзд, тоне в темній хащі, 

А серце стогне: та хіба ми кращі?  [81, с. 227].   

Прийом композиційного контрасту між красою словацьких гір і злиденним 

життям простих словаків використаний поетом і в наступному сонеті – «Над 

Штрбою»: 

Любуються пани з вікна експресу 

Красою гір убогих дротарів. 

Який контраст хатки, що там долів, 

До тіл чужих над ясним Штрби плесом  [81, с. 228].   

І знову, як і в попередньому сонеті, К. Вагилевич у фінальних терцетах твору 

констатує тотожність сумної історичної долі словацького й українського народів: 

Гірський упир. А їх вже тут чимало. 

Широка цифра першу скрипку грає. 

Словак на хліб заледве заробляє. 
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А зайдам третє наростає сало. 

Свистить машина, йде луна лісами. 

Немов гукає: та й у вас те саме  [81, с. 228].   

Темі змадяризованих словаків присвячений сонет К. Вагилевича «Мадярони», 

у якому автор описує їхню зверхність та лицемірство у ставленні до інших людей: 

Манірна міна, певність автохтона. 

Демонстративний жест, бундючний тон. 

Оце вам він – словацький мадярон. 

Мінливий, як луска хамелеона  [81, с. 229].   

Зрештою, симптом «мадяронства»  – робить невтішний висновок  

К. Вагилевич – притаманний, на жаль, не тільки словакам, а й українцям: 

Не «порост ембер», не словацька марга. 

Лишень зітхнеш – даремний гнів і скарга: 

І в нас доста паршивих цих овець  [81, с. 229].   

«Порост ембер», як зазначено в авторській примітці до вірша, – це «проста 

людина, простак; так називають мадяри всіх, хто не є мадярського, шляхецького, 

панського походження» [81, с. 229].   

Словаки-наймити, яких «зломили гроші», які продались чужинцям-мадярам 

«за лакомства нещасні, за розкоші» – тема сонету К. Вагилевича «За лакомства 

нещасні». Змадяризованим словакам-наймитам поет протиставляє героїчні постаті, 

що стали символом словацької й української національної нескореності й 

патріотизму – «шугая Яношика» й «гуцульского отамана Довбуша»  [81, с. 230].   

Незважаючи на «сліди упадку й неволі – на людові і на його землі» [81, с. 23] в 

сонеті «Відродження країни» К. Вагилевич висловлює тверде переконання, що «в 

країні гніту десятьох віків», хоча й не відразу, але неминуче «загояться народні 

рани» [81, с. 231].   

Своєрідним поетичним вироком злиденному стану житя словаків є й 

наступний сонет циклу «Криза»: «життя тут, пане, гірше, як собаче…»  [81, с. 233].   

Жебрацька, нужденна доля простого словацького люду знайшла своє 

відображення й у сонетах К.  Вагилевича «Убогії ниви, убогії села», «Дротарі», «У 
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світ», «Побратими». Оптимістичним акордом, зрештою, звучить один із кращих 

сонетів «словацького циклу» К. Вагилевича «Словаччині»: 

Словаччино! Прекрасний, пишний краю. 

Ти – наче хміль столітнього вина. 

Твоя краса, твоя старовина – 

Ключі від брам утраченого раю  [81, с. 232].   

Як і в поезіях М. Шашкевича та М. Старицького, у сонеті «Словаччині»  

К. Вагилевич звертається до історичних реалій героїчної словацької давнини: 

Староморавські мріють там могили. 

Чи, може, шатра Самових дружин? 

І лине пісня: «Ми не уступили 

Із-за Дунайських соняшних долин!» 

І глянеш в даль – мов справді там на сонці, 

Стоять полки старих словʼян, панонців  [81, с. 232].   

Епізодичним, але дуже цікавим поетичним зверненням до словацької 

тематики став і твір С. Твердохліба «Над озером щирбським», який хронологічно 

передує розлогій панорамній картині «поетичної Словаччини»  К. Вагилевича. 

Сидір Твердохліб – відомий український поет межі ХІХ – ХХ ст., який 

належав до літературного угрупування «Молода Муза». Поезія «Над озером 

щирбським», присвячена «Молодій Музі», відкривається колоритним пейзажем 

краси чудового гірського, «срібного як море»  [284, с. 69] озера. На тлі миловидного 

гірського краєвиду щирбського озера раптово зʼявляється загадкова постать 

«столітнього старця» Криваня:  

Край озера старець столітній стоїть, 

Чоло гранітове, суворе... 

Сто гір, сто провалів держить від століть, 

Володар він, цар на всії гори. 

Вкотило ся сонце йому над чолом 

Озареним щитом корони! 

А озеро присло зір тисяч кругом, 
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До ніг йому грає, гомоне  [284, с. 66].   

У двох наступних катренах твору поет деталізує й персоналізує образ Криваня 

як міфічного, овіяного легендами захисника словʼянського світу, який з оповитих 

хмарами гірських вершин спостерігає за віковічним протистоянням словʼян і 

чужоземних зайд-поневолювачів, очікуючи слушного часу, щоб стати на оборону 

своїх співвітчизників від територіальних завойовницьких посягань ворогів, яких 

поет алегорично називає «монголами» на знак пам’яті про страшне нашестя 

чужоземців, що спустошило й обездолило у ХІІІ ст. землі словʼян: 

А іноді вдосьвіта, кажуть, Криван 

З сьвічада мечі добуває, 

Стає на високий, найвищий курган, 

Монголам грозу присягає! 

Народе словацький! вже з гір огняні 

Стовпи довруги загоріли... 

Словаки! гетьмани! у бій! до борні! 

Монголи народ одоліли!  [284, с. 66].   

Образ міфічного героя твору С. Твердохліба Криваня асоціюється з 

географічною назвою однієї з найбільших вершин словацьких Татр – Криванем, 

висота над рівнем моря якої складає 2494 м. Татри – це одна з найбільш відомих зон 

курортного відпочинку у Словаччині, національний символ країни, гори, які для 

словаків є аналогом давньогрецького Олімпу. Прикметним є й той факт, що в числі 

відомих історичних діячів, які здійснили перше сходження на гору Кривань, був 

знаменитий «будитель» національного відродження чехів та словаків Людовіт 

Штур. Існує легенда, за якою, створивши світ, Бог доручив одному із своїх ангелів 

облаштувати його природну красу. Пролітаючи над Татрами, ангел випадково 

зачепився за одну із гірських вершин Татр, і мішок, заповнений миловидними 

пейзажами, прорвався, через що усі вони просипались на словацькі Татри чудовим 

краєвидом гірських рік, озер, галявин та лісів. Внаслідок зіткнення ангела з гірською 

вершиною вона назавжди залишилася викривленою, звідки виникла й її назва – 

Кривань. За переказами, Кривань – це й загальнослов’янська назва родинного 
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прізвиська, що виконувало функцію сімейного оберегу, захисту від дій зловісних 

потойбічних сил. Відтак, аби захистити дитину від каліцтва і лихої долі, навіюваних 

злими чарами, при народженні їй давали імʼя прямо протилежне потенційним вадам 

і очікуваним соціальним негараздам майбутнього життя. 

Персоніфікований у поезії С. Твердохліба образ Криваня перекликається й із 

загальнословʼянською міфологічною традицією, за якою у підніжжі Карпатських гір 

був похований легендарний богатир Святогор. За легендою, він не помер і перебуває 

в стані летаргічного сну, від якого його пробудить критична небезпека, що постане 

перед слов’янським світом. Тоді він прокинеться й стане на захист покривдженого 

чужоземцями словʼянського люду. Цікавим є й те, що образ міфічного охоронця 

словʼянських земель використав у своїй відомій повісті «Страшна помста» 

М. Гоголь. Не виключаємо й того факту, що, можливо, змальовуючи постать 

Криваня, С. Твердохліб апелював в якості літературної ремінісценції до повісті 

М. Гоголя. Не деталізований (з огляду на невеликий обсяг ліричного твору) образ 

твердохлібівського Криваня разюче нагадує описи загадкового карпатського старця, 

які наводить у своїй повісті М. Гоголь. Як і твердохлібівський Криван, персонаж 

гоголівської повісті – міфічний карпатський витязь, який спить і прокинеться тоді, 

коли виникне нагальна потреба стати на захист своїх співвітчизників: «Та хто серед 

ночі, сяють чи не сяють зорі, їде на величезному вороному коні? який богатир 

нелюдського зросту мчить під горами, над озерами, відсвічується з велетенським 

конем у непорушних водах, і велетенська тінь його страшно перебігає по горах? /…/ 

Вже проїхав багато він гір і з’їхав на Криван. За гору цю немає вищої між Карпатом: 

як цар височить вона над іншими. Тут зупинився кінь і вершник, і ще глибше 

поринув він у сон, хмари, спустившися, закрили його»  [111,  с. 169–170].   

У фіналі гоголівської повісті легендарний лицар карає зловісного чаклуна-

запроданця: «Весь здригнувся він, коли вже з’явилися близько перед ним Карпатські 

гори і високий Криван, що накрив своє тім’я, неначе шапкою, сірою хмарою; а кінь 

усе мчав і вже летів по горах. / …/ Як грім, розсипався дикий сміх по горах і залунав 

у серці чаклуна, потрясши все, що було всередині його. Йому здавалося, ніби хтось 

сильний вліз у нього і ходив всередині його і бив молотами по серцю, по жилах... 
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так страшно відбився в ньому той сміх! Ухопив вершник страшною рукою чаклуна і 

підняв його в повітря. Вмить помер чаклун…» [111, с. 175].   

У творчому доробку українських поетів середини ХХ ст. знаходить своє 

відображення й тематика Другої світової війни, яка трагічно позначилась на 

історичній долі українського і словацького народів. 

В поезіях П. Тичини «Югославії» та «Чехії» поетом змальовано героїчну 

боротьбу братніх словʼянських народів, що протистоять фашистській навалі: 

Словаки, чехи, миле браття, 

морави у гірськім краю, 

і українці Закарпаття 

за волю вольную свою  [286, с. 481].   

Військовий досвід, навіяний враженнями безпосереднього очевидця подій, 

відображено також у низці поетичних творів  О. Гончара, М. Шпака, В. Сосюри, 

М. Шеремета. 

Враження від закордонного походу радянської армії, у лавах якої він на той 

час перебував, О. Гончар передав насамперед у своїй прозі, своєрідним підготовчим 

матеріалом для якої, «конспектом почуттів», за висловом автора, стали написані ним 

ліричні твори, що згодом увійшли до «фронтової» збірки «Поетичний пунктир 

походу»: «Стати поетом я не збирався, і віршовані, що легко запамʼятовуються, 

строфи були для мене тільки зручною формою, в котру я міг вмістити згустки своїх 

фронтових вражень, стиснуті «конспекти почуттів». Ці віршовані записи я вважав 

переважно лише за поетичні чернетки для майбутніх творів. Про що вони, ці поезії? 

Про атаки. Про плацдарми. Про солдатську дружбу. Про танкіста, котрий лежить 

біля свого танка, намертво стиснувши обвуглені кулаки. Щось ліричне про дівчину-

словачку, яку раптово зустрів і яка глибоко вразила тебе. Вірші про квітучі вишні 

України, про румунські гори, про Мате Залку, чий образ не раз являвся тобі серед 

угорських рівнин. Нарешті, найсвіжіші – про прощання з гвардійським прапором 

перед відʼїздом на Батьківщину. Все це лише поетичний пунктир походу» [287, 

с. 657].   



168 

 

В одному з найбільш проникливих творів поетичної військової тематики – 

«Словацький партизан» О. Гончар відтворює трагічну картину страти 

фашистськими катами юного словацького патріота. З метою звеличення його 

подвигу і засвідчення всенародної шани та співчуття до трагічної долі юнака 

О. Гончар вдається до поетичної метафоризації: 

Навшпиньки 

Словаччина підвелась, 

І кожен бачити міг: 

Квітка, 

Ніби зоря, пронеслась 

І впала йому до ніг  [117, с. 43].   

Мотив поезії М. Шпака «Брати» – палке переконання у майбутньому 

звільненні з лещат фашистської окупації українців та словаків. Поет переконаний у 

тому, що словаки не менше від українців ненавидять фашистів, що «Гітлеру б 

списали спину й  звернули голову звірину» [310, с. 138], й що навіть ті словаки, які 

примусово були мобілізовані до гітлерівського війська, опинившись на лінії фронту 

перед своїми братами-словʼянами, відразу ж перейдуть на їхній бік. Військову міць 

словʼянських народів, які вже влились до лав радянської армії, змальовує в поемі 

«Мій син» В. Сосюра. У поемі В. Сосюра передає поетапно відтворювану назвами 

звільнених від окупації міст та територій динаміку потужного й стрімкого 

просування радянських військ: Полтава, Донеччина, Київ, Фастів, Житомир, 

Кіровоград, Бессарабія, Білорусія, Латвія, Галичина. Пліч-о-пліч з українцями у 

цьому нестримному й потужному наступі: 

…йдуть і чехи, і словаки, 

Синів Костюшка йдуть нестримані полки, 

Цвітуть штандарти їх, ворожі контратаки 

Змітають на путі їх гострені штики  [275, с. 244].   

Співзвучними сосюрівській є й тематика та принципи поетичної техніки твору 

М. Шеремета «Його остання фотографія». «Страшні картини злодіянь… насильства, 

здирства і знущань» [308, с. 104], які фашистські кати-завойовники, хизуючись 
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своїми «подвигами», фіксують на фотоплівці і зберігають у «кишеньковому 

альбомі», в майбутньому обернуться для них на гнівне звинувачення та безжальний 

судовий вирок, переконливими і неспростовуваними свідками якого стануть 

відображені на цих світлинах факти: 

Париж там грізно-мовчазний, 

І заніміла Братіслава, 

Афіни, витоптані ним, 

І пограбована Полтава… [308, с. 104].  

Тема військового лихоліття, яке трагічно позначилось на історичній долі 

Словаччини в роки Другої світової війни, знайшла відображення й у подальших 

зверненнях до неї з боку українських поетів. У ретроспективній формі поетичної 

«згадки-сну» до неї звертається Л. Первомайський у творі «Чи згадка, чи сон мені 

сниться…» В уяві поета, безпосереднього очевидця й учасника кривавих бойових 

зіткнень з ворогом на території Словаччини, зринають щемливі спогади про 

«солдатські глухі голоси, нічний перевал Чортовицю, суворі словацькі ліси» [243, 

с. 271].  Попри трагічні обставини, в яких був здобутий цей військовий досвід, поет 

ні про що не жалкує, навпаки, повертаючись уявою в роки своєї фронтової юності, 

він констатує непересічність отриманих ним тоді вражень, цінність яких полягає у 

тому, що вони озвалися і болем, і радістю в його серці. 

Дещо незвичною формою ретроспективного звернення до подій Другої 

світової війни є поема-медитація Р. Лубківського «Серпневе надвечірʼя на 

Дукельському перевалі». Розміщений неподалік лемківського містечка Дукля, 

Дукельський перевал став місцем запеклого збройного протистояння німецьких та 

радянських військ. Кровопролитні сутички, «герць шалених стихій, лавина 

розплавленого металу»  [197, с. 308] викликають у поета асоціації з апокаліпсисом. 

Незвичайною є також роль ліричного героя поеми, відтворена у перехресному 

образі міфологічного Ікара й одночасно радянського бійця, який «поліг в неведомім 

селі на кремінній словацькій землі» [197, с. 309].  

З патетично-піднесеним, баладним пафосом оспівує Р. Лубківський героїчний 

подвиг словачок, які допомагали партизанам, забезпечуючи їх провіантом і 
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вибухівкою. Звеличуючи вчинок цих простих жінок, поет порівнює їх із біблійними 

персонажами, про що свідчить й назва його поезії – «Словацькі мадонни»: 

Щоб рану перев’язати 

юному партизану...  

Вони наривались на кулю, 

вони потрапляли в засаду,  

Багряними смолоскипами 

на мінних полях вставали.  

/.../ 

Мої словацькі мадонни! 

До ватри мовчки присяду,  

Щоб вас побачити поруч 

крізь промінь, 

вогнище, 

спалах  [197, с. 298].   

У значній частині поетичних творів на тему Другої світової війни 

представлений і кардинально інший, ідеологічно альтернативний погляд на її події. 

Звертаючись до біографії відомого українського поета Михайла Ореста, 

М. Слабошпицький наводить такий прикрий факт: «Орест відійшов зі Львова у 

спалену і знищену війною Німеччину. Став одним із тисяч у таборах Ді-Пі. Ще 

перед тим мало не загинув. У словацькому селі Бзовіку на групу українських 

культурних діячів, серед яких був і він, наскочили словацькі партизани. Орест 

дивом лишився живий. В нього стріляли. На щастя, куля тільки ковзнула по чолу, 

здерши волосся й шкіру з голови. Партизани-мародери шукали коштовності. Вони 

пошматували всі папери Державина й Ореста. Тоді й загинув автограф перекладу 

чотирьох пісень Вергілієвої «Енеїди» М. Зерова, що його проніс із собою відданий 

брат. 

Вже аж 1990 року Ігор Качуровський написав сонет «Памʼяті Михайла 

Ореста», в якому відлунився той драматичний епізод: 

А вам і досі те вчорашнє зло – 
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Немов приставлена до горла шпага...  

І чи потрібна аж така відвага,  

Щоб розказати, як це все було? 

В словацьке, біля Зволену, село  

Ввалилася озброєна ватага:  

– Ребята! Папиросная бумага!  

– І власникові – постріл у чоло. 

Він скоро, закривавлений, устане,  

Він проживе ще девʼятнадцять літ,  

Не буде видко ні знаку від рани, 

Та буде інший, незникомий, слід – 

Як першу з наших справжніх «Енеїд»  

На цигарки скрутили партизани...»  [1, с. 411–412].   

У поезії Т. Курпіти «Словаччина» автор з відчутною долею іронії запевняє 

словацький народ у звільненні від фашистського ярма, водночас застерігаючи його 

від нового – ярма радянського ідеологічного диктату: 

Не бійтесь, друзі! Ми ярмо 

Носили теж і насміх слова. 

Ми німцям вас не віддамо, 

Як прийде рус – йому дамо вас! 

Шумує Попрад... Вʼється шлях... 

Пливуть човни хмарок над Тису... 

Дзвенить ошукана земля, 

Ждучи на свій жорстокий присуд [174, с. 13]. 

Поетичним застереженням словакам звучить і вірш Марка Боєслава 

(псевдонім Михайла Дяченка), поета, який боровся з радянськими окупантами в 

лавах УПА й героїчно загинув у бою, «Пісня про заграничний рейд куріня Прута»: 

Гей, вставайте, словаки, за волю! 

Україна покаже вам шлях! 

О, не ждіть від тиранів ви волі, 
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Гнів священний готуйте в серцях – 

Не ловіться на слово й примани – 

Ката стріньте завзятим мечем! 

Бо як сяде комуна над вами, 

Море крові і сліз потече  [72, с. 186]. 

Події Другої світової війни, збройний спротив окупантам відображені й у 

поетичних творах інших ветеранів УПА, які були увʼязнені в радянських 

концентраційних таборах – Марти Гай (псевдонім Галини Голояд) «На постої» та 

Андрія Патрус-Карпатського «Слово до рідної матері». 

Повоєнний досвід звернення до трагічної долі героїв УПА, яких роки 

збройного лихоліття поєднали з історичною долею Словаччини, відображений у 

поезіях Д. Павличка «Курінний» та «У словацькому лісі». Герой першого з цих 

творів – невідомий боєць, який загинув поблизу Дунаю, між словацьким та 

австрійським його берегами. Бойовим побратимам пораненого курінного вдалося 

вирватися зі смертельної пастки, а його останньою молитвою стало прохання до 

Бога зробити так, аби женці знайшли і поховали його тіло, щоб воно не дісталося на 

поталу воронню й дикому звіру. «У словацькому лісі» назавжди полягла бойова 

сотня УПА, яка волає  з-під землі, закликаючи до продовження її благородної місії – 

боротьби за звільнення від московського імперського гніту [234, с. 95]. 

Різноманітною є й поетична рецепція українцями післявоєнних реалій 

Словаччини. Пафос «соціалістичної» розбудови зруйнованої війною країни 

відтворено в поезіях М. Рильського  «Мости» і «Лісоруби». В першій з них реальний 

міст «в землі чехословацькій», споруджений бійцями радянської армії генерала 

Конєва, стає для поета символом братерської дружби словʼянських народів, 

прикметним знаком якої є ідилічна картина зустрічі радянських гостей з їхніми 

словацькими братами: 

Автомобілі бігли по мосту, 

Сміялись люди, цокотіли коні, 

Округлі хмари танули на сонці, 

І нам назустріч юнаки й дівчата, 
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Гостей радянських враз пізнаючи, 

Очима ясно-синіми блищали 

І усміхались на привіту знак  [255, с. 224]. 

І в поезії «Лісоруби», де йдеться про їхню нелегку професію, констатується 

«братерство вірного слова», яке «шлють нам Прага й Братіслава», згадується «рука 

радянська», що «возʼєднала однієї матері синів» [255, с. 63].  

М. Рильський, крім оригінальних віршів, присвячених Словаччині, вдається й 

до перекладу з чеської вірша визначного чеського поета ХІХ ст. Яна Неруди 

«Послання Словаччині»: 

Словаччино, Словаччино, плаче наша мати, 

А тобі б усе по горах пташкою співати! 

Мати плаче, питається: «Де ти, доню мила?»  

А ти холодно: «Тебе я, нене, розлюбила!» 

Хто, як плаче рідна мати, весело співає, 

Хто, як мати ревно кличе, зимно поглядає, 

Хто зрікається вітчизни, матері святої, – 

Того й сонце гріть не хоче з синяви ясної!  [256, с. 273]. 

Ян Неруда, як справжній патріот чеської нації та її державності, закликає 

словаків до братського єднання з чехами, відтак переклад  М. Рильського, зроблений 

у часи радянського ідеологічного диктату «братніх» словʼянських народів, звучить 

цілковито в дусі тодішньої політичної доктрини комуністичної партії СРСР, яка 

закликала до єдності і братерства словʼянські народи, що входили до складу 

новітньої імперії. У критичних зауваженнях до поезії  М. Рильський пише: «але 

Янові Неруді зовсім чужа була національна обмеженість, національна виключність. 

Пристрасним жаданням братерства і дружби з словацьким народом продиктоване 

чудесне «Послання до Словакії». До речі перекладаючи цей вірш українською 

мовою… я розійшовся у виборі розміру з російським перекладачем (М. Асєєвим). 

Мені здавалася ця річ настільки близькою по манері, по духу Тарасу Шевченкові, 

що я переклав його «шевченківським» так званим «коломийковим», народним у 

своїй основі розміром» [254,  с. 276–277]. 
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Цікавою в контексті звернення М. Рильського до поезії Я. Неруди є й заочна 

полеміка щодо його перекладу, яку ініціював Л. Первомайський: «Переклади 

Максима Рильського, як завжди досконалі щодо мови і форми, дещо холодні і не 

відтворюють всієї глибини Нерудиного ліризму, який глибоко пронизує навіть такі 

його програмні речі, як «Все далі!» та «Послання Словаччині». До того ж Максим 

Рильський, здається, невдало обрав для перекладу «Послання Словаччині» 

коломийковий, швидше хореїчний розмір.  Таку ж помилку зробив і О. Засенко, 

перекладаючи вірш «Любов». В чому була спокуса для перекладачів і чому треба 

було перемогти цю спокусу? 

«Послання Словаччині» написано у Неруди дванадцятискладовим віршем, 

який римується попарною, за винятком тільки чотирьох рядків, що римуються 

опояскою. Коли просилабізувати цей вірш, не звертаючи уваги на деякі особливості 

чеської мови, він прозвучить як шестистопний хорей з цезурою після третьої стопи; 

звідси недалеко до нашого коломийкового розміру, який має членування 8/6/8/6, 

тобто складається з семи двоскладових стоп з цезурою після четвертої стопи. Проте 

коломийковий розмір, не дивлячись на цю цифрову формулу, далекий від 

механічної регулярності, оскільки в ньому не передбачається обовʼязково 

чергування наголосів» [242, с. 299–300].  

Дискурс словацько-українських взаємин відображений  і в поезії  П. Тичини 

«Тарасова «Анну Кареніну» читає». Обставини написання цього твору в епіграфі до 

нього сам поет пояснював так: «Восени 1955 року у Празі делегацією Верховної 

Ради СРСР був улаштований прийом чехословацьким артистам та письменникам. 

Наприкінці прийому закордонні наші друзі попрохали члена делегації, народну 

артистку СРСР Аллу Костянтинівну Тарасову прочитати їм інсценізовані уривки з 

«Анни Кареніної». 

– Ой не відмовте ж бо, – кинулись вони до неї: – Ми ж так вас хочемо 

послухати, – всі її обступили» [287, с. 337]. 

У своєму виступі, крім усього іншого, лірична героїня поезії П. Тичини 

знаходить корені словʼянської спорідненості й у їхніх мовах: 

Яка людна, яка весела наша хата. 



175 

 

Поміж нами чеська мова багата. 

Однокорінна дружба наша безцінна. 

Поміж нами словацька мова глибинна. 

А ще ж і української мови звучання: 

братерству народів дзвінке величання!  [287, с. 342].  

Мовно-перекладацька практика зі словацької на українську знаходить 

відображення й у поезії Л. Первомайського «Слово». Характеризуючи мовленнєвий 

стиль перекладу зі словацької, дослідник його творчості  В. Іванисенко зазначає: 

«Тривале спілкування з народною поетичною стихією, безперечно, мало вплив і на 

дальший розвиток власного стилю поета, який вчився в фольклору простоти й 

точності вислову, краси й поетичності, вміння використовувати невичерпне 

багатство словесних значень і відтінків, про які він пише у вірші «Слово»: 

...Може, ви пісеньку чули про жито, 

Оте, що у нім козаченька убито? 

Життя – озивається в корені жита, 

І  ж і з н ь, наче сила у ньому розлита, – 

А  ж і з е н ь  по-чеському – це уже спрага, 

Тут прагнення, чути, шумує, мов брага; 

А  ж е ч ь, як і жить, – означає горіння 

І також з одного походить коріння. 

Гора – по-словацькому – ліс, що палає, 

Горить – тут і горе свій відгомін має...»  [243, с. 27]. 

Післявоєнні реалії Словаччини знаходять критичний відгук й у поетичній 

творчості одного із засновників Нью-Йоркської групи українських поетів 

Ю. Тарнавського. Спростовуючи декларовані радянською ідеологією постулати 

словʼянського «братерства» в поемі «У ра на (тисяча років самотності)»,  поет 

передусім переймається трагічною долею України, яка, нарешті «будиться серед 

темної ночі» [281, с. 211] імперської неволі. У переліку ідеологічних претензій до 

країн, які, на думку Ю. Тарнавського, пригнічують історичний розвиток 

українського народу, поет в прикро-негативному забарвленні згадує й словаків: 
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…і лежать 

в тіні Словаччини, 

чорній, 

як її сутана, 

на своїй землі, 

українські газди 

з руками, 

скрученими ззаду 

і з ротами, 

затканими ганчірками 

словацької мови… [281, с. 216]. 

У поемі Ю. Тарнавського використано цікавий, з погляду імагології, художній 

прийом звернення до так званого збірного типу етнообразу, який, за словами 

В. Будного та М. Ільницького «вимальовується немов символ нації, що втілює в тих 

чи інших пропорціях як позитивні її риси, так і певні вади. Безперечно, образ 

чужинця – представника іншої нації – в уяві сусідів може змніюватися: в ньому в 

той чи той період переважають ті чи інші риси» [77,  с. 368]. До подібного прийому 

найчастіше вдаються, з міркувань словесної економії або риторичної загостреності 

висловлювання, автори поетичних текстів, як-от – у контексті проаналізованих нами 

українсько-словацьких поетичних взаємин – Т. Шевченко у поезії «І мертвим, і 

живим, і ненародженим землякам моїм в Україні…» («словʼяне», «Німець»), у 

поетичному маніфесті М. Старицького «До словʼян» («брат-москаль», «брат-лях», 

«чех», «сербин», «словак»), у віршах К. Вагилевича «Високі Татри» («братні 

словаки»), «Мадярони» («словацький мадярон»), поемі В. Сосюри «Мій син» 

(«чехи», «словаки») та ін. 

Усталена в інонаціональній свідомості того або того народу репутація 

етнічного збірного образу з часом і особливо унаслідок ускладнення політичних 

стосунків між народами може змінюватись. Так, за спостереженнями В. Будного та 

М. Ільницького, інонаціональна репутація зазвичай хазяйновитого, коректного 

німця зазнала негативної стереотипізації в часи Першої і особливо Другої світових 
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воєн, що відбивалося й у літературних творах. Як приклад, дослідники наводять 

поезію Ю. Липи «Народи», де серед інших збірних етнообразів, у тому числі й 

Словака, образ Германця постає в іпостасі, яка на тлі інших націй перекреслює 

узвичаєний для європейців ХІХ ст. його високоосвічений культурний імідж: 

І 

Глянь, проходить Француз, той, що має сто мислей 

на мить, 

Що, здається, недбалий, а бистрий, як яструб, 

Завжди скритий, зухвалий, а в пристрасті й смерти – 

мистсць. 

Ось А н г л і є ц ь, що любить ходить над проваллям, 

Аж над ним він дорогу собі протоптав, 

У холодній скаженості дивний творець ясних мрій. 

Ось Г с р м а н е ц ь, люнатик у знаках і маршах, 

Все хотів би назвать він, з усім би хотів закінчить, 

Все забрав би в касарні, а ні! – в хороводи важкі. 

Ось і ти став і дивишся гнівно. Пізнай їх. 

Кожен з них є собою, а ти – У к р а ї н е ц ь. 

II 

Глянь, Словак завжди – з дзеркалом. Він 

говорить про себе. 

Поправляється вічно (чи вражіння є?), 

Він маячить з уклоном, він з дрібниці – під небо, 

В тьмі задушить, поссе, – но, і знову своє. 

А – М о с к в и н - той як з лісу, кричить – 

як з болота, 

То безецний і голий, то – тхір, от як мить! 

То надмірна в нім вірність, то – бунт. В нім охота  

То ридать перед кимсь у гримасах, то знову палить. 

У к р а ї н е ц ь – не крик, він не любить суєт. 
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То він бистрий, 

То він сонний іде, хоч причаєний жде, наче вістря, 

Наче вістря, зависле вгорі, що ось блисне наново, 

Що на змінність і танці дасть право й оцінку, як Слово [Цит. за: 77, с. 369].  

Відтак, і претензії Ю. Тарнавського до словаків, висловлені у його поемі «У ра 

на (тисяча років самотності)»,  мають своєю основою політичні перипетії словацько-

українських взаємин, повʼязані із недружніми урядовими заходами, спрямованими 

на примусову словакізацію україномовних мешканців Пряшівського краю – русинів. 

Але й самих українців автор поеми гнівно таврує за їхню інертність, яка заважає їм 

остаточно позбавитись ганебної колоніальної залежності від диктату чужорідних 

ментальних настанов: 

але понад усе тебе,  

мій народе, 

що вже ось тисячу років  

мукаєш за собою,  

як теля за матірю: 

«Хто я? Хто я?»  

тоді, як ти  

сам собі матір, 

що ти люд радянський, царський, 

цісарський, королівський, ханський, 

що ти руський, русин, рутенець, карпаторос, 

малорос, малополяк (хрунь), мадярон, 

лемко, козак кубанський, 

що ти все перше комуніст, соціяліст, 

монархіст, ліберал, радикал, 

православний, баптист, католик, 

і ніколи 

не українець, 

що тобі байдуже 
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(«всьо равно»), 

хто ти, 

що ти завжди зиркаєш  

боязко  

то в цей,  

то в той бік, 

чи вільно?..   [281, с. 215–216]. 

Події «чеської весни» 1968 р., ініційованої політичними реформами 

Олександра Дубчека, та її збройне придушення військами країн Варшавського 

пакту, інтерпретовано в ліричному циклі Д. Павличка «Словацький хрест», який 

увійшов до складу поетичної збірки «Ностальгія» (1998). У поезії «Визволителі», 

побудованій за принципом оксюморона: 

Мешканці визволеної країни 

радісно посміхаються, 

махають руками на розвітання з героями, 

святкують, як день свободи, 

день від’їзду визволителів [234, с. 88]. 

У поезії «Памʼятник Олександрові Дубчеку в Братиславі» поет створює 

символічний образ «усміху Дубчека», що уособлює нескореність й прагнення до 

свободи та політичної незалежності від Москви чехів й словаків, протиставлений 

грізній і водночас безпорадній перед духовною міццю обох націй силі танків і 

гармат: 

У конвульсіях здихає сталь, 

Пробита усміхом Дубчека [234, с. 90]. 

Словацькі поетичні враження Д. Павличка, крім усього іншого, були навіяні й 

тим, що, як відомо, упродовж 1995-1998 рр. він займав посаду Надзвичайного і 

Повноважного посла України в Словацькій республіці. Цілком зрозуміла фахово 

обумовлена зацікавленість Д. Павличка питаннями політичного життя Словаччини 

та його симпатії до словаків та їхніх духовних прагнень, втім, породжує іронічний 

відгук й сумніви щодо щирості ліричної позиції поета з боку його колеги по перу, 
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але запеклого політичного опонента – І. Драча, про що він пише у поезії «Проблема 

Павличка»: 

Павличко – це стихійне лихо.  

І, щоб було Вкраїні тихо,  

Його на славу і ославу  

Пошлем послом у Братиславу. 

Хай там воює з русинізмом,  

Як тут боровся з комунізмом,  

З перевертнями-руснаками,  

Як тут боровсь з більшовиками. 

А то де ходить – заважає  

І всім городить: «Тут олжа є!»  

І в політичній лихоманці  

Єдна ДемПУ й республіканців. 

А ті не хочуть, аж до сику...  

І, щоб ідею ту велику  

Якось спровадить, мудро й тихо,  

Спровадим геть стихійне лихо... [138, с. 729]. 

Попри окремі й епізодичні політичні непорозуміння, національні докори та 

чвари між українцями та словаками й між їхніми внутрішніми ідеологічними 

розбіжностями, в цілому у поетичному сприйнятті Словаччини українцями домінує 

її привабливий образ, як дружньої й навіть братньої (і не в заангажованому 

риторикою радянської ідеології, а у щирому, сердечному сенсі) словʼянської країни. 

І, зрештою, цілком очевидно, що у поезіях «Словаччині» та «Словацький хрест» 

Д. Павличко керувався не власними політичними амбіціями, а саме щиросердечною 

симпатією, з якою він відзивається про братів-словаків: 

Словаччино, ти – в серці, наче голка, 

Болиш мені, як тільки зворухнусь. 

Тебе від Дубчека до Святополка 

Я бачу наскрізь, наче рідну Русь. 
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/…/ 

І памʼятай – душа твоя нетлінна! 

Тебе не вдарить смертоносний грім, 

Допоки біля тебе Україна 

Стоятиме під прапором своїм! [234, с. 80–81]. 

Світлий й оптимістичний, сповнений справжньої, щирої шани й любові до 

братів-словаків образ країни постає і в поетичному посланні Р. Лубківського 

«Привітання Словаччині», що увійшло до ліричного циклу «Словацьке літо» (1985): 

Я знову лечу до тебе. Я знову хилю чоло. 

Перед порогами Татрів, де спопеліло зло. 

Кров’ю за все заплачено. За корінь 

    За джерело. 

За солод і сіль, Словаччино, тисячолітня 

    бджоло! 

Ти в серці моїм пробудеш, 

   покіль не склеплю повік, 

А хліб, що мене гостила, я материнським нарік. 

Нектар ляже в чарунки. 

   Вином хай заграє сік. 

Хай мудрим дозріє медом 

   тисячолітній вік!  [197, с. 289]. 

Образ тисячолітньої бджоли, створений Р. Лубківським в цьому поетичному 

посланні, є прямою відсилкою до одного з найбільш резонасних творів словацької 

прози другої половини ХХ ст. – роману Петера Яроша «Тисячолітня бджола», який 

побачив світ 1979 року. 

У романі «Тисячолітня бджола» П. Ярош ставить перед собою мету розкрити 

суть словацького національного характеру, корінні основи його світосприйняття та 

моралі у їхньому взаємозв’язку з процесом історичного ствердження національної та 

політичної самосвідомості словацького народу. Це підкреслене і навіть загострене 

почуття колективізму, працьовитість, терпимість, але, разом з тим, й різка відраза до 
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соціальної та національної кривди, спроможність і готовність у критичній ситуації 

відстояти свою національну і людську гідність. Комплекс цих рис, носіями яких в 

більшій або в меншій мірі постають усі, як головні, так і другорядні герої роману, 

додатково підкреслені у ньому через символічне співставлення словацьких селян з 

бджолиною сім’єю. Цей символічний бджолиний образ проходить своєрідним 

лейтмотивом через увесь роман. 

Тисячолітня бджола – це символ словацького народу, суть якого визначає, на 

думку автора, «бджолина» згуртованість навколо своїх національних основ і 

«бджолина» працьовитість, яка стала основною запорукою збереження нації 

упродовж її тисячолітнього розвитку. 

Рецепція Словаччини у творах українських поетів ХХ ст. не обмежується 

зверненням до образу країни у цілому, і в багатьох випадках стосується її окремих 

територіальних та географічних реалій, а також постатей особливо значимих для її 

історії громадсько-політичних та культурних діячів. 

Зрозуміло, що, звертаючись до образу Словаччини, українські поети не могли 

оминути увагою її славнозвісну столицю – Братиславу. «Столиця сучасної 

Словацької Республіки, – зазначає М. Неврлий, – де в катедралі св. Мартина 

коронувалось одинадцять королів (між ними й просвітителька Марія Тереза) та де за 

Весни народів 1848 р. лідер словацького національно-визвольного руху Людовіт 

Штур (1815–1856) виголосив в угорському сеймі історичний Меморандум 

словацького народу, доволі міцно ввійшла до української свідомості, зокрема й до 

письменства. Здавна вона викликала зацікавлення чужинців – в тому плані й 

українців – і як стародавнє місто, де побували римські легії, та в поблизу замку 

Дєвін проходив limit  Romanum (границя Римської імперії), і де концертували 

найвизначніші музиканти світу Ліст, Моцарт, Гайдн, Рубінштайн, Барток та ін. 

Братиславська Academia Istopolitana, яку заснував Матвій Корвін, нагадувала 

українцям їх славну Києво-Могилянську академію, яка досягла найвищого розквіту 

в добу Мазепи, що був її великим добродієм» [228, с. 274]. 

Одним із перших українських поетів, які ще у ХVІІІ ст. відвідали Братиславу, 

був Г. Сковорода. Першою ж поетичною згадкою про столицю словаків вважається 
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поезія Ю. Федьковича «У Прешбургу славнім жовняр на варті стояв». Обставини, за 

яких цей вірш побачив світ, М. Неврлий коментує так: «У добу словʼянського 

відродження переїздом з Італії зупинився у Братиславі, що тоді офіційно називалась 

Пресбург (або по-мадярському Пошонь), «буковинський словій», поет, прозаїк і 

драматург О. Ю. Федькович (1834–1888). Як капітан австрійської армії він, разом із 

своїм гуцульським регіментом, зупинився на березі Дунаю в колишніх 

Wasserkasernen (Водних казармах), де міститься словацька національна галерея. 

Знайомлячись із старовинним містом, де тоді звідусіль звучала німецька або 

мадярська мови та де корінні мешканці, словаки, займали підрядні служби, 

український поет, одначе, відчув у ньому словʼянський субстрат. Саме це 

інспірувало його створити там славофільську оду «У Прешбургу славнім жовняр на 

варті стояв». Цим жовніром був, можливо, один з його гуцульських легінів-вояків. 

Цей вірш О. Ю. Федьковича, написаний всередині ХІХ ст. є, здається першим 

артефактом українсько-словацького взаємопізнання: 

У Прешбургу славнім жовняр на варті стояв 

І хвилі Дунаю, і землю словʼян споглядав: 

Зелена долино, ти кровʼю словʼян напилася, 

Братів наших рідних слезов полилася. 

Ти, Дунаю, крівцю братів наших на хвилях несеш, 

Коли ж ти, Дунаєчку, і кривду з собою візьмеш? і т.д.» [228,  с. 274–275]. 

Свої безпосередні враження від перебування на австрійській військовій службі 

Ю. Федькович передав також у поемах «Лукʼян Кобилиця», «Новобранчик», 

«Дезертир». 

Цікаве тематичне продовження отримує історія перебування Ю. Федьковича у 

столиці Словаччини в поезії Р. Лубківського «Федькович на березі Дунаю», 

присвяченій М. Мольнару. Щоправда, Р. Лубківський висловлює сумніви щодо 

історичної достовірності фактів перебування Ю. Федьковича у Братиславі. У 

примітці до поезії він, зокрема, зазначає: «Існує літературна легенда про те, що 

Юрій Федькович частину своєї військової служби відбув у Братиславі, колишньому 

Прешпурку. Ця гіпотеза така ж приваблива, як і розповідь про мандрівку Григорія 
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Сковороди до Токаю через Братиславу... А втім, служачи в 1859 р. у Відні (41-й 

полк, казарма «Штіфт» на вулиці Маріягільф). Федькович деякий час постоєм міг 

бути у Братиславі у т. зв. «касарнях водних» на березі Дунаю. Це припущення. А ось 

те, що наш поет шанував словаків і їхню співучу мову, – факт. І про Людовіта 

Штура міг Федькович чути і знати. Свідомість цього дає авторові право хоч на 

короткий час «прописати» Федьковича на березі всесловʼянського Дунаю»  [197,  

с. 293]: 

Ось провінційний Прешпурк на гравюрі, 

Собор. Міхальска брама. Пил століть. 

«Касарні водні», темні та понурі... 

Пригляньмося: Федькович там стоїть! 

Федькович, молод жовнір, там на варті! 

Невже це він?.. 

/…/ 

...навіть в цім зимовім жарті 

Є щось такеє - раз на пʼять століть... 

Пожух папір... А він стоїть на варті, 

Федькович при Дунаї все стоїть  [197, с. 298]. 

Братиславські враження Р. Лубківського відбилися й у творі, в якому столиця 

словаків повʼязана із постаттю ще одного визначного українського поета – Тараса 

Шевченка – «Вулиця Шевченка у Братиславі». 

Братислава, охоплена полумʼям кривавого лихоліття періоду Другої світової 

війни – тема поезій М. Нагнибіди «В зелених чохлах задрімали гармати…» та 

О. Гончара «Сині тіні бредуть із Дунаю», а також у пізніших у часі поетичних 

рецепціях Д. Павличка «Словацька тиша» та «Скажіть моїй матері». Перші поетичні 

враження від тільки що звільненої від фашистської окупації Братислави змальовано 

у творі Л. Дмитерка «Ми їздили сьогодні в Братиславу». 

Новою сторінкою в поетичних зверненнях до словацької столиці стала 

післявоєнна творчість українських поетів. У 1945 р. Є. Доломаном був написаний 

вірш «Маріца», присвячений Братиславі. У червні 1946 р. Братиславу разом з 
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іншими поетами відвідав М. Рильський, який тоді ж написав вірш «Вічно юній 

Братиславі». Коментуючи обставини створення цього вірша, М. Неврлий зазначає: 

«З нагоди зустрічі зі словацькою інтелігенцією делегати виголосили привітання. 

Останнє, але найоригінальніше було М. Рильського, він привітав словаків віршем 

«Вічно юній Братиславі», який у словацькому перекладі, після висилання в ефірі, 

вийшов у бюлетені «Slovenský rozhlas». Перекладач у першій публікації цього вірша 

не був, на жаль, названий, а оригінал цього вірша, що його Рильський написав 

експромтом, десь загубився. Таким чином, до повного видання творів М. Рильського 

треба буде цей вірш передруковувати в словацькому перекладі. Вдруге він вийшов у 

репрезентаційному словацькому журналі «Братислава» у 1975 році. Одну строфу з 

нього подаємо: 

Jasná slava Bratislavy 

Rezonuje teraz v srdci 

Ukrajinca, ktory nesie 

Lásku svoju, obdiv svoj 

Z brehov Dnepra širokého 

K brehom Dunaja volʼného 

K brehom všetkých Slovanov» [228, с. 277–278]. 

У 1956 р. Чехословаччину відвідав О. Ющенко, який адресував словацькій 

столиці поезію «Поїзд мчить до Братислави» та навіяний враженнями від 

святкування у Братиславі столітнього ювілею І. Франка, вірш «Над світом».  

Мальовничі краєвиди Братиславського Граду – стародавньої фортеці й 

визначної історичної памʼятки словацької столиці відтворено у поезіях  Д. Павличка 

«Братислава» та М. Няхай «Під братиславським замком»: 

Чотирикутний замок на горі. 

Внизу – Дунай, неначе жовта магма. 

Собор – угорських панувань синтагма, 

Провулки романтичні і старі. 

І міст, неначе велетенська праща 

В руках незримого Давида…  [234, с. 84]. 
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Епізодичні згадки про столицю словаків знаходимо і в поезіях  В. Пачовського 

«Сріберний дзвін», Л. Полтави «Листи до Адама Міцкевича», Р. Лубківського 

«Архіваріус», «І  літав по світах…», С. Жадана «Марадона», Г. Петрука-Полика 

«Братиславський сон Павуляка», а вірш Г. Булаха «Братислава», за словами 

М. Неврлого, «є сердечним гімном словацької столиці, її населенню і всій 

Словаччині»  [228, с. 280]. 

У ліричному циклі Д. Павличка «Словацький хрест» містяться поетичні 

звернення й до інших словацьких міст: «Пряшевські дзвони», «Фестиваль у 

Свиднику», «Собор у Кошицях». 

Достатньо вагоме місце в українській поетичній словакістиці посідають також 

твори на пейзажну тематику, присвячені переважно найбільш значимим 

топографічним назвам країни – словацьким Татрам і Дунаю. 

Одним із перших поетичних звернень до величного образу словацьких Татр є 

поезія С. Твердохліба «Над озером щирбським» (1908), в якій змальована овіяна в 

багатьох словʼянських легендах та переказах велична гірська вершина Високих Татр 

– Кривань. У творчості поетів першої половини ХХ ст. образ словацьких Татр 

знаходить художній відгук і у творі  К. Вагилевича «Високі Татри». В другій 

половині ХХ ст. опоетизований образ словацьких Татр постає у творах Л. Дмитерка 

«В Татрах»,  Д. Павличка «Словаччині» та «Під Герлахом»: 

…Нам хмари по плече, 

З-під каменя дзвінкий струмок тече, 

Він у долині, певне, став рікою. 

Тут тиша, спокій, велич і краса [132, с. 210]. 

Словацький Дунай у різних тематичних контекстах згадується й у поезіях 

О. Гончара «Сині тіні бредуть із Дунаю», Л. Дмитерка «Ми їздили сьогодні в 

Братиславу», Р. Лубківського «Вулиця Шевченка в Братиславі». Окремим 

тематичним зверненням до образу Дуная є вірш Р. Лубківського «Дунайська балада» 

та І. Неходи «Дунай». Співсталяючи словацький Дунай та українське Дніпро у своїй 

поезії І. Нехода створює художній образ річок-братів, які символізують братерські 

стосунки словацького й українського народів: 
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На березі дунайському стою – 

Я, син Дніпра, 

Твого, Дунаю, брата. 

Про тебе сто пісень в моїм краю 

Мені співала у дитинстві мати… 

Уклін, Дунаю Йваничу, тобі!.. 

Словак танцює, бʼє об землю лихом, 

Від фейєрверків хвилі голубі… 

Дунаю, будеш голубим і тихим!  [230, с. 302]. 

Чимало творів українських поетів, повʼязаних із художньою рецепцією 

Словаччини, адресовано й визначним постатям її історії, культури та літератури. 

Образ легендарного словацького опришка початку ХVІІІ ст. Яношика 

відтворено у поезії Р. Лубківського  «Кетяг калини з-під Гєрхової», в якій мотиви 

словацької народної пісні, присвяченої народному герою, контаміновано з 

враженнями поета від перебування на батьківщині Яношика – в Тєрхові, символом 

якої стає для поета кетяг калини: 

Невже стою над збойницьким гніздівʼям? 

Віки минули. Три? Чи тільки два? 

Кривавий промінь гасне 

  Над верхівʼям… 

Вже стало словом, піснею, повірʼям 

Яношикова буйна голова. 

«Повєдзтє моєй матері, 

Нєх ма нє чака к вечері…» 

А мати жде…  [197, с. 295]. 

Образ Яношика змальовано й у трьох поетичних творах Д. Павличка: 

«Словаччині», «Словацький хрест», «Яношик», у яких поет символічно уподібнює 

образ легендарного розбійника розіп’ятому Христу, імʼя якого одночасно в 

символічній формі уособлює й трагічну долю словацького народу, і служить назвою 

цілого ліричного циклу поета – «Словацький хрест» – з виразно виявленою у ньому 
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семантикою історичної жертовності словацького народу, асоціативно 

співвіднесеною із біблійною жертвою Христа і одночасно – символікою подвійного 

хреста – державного гербу країни: 

Словацький хрест подвійний: в одному – два хрести. 

Потрібно ж мати силу такий тягар нести! 

Потрібно мати силу від неба й від землі… 

/…/ 

Бо ж був Господь розпʼятий, але не в самості – 

Ізраїльський Яношик вмер поруч на хресті. 

Брати мої словаки, та ноша вас пече, 

Але ніхто під неї не підкладе плече, 

Ніхто, крім вас, не буде словацький хрест нести, 

Бо в кожного народу свої шляхи й хрести [234, с. 81]. 

Увагу українських поетів ХХ ст., вслід за Т. Шевченком, привертає й постать 

визначного «будителя» словацької нації Павола Шафарика. У творчості поетів 

другої половини ХХ ст. образ Шафарика зʼявляється у творах М. Рильського 

«Прага», Ліни Костенко «Скіфська Одіссея»,  Р. Лубківського «Вулиця Шевченка у 

Братиславі», «Камертон Шашкевича», М. Рильського «Крагуєвац», Г. Чубая «Ян 

Коллар». 

Образ визначного словацького поета епохи романтизму Янка Краля 

відображено в поезії Р. Лубківського «Тінь Янка Краля», словацького поета й 

драматурга Павола Орсага Гвєдослава – у творах Л. Дмитерка «Ми їздили сьогодні в 

Братиславу» та Р. Лубківського «Вулиця Шевченка у Братиславі». 

Високо оцінюючи той вагомий внесок, який зробили П. Шафарик, Я. Краль та 

П. О. Гвєздослав у розвиток словацької літератури, українські поети, що звертались 

у своїх художніх рецепціях до їхньої творчості, передусім наголошують на мотивах 

національно-патріотичної й загалом – словʼянської єдності, що домінують у творах 

словацьких митців. 
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Висновки до розділу 3 

У третьому розділі «Образ Словаччини та словаків в українській художній 

літературі» проаналізовано історичні етапи становлення української художньої 

словакістики, а також ідейно-тематичні та сюжетно-образні аспекти художньої 

рецепції Словаччини в прозовій та поетичній творчості українських письменників 

ХVІІ – ХХІ  століть. 

У підрозділі 3.1. «Становлення української художньої словакістики» 

досліджено проблематику творів українських письменників ХV – ХІХ ст., які у тій 

чи тій формі звертались у своїй творчості до теми художнього відображення 

словацьких культурно-історичних реалій. 

Зʼясовано, що першим українцем, у творчості якого згадано Словаччину, був 

визначний діяч епохи Відродження – Юрій Дрогобич, автор трактату під назвою 

«Прогностична оцінка поточного 1483 року». Наступний етап українсько-

словацьких художніх взаємин на початку ХVІІ ст. був обумовлений спільними для 

історичної долі української та словацької націй подіями війни з Туреччиною країн 

антиосманської коаліції. Українські козаки у складі військ короля Речі Посполитої 

Яна Собеського ІІІ брали активну участь у збройних сутичках з турками, що 

відбувалися, зокрема, й на території Словаччини. Згадки про цей звитяжний похід 

знайшли відображення не лише у славнозвісному літописі Самійла Величка, але й у 

творах українських поетів ХVІІ – ХVІІІ ст. – Й. Шумлянського («Послухайте, що з 

вас живо…») і  С. Климовського («Їхав козак за Дунай»). 

Досліджено, що у ХVІІІ ст. мандрівку Словаччиною здійснив знаменитий 

український поет і філософ Г. Сковорода. На жаль, достовірних документальних 

джерел, які засвідчували б деталі цієї мандрівки, не збереглося (або ще не 

віднайдено), втім, у формі цікавої художньої реінтерпретації її описує український 

поет і прозаїк ХХ ст. Л. Мосендз в оповіданні «Мінерва» та поемі «Канітферштан», 

в яких особливий наголос зроблено на ймовірному відвідуванні Г. Сковородою 

Трнавського університету. 
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В ХІХ ст. Словаччину відвідали І. Срезневський, О. Бодянський,  

Я. Головацький та М. Драгоманов. Словацькі враження Я. Головацького знайшли 

відображення у його подорожніх нотатках «Подорож по Галицькій та Угорській 

Русі, описана до приятеля Л.», в яких автор описує деталі культури та побуту 

мешканців Словаччини. М. Драгоманов помістив свої згадки про Словаччину в 

подорожніх нотатках «Австро-руські спомини», в яких особливо констатував 

патріотизм словацької нації. 

Художня рецепція Словаччини та її визначних культурно-історичних діячів 

міститься також у творах українських поетів ХІХ ст. – М. Шашкевича («Згадка»), 

М. Старицького («До словʼян»), Т. Шевченка (І мертвим, і живим, і ненародженим 

землякам моїм в Україні…») та повісті Ю. Федьковича «Три як рідні брати». 

У підрозділі 3.2. «Рецепція Словаччини у творчості українських прозаїків 

ХХ ст.» досліджено факти звертання до словацької теми у прозовому творчому 

спадку українських письменників ХХ – початку ХХІ ст. Проаналізовано тематичні 

ракурси та лейтмотивні образи, за допомогою яких українські письменники 

відтворюють ментальний портрет та колорит національної самобутності 

представників братського словʼянського народу. 

Простежено, що вже з першої половини ХХ ст. кількість звернень українських 

письменників до художнього відображення словацьких культурно-історичних та 

політичних реалій значно зростає – повість «Зірка» Б. Лепкого, книга спогадів «З 

моєї Одіссеї» М. Качалуби, поетичні твори  К. Вагилевича  та С. Твердохліба. 

Слід констатувати значний відгук, який знайшла художня рецепція 

Словаччини у творах українських письменників, навіяних враженнями від подій  

кривавого лихоліття періоду Другої світової війни. Достатньо суперечливе, інколи й 

полярно протилежне ідейно-тематичне відображення українськими письменниками 

тогочасних словацьких реалій, повʼязане насамперед з тим, що багато з них 

перебували на боці ідеологічно несумісних збройних сил – військових формувань 

радянської армії (О. Гончар,  М. Стельмах, А. Шиян, Л. Первомайський), або лав 

УПА (З. Книш, Є. Добровольский). Крім того, і українські прозаїки, і поети 
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змальовують у своїх творах і словаків, які воювали у складі збройних формувань 

гітлерівської Німеччини (І. Качуровський, В. Кожелянко, Р. Колісник). 

Слід зазначити й те, що друга половина ХХ – початок ХХІ ст. відмічена новим 

сплеском інтересу з боку українських письменників  до реалій культурно-

історичного та політичного життя Словаччини та її мешканців. В українській прозі 

цього часу відроджуються жанрові традиції подорожніх нотаток, у формі яких 

письменники передають свої враження від знайомства із Словаччиною  

(М. Рильський, П. Тичина,  Ю. Андрухович, Т. Прохасько). 

У підрозділі 3.3. «Українська поезія ХХ ст.: репрезентативні форми 

художньої словакістики» систематизовано та охарактеризовано тематичний спектр 

звертань українських поетів ХХ – початку ХХІ ст. до культурних та соціально-

історичних реалій життя словацької нації. 

Досліджено, що надзвичайно розмаїтою й різноаспектною є тематична палітра 

поетичних звернень до Словаччини українських письменників цього періоду. 

Поетичні враження від перебування на території Словаччини під час Другої світової 

війни радянської армії відтворено у поезіях П. Тичини, О. Гончара, М. Шпака, 

В. Сосюри, М. Шеремета, бійців УПА – Т. Курпіти, Марка Боєслава, М. Гай, 

А. Патрус-Карпатського. До післявоєнних реалій Словаччини зверталися  у своїй 

поетичній творчості М. Рильський,  П. Тичина, Л. Первомайський. Ю. Тарнавський, 

Д. Павличко, Р. Лубківський та ін. 

Якщо в перших поетичних зверненнях українців до образу Словаччини 

наголос зроблено на своєрідній узагальненій ліричній декларації духовних 

цінностей та цивілізаційних прагнень словʼян, то в подальшому тематичний вектор 

подібних звернень суттєво урізноманітнюється й вбирає до себе широкий спектр 

проблематики, повʼязаної з національним колоритом, світоглядом та духовними 

запитами братнього українцям словацького народу. У підрозділі констатовано, що 

відтворюваний українськими поетами ХІХ – ХХ ст. образ Словаччини є достатньо 

непростим і контрасним, але загалом свідчить як про взаємний інтерес обох народів, 

так і їхнє прагнення краще пізнати одне одного і відшукати точки спільного 

культурного перетину.  
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ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дослідження ми дійшли таких висновків. 

1. У колі актуальних проблем сучасного українського літературознавства 

важливе місце посідає проблематика досліджень історії взаємозвʼязків української 

літератури з літературами інших словʼянських народів. Недостатньо дослідженими 

та систематизованими у цьому понятійному контексті усе ще залишаються питання 

українсько-словацьких та словацько-українських культурно-історичних взаємин, 

зокрема, простежених у їхньому літературно-художньому вимірі. 

2. Унаслідок аналізу процесів історичного перебігу українсько-

інословʼянських контактів було виявлено такі основні еволюційні етапи української 

славістики та міжкультурних взаємин України і Словаччини: 

– перша половина ХІХ ст. – це час становлення міфологічної школи в 

українській славістиці (філологічні розвідки О. Бодянського, І. Срезневського, 

О. Потебні, М. Максимовича та ін.), теоретичного обґрунтування спільних коренів 

міфологічного спадку словʼянських народів, принципу історизму та 

етнопсихологічних аспектів порівняльно-історичного методу. Цей же період 

історичного часу ознаменований також зародженням взаємного зацікавлення, 

особистих і літературних контактів між українцями і словаками, які були 

започатковані в добу Просвітництва і особливо пожвавились в епоху Романтизму; 

– друга половина ХІХ – початку ХХ ст. – це якісно новий етап у розвитку 

української філологічної славістики, повʼязаний з поширенням методу 

компаративізму (праці М. Дашкевича, І. Франка, А. Степовича, Т. Флоринського, 

К. Радченко, О. Колесси та ін.). Виключно важливу роль у налагодженні українсько-

словацьких взаємин в добу Позитивізму й Реалізму відіграла громадсько-політична 

та культурна діяльність І. Франка, який не тільки був особисто знайомим з багатьма 

провідними представниками інословʼянського культурного осередку, але й активно 

підтримував ініційовані ними політичні рухи, мистецькі пошуки та культурницькі 

заходи, а також приділяв значну увагу висвітленню тих або тих аспектів 
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взаємостосунків між різними словʼянськими народами у своїх художніх творах, 

наукових та публіцистичних працях; 

– перша половина і середина ХХ століття – розвиток українсько-словацьких 

взаємин у складних культурно-історичних обставинах доби Модернізму 

міжвоєнного двадцятиліття та ідеологічного диктату за часів радянсько-

чехословацьких стосунків. У період 30–50-х років ХХ ст. в Україні традиції 

вітчизняної славістики були продовжені літературознавчими працями О. Білецького, 

а також культурно-громадською, науковою та перекладацькою діяльністю 

М. Рильського. Еміграційна школа тогочасної української славістики була гідно 

репрезентована науковими працями Д. Чижевського; 

– кінець ХХ і початок ХХІ століть – інтенсивна міжкультурна взаємодія за 

часів незалежної України та Словацької республіки. Починаючи з другої половини 

ХХ ст. і до сьогодні в Україні сформувалася ціла плеяда визначних вчених-славістів, 

зокрема, Г. Вервеса, В. Моторного, В. Вєдіної, С. Левінської, Р. Радишевського,  

Л. Вахніної, П. Гонтара, А. Багмут, В. Шевчука, І. Журавської, В. Житника, 

О. Зарицького, В. Захаржевської, В. Москаленко, Н. Григораш, Є. Пащенка,  

П. Рудякова, А. Татаренко та ін., які зробили неоціненний внесок у розвиток 

філологічної науки. 

Загалом, унаслідок зробленого у дисертації огляду головних етапів розвитку 

української філологічної славістики, можна констатувати, що упродовж ХІХ – ХХ 

ст. вона не лише сформувалась як повноцінна і важлива частка вітчизняної 

літературознавчої компаративістики, але й досягла значних успіхів та переконливих 

наукових результатів у напрямі дослідження літературних взаємозвʼязків України з 

країнами Західної, Південної та Східної Європи. Якщо на початкових етапах 

становлення та розвитку української філологічної славістики головні зусилля вчених 

були спрямовані переважно на накопичення та систематизацію фактів культурно-

історичних й, зокрема, літературних взаємин українців з представниками 

інословʼянського світу, то на етапах подальшого історичного розвою пріоритетними 

для вітчизняних філологів-славістів стали завдання більш глибокого й аналітичного 

осмислення напрацьованих попередниками фактів культурного обміну між різними 
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словʼянськими народами. Якщо в ХІХ, а, почасти, й у ХХ ст. українська філологічна 

славістика нерідко сприймалася (у тому числі й західноєвропейськими науковими 

колами) як специфічне відгалуження русистики, то починаючи вже з другої 

половини ХХ ст. кращі представники вітчизняної славістики чітко ідентифікують її 

національну приналежність саме до української філологічної науки. Праці 

вітчизняних філологів-славістів другої половини ХХ ст. поступово позбавляються 

ознак ідеологічної заангажованості, обумовленої гаслами словʼянської єдності, 

спотвореними та дискредитованими шовіністичними імперськими амбіціями Росії. 

Натомість, був суттєво розширений і поглиблений діапазон наукових зацікавлень та 

спрямувань вітчизняних філологів-славістів, головні зусилля яких спрямовано на 

фактологічно аргументоване зʼясування місця та ролі української літератури в 

загальноісторичному літературному розвитку, літературних взаємозвʼязків українців 

з представниками інословʼянського світу, конкретних форм та різновидів подібної 

культурної взаємодії (на тематичному, сюжетно-образному, жанровому та інших 

рівнях побудови художнього твору), на розробку питань методології порівняльного 

дослідження культурних взаємин між представниками різних словʼянських 

літератур. 

3. Вивчення українсько-словацьких культурних взаємин у літературному 

вимірі дало змогу виокремити такі головні етапи їхнього розвитку: 

– початковий період, повʼязаний головно з розширенням обсягу і форм 

культурно-історичних взаємин, насамперед, через залучення українців до 

військових конфліктів на території Словаччини. У ХV ст. українці брали активну 

участь у гуситських війнах, а у ХVІІ ст. – у війні з турками антиосманської 

словʼянсько-європейської політичної коаліції, що знайшло відображення у 

«Літописі» С. Величка, а також у поетичних творах безпосередніх очевидців та 

учасників цих подій; 

–  період ХVІІІ – ХІХ ст. У цей час поглибленню уявлень про культурно-

історичну та етнографічну самобутність життя і побуту мешканців України та 

Словаччини сприяли численні подорожні нотатки, навіяні безпосередніми 

враженнями від мандрівки територіями обох земель відомими громадсько-
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політичними та літературними діячами («Подорожній щоденник» Д. Крмана, 

«Листи з невідомої землі» Б. Носака-Незабудова, «Подорож по Галицькій та 

Угорській Русі, описана до приятеля Л.» Я. Головацького, «Австро-руські спомини»  

М. Драгоманова). Зміцненню культурних взаємин між обома словʼянськими 

народами на початку ХІХ ст. активно сприяла громадсько-політична та літературна 

діяльність визначного представника словацької культурної спільноти  

П. Й. Шафарика та його ідейних послідовників, що належали до покоління так 

званої «штурівської генерації». Паралельно зростає й інтерес з боку українців до 

історії, культури та літератури словаків, ініційований науковими розвідками та 

художніми перекладами зі словацької на українську відомих громадських і 

літературних діячів Закарпатської України – О. Духновича, А. Добрянського, 

О. Павловича, І. Раковського та ін., а на рубежі ХІХ – ХХ ст. – І. Франка; 

– період ХХ – середини ХХ ст. Якщо в першій половині ХХ ст. інтенсивність 

культурних взаємин між українцями і словаками суттєво послаблюється внаслідок 

військового протистояння та їхньої належності до полярно спрямованих політичних 

ідеологій, то вже з другої половини ХХ ст. літературні контакти між обома 

народами помітно пожвавлюються. Питання українсько-словацьких літературних 

звʼязків досліджували Ф. Погребенник, В. Моторний, В. Микитась, С. Мишанич, 

М. Мольнар та ін. Літературознавчі розвідки цього періоду, загалом, стосувалися 

лише окремих аспектів літературних взаємин українців та словаків і, в першу чергу, 

були спрямовані на дослідження їх традиційного класичного спадку; 

– сучасний етап українсько-словацьких культурних взаємин. З-поміж низки 

компаративістичних праць варто назвати дослідження Г. Сиваченко «Постмодернізм 

і словацька проза 70-80-х років», у якому висвітлено новітні художні здобутки 

словацьких прозаїків другої половини ХХ ст., а також статті М. Неврлого, які склали 

збірник словʼянознавчих праць «Минуле й сучасне», що поєднує розвідки як 

класичної літератури, так і поезії ХХ століття. Вагомим внеском у розширення 

словацько-українських літературних контактів стали літературознавчі дослідження 

представників ужгородської та пряшівської шкіл філологічної словакістики, які 

суттєво розширили та поглибили спектр уявлень українського читача про головних 
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представників та основні етапи історичного розвитку словацької літератури. 

Зокрема, варто відзначити таких науковців, як І. Яцканин, Т. Ліхтей, 

Р. Лубківський,  Я. Джоґаник, у доробку яких велика кількість власне перекладів, а 

також досліджень, присвячених словацько-українським та українсько-словацьким 

художнім перекладам.  Водночас, чимало нагальних питань історичних взаємин 

словацької та української літератур усе ще залишаються малодослідженими. 

Якщо для початкових етапів культурно-історичних взаємин українців і 

словаків загалом притаманними були елементи певної недовіри та непорозуміння, 

обумовлені, зокрема, недостатньою поінформованістю представників культурного 

осередку обох словʼянських народів стосовно одне одного, а також певною 

упередженістю у взаєминах, породженою належністю до різних й навіть ворожих 

політичних та конфесійних блоків, то вже з початку ХІХ ст. характер та пафос цих 

стосунків докорінно змінюється. На хвилі патріотичного піднесення, ініційованого 

активізацією національно-визвольних рухів поневолених словʼянських націй, 

зростає не лише бажання краще пізнати одне одного, але й усвідомлення єдності 

духовних прагнень, притаманних обом народам. Налагодженню більш тісних 

культурних стосунків сприяло й усвідомлення власної національної ідентичності й 

спільної історичної долі, пригнічуваної імперськими амбіціями чужоземних зайд. 

Культурно-історичні взаємини українців та словаків й надалі, попри щиру обопільну 

симпатію кращих її представників, залишаються доволі непростими, 

заангажованими різновекторністю їх багатовікового культурно-історичного досвіду, 

а також політичними непорозуміннями (русофільські настрої передвоєнного 

словацького уряду, політика словакізації пряшівських українців, яка продовжується 

й по сьогоднішній день, певна зверхність частини словацької інтелігенції у 

ставленні до українців, які ще не стали повноправною часткою європейської 

спільноти тощо). Водночас, діапазон культурних контактів між обома народами 

невпинно розширюється й поглиблюється, відтак набуває й нових перспектив та 

можливостей. 

4. На відміну від української, словацька література представлена достатньо 

обмеженим колом художніх творів, присвячених Україні. У словацькій поезії ХІХ – 
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ХХ ст. це, зокрема, поодинокі твори Я. Коллара, С. Халупки, А. Сладковича, 

С. Томашика, Я. Ботта, Й. Заборського, Й. Янча, В. Мігаліка, Т. Яновіца, Ф. Ліпки та 

ін. 

Образ українця з’явився в епоху романтизму як втілення слов’янської ідеї, 

відповідно, тема України в словацькій поезії була повʼязана переважно з образами 

козацької вольниці або стилізаціями зразків української народно-пісенної творчості. 

Поети ХХ ст. описували переважно ліричні враження, отримані під час їхнього 

перебування в Україні. Загалом, подібні художні рецепції мали епізодичний і 

фрагментарний характер. Більш цілісну і деталізовану картину життя та побуту 

мешканців України представлено у великих творах, які доносять автентичний 

погляд. У своєму «Подорожньому щоденнику» Д. Крман з власної точки зору дає 

своєрідну картину національного, культурного та релігійного життя українців епохи 

бароко. Б. Носак-Незабудова свою подорож Закарпатською Україною описав у творі 

«Листи з невідомої землі», змалювавши в ньому русинів-українців середини ХІХ 

століття. Варто зазначити, що творчість автора відноситься до періоду, коли 

закарпатські українці називали себе русинами, тому у нашій роботі ми розглядаємо 

їх власне як український народ. Із сучасної літератури цікавість викликає роман 

Й. Банаша «Зона натхнення. Драматична історія дружби і любові», що також 

базується на спогадах автора і який зображає Україну кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Можемо підсумувати, що включення особистісного представлення при зображенні 

іншого народу є особливістю рецепції словаками України.   

Першим із прозових словацьких творів, написаних на українську тематику, 

став «Подорожній щоденник» Д. Крмана, який жанрово оформлений у вигляді 

подорожніх нотаток, навіяних враженнями від перебування в Україні на початку 

ХVІІІ ст. їхнього автора. Як очільник європейської дипломатичної місії, яка повинна 

була подбати про захист євангелістської церкви, Д. Крман вирушив на зустріч із 

впливовим на той час у сфері європейської політики королем Швеції Карлом ХІІ і 

супроводжував його під час українського військового походу, спостерігаючи таким 

чином тогочасні історичні, політичні, культурно-етнографічні та побутові реалії 

життя мешканців тодішньої України. У своєму творі Д. Крман надзвичайно 
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детально описує перипетії шведсько-російської війни, поразку шведського війська 

під час Полтавської битви, життя, побут та звичаї українського козацтва, селянства 

та духовенства, створює яскравий й історично достовірний портрет уславленого 

козацького гетьмана Івана Мазепи. Зміст подорожніх нотаток Д. Крмана виявляє 

певне непорозуміння та упередженість автора у ставленні до українців й, водночас, 

його літературно-етографічна розвідка заслужено вважається однією з найбільш 

визначних літературних памʼяток словацько-українських літературних взаємин. 

5. Ще одним важливим етапом у процесі розширення словацько-українських 

літературних взаємин стали «Листи з невідомої землі» Б. Носака-Незабудова – 

подорожні нотатки, у яких містяться враження автора – мандрівника українськими 

землями у 40-ві роки ХІХ ст. На відміну від свого попередника Д. Крмана, Б. Носак-

Незабудов, хоча і сприймає Закарпатську Україну як невідʼємну частину тогочасної 

Угорської імперії, водночас із захопленням констатує її національну самобутність і 

рішуче заперечує усталені на той час у Західній Європі негативні уявлення про 

Україну, життя, побут та особливості культурного розвитку її мешканців. Загалом, у 

«Листах з невідомої землі» Б. Носака-Незабудова було створено цілком позитивний 

та привабливий ментальний імідж України.  

6. Цінним свідченням художньої рецепції української соціально-політичної 

дійсності на сучасному етапі словацько-українських творчих контактів став роман 

відомого сучасного словацького письменника Йозефа Банаша «Зона натхнення. 

Драматична історія дружби і любові», у якому паралельно змалюванню реалій 

життя останнього сорокаріччя у країнах Центральної та Східної Європи, 

відображено й події, що відбуваються в Україні, зокрема, у Києві та закарпатському 

селі Колодне, що на Іршавщині. Загалом, події роману мають автобіографічну 

основу й охоплюють період сучасної історії, починаючи з 1968 – року вторгнення 

радянських військ у Чехословаччину – й до 2005 року – періоду президенства 

українського політика В. Ющенка. Цікаво, що сам задум роману був навіяний 

автору, за його словами, під час безпосередньої зустрічі з українським президентом 

на Парламентській асамблеї НАТО 2005 р. Ставлення до українців, відображене у 

романі Й. Банаша, загалом, неупереджене й доброзичливе, на жаль, все ще не 
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позбавлене доволі поширених у країнах Західної Європи ментальних стереотипів, в 

основі яких домінує переконання про політичну та культурну незрілість української 

нації – риси, що, на сьогоднішній день, є суттєвою перепоною для органічного 

входження України в спільноту європейських народів. 

7. Перші літературні згадки українців про Словаччину містяться у трактаті 

визначного діяча епохи Відродження, уродженця Дрогобича й ректора Болонського 

університету Ю. Дрогобича «Прогностична оцінка поточного 1483 року», у 

відомому історичному літописі С. Величка, а також у творах українських поетів 

ХVІІ – ХVІІІ ст. Й. Шумлянського та С. Климовського. 

У ХVІІІ ст. Словаччиною подорожував відомий український філософ та поет 

Г. Сковорода. Достовірні документальні джерела, які б підтверджували реальність 

цієї мандрівки, на жаль, не збереглися, натомість у формі цікавої й історично 

вірогідної художньої реінпретації її ймовірні деталі реконструйовано у творчості 

українського поета та прозаїка ХХ ст.  Л. Мосендза, зокрема, у його поемі 

«Канітферштан» та оповіданні «Мінерва». Культурно-історичні реалії Словаччини 

упродовж ХІХ – початку ХХ ст. знаходять своє відображення й у творах 

українських поетів –  Т. Шевченка, М. Шашкевича, М. Старицького та повісті 

Ю. Федьковича «Три як рідні брати». 

8. Значно зростає кількість художніх рецепцій Словаччини у творах 

українських письменників в першій половині ХХ ст. – повість «Зірка»  Б. Лепкого, 

книга спогадів «З моєї Одіссеї» М. Качалуби, поетичні твори  К. Вагилевича «Високі 

Татри», «Над Штрбою», «Мадярони», «За лакомства нещасні», «Відродження 

країни», «Убогії ниви, убогії села», «Дротарі», «У світ», «Побратими», 

«Словаччині», С. Твердохліба  «Над озером щирбським». Водночас суттєво 

розширюється й тематичних спектр, крізь призму якого українські поети і прозаїки 

звертаються до відображення історичних та соціально-політичних реалій життя 

словаків. 

Значний резонанс у творах українських письменників, присвячених 

Словаччині, викликали й трагічні перипетії Другої світової війни, які розділили 

словʼянські народи за ознакою їхньої належності до полярних військово-політичних 
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блоків. Історію збройних зіткнень на території Словаччини у період Другої світової 

війни відображено як у художніх творах письменників прорадянської ідеології – 

О. Гончара «Прапороносці»,  М. Стельмаха «Правда і кривда», А. Шияна 

«Партизанський край»,  Л. Первомайського «Перевал Браністко», так і у творах 

письменників, які брали участь у військових формуваннях лав УПА – З. Книша «Бʼє 

дванадцята», Є. Добровольського «Моя Рутенія», а також й у творах, що 

змальовують участь словаків у складі військових частин гітлерівської армії – 

І. Качуровського «Залізний куркуль», В. Кожелянко «Дефіляда»,  Р. Колісника 

«Еріка». 

У другій половині ХХ – початку ХХІ ст. в українській прозі відроджено й 

жанрові традиції подорожніх нотаток, які знайшли відображення у творах 

М. Рильського «Братислава», П. Тичини «Із щоденникових записів»,  

Ю. Андруховича «Таємниця. Замість роману», «Перверзія», «Лексикон інтимних 

міст», Т. Прохаська «Ботакє». Якщо у творах М. Рильського та П. Тичини домінує 

пафос героїчної відбудови Словачинни з руїн, на які її перетворила Друга світова 

війна, то у прозі Ю. Андруховича і Т. Прохаська у дусі постмодерністської іронії 

змальовано поневіряння українців, переважно заробітчан, територією словацької 

держави у горезвісні 90-ті роки. 

9. Широкоаспектна тематична палітра звернень до історії та культури 

Словаччини (військова тематика, проблеми повоєнного життя країни, краса природи 

та велич культурно-історичних памʼяток, образи визначних словацьких прозаїків та 

поетів тощо) відображена також й у поетичних творах українських письменників 

другої половини ХХ ст. – М. Рильського, П. Тичини, О. Гончара, 

Л. Первомайського, М. Шпака, В. Сосюри, М. Шеремета, Д. Павличка, 

Р. Лубківського, вояків УПА – Т. Курпіти, Марка Боєслава,  М. Гай, А. Патрус-

Карпатського та ін. 

Історія словацько-українських літературних взаємин засвідчує, що обопільний 

інтерес представників обох народів одне до одного був обумовлений передусім 

спільністю і взаємоповʼязаністю їхніх історичних доль, соціальних та національно-

патріотичних прагнень і запитів. Якщо в епоху романтизму словаків і українців 
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об’єднувала ідея слов’янської єдності, боротьби за державність та свободу, а в поезії 

каталізатором звернення до України часто виступали причини особистісного 

характеру, то пізніший інтерес до сусідів зумовлювався передусім історичними 

подіями. Під час І та ІІ світових воєн військові події стають рушієм міграції, яка дає 

можливість знайомства з іншими народами та культурами. Інтерес словаків до 

українців був зумовлений і спільним примусовим їх приєднанням до соцтабору, що 

призвело до спільних переживань братніх народів.  На жаль, слід констатувати й 

факт суттєвого зниження рівня інтересу сучасних словацьких письменників до 

подій, які відбуваються в Україні, що може бути пояснене, передусім, тим, що 

словаки не бачать у ній ані власного віддзеркалення, ані відмінностей, а також 

українською політичною нестабільністю і неготовністю до повновісних 

євроінтеграційних стосунків. 

Загалом, простежена у дисертації історична динаміка розвитку українсько-

словацьких та словацько-українських літературних взаємин дозволяє стверджувати, 

що, попри певні ідеологічні непорозуміння, культурно-історичні стосунки та 

літературні взаємозвʼязки двох братніх словʼянських народів у ХХІ ст. будуть 

зміцнюватись та поглиблюватись. 

 Історія, культурно-історична та літературна проблематика українсько-

словацьких та словацько-українських літературних взаємин потребує подальшої, 

більш детальної та ґрунтовної теоретичної систематизації та опрацювання. 

Видається перспективним більш глибоке й аналітичне компаративне дослідження 

етапів становлення і розвитку перекладацьких стосунків між літературами 

Словаччини та України. Вбачаємо перспективність наукового пошуку й у напрямі 

комплексного, деталізованого вивчення внеску україномовних письменників, 

представників «пряшівської школи» у розбудову словацько-українських 

літературних взаємин. 
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ДОДАТОК 1 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у фахових наукових виданнях України: 

 1. Кобець Н.О. Рецепція українця у словацькій бароковій літературі (на 

матеріалі «Подорожнього щоденника» (1708-1709) Даніела Крмана). Компаративні 

дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда 

Булаховського: Збірник наукових праць. 2016. Вип. 29. С. 170–177. 

 2. Кобець Н.О. Образ українця у словацькій літературі: імагологічний аспект 

(на матеріалі твору Богуша Носака-Незабудова «Листи з невідомої землі»). 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство  

та міжкультурна комунікація. 2017. Вип. 4. С. 215–221.  

 3. Кобець Н.О. Образ Словаччини та словаків в українській поезії ХІХ-ХХ 

століть. Проблеми слов’янознавства. 2018. Вип. 67. С. 152–164. 

 4. Кобець Н.О. Уявлення про українців у медіапросторі Словаччини.  

Південний архів: Філологічні науки: збірник наукових праць. 2017. Вип. 70. С. 72–78.  

 5. Кобець Н.О. Рецепція Словаччини у воєнній прозі О. Гончара та А. Шияна. 

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2018. Том 29 (68) №3. С. 30–35.  

 6. Кобець Н.О. Проблематика прози Й. Банаша в контексті словацько-

українських зв’язків. Вчені записки Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Том 31 (70) №1. С. 

172–176. 
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ДОДАТОК 2 

Апробація результатів дисертації. За темою роботи прочитані доповіді на 

щорічних звітних наукових конференціях викладачів, співробітників, докторантів, 

аспірантів та студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, 

а також на таких всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях та 

конгресах: ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «Vivat 

academia» (Львів, 24 квітня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

(Харків, 15–16 травня 2015 р.);  XXIV Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 

26 – 27 травня 2016 р.); ХVI Міжнародні славістичні читання  пам’яті академіка 

Леоніда Булаховського (Київ, 21 квітня 2016 р.); VІІ Всеукраїнська наукова 

конференція «Сучасні орієнтири філологічної науки» (Херсон, 24-25 листопада 2016 

р.); XXVІ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 17 – 18 травня 2018 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні проблеми розвитку 

філологічних наук у сучасному полікультурному просторі» (Київ, 21–22 вересня 

2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Українська філологія: 

школи, постаті, проблеми (до 170-річчя заснування кафедри української словесності 

Львівському університеті)» (Львів, 4–6 жовтня 2018 р.); ІІІ Міжнародний 

філологічний форум для молодих дослідників (Болгарія, Софія, 15–17 листопада 

2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Philology in EU countries and 

Ukraine at the modern stage» (Румунія, Бая-Маре, 21-22 грудня 2019 р.). 


