
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

 

 

На правах рукопису 

 

 

Нахлік Олеся Степанівна 

 

 

УДК 821.162.1-3-03"19":82.091(477) 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНО-АКСІОЛОГІЧНА  

РЕЦЕПЦІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТ.  

 

 

Спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук 

 

 

 

Науковий керівник: 

 

Сливинський Остап Тарасович 

кандидат філологічних наук, доцент 

 

 

 

Львів – 2016



ЗМІСТ  

 

 

ВСТУП ...................................................................................................................................4 

 

РОЗДІЛ 1. СПЕЦИФІКА РЕЦЕПЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ В ІНШОМУ 

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  .................................................. 10 

Висновки до розділу 1 ....................................................................................................... 24 

 

РОЗДІЛ 2. ПОЛЬСЬКА ПОСТТОТАЛІТАРНА ЛІТЕРАТУРНА ІСТОРІОСОФІЯ  

В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ .................................................................................................. .26 

2.1. “Малий апокаліпсис” Тадеуша Конвіцького у контексті українського 

постімперського дискурсу ............................................................................................... .42 

2.2. “Поневолений розум” Чеслава Мілоша: українські інтерпретації  

поведінкових стратегій інтелектуалів у тоталітарному суспільстві. .......................... 51 

2.3.“Інший світ” Ґустава Герлінґа-Ґрудзінського та “У нас, в Аушвіці” 

Тадеуша Боровського в Україні: екзистенційні та етичні площини осмислення 

табірної дійсності ............................................................................................................... 72 

Висновки до розділу 2 ....................................................................................................... 90 

 

РОЗДІЛ 3. ПОЛЬСЬКІ (РЕ)ВІЗІЇ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ 

ПАРАДИГМИ. ІНТЕЛЕКТУАЛ ЯК СУБ’ЄКТ ДЕ-КОНСТРУЮВАННЯ 

КУЛЬТУРНОГО КАНОНУ .............................................................................................. 92 

3.1. Динаміка та специфіка української рецепції прози Вітольда  

Ґомбровича: “Щоденник” та “Фердидурке” в українських стратегіях 

переформатування індивідуальної/національної ідентичності ................................. 106 

3.2. “Війна і спокій” Анджея Бобковського: свобода волі індивідуума  

як рецептивна домінанта українських інтерпретацій твору ...................................... 139 

Висновки до розділу 3 ..................................................................................................... 148 

 



 

 

3 

РОЗДІЛ 4. РОЛЬ ГЕОПОЕТИЧНИХ ВІЗІЙ ПОЛЬСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ  

ХХ-ХХІ СТ. У ФОРМУВАННІ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО 

КОНЦЕПТУ ЄВРОПИ .................................................................................................... 150 

4.1. “Моя Європа. Два есеї про найдивнішу частину світу” і “Фадо”  

Анджея Стасюка у пошуку українцями східного фронтиру  

Центрально-Східної Європи .......................................................................................... 159 

4.2. “Родинна Європа” Чеслава Мілоша: українські проекції “малої”/“великої” 

батьківщини та орієнтири самоідентифікації .............................................................. 172 

Висновки до розділу 4 ..................................................................................................... 194 

 

ВИСНОВКИ ..................................................................................................................... 196 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  ..................................................................... 202 

ДОДАТКИ ........................................................................................................................ 258 

 



 

 

4 

ВСТУП 

 

Після поразки національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. і до кінця 1980-х 

рецепція творів польських письменників в Україні позначена суттєвою деформацією 

суспільно-політичними доктринами. Жорсткий відбір до перекладу й друку не лише 

іноземної літератури, а й праць українських літературознавців про неї був 

невід’ємною частиною діяльності тоталітарної цензури. Ідеологічне спотворення 

спричинило викривлене сприйняття творчості таких знакових постатей польського 

літературного й культурного процесів ХХ ст., як Т. Боровський, Т. Конвіцький, а 

деяких, скажімо А. Бобковського, Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, В. Ґомбровича, 

Ч. Мілоша, цензура взагалі не допускала до друку ані на батьківщині, ані в країнах, 

що належали до так званого “східного блоку”. Соціальні та політичні зрушення в 

радянському геополітичному просторі, які передували розпаду комуністичного 

режиму та здобуттю державної незалежності, дали поштовх до важливих змін в 

українській культурі. За роки державної незалежності з’явилась чимала кількість 

різнопланових літературознавчих досліджень полоністів та компаративістів, однак 

серед них переважають ґрунтовні, методологічно оновлені студії про польських 

класиків. Досить невелика кількість літературознавчих розвідок і поодинокі 

монографії, здебільшого компаративного характеру, присвячені різним аспектам 

творчості Т. Конвіцького (Л. Зелінська), Ч. Мілоша (Л. Оляндер, Н. Поліщук, 

Я. Поліщук, Р. Радишевський, С. Яковенко), В. Ґомбровича (А. Бондар, Н. Лобас, 

М. Медицька, Л. Тарнашинська, О. Харлан, С. Яковенко), Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського 

(Н. Колошук), А. Стасюка (Ю. Запорожченко). Натомість творчість А. Бобковського 

і Т. Боровського досі не стала об’єктом наукового вивчення в Україні. На сьогодні в 

українському літературознавстві відсутнє комплексне дослідження, присвячене 

осмисленню українського сприйняття не лише найновіших явищ польської 

літератури, а й творів, раніше ігнорованих унаслідок тривалого радянського 

цензурування перекладів і всього масиву літературно-критичних опрацювань 

сусідньої літератури. Крім монографії А. Савенця про українську рецепцію 

поетичної творчості В. Шимборської та дисертаційного дослідження О. Дирибало, 
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де принагідно згадано про інтерпретацію творчості Ч. Мілоша та Т. Конвіцького в 

О. Забужко [132], дослідження рецепції названих польських письменників ХХ ст. в 

незалежній Україні відсутні. Наукове декодування зазначеної теми набуває 

подвійної актуальності як з огляду на потребу осмислення маловивченої специфіки 

входження знакових польських письменників ХХ ст. в український культурний 

простір, так і з огляду на важливість виявлення їхньої ролі у творенні новітньої 

української культури. Актуальності дисертаційній роботі додає й те, що в ній 

уперше зібрано й укладено бібліографію українських перекладів і текстів-реакцій на 

творчість обраних для аналізу польських авторів. 

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

виконано на кафедрі польської філології Львівського національного університету 

імені Івана Франка в межах науково-дослідної теми “Польська мова та література в 

сучасній Україні: дослідження, проблеми, рецепція” (№ 01064005806). 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні перебігу та особливостей української 

рецепції прози знакових польських письменників ХХ ст. А. Бобковського, Т. Боров-

ського, Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, В. Ґомбровича, Т. Конвіцького, Ч. Мілоша та 

А. Стасюка, що мала вагомий вплив на творення українського антитоталітарного 

дискурсу, деконструкцію культурної парадигми та на українські дискусії про 

Центрально-Східну Європу й місце в ній України. Задля осягнення цієї мети в роботі 

визначено низку дослідницьких завдань: 

– систематизувати матеріали, які стосуються перекладів (окремими публіка-

ціями чи в періодичних виданнях) обраних для аналізу творів польських пись-

менників ХХ ст., а також різножанрові тексти-реакції, що оприявнюють рецепцію 

прози вказаних авторів упродовж останніх двадцяти п’яти років;  

– обґрунтувати теоретичні засади дослідження, виробити основні принципи 

методико-методологічного аналізу, використовуючи здобутки сучасного україн-

ського та зарубіжного літературознавства; 

– висвітлити змістове наповнення українських текстів-реакцій на творчість 

польських письменників ХХ ст. відповідно до зроблених у них акцентів 

пере/осмислення минувшини та подолання постколоніального синдрому, який 
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супроводжував розпад імперії, переоцінки попередніх і пошуку нових аксіологічних 

орієнтирів в українській культурі та зміни геокультурних ідентифікацій;  

– крізь призму рецептивних оцінок прози польських літераторів ХХ ст. 

окреслити певні тенденції в українській культурі останніх двох десятиліть.  

Об’єктом дисертації є переклади українською мовою прози сучасних 

польських інтелектуалів та українські тексти-реакції, що належать до академічного 

літературознавства (розвідки у філологічних виданнях, монографічні дослідження), 

передмови та післямови до перекладів і масив літературної критики (відгуки, статті, 

есеї, публічні дискусії, відкриті лекції, круглі столи) про перекладну польську прозу 

ХХ ст. Задля повнішого висвітлення динаміки рецепції звертаємось до вивчення 

сприйняття окремих польських письменників у середовищі українських емігрантів, 

які групувались довкола паризького часопису “Культура” Є. Ґедройця.  

Предмет дослідження – особливості та провідні тенденції української рецепції 

творів польських письменників ХХ ст. з урахуванням впливу їхніх естетичних, 

морально-світоглядних настанов на ціннісні орієнтації та культурні стратегії 

українського суспільства.  

Для української культури кінця ХХ – початку ХХІ ст. важливим стало щеп-

лення від авторитарних стереотипів, формування потенціалу здатності до світо-

глядних, ідеологічних і політичних змін. Вирішальну роль у реформуванні націо-

нальної свідомості та культури поляків другої половини ХХ ст., на думку чільних 

польських літературознавців (Я. Блонського, В. Болецького, В. Карпінського, Д. Па-

вельця, К. Сталі, А. Ф’юта, Є. Яжембського) відіграли письменники, тексти яких в 

українському обігу досліджуємо в дисертаційній роботі. Це передовсім художня 

проза (романи “Малий апокаліпсис” Т. Конвіцького та “Фердидурке” В. Ґомбровича, 

табірні оповідання “У нас, в Аушвіці” Т. Боровського), а також документальна 

(нефікційна/небелетристична) література або література факту (nonfiction), різна за 

жанровими формами: есеїстика (“Поневолений розум” та “Родинна Європа” 

Ч. Мілоша, “Корабельний щоденник” (“Моя Європа. Два есеї про найдивнішу 

частину світу” – спільний книжковий проект з Ю. Андруховичем), “Фадо” 

А. Стасюка, літературні щоденники (“Війна і спокій” А. Бобковського, “Щоденник” 
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В. Ґомбровича) та мемуари “Інший світ. Совєтські записки” Ґ. Герлінґа-Ґрудзін-

ського. Усі ці твори в українських перекладах з’явились після 1991 р. і досі не 

знайшли належного висвітлення в українському науково-критичному дискурсі. При 

цьому, на переконання сучасних українських дослідників, зокрема Т. Бовсунівської, 

Н. Колошук, маргінальні в системі літератури жанри есею, щоденника, мемуарів 

сьогодні викликають особливий читацький і дослідницький інтерес та стали 

“воістину художнім одкровенням ХХ ст.” [39, c. 432]. Правомірно говорити тут про 

невпинний рух жанру, який “покликається до життя за певних історичних умов” [39, 

c. 131–132]. Саме еґо-тексти доцільно розглядати “крізь призму антропологічної, 

герменевтичної, феноменологічної, рецептивної методологій тощо” [188, с. 221]. 

Обраний ракурс аналізу дає змогу виявити специфіку входження прози вказаних 

літераторів в українську культуру на діахронному зрізі, а також визначити, як їхній 

інтелектуальний досвід трансформувався в українських інтерпретаціях. 

Методи дослідження. Методологія дисертації ґрунтується на декількох 

стратегіях, які стосуються рецепції прози польських авторів ХХ ст. в Україні після 

1991 р. Сукупно ці стратегії формують цілісну методологічну систему, яка дає змогу 

аналізувати обрану проблематику з максимальною повнотою. У дисертації 

застосовано порівняльно-історичний (контактно-генетичний) підхід, зокрема його 

методологічний апарат – контактологічній метод як у дослідженні сприймання 

інонаціональних (польських) літературних явищ в українському рецептивному полі 

(перекладна, критична, наукова, творча рецепція), так і у вивченні двосторонніх 

літературних взаємин (на прикладі творчих контактів сучасних польського та 

українського авторів “Моєї Європи”). Зіставно-типологічний підхід слугує для 

виявлення подібного в інтерпретації прози польських авторів ХХ ст. в Україні 

передусім крізь призму аксіологічного та геопоетичного акцентів українських 

текстів-реакцій на обрану для аналізу польську прозу. Принагідно простежуємо 

факти подібного/відмінного сприйняття зазначених авторів на батьківщині, в Україні 

та інших слов’янських і неслов’янських літературах. Ураховуючи взаємодію  

різних чинників літературного розвитку, співвідношення між твором і всіма 

текстами, що постали внаслідок його появи (художніми артефактами, критично-
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літературними коментарями, історико-літературними розвідками), продуктивним 

став інтертекстуальний підхід.  

Для виявлення різноаспектних перегуків між українськими текстами-реакціями 

застосовуємо текстологічний та контекстуальний аналіз (беручи до уваги подібні й 

відмінні мистецькі та позамистецькі явища – історичні, культурні та політичні події 

в незалежній Україні та світі як тло, необхідне для цілісного розуміння української 

рецепції творів польської літератури ХХ ст.). 

Теоретико-методологічна база дослідження. У роботі використано теоре-

тичні праці українських (О. Білецький, Т. Бовсунівська, В. Будний, Р. Волков, 

М. Ільницький, Л. Коломієць, Н. Колошук, З. Лановик, Д. Наливайко, 

Р. Радишевський, С. Яковенко) і зарубіжних (І. Адельгейм, Б. Бакула, М. Бахтін, 

П. Вільчек, М. Гловінський, Е. Гофман, А. Діма, Д. Дюришин, Ю. Лотман, 

А. Усачева, Г. Шевчик) літературознавців, компаративістів і перекладознавців, 

праці з рецептивної естетики (Г. Вунберг, Б. Галіцька, Р. Гром’як, Г. Грабович, 

М. Зубрицька, В. Ізер, Р. Інгарден, А. Савенець, І. Франко, К. Хмелевська, Г. Яусс), 

постколоніальних студій (Т. Гундорова, О. Гнатюк, І. Ґрудзінська-Ґросс, 

О. Забужко, А. Матусяк, М. Рябчук, А. Ф’ют), геопоетики (В. Абашев, К. Вайт, 

О. Веретюк, Е. Рибіцька, В. Романишин). 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше в літературознавстві 

комплексно осмислено українську рецепцію творчості польських письменників 

ХХ ст. Т. Боровського, А. Бобковського, В. Ґомбровича, Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, 

Ч. Мілоша, Т. Конвіцького і А. Стасюка. Здійснений поділ опрацьованого матеріалу 

за основними інтерпретаційними моделями дав змогу простежити сучасну (1990–

2016) динаміку й визначити домінанти рецепції польської літератури ХХ ст. 

Дослідження вказаної проблематики вперше уможливило з’ясувати особливості 

трактування польських авторів ХХ ст. в українській культурі. Аналіз осмислення в 

Україні польської літератури ХХ ст. виявив актуальні для українського суспільства 

проблеми, дискусію над якими стимулювали перекладені польські твори. 

Теоретичне і практичне значення роботи полягає у можливості використання 

її результатів у викладанні курсів історії польської та української літератур ХХ ст., 
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перекладознавства, для укладання науково-бібліографічних покажчиків перекладів з 

польської літератури ХХ ст. і текстів-реакцій українських реципієнтів, для 

написання різнопланових досліджень. Фактичний матеріал, спостереження та 

висновки стануть основою і допоміжною моделлю для дальшого вивчення рецепції 

польської літератури в Україні. 

Апробація результатів дослідження. Структуру й розділи роботи обговорено 

й рекомендовано до захисту на засіданні кафедри польської філології та кафедри 

порівняльного літературознавства і теорії літератури Львівського національного 

університету імені Івана Франка (протокол № 10 від 22 березня 2016 р.). Концепцію 

та результати дисертації викладено в доповідях на XV, XVІІ, XVIII, 

ХХ Міжнародному славістичному колоквіумі (Львів, 2006, 2008, 2009, 2011), 

X Міжнародній науковій конференції молодих учених (Київ, 2009), Міжнародній 

інтердисциплінарній науковій конференції «“Польсько-український бюлетень”: 

європейська традиція діалогу культур» (Київ – Ірпінь, 2010), II, III, IV Міжнародній 

конференції «Польська література у світі» (Катовіце, 2007, 2009, 2011), 

Міжнародному конгресі молодих філологів «Світ слов’ян у мовах і культурах 

Європи» (Щецін – Побєрово, 2007), VII Міжнародній науковій конференції та 

фестивалі польської культури «Дні Адама Міцкевича в Криму» (Гурзуф, 2006), 

Міжнародній науковій конференції «Галицькі зустрічі» (Перемишль, 2009).  

Публікації. За результатами наукового дослідження опубліковано 21 наукову 

працю, у т. ч. 11 статей у фахових виданнях України, 3 публікації в іноземних 

виданнях, що індексуються наукометричними базами даних, та 7 додаткових 

публікацій. 

Структура. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел (592 позиції). Загальний обсяг дисертації – 

288 сторінок, із яких 201 – основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СПЕЦИФІКА РЕЦЕПЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ В ІНШОМУ 

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Однією з обов’язкових передумов невпинного розвитку будь-якої національної 

літератури і водночас необхідною умовою її участі у світовому культурному процесі 

є “діалог” з іншими національними культурами. Власна культура диктує систему 

координат у інтерпретації Іншого й стає основою для порівнянь та зіставлень: “Ми 

ставимо нові питання чужій культурі, яких сама вона не ставила. Шукаємо в ній 

відповіді на ці запитання, і чужа культура відповідає нам, розкриваючи свої нові 

грані. За такої діалогічної зустрічі двох культур вони не зливаються і не змішуються, 

кожна зберігає власну єдність, відкриту цілісність, проте вони взаємно 

збагачуються” [22, c. 353–354]. Зумовлена ж зовнішніми чинниками, замкненість чи 

самоізоляція будь-якої культури викликає ефект “кружляння по колу”, а отже – 

статичність, еволюційний застій. Лише відкритість на Інше може стати джерелом 

нового естетичного досвіду, а відтак – культурного збагачення, адже як доводив 

Юрій Лотман, саме “могутні зовнішні текстові вторгнення у культуру, які 

розглядаються як великий текст, призводять не тільки до адаптації зовнішніх 

повідомлень і введення їх у пам’ять культури, а й виступають стимулами її 

саморозвитку, який дає непередбачувані результати” [222, c. 432].  

Як один з аргументів підтвердження тези про можливість відмінного 

прочитання національної культури з погляду Іншого, доцільно навести слова 

української дослідниці Оксани Забужко, котра у доповіді “Інтелектуали, культура, 

політика: досвід Польщі та України” (Київ, 1997) ствердила, що культурним шоком 

для абсолютної більшості українського покоління шістдесятих став роман 

Єжи Єнджеєвича “Українські ночі або родовід генія” (“Nocе ukraińskie, albo rodowód 

geniusza”), перекладений і оприлюднений в Україні щойно у 1988–1989 рр, який 

“несподівано відкрив ту, опосередковану потужним польським контекстом, 

ретроспективу бачення своєї власної культури в особі її найбільшого генія – 

Шевченка. Адже досі про українську літературу мовилось лише як про сформовану 
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на основі російської” [144]. Отож, саме “зустріч з Іншим – його прийняття чи 

неприйняття, підпорядкування йому, панування над ним чи діалог з ним спонукає до 

вслухання у власне “Я”, відкриття у ньому досі незнаного, переоцінку й оновлення, 

коли перебудовуються позиції, в яких “своє” перебуває відносно “іншого” та 

“універсального”, загальнолюдського” [160, c. 248].  

Інтерпретатор “вносить у текст свою особистість, свою культурну пам’ять, коди 

й асоціації. Вони ж ніколи не збігаються з авторськими” [221, c. 112]. Однак, 

інтерпретаційне розширення змісту твору детерміноване зовнішніми культурними, 

соціальними та політичними контекстами, адже читач завжди “занурений у світ 

буття, перебуває у певній традиції, говорить певною мовою, існує в певному 

окресленому горизонті” [158, c. 13]. Переконання щодо нездатності реципієнта до 

“відстороненого” сприйняття тексту поставили інтерпретацію літературного твору, 

його комунікаційну вартість у залежність від мовних, культурних, історичних, 

суспільно-політичних реалій [387, c. 614]. При акцентуванні ж на неможливості 

абсолютного відтворення сенсу літературного твору в перекладі складається 

помилкове враження неповноцінності, частковості літературних взаємин, які 

реалізовуються шляхом перекладів національних надбань. Натомість доцільно 

говорити про отримання додаткових інтерпретаційних можливостей тексту-

перекладу при його функціонуванні в культурі-отримувачі, адже “у процесі 

міжнаціонального діалогу відбувається реструктуризація та розвиток культурних 

кодів, які шукають і знаходять відповідні внутрішні резерви для взаємного 

розпізнавання і рецепції” [160, c. 70–71]. Ці інтерпретаційні резерви безпосередньо 

пов’язані з актуальністю твору в певний історичний момент для певного соціуму, 

коли те, що залишається поза читацькою увагою в культурі-надавачі, здатне 

отримати рецептивну перспективу в культурі-отримувачі. 

Наприкінці ХХ ст. значно розширилось визначення “перекладу”, який дослід-

ники прирівняли до поняття “акту міжкультурної комунікації” [391], додаючи до 

сфери своїх зацікавлень питання зміни значень тексту-оригіналу в тексті-перекладі. 

За влучним спостереженням української дослідниці Зоряни Лановик, сприйняття 

твору мистецтва у межах національного середовища “відбувається у спільних для 
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автора і читачів категоріях та образах, де діє єдина структура світогляду з націо-

нальним архетипним підґрунтям, системою символів, моральних цінностей, певна 

усталена логіка дій і вчинків, схема суспільних відносин і оцінок” [210, c. 258–259]. 

Натомість у міжкультурних зв’язках маємо синтез елементів двох чи кількох струк-

тур, коли особливість індивідуального світосприймання множиться на особливість 

національного світогляду, і в такій комунікативній ситуації у стосунках “автор-

читач” з’являється посередник – перекладач. В акті читання перекладач конкретизує 

даний текст і здійснює його інтерпретацію під впливом різних факторів: від власних 

психологічних особливостей, специфіки ментальності до суспільно-історичних об-

ставин, в яких реалізується його перекладацька діяльність. За словами українських 

літературознавців Василя Будного та Миколи Ільницького, “перекладається не лише 

текст, а й його культурно-історичні контексти. Поняття “мовна картина світу”, 

“національне світовідчуття”, “творча індивідуальність письменника, “мистецький 

шедевр” мають безпосереднє відношення до перекладу: відмінності в будові мовних 

систем і специфіка національно-культурних середовищ, у яких функціонують пер-

шотвір і переклад, неоднаковість життєвих досвідів і духовно-світоглядних орієн-

тацій автора й перекладача і, нарешті, мистецька унікальність оригіналу зумовлюють 

неможливість перенесення усіх його параметрів у нову культурно-мовну систему” 

[160, c. 70]. Подібну думку висловила російська дослідниця польської літератури 

Ірина Адельгейм, вказуючи: “Література як набір фактів, що хаотично існують у 

власному культурному обігу, з власною історією, прочитаннями, традицією, влас-

ною складною і парадоксальною логікою – залишається по суті недоступною для 

іншої країни. Знання іншої літератури завжди є фрагментарним. Її присутність в 

іншій культурі завжди є неповною” [430, s. 18]. Водночас, чим більше, за словами 

сучасної дослідниці Мар’яни Лановик, “подібного, тотожного у культурі двох наро-

дів, їх історичному минулому, національній пам’яті, психології, мові, – тим більше 

зустрічних течій, які створюють сприятливі умови для процесу перевтілення худож-

нього твору та його перенесення у нову художню систему” [211, c. 277–278]. Ук-

раїнська перекладознавець Лада Коломієць серед зовнішніх чинників, які впливають 

на появу інонаціонального тексту в культурі-отримувачі, виокремлює культурно-
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політичні запити сприймаючого середовища, жанрово-стилістичну ситуацію 

цільової літератури, соціальне становище та історичний стан мови-отримувача [187, 

c. 143]. Спираючись на виокремлені у праці польської дослідниці Анни Жбіковської-

Мігонь різновиди популярності письменників, успіху їхніх творів – ідейний, 

економічний, технічний [587, s. 213], вкажемо, що в сучасній українській рецепції 

польської прози ХХ ст. слід говорити передовсім про її ідейний успіх, котрий 

найбільше супроводжував тексти з дискурсом відвертості, відмовою від “езопової 

мови”, елементами внутрішнього діалогізму, сумніву, самокорекції. 

 “Найбільш прозорою і явною рецепція стає в літературній критиці” [583, 

s. 257], стверджує німецький дослідник Ґотфард Вунберґ. Становить вона – як текст, 

тобто усталена рецепція, – наразі єдиний, оскільки “лише його можливо об’єктиві-

зувати, предмет аналізу рецепції” [583, s. 257]. Цей же вчений виділяє 4 можливості 

реалізації рецепції літературного твору, які можуть взаємно перетинатися:  

–  рецептивна – існує там, де літературний твір лише читають або слухають. 

Цей тип рецепції чи не найбільше з-поміж інших є суб’єктивним
*
.  

–  творча (“дослідження впливів”) – спостерігаємо в авторів, які під впливом 

прочитаного твору вводять у власний текст алюзії. Постає функціонально новий 

твір, в якому чітко простежується інтертекстуальність. 

–  аналітична – присутня у наукових дослідженнях текстів. Результатом такої 

рецепції є “аргументовані” науковим досвідом тексти фахівців-філологів, котрі 

зазвичай мають обмежене коло читачів. 

–  аналітично-творча – реалізується літературним критиком. У випадку рецеп-

ції перекладу, роль критика полягає у посередництві між оригіналом та перекладом, 

тобто, з одного боку, він повинен характеризувати текст оригіналу в контексті 

культури-надавача, а з іншого – інтерпретувати переклад в контексті культури-

отримувача. Український компаративіст Роман Гром’як вважає доцільним розмежу-

вання літературної критики на академічне (університетське) літературознавство і 

публіцистичну, журнально-газетну критику [217, c. 51]. Він же дає визначення 

                                                 
*
 Індивідуальна рецепція того чи того твору є складною для аналізу, оскільки йдеться про групу читачів, яку можна 

окреслити словосполученням “мовчазна більшість”. Цей, переважно анонімний, загал, ставить дослідника рецепції 

літератури у складну ситуацію, адже такий читач  не фіксує своїх вражень від прочитаної книги [480, c. 240]. 
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літературної критики як відносно самостійної діяльності, основна мета та функції 

якої “оцінювати, інтерпретуючи їх, нові твори чи тенденції літературного процесу, 

привернути до них увагу сучасників, формувати з приводу них громадську думку; 

або по-новому, крізь призму актуальних потреб, витлумачити сенс творів, написаних 

раніше” [110, c. 12], і визначає жанри, що їх використовують критики: характерні 

для преси (репортаж, інтерв’ю, фейлетон і т. д.), для публіцистики (памфлет, нарис, 

маніфест, есей тощо), для науки (діалог, трактат, монографія). Окремо наголосимо 

на важливості залучення у процесі дослідження рецепції іноземної літератури 

публіцистичної та журнально-газетної критики, оскільки завдяки періодичним 

виданням, які доступні ширшому суспільному загалові, витворюється той 

мікрорівень, на якому формується повноцінний літературно-критичний дискурс. Без 

цього рівня, на думку українського публіциста, перекладача Миколи Рябчука, 

“літературна критика (як і література загалом) приречена на геттоїзацію в “товстих 

журналах”, на ізольоване існування у межах касти самих літераторів і 

літературознавців – із їхнім жаргоном, текстами й нагородами, про існування яких 

більшість людей навіть не здогадується” [334, c. 26]
*
.  

За концепцією Р. Гром’яка слід також розрізняти безпосередню (первинну) 

літературну рецепцію (естетичне сприймання творів під час самостійного читання 

текстів) та опосередковану (вторинну) літературну рецепцію, тобто літературну 

критику в усій сукупності її жанрів, та аналіз художніх перекладів у тому випадку, 

якщо читач чи критик знайомляться з іншомовним твором в перекладі [112, c. 66–

67]. Перекладні версії іншомовних творів, безумовно, слід розглядати окремо. 

Водночас, попри значне наукове зацікавлення, як вказує літературознавець, “досі 

видається недостатньо осмисленим чи виразно акцентованим момент опосе-

редкування аналітичних операцій літературознавців різними аспектами літературної 

рецепції – насамперед безпосереднього естетичного сприймання твору та його 

літературно-критичних оцінок іншими реципієнтами” [111, c. 252]. 
                                                 
*
 Польська дослідниця Богуміла Бердиховська, спираючись на класифікацію Самуеля П. Гантінгтона, виокремлює 

кілька цивілізаційних стратегій українських періодичних видань: прозахідну, двояку (нерішучу) та автаркічну. Зокрема, 

часопис “Критика” (перше число з’явилось у 1997 р.) зазвичай переглядає так звані “традиційні” цінності, що в 

українському контексті означає “пострадянські”. “Кур’єр Кривбасу” формує радше двояку стратегію, натомість 

“Літературна Україна” займає позиції чільного захисника сформованої за радянських часів ієрархії культурних та 

літературних пріоритетів [29, c. 121–122]. 
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Класифікацію “свідчень” рецепції запропонував польський літературознавець 

Міхал Ґловінський. Зокрема, в одній з груп дослідник об’єднує мета-літературні 

(критичні, теоретичні, історико-літературознавчі) висловлювання дискурсивного ха-

рактеру, вивчення яких дає змогу сформувати уявлення про те, якою в конкретному 

історичному періоді була рецепція тих чи тих літературних творів [472, s.117–126]. 

Польський науковець, подібно до Р. Гром’яка, пропонує виділяти в окремий тип 

різноманітні трансформації літературного твору (переклади, парафрази тощо).  

Для вивчення причин відбору творів для перекладу, ролі іншомовних версій у 

процесі міжлітературної комунікації, рівня абсорбції перекладних текстів іншим 

національним середовищем, виокремлюють два типи рецепції: “інтегральну (коли 

запозичена інформація включається в іншу систему в позитивному плані, як інте-

гральна частина її самої, де сприйняті зовнішні явища ототожнюються з внутріш-

німи); диференційну (коли є тенденція підкреслити відмінність, виокремитись від 

запозиченого елемента, виявити його чужорідність для національної системи)” [210, 

c. 304]. Окремо слід звернути увагу на рецепцію літературного твору в інших, аніж 

він був написаний, історичних реаліях. У такому випадку йдеться про наступний 

рівень рецепції, що супроводжується “переосмисленням, реінтерпретацією створе-

них раніше літературних творів (текстів) й повторно оприявнених у змінному 

соціокультурному середовищі (перевидання, нові публікації тощо)” [112, c. 67]. 

На відміну від польських письменників ХХ ст., відомих в радянській Україні, 

коли в сучасній рецепції їхньої творчості йдеться найперше про переосмислення, 

усунення отриманих з радянського часу кліше, стереотипів, догматичних міркувань, 

рецепція обраних дисертантом літераторів у незалежній Україні – це передовсім 

відкриття цих текстів, осмислення їх уперше, що дає змогу говорити про існування 

періоду рецепції творів, який тепер доцільно не лише схарактеризувати, а й 

підсумувати. Водночас, на переконання сучасних українських дослідників, саме 

“еґо-тексти (щоденники, мемуари, листи, автобіографічні нариси, сповіді, залишені 

для потомків в автентичному вигляді, без белетризації) доцільно розглядати крізь 

призму антропологічної, герменевтичної, феноменологічної, рецептивної 

методологій тощо” [188, с. 221]. З огляду насамперед на жанр, в обраних для 
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дослідження текстах (найбільше в есеїстиці) присутнє те, чого не вистачало митцям 

у тоталітарних системах, а саме – можливості публічно, відкрито, з прямим на-

зиванням від свого імені, а не в художньо-умовній формі  висловити розмисли про 

ключові соціально-психологічні процеси та явища. Зокрема, літературознавець 

Тетяна Бовсунівська, аналізуючи особливості есеїстичного жанру, влучно зазначає, 

що головний внутрішній закон власне есею – “єретичність”, яка “дає змогу зали-

шитись цьому жанру в опозиції до будь-якої ідеології” [39, с. 424], а його основною 

цінністю та привабливістю є “знищення авторитарності чиєїсь однієї точки зору” 

[39, c. 427]. Як зауважила польська дослідниця Оля Гнатюк у передмові до 

українського видання антології “12 польських есеїв”, “есей гине скрізь, де 

утверджується тоталітаризм, де не залишається ані найменшого клаптика свободи” 

[97, c. 8], а тому саме есеїстика, яка в Польщі була особливо популярною у 1980-х 

рр., мала величезний вплив на культурну ідентичність і суспільну поведінку поляків. 

Есей, що не мав можливостей повноцінного розвитку в радянській жанровій системі, 

бо цензура не допускала інтелектуальної свободи, опору догматизмові, пропаганді, 

підпорядковувала літературу офіційній ідеології, є особливо важливим для сучасної 

української літератури.  

Отож, діапазон форм культурного взаємообміну охоплює перекладну, кри-

тичну, наукову та творчу рецепцію. Безперечно, існує величезне різноманіття 

взаємозв’язків між окремими творами, авторами і цілими літературами. Тому, будь-

яка класифікація є до певної міри умовною, а типи рецепції слід розглядати 

передусім як елементи, які в кожному конкретному випадку взаємодіють по-різному, 

з огляду на об’єктивні та суб’єктивні фактори.  

У дисертаційній роботі використано теоретико-методологічні напрацювання 

щодо проблем міжлітературних взаємин і рецепції літературного твору сучасних 

українських компаративістів В. Будного, Г. Грабовича, Р. Гром’яка, М. Зубрицької, 

М. Ільницького. У своїх працях зазначені дослідники вказують на тяглість україн-

ської літературознавчої традиції та визначають своїми ідейними попередниками 

І. Франка з низкою ідей, суголосних з ідеями рецептивної естетики (трактат “Із 

секретів поетичної творчості”), О. Потебню з психолінгвістичною концепцією мови, 
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О. Білецького з його поглядами на формування літературного процесу [34, c. 255–

273]. Сучасні українські літературознавці трактують рецепцію як “синтетичну 

форму генетично-контактних зв’язків, яка полягає у сприйманні ідей, мотивів, 

образів, сюжетів із творів інших письменників та літератур і їхньому творчому 

переосмисленні в національному письменстві чи творчості митця” [160, c. 59], 

причому вона може бути як пасивною, так і активно-полемічною. 

У середині 1990-х рр. в Польщі активно дискутували щодо методів компа-

ративістики, доцільності використання теоретичних надбань інших гуманітарних 

дисциплін у вивченні проблеми міжлітературних зв’язків. Різним аспектам рецепції 

літературного твору присвячені ґрунтовні студії Е. Бальцежана, М. Ґловінського, 

Б. Галіцької, Р. Гандке, А. Жбіковської-Мігонь, Р. Інгардена, Г. Маркевича, К. Хме-

лєвської та ін. В одній із розвідок Катажина Хмєлєвська зауважує великий 

дослідницький потенціал саме досліджень рецепції, оскільки вони повинні 

руйнувати “парадигми літературознавства” [448, s. 5], піддавати внутрішньому 

відновленню історію літератури, ставити перед дослідниками нові інтерпретаційні 

проблеми. Таке трактування рецепції пов’язане з розмитістю та широким діапазоном 

її сучасного визначення, за яким вона охоплює переклади, теоретичні міркування, а 

також літературні алюзії. Отож, рецепція тісно пов’язана з компаративістикою, 

історією літератури, читанням та інтерпретацією тексту.  

За визначенням американського компаративіста Генрі Ремака, “літературна 

компаративістика – це вивчення літератури поза межами окремої країни і вивчення 

зв’язків між літературою, з одного боку, та іншими сферами знання та свідомості, 

такими, як мистецтво, філософія, історія, суспільні дисципліни (політика, економіка, 

соціологія), наука, релігія тощо – з другого боку” [268, c. 17]. У такому трактуванні 

компаративістики виразно акцентовано на важливій ознаці досліджень – їхній 

міждисциплінарності. Отож, спираючись на міркування українських та закордонних 

літературознавців і з метою виконання поставлених завдань, наводимо та зістав-

ляємо думки українських, польських, російських, іноді – європейських та амери-

канських дослідників творчості польських прозаїків ХХ ст., а також вважаємо 

цілком доцільним і виправданим принагідне залучення до об’єкта дослідження 
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перекладених українською мовою текстів відомих польських мистецтвознавців, 

культурологів, філософів. 

Дослідження рецепції прозових текстів польських письменників ХХ ст., 

передовсім невідомих українцям в радянський час, дають змогу встановити один з 

елементів канону польської літератури у незалежній Україні. Поняття “канону” в 

такому випадку слід трактувати не як сталу одиницю, авторитетний список, а як 

змінну величину, залежну від горизонту сподівань читачів, як ідеологічну, 

селективну одиницю, “інструмент для формулювання й підтримування певних 

цінностей, коли акцент переноситься з того як література твориться – себто з 

прийомів, на те, як література функціонує, – себто читається і сприймається” [114, 

c. 142]. Якраз “рецепція як процес і як механізми, як естетичні, формальні й 

суспільні чинники, дистанціює й демістифікує канон як річ нібито унітарну, 

об’єктивно дану й трансцендентну. Власне тому, що рецепція бачить множину 

прочитань і ту історичну релятивність, яка так не вписується, наприклад у 

марксистську ідеологію, вона у своїй природі схильна переоцінювати екзегетичних 

авторитетів і скороминущих класиків та авторитетність як таку” [102]. Важливі 

міркування щодо проблеми канону з точки зору рецепції літературного твору в 

сучасній польській гуманістиці пропонує Пьотр Вільчек [580, s.13–26]. Саме цей 

літературознавець слушно наголошує, що суперечки у цьому питанні на теренах 

посткомуністичних країн мають принципово інший характер, аніж такі ж дебати в 

Західній Європі чи США [581], оскільки у випадку пострадянських країн слід брати 

до уваги той період розвитку літератур, який формувався під тиском влади та 

панівної тоталітарної ідеології.  

При вивченні динаміки появи перекладів з польської літератури в незалежній 

Україні слід, безумовно, пам’ятати не лише про ініціативи українських перекладачів, 

але й також про роль у цьому процесі активної культурної політики як Польщі, так і 

міжнародних перекладацьких програм, фондів, осередків. До прикладу, за підтримки 

Польського Інституту (заснований 1998 р. у Києві) вийшли друком українські пе-

реклади “Велике князівство літератури” Ч. Мілоша (2011 р.), “Порнографія” В. Ґомб-

ровича (2015 р.) і ін. Польську літературу в Україні активно популяризує 
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Краківський Інститут Книги. Зокрема, у 2012 р. видано “Цинамонові крамниці та всі 

інші оповідання” Б. Шульца у перекладі Ю. Андруховича, а 2015 р. “Транс-

Атлантик” В. Ґомбровича. Одним з осередків, де відбуваються зустрічі з відомими 

українськими та зарубіжними дослідниками і суспільними діячами є Центр 

гуманітарних досліджень (науково-дослідний та організаційно-освітній підрозділ 

ЛНУ ім. І. Франка). Виголошені під час відкритих лекцій міркування з’являються у 

книжковому форматі серії “Університетські діалоги” (О. Гнатюк “Польсько-україн-

ський діалог: часопис “Культура” та його спадщина. До сторіччя Єжи Ґедройця” 

(2006), Р. Нич “Антропологія літератури – культурна теорія літератури – поетика 

досвіду” (2007), А. Менвель “Родинна Європа: вперше” (2007) та ін.  

З огляду на обраний ракурс аналізу рецепції знакових польських письменників 

ХХ ст. в Україні, окремо виділимо міждисциплінарне дослідження польської дослід-

ниці Олі Гнатюк “Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність” [98], 

де ґрунтовно проаналізовані дебати українських інтелектуалів навколо національної 

та культурної ідентичності на зламі ХХ–ХХІ ст. Завдяки запропонованій літерату-

рознавцем багатовекторній інтерпретації внутрішніх культурних процесів в Україні, 

авторка дисертації отримала змогу частково доповнити, обґрунтувати та підтвердити 

власні висновки щодо ролі у цих процесах польських письменників ХХ ст. через 

українську рецепцію їхньої прози.  

Вивчення читацького відгуку впродовж ХХ ст. розгорталося у п’ятьох площи-

нах: тексту, досвіду, психології, соціуму і культури. Головним питанням, яке ставили 

засновники та популяризатори теорії читацького відгуку (А. Ричардс, Л. Розенблатт, 

Д. Гардинґ, Н. Голланд), стало “Як діє цей текст на читача?”. У літературознавчих 

дослідженнях reader-response запропоновано зосереджувати увагу як на реакціях 

читача, структурі тексту та риториці, так і на статі, расі й національності автора, 

читача та спільноти, котра сприймає даний текст. У дисертаційній роботі беремо до 

уваги насамперед міркування дослідників щодо врахування ширшого культурного й 

історичного контексту в дослідженнях інтерпретацій літературного твору.  

Осмислення наслідків російського колоніального правління для української 

культури становить сферу наукових інтересів В. Агеєвої, Т. Гундорової, С. Павлич-
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ко, М. Павлишина, М. Рябчука та інших українських дослідників. Однією з перших 

до постколоніальних студій в Україні звернулася Тамара Гундорова. Літературо-

знавець вказує, що “інтерес сучасного постколоніалізму до інших імперій резонує зі 

спробами застосувати методику постколоніальних студій до аналізу постсоціа-

лістичних культур. При цьому, однак, резонним видається питання, чи правомірно 

посттоталітарна східна Європа адаптує постколоніальну риторику, якою пояс-

нюється специфіка Третього світу і яка тепер використовується, щоб інтерпретувати 

світ Другий” [116, c. 152]. Тому дослідниця пропонує власний термін – “пост-

тоталітарна свідомість”, яка “виростає на ґрунті розвінчування офіційної правди. 

Саме посттоталітарне гетерогенне мовлення підриває офіційну свідомість і відкриває 

брехливість тоталітарної ідеології, зокрема тієї, яка дістала назву офіційної правди” 

[116, c.177]. В постколоніальних студіях ще послуговуються визначенням “постмо-

дерний постколоніалізм” (Марко Павлишин).  

Авторами постколоніальних студій у польському літературознавстві є 

Б. Бакула, В. Болецький, І. Ґрудзінська-Ґросс, Д. Скурчевський, А. Ціхонь. У процесі 

написання дисертаційної роботи взято також до уваги міркування А. Ф’юта, 

висловлені у польськомовних розвідках “Полонізація? Колонізація?” (“Polonizacja? 

Kolonizacja?”) [462], “Повернення до Центральної Європи? Варіації на тему твор-

чості Анджея Стасюка та Юрія Андруховича” (“Powrót do Europy Środkowej? Wa-

riacje na temat pisarstwa Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowycza”) [463], а також у 

перекладеній та виданій українською мовою книзі “Зустріч з Іншим” (“Spotkania z 

Innym”) [393]. Важливими є також міркування Аґнєшки Матусяк, котра наголошує 

на доцільності використання постколоніальної методології у вивченні характеру і 

механізмів змін посттоталітарних культурних парадигм [520]. Як переконують 

представники постколоніальних студій (Гаятрі Співак, Гомі Бгабга, Едвард Саїд), 

“перший крок у пошуку свого голосу й ідентичності для народу, який колонізо-

вували, полягає в тому, щоб повернути собі власне минуле. (...) Другий же крок – це 

руйнування колоніальної ідеології, яка доклала зусиль до викривлення цього 

минулого” [20, c. 229]. У такому ключі ідеї постколоніальних студій використано у 

даному дослідженні. Насамперед у розділі, присвяченому українському антитота-
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літарному дискурсу, позаяк саме цей дискурс польського письменства в українській 

культурі став однією з найважливіших складових діалогу/ дискусій в українському 

суспільстві щодо свого нещодавнього колоніального минулого, а також спроби 

переоцінки тогочасних суспільних процесів.  

За К. Вайтом, геопоетика “є чимось більшим, аніж “поезією, що займається 

довкіллям”, чимось більшим, аніж література, що містить той чи той географічний 

зміст (...). Геопоетика в принципі займається ставленням до Землі й відкриванням 

світу” [579, s. 21]. У слові “геопоетика” вміщено ідею, що можна локалізувати 

філософію, поєднати територію з мисленням, природу і культуру. Оскільки це по-

няття має досить довгу історію існування, адже джерела геопоетики як царини куль-

турологічної, філософської, соціологічної та літературознавчої думки сягають кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. (міркування Георга Зіммеля, а згодом Вальтера Беньяміна), – 

існують різні його трактування. Слушною тут є заувага щодо кореляції концепцій 

геополітики (поєднання стратегічних інтересів держав з економіко-географічним 

вивченням ресурсного потенціалу територій) – геокультури (формування нового 

способу бачення країни та її ресурсної бази у контексті тих мовних, культурних і 

релігійних центрів, які визначають її цивілізаційну ідентичність; геокультурний 

вибір є, по суті, цівілізаційним вибором) – геопоетики (“широкого міждисцип-

лінарного ментального поля на межі культурної або образної географії і літератури, 

трактованої локально, регіонально, іншими словами – просторово. Місцевість, 

схоплена як образ – поетичний, прозовий, естетичний, – безпосередньо й найбільш 

якісно, (...) гео-графізується. І тоді геопоетика стає найдосконалішим, ідеальним 

образом самої географії”) [149].  

Французький дослідник Бертран Вестфал пропонує літературознавцям викорис-

товувати термін “геокритика”, яка, в його розумінні, є “поетикою взаємодії між 

людським простором і літературою. Геокритика займається дослідженням інтеракцій 

між фікційним, імагінаційним (уявним) та геосоціальним просторами, а також з’ясо-

вує їхню роль у визначенні культурних ідентичностей. Іншими словами, геокритика 

досліджує літературні й культурні презентації простору міст та ландшафтів, які впли-

нули на формування колективної пам’яті та на перцепцію реальних місць” [323]. У 
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висвітленні своїх концепцій, зокрема трактування часу як лабіринту, Б. Вестфал по-

слуговується прикладами-цитатами з “Моєї Європи” Ю. Андруховича та А. Стасюка. 

Дещо під іншим кутом зору термін “геопоетика” трактує Ельжбета Рибіцька. 

Польська дослідниця стверджує, що “геопоетика – це передовсім поняття-в-дії, котре 

активно і результативно впливає на локальні контексти, змінюючи їх. (...) 

Геопоетика як поняття-в-дії пересуває увагу з тексту на літературну творчість 

трактовану як poiesis
*
, а отже, як дію, що викликає наступні дії, як світотворчу, 

значеннєтворчу і подієтворчу активність” [549, s. 28]. Власне у такому розумінні 

вона “найбільш суголосна з літературою, яка стає найяскравішим виявом утілення 

простору чи місця” [323, c. 35] і створює можливості вивчення з іншої точки зору 

таких ключових для літературознавчих досліджень проблем як поетика, мова, 

читання і рецепція. Окрім цього, на переконання Е. Рибіцької, найбільш харак-

терною рисою геопоетики є її міждисциплінарність – залучення до аналізу різних 

культурних репрезентацій: візуальних (фільмографія, малярство чи фотографія) й 

літературних (фікційних і нефікційних), та її компаративність, оскільки вона 

передбачає зіставлення кількох авторів чи кількох текстів [549]. При цьому 

геопоетика вдало асоціює зі собою такі відмінні поняття як хронотоп Михайла 

Бахтіна, семіотика простору Юрія Лотмана, постколоніальні студії Гомі Бгабги. 

Саме геопоетика стала особливо актуальною для письменників країн колишнього 

соцтабору, адже це своєрідна духовна картографія, звільнена від ідеологій, релігій, 

соціальних міфів, наука осягнення світу, в якій основоположною є категорія “пое-

тичного”. Українська дослідниця Віра Романишин розглядає геопоетику як художню 

топографію та теоретичну рефлексію над літературним часопростором і переконує, 

що попри відсутність в українському літературознавстві адаптації та самостійного 

розвитку геопоетики як літературного явища та методології досліджень літе-

ратурних текстів, “вона вже є фактом української культури, що засвідчує літературна 

геопоетика Юрія Андруховича” [323, c. 242]. Літературознавець Оксана Веретюк 

пропонує кілька трактувань геопоетики, серед яких – це певний спосіб мистецького 

                                                 
*
 Це старогрецьке слово, від якого походить сучасне слово „поезія”, первісно було дієсловом та означало дію, 

спрямовану на перетворення та продовження світу. Не йшлося про технічне виробництво чи творення у романтичному 
сенсі, поетична діяльність вела до примирення думки з матерією і часом, людини зі світом. 
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сприйняття світу і творення витворів мистецтва. У такому розумінні геопоетика 

формує цілісність з геопоезією, а в сукупності вони стають своєрідним типом 

творчості, реалізацією концепції К. Вайта і матеріалом для геокритики. 

Письменниками, що мають у своєму доробку яскраві приклади текстів-подорожей є 

Ю. Андрухович та А. Стасюк. Курсивне гео в їх творчості набирає урбаністичних 

форм, а подекуди простір геопоетики і урбаністики взаємонакладаються. Обоє 

досліджують природу ідентичності Центрально-Східної Європи, надають перевагу 

мисленню довкола духовного простору. У подорожах їх цікавить передовсім 

геопоетика інтелектуальних пошуків. Однак, подорожуючи, ці письменники 

постійно міцно закорінені у рідній землі, у своєму регіоні (“тут”), а отже, як слушно 

вказує О. Веретюк, формують позицію відмінну од поглядів К. Вайта, для якого 

важливо було вийти за межі закорінення, адже воно обмежує особистіть 

“визначеною ідентичністю”, максимально звільнити геопоезію від ідеологічного, 

регіонального тягаря, відкрити людину на світ природи і всесвіт, роблячи її в ідеалі 

духовою картографією, артикуляцією світу й космосу [575, s. 31–33]. Натомість, для 

українського письменника Ю. Андруховича, за словами російського 

літературознавця Володимира Абашева, геопоетика
*
 – це “універсальний 

культурний проект чи творча стратегія, в основі якої лежить антиурбаністичний і 

антитоталітарний, антиутилітарний і антиглобалістський імпульс” [1, c. 17]. 

У дисертаційній праці зосереджено увагу на виявленні впливу простору на 

культуру, а також як культурні явища змінюють наші уявлення про місця і території. 

Одним з аспектів дослідження є звернення до дискурсу пам’яті, таких понять як 

місця-травми, місця-фантоми, а також складних кореляцій поміж регіональністю-

провінціональністю. Здійснено спробу висвітлення діалогу сучасних польських та 

українських літераторів поміж партикулярними (регіональними, національними) та 

світовими, глобальними точками зору. Важливою у цьому контексті є проблема 

зв’язку простору і пам’яті. Література не лише говорить про “місця пам’яті”, але й 

сама стає ними: в перспективі етичного зобов’язання пригадування того, що забуте 

                                                 
*
 Термін увів французький вчений К. Вайт, маючи на увазі “вивчення інтелектуальних і чуттєвих зв’язків між людиною й 

Землею з метою створення гармонійного культурного простору” [167].  
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чи витіснене, або ж з перспективи інтертекстуальності, яка запобігає “катастрофі 

забуття”. Як неодноразово наголошувала Е.Рибіцька, якраз геопоетика творить нові 

практики і концепції, отримує відмінні значення в локальних контекстах, маневрує 

поміж різними дисциплінами, іноді – простором, твором письменника і конкретним 

місцем, літературною творчістю та інтепретацією, автором і читачем, біографією і 

фікцією. Сучасний польський прозаїк А. Стасюк, як і більшість нинішніх 

українських інтелектуалів, які формують духовий і культурний клімат України, 

належить до покоління, що пережило дезорієнтацію через злам політичних систем. 

Геопоетичний аспект дослідження, реалізований шляхом аналізу української 

рецепції есеїстики цього автора, дає змогу висвітлити сприйняття Європи як об’єкта 

геополітичного та загальнокультурного орієнтування в сучасній українській культурі 

з одночасним виявленням факторів особливостей його національного тлумачення. 

 

Висновки до розділу 1 

Жоден літературний твір не є герметичним. У процесі перцепції читачем 

початкове змістове наповнення твору розширюється через появу додаткових зна-

чень, які залежать від історичного моменту, суспільного середовища, індивідуаль-

ного життєвого досвіду та психологічних особливостей реципієнта. Натомість ре-

цепція “це текст-реакція, текст-відгук, текст-доповнення, які дають змогу говорити 

про сприйняття як про тісне переплетення процесів самоототожнювання, пізнання та 

оцінювання, які міцно вкорінені у певний історичний та загальний соціокультурний 

контекст” [156, c. 8]. Дефініцію української дослідниці Марії Зубрицької приймаємо 

за робочу і вживаємо термін “текст-реакція” щодо усіх письмово зафіксованих 

проявів української рецепції, обраної для аналізу прози польських письменників 

ХХ століття.  

З метою уникнення загальної абстракції терміна “реципієнт” й уможливлення 

емпіричного опису рецепції, під цим поняттям маємо на увазі передовсім 

перекладача, літературознавця або літературного критика, які здійснюють 

оцінювання твору та інтерпретують його, володіючи усталеним поняттєво-

термінологічним інструментарієм та маючи фахову освіту і досвід. Класифікацію 
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рецепції здійснюємо на основі спостережень українських та закордонних 

дослідників на аналітично-творчу та аналітичну (за класифікацією Г. Вунберга) або 

ж опосередковану (вторинну) (за Р. Гром’яком). 

У творчості письменників, обраних для аналізу в дисертації (А. Бобковського, 

Т. Боровського, В. Ґомбровича, Ґ. Герлінґа- Ґрудзінського, Т. Конвіцького, 

Ч. Мілоша, А. Стасюка), маємо яскравий приклад реалізації терміна рецептивної 

естетики “горизонт очікуваного” (далі – ГО), який диференціюється (за Г. Р. Яуссом) 

на ГО закодований у творі (комплекс естетичних, соціально-політичних 

психологічних та інших уявлень, які визначають відношення автора і, як наслідок, 

твору до суспільства) та ГО читача (базується на його уявленнях про мистецтво та 

суспільство), позаяк у взаємодії цих двох горизонтів цих польських письменників 

виявнюється не лише рецепція їхніх творів, а й вагоме пере/формування естетичного 

досвіду читачів. Здійснення ж порівняння подібного/відмінного трактування цих 

творів поза межами національної культури (в цьому випадку – в українській) 

реалізує основні принципи компаративістики. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ПОЛЬСЬКА ПОСТТОТАЛІТАРНА ЛІТЕРАТУРНА  

ІСТОРІОСОФІЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

 

Після розпаду Радянського Союзу українські читачі отримали доступ до раніше 

заборонених творів польських авторів, більшість з яких мали особистий досвід 

існування у тоталітарній парадигмі та активного опору радянській системі. Увесь 

масив опублікованих і доступних українським реципієнтам антитоталітарних текстів 

польських письменників доцільно поділити на кілька груп з огляду на специфіку 

піднятих у них проблем та домінантні інтерпретації українських читачів.  

Однією з перших проблем, до котрої звернулись редактори українських 

періодичних видань, обираючи для друку тексти польських письменників ХХ 

століття, стала проблема осмислення у пострадянському суспільстві комуністичної 

ідеології як потуги, що мала величезний вплив не лише на країни соцтабору, а й на 

багатьох західноєвропейських мислителів. Ці тексти поставили перед українським 

читачем цілковито нові, несподівані питання. Не вдаючись до жаданої в середовищі 

тогочасних інтелектуалів прямої критики комуністичної системи, їхні автори 

спробували окреслити причини впливу цих ідей на себе та своє оточення. Йшлося не 

тільки про оцінювання комуністичної ідеології як рудименту минулого, а й про 

проектування можливих майбутніх загроз для посттоталітарних суспільств.  

Початком своєрідного циклу публікацій стало видання у 1993 р. на сторінках 

журналу іноземної літератури “Всесвіт” (№1) перекладу фрагменту під 

промовистою назвою “Мій досвід марксизму” [247] з автобіографічної книги 

Чеслава Мілоша “Родинна Європа” (“Rodzinna Europa”, вперше видана польською 

мовою 1989 р. у часописі “Культура”). У ньому письменник обґрунтовував 

популярність ідей марксизму для свого покоління загальною кризою 

позитивістського, а пізніше – модерністського світогляду, потребою впорядкування 

існуючого хаосу. Автор аналізує, як його мислення митця і, як наслідок, постійне 

змагання з суперечностями, схильність до іронії, пошук прихованих смислів, стали 
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особистою “вакциною” від щораз популярніших у Європі настроїв захоплення 

марксистською ідеологією. Новим для українського читача стала артикуляція в есеї 

передчуття суспільних змін напередодні російської революції, її неминучості. 

Ч. Мілош пояснює рецепцію західноєвропейських революційних ідей у царській 

Росії, послуговуючись прикладом Володимира Маяковського, позаяк власне у його 

творчості “революційна теорія поєдналася зі старим уявленням росіян про себе як 

про обраний народ, і таким чином два месіанізми – класу-спасителя й народу-

спасителя – наклались один на одного” [247, c. 140–141]. Тут проявляється глибока 

суперечливість російської цивілізації, постійно роздвоєної на “таку потужну, людяну 

й спраглу справедливості у літературі і таку злиденну й жорстоку в земних справах, 

мовби всі її сили пішли на вчинки неординарні й нічого не залишилось для скромних 

бажань гармонії й щастя, трактованих лише як зрада і слабкість” [247, c. 141]
*
.  

Висловлені письменником особисті рефлексії про сильний вплив ідеологічного 

контексту, загального інтелектуального дискурсу у конкретну історичну епоху, 

стали чи не першим публічним обговоренням подібних проблем у пострадянській 

Україні. 

Цю тематику продовжено в опублікованому 1993 р. у “Всесвіті” (№5–6) 

перекладі промови „Комунізм як культурна формація” (конгрес “Польська культура 

на чужині”, 1985 р.), спершу прихильника марксистських ідей, а згодом – їх різкого 

критика, – Лешека Колаковського [180]. У ній поставлено ще гострішу, аніж у есеї 

Ч. Мілоша, проблему. Польський філософ звернувся до осмислення творчої потуги 

комуністичних ідей і ствердив, що “міжнародний комунізм, і той, що при владі, і 

той, що претендує на владу, – ставав у певні історичні періоди плідним у царині 

                                                 
*
 Польський письменник неодноразово у своїй творчості, а зокрема у “Родинній Європі”, звертався до роздумів над 

російською культурою та історією [257, c. 153–180]. Ця проблема стала окремим об’єктом зацікавлення польських, 

українських та російських літературознавців [67; 423; 480; 499; 562]. Перекладач Володимир Брітанішський, який 

першим відкрив росіянам поезію Ч. Мілоша, зауважував певний поетикальний вплив на польського письменника 

творчості того таки В. Маяковського, а також О. Пушкіна та О. Грібоєдова. Ще один російський перекладач Борис 

Дубін підкреслював, що автор “Родинної Європи” приязно ставився до росіян, був вразливий на велику, але через свою 

велич – небезпечну, російську літературу, проте неприхильно сприймав російський імперіалізм (тоталітаризм, 

максималізм) [582, s.145–146]. Дискурс Мілоша-письменника про російську культуру від “Родинної Європи” і аж до 

“Приватних обов’язків” (“Prywatne obowiązki”, 1972), ніколи не був однозначним і категоричним, на відміну від його 

морально-політичного дискурсу. Одним з доказів може слугувати серія Мілошевих інтерв’ю [457] та статей. 

Кульмінаційною серед них є розвідка “Поет і держава” (“Poeta i państwo”), опублікована 1996 р. у газеті “Жечпосполіта” 

(“Rzeczpospolita”), де письменник не знаходить жодних естетично-літературних “пом’якшуючих” обставин для 

“огидного візантійства” написаної 1937 р. “Оди до Сталіна” О. Мандельштама і вказує, що здобуттю В. Леніном влади 

над Росією не завадив навіть найменший опір російської інтелігенції. 
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культури, тобто здатним надихати творчість, яку можна вважати за частину 

європейської цивілізації” [180, c. 192]. Хоча й недовго, лише до початку масових 

чисток та посилення владою тоталітарних методів керівництва, які не залишали 

місця для особистої творчої реалізації, ідеології комунізму вдалося бути не лише 

руйнівною силою, яка спустошувала історичну спадщину Європи, а й акумулятором 

енергії, гравітаційним полем для багатьох європейських інтелектуалів. На 

формування такої ситуації чи не найбільше, безперечно, вплинув історичний момент 

після Першої світової війни. Європейські суспільства полонила атмосфера початку 

нової епохи, повного розриву з минулим через ілюзорне звільнення від традиції, 

втрату культурної тяглості. А згодом, у першій половині 1930-х рр., каталізаторами 

подібних настроїв стали велика економічна криза, тріумф націонал-соціалістів у 

Німеччині та громадянська війна в Іспанії. Ч. Мілош та Л. Колаковський є тими 

польськими авторами, хто вперше порушив перед українцями майже не 

обговорювану тему захоплення комуністичними ідеями, які певний час були не 

лише деструктивною потугою, а й творчим потенціалом як у країнах соцтабору, так і 

в Європі. Роль цих публікацій важко переоцінити, адже вони створили певну 

“противагу” і тогочасній критиці, і ще не усунутим радянським кліше стосовно 

ідеології комунізму. Ці есеї давали можливість українським читачам збагнути усю 

складність і неоднозначність попереднього історичного періоду та зрозуміти 

причини його різного сприйняття на європейському континенті. 

У середині 1990-х рр. тематика взаємин комуністичної ідеології з 

інтелектуалами ще раз повернулася на сторінки “Всесвіту” (№1) у перекладі 

критичних заміток Ч. Мілоша “Сон розуму” [258] (польською мовою “Sen rozumu” 

вийшов у “Культурі” 1994р.) – реакції на видану в США книгу британського та 

американського історика Тоні Джадта “Невикінчена минувшина. Французькі 

мислителі 1944–1956” (“Past Imperfect: French Intellectuals, 1944–1956”, 1992 р.). 

Позаяк саме Т. Джадт вперше на Заході викривав симптоми “посткомуністичної 

хвороби” інтелектуального середовища Франції, книга викликала гострі дискусії. 

Натомість, в есеї “Сон розуму” польський письменник з відтінком іронії вказував на 

суголосність спостережень американського дослідника з тими, котрі ще півстоліття 
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тому він висловив у “Поневоленому розумі”. Серед причин підтримки європейцями 

лівих ідей як боротьби з абсурдністю довколишньої реальності, Ч. Мілош називав 

ще одну. Як він переконував, “на засліплення і лицемірство, які наказували голосно 

засуджувати “американський імперіалізм” і мовчати про злочини комунізму, 

французьких лівих інтелектуалів штовхали (...), можливо, передусім – ігнорування та 

зневага до культур і народів Центральної Європи” [461, s.15]. Додамо, що 

письменник неодноразово звертався до роздумів над причинами підтримки 

комуністичних ідей в Західній Європі. Зокрема, під час розмови з польським 

істориком, дослідником совєтського тоталітаризму Анджеєм Валіцьким у 1976 р., 

Ч. Мілош зауважив, що для нього гітлеризм був лише епізодом: жахливим, шаленим, 

але неминуче перехідним, короткотривалим. Справжня “катастрофа” насувалась зі 

сходу, адже отой світ (на відміну від гітлеризму) був не лише руйнівною силою, але 

також страшним і невідворотним “новим початком”, силою, котра могла стати 

втіленням діалектичного Розуму Історії [573, s.15].  

Середина 1990-х рр. була часом майже повної відсутності в Україні нових 

публікацій польських текстів антитоталітарного спрямування. Проте кінець ХХ ст. 

поставив перед українцями нові виклики. “Україна – забуксувала у новому стаг-

наційному болоті відсутності реформ, фрустрації та деморалізації суспільства. Вона 

так і не може однозначно визначитися, куди їй прямувати” [84], – окреслювали того-

часну суспільно-політичну ситуацію редактори львівського Незалежного культуро-

логічного часопису “Ї” (далі в тексті “Ї” – уточнення О. Н.) у ч.14 за 1998 р. Польща 

та її культура знову стали важливим доповненням до дебатів українців на тему 

можливостей подолання негативних наслідків колоніального періоду історії україн-

ської держави та пошуку шляхів подальшого розвитку. В українському культурному 

дискурсі з’явилися вже призабуті від часу перших публікацій у “Всесвіті” 

Л. Колаковський, Ч. Мілош, Ґ. Герлінґ-Ґрудзінський. Одразу слід наголосити на 

винятковій, як і на початку 1990-х рр., ролі української періодики у процесі 

“повернення” польської інтелектуальної думки в Україну. Адже поза виходом у 

1999 р. перекладу “Міні-лекцій на максі-теми” (“Mini wykłady o maxi sprawach”, 

1997) Л. Колаковського [181], українські видавці довший час не друкували жодної 
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книги зазначених вище авторів. Попри те, що “Міні-лекції” стали першою окремою 

публікацією цього автора в Україні, єдиним принагідним відгуком на її вихід став 

надрукований у “Критиці” (ч.11, 2000), а згодом 2006 р. в окремому виданні 

літературної критики та есеїстики, текст Констянтина Москальця, автора перекладів 

кількох есеїв Л. Колаковського (“Критика”. 2000, 2010). Принагідним, оскільки у 

ньому висловлено насамперед враження від прочитання збірки Л. Колаковського 

“Мої слушні погляди на усе” (“Moje słuszne pogłądy na wszystko”), що вийшла 

друком у Польщі у 1999 р. І лише в останньому абзаці К. Москалець схвально 

відгукнувся про українське видання “Міні-лекцій”. З огляду на сучасні реалії, за 

словами автора відгуку, особливо актуальними для українського суспільства мають 

бути готовність до взаємної толерантності, виважене сприйняття відмінних поглядів 

і суджень, взаємний пошук компромісів, які Л. Колаковський відмежовує від 

байдужості, зазначаючи, що наша гедоністична культура плекає якраз останню 

[266, c. 29].  

Книга “Мої правильні погляди на все”, перекладена й видана у 2005 р. [182], 

стала наступним важливим етапом української рецепції творчої спадщини поль-

ського філософа. У ній Л. Колаковський, подібно до Ч. Мілоша, докладно висвітлив 

мотиви свого розриву з комуністичною ідеологією і запропонував особисті мірку-

вання про причини невдачі комуністичного проекту. Поява книги в українському 

культурному просторі є надзвичайно важливою, адже для Л. Колаковського, за 

словами К. Москальця, характерне виняткове вміння аналізувати складні феномени 

ХХ ст., такі як комунізм, партія, колективна ідентичність, політика, ірраціональність 

у політиці тощо. Кожному з них філософ відмовляє “у його претензіях на 

винятковість і безапеляційність ствердження libido dominandi, що часто подається як 

право на самореалізацію” [264, c. 132]. Натомість автор короткого відгуку, який 

з’явився на шпальтах “Книжника-review” (№ 6), окремо звернув увагу на 

актуальність міркувань Л. Колаковського для українців щодо справжніх академічних 

цінностей [360, c. 27].  

Окрім “Всесвіту”, ще одним періодичним виданням, яке відіграло важливу роль 

в рецепції польської літератури українцями, став часопис “Ї”. Заснований ще 1989 р., 
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він, за словами редакторів, є важливим місцем дослідження “міжетнічних стосунків, 

проблем цивілізаційних розламів і адміністративних кордонів, формування 

європейської ідентичності й питання європейської інтеграції, сучасного політичного 

дискурсу” [314]. Саме на сторінках “Ї” вперше були видані твори З. Герберта, 

В. Ґомбровича, В. Шимборської, Б. Шульца та багатьох інших польських авторів, а 

значна частина перекладених творів довший час (а деякі, на жаль, досі) залишалися 

виданими лише у його числах [275, c.357–363]. Зокрема, 2000 р. ч.16 часопису, 

“зважаючи на загальноєвропейські тенденції посилення впливу ідеології 

ультраправих політичних сил, та рух українців із “марґінального нізвідки” (у 

національному, соціальному, ... etc. сенсі) у “марґінальне нікуди” [86], було 

присвячене розгляду межі поміж націоналізмом як інструментом демократії та 

націоналізмом як проявом тоталітаризму на прикладі минулих та сучасних подій у 

Європі. Серед статей К. Бондаренка, Я. Дашкевича, М. Поповича в українському 

перекладі Андрія  Павлишина була вміщена доповідь Л. Колаковського “Геноцид та 

ідеологія”, виголошена на сесії, присвяченій Голокосту (Сіетл, листопад 1978 р.). У 

роздумах про трагедію знищення євреїв “як вияву націоналізму й тоталітаризму в 

ХХ столітті” [177, c. 33], польський філософ знов-таки звернувся до осмислення 

проблеми механізмів тотального впливу комуністичної ідеології на людину і 

підсумував свої міркування словами: “Той факт, що сталінізм виставляв себе 

законним спадкоємцем соціалістичних мрій та вартостей, втіленням давнього 

революційного гуманізму, був либонь його сильною стороною. (...) Факт, що  

тисячі видатних мислителів на довший чи коротший час стали жертвами сталінських 

ілюзій і з найкращих спонукань приєдналися до комуністичної справи (...), 

заслуговує на увагу як найдивовижніший приклад сили ідеології у нашому столітті” 

[177, c. 40]
*
.  

Прикметно, що завдяки ініціативі саме польських дослідниць Б. Бердиховської 

та О. Гнатюк у 2000 р. видано книгу присвячену проблемам тоталітаризму й 

                                                 
*
 Звістка про смерть видатного польського інтелектуала стала приводом до написання в Україні коротких газетних 

публікацій з переліком біографічних дат і найвизначніших праць філософа з проекцією його філософських поглядів на 

сьогоднішню польську політичну, економічну, культурну ситуацію [25]. Останнім насьогодні українським виданням 

есеїстики Л. Колаковського є збірка під назвою “Похвала неконсеквентності, або Як бути консервативно-

ліберальним соціалістом” [183]. 
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українському руху опору шістдесятих років “Бунт покоління. Розмови з 

українськими інтелектуалами” (“Bunt pokolenia. Rozmowy z intelekualistami 

ukraińskimi”). 2004 р. її перекладено та видано в Україні [70]. У видання вміщено 

інтерв’ю з Є. Сверстюком, І. Дзюбою, М. Коцюбинською, М. Горинем, а також 

М. Рябчуком
*
. Перші чотири постаті книги – найяскравіші представники покоління 

шістдесятих років. Натомість міркування М. Рябчука, за задумом авторок, мали 

показати спадкоємність поколінь української культури й неперервність незалежної 

української думки. Як вказано у передмові, “одні з них виросли в середовищі, де 

панувала комуністична ідеологія, й навіть вважалися ідейними комуністами; на ін-

ших практично з дитинства впливала ідеологія інтегрального націоналізму. У певний 

момент і одним, і другим вдалося звільнитися від впливу тоталітарних ідеологій, 

вони змогли стати переконаними демократами, захисниками прав людини” 

[70, c. 7]
*
. 

Більш ніж через 15 років після розпаду Радянського Союзу, відомий польський 

інтелектуал Анджей Менцвель у своєму виступі на конференції “Совєтський тота-

літаризм в Україні: історія і спадщина” (Київ, 2005), застерігав українців, що явище 

“совєтськості” не зникає разом з відходом радянського суспільного устрою, а навпа-

ки, воно життєздатне і має багато форм. Совєтськість, за його словами, “характе-

ризують небувала історична еластичність і Протеєва мінливість. Найважче вловити 

оті її ментальні, інтелектуальні й духовні форми, які перебираються в найсучасніші 

костюми, а їх репертуар аж ніяк не назвеш убогим” [237, c.29]. Підтвердженням 

актуальності слів А. Менцвеля можуть слугувати висновки доповіді українського 

дослідника Андрія Заярнюка. На тій таки конференції історик висвітлив проблему 

складної взаємодії в сучасній українській реальності радянського й пострадянського, 

коли “на тлі декларованої та будованої “нормальности” радянське стає дедалі 

                                                 
 

*
 До інтерв’ю додано передмову Б. Бердиховської та О. Гнатюк з аналізом появи, розвитку й розгрому руху шістдесятих 

років. Цікавим є одне з запитань, поставлених І. Дзюбі, про причини його віри в комунізм. У своїй відповіді український 
шестидесятник переконував, що спершу не тільки повірив в комуністичну ідеологію, а й захопився нею: “Мені 
здавалося, що це справедливо. (...) Я усім цим жив. (...) Мені уявлялося, що комунізм – це якась ідея справедливості. А в 
молодої людини ідея справедливості збуджує емоційне захоплення. Я був комуністом-романтиком” [240, c. 147–148]. 
Додамо, що інтерв’ю Б. Бердиховської з І. Дзюбою та Є. Сверстюком 2002 р. надруковано на шпальтах часопису “Дух і 
Літера” (№.9/10) під промовистими назвами “Ми мусимо виходити з нашого українського гетто” і “Нічого нейтрального 
тоді не було” [240; 280]. У тому ж номері журналу перекладачка книги українською мовою Р. Харчук надрукувала 
відгук на польськомовне видання [397]. 
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привабливішим як альтернатива, так само, як на тлі реально наявного радянського 

привабливою була західна “нормальність” [152, c. 9–10]. 

У 2010 р. в “польському” (ч. 5–6) числі газети “Критика” видано есей Л. Кола-

ковського “Тези про надію і безнадійність” [185] (“Tezy o nadziei i beznadziejności” 

опубліковано у паризькій “Культурі” у 1970-х рр.). У ньому автор дав влучну харак-

теристику суті комуністичної системи, доводячи неможливість її реформування. З 

винятковою точністю він прогнозував, що “полишена власній інерції, серед 

мовчання і страху, ця система завжди і неминуче прямуватиме до таких розв’язань 

власних суперечностей, які збільшують, а не зменшують утиск, затягують, а не 

попускають петлю” [185, c.47]. Саме цей есей став інтелектуальним фундаментом 

для польської антикомуністичної опозиції. Одним з найактивніших її учасників був 

Адам Міхнік. У 2009 р. українською мовою вийшла збірка його текстів, що 

друкуються у Польщі з кінця 1960-х рр. й до сьогодні. “У пошуках свободи. Есеї про 

історію та політику” [262] – книжка про драматичний, а подекуди трагічний, 

історичний зв’язок між поляками, українцями та євреями, про змагання польського 

народу з комунізмом та власними національними міфами, про переломний 1968 р., 

що став лакмусовим папірцем для виявлення у польській думці усього 

“консервативного, тупого, шовіністичного, просякнутого ксенофобією” [262, c. 10]
*
. 

У виданих есеях А. Міхнік окремо аналізує питання люстрації, як традиційного 

для польського націоналізму пошуку ворогів. Натомість, на його думку, поняття 

провини дуже складне. До того ж завжди існує ризик його ускладнення різними 

політичними маніпуляціями. У цьому контексті, як зауважував Євген Ангел, автор 

одного з українських відгуків на книгу (“Дух і Літера”, №23, 2011), польський 

дисидент “виправдовує генерала Ярузельського, ставлячи комуністичного лідера на 

один рівень з Лєхом Валенсою. (…) закликає припинити пошуки злочинців 

минулого, а почати шукати сучасних: корупціонерів, вбивць тощо” [2, c.248]. Ще 

однією важливою проблемою збірки, на думку автора українського тексту-реакції, є 

антисемітизм, Голокост та взаємини поляків і євреїв. Для А. Міхніка очевидною 

                                                 
*
 Свої погляди щодо шляхів подолання посткомуністичних проблем А. Міхнік мав змогу висловити українцям ще до 

виходу збірки есеїв, а саме у 2001 р. в рамках міждисциплінарного семінару ім. І. Лисяка-Рудницького, матеріали якого 

увійшли до №7/8 часопису “Дух і Літера” [294].  
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була складність історичних процесів, яка породжує, здавалося б, неможливі 

комбінації політичних поглядів, коли “на окупованій польській землі можна було 

бути водночас антисемітом, героєм антигітлерівського опору та учасником заходів із 

порятунку євреїв” [2, c. 246]. Натомість український філософ, публіцист Віталій 

Пономарьов акцентував (“Дух і Літера”, №5–6, 2010) передовсім на виявленні 

завдяки книзі А. Міхніка спільних рис антикомуністичного опору в Польщі та 

Україні як національної боротьби за політичну самостійність [310, c. 9]. Окрім 

згаданих текстів-реакцій, дещо раніше у “Критиці” (ч.7–8, 2005) [414] з’явився 

відгук філософа, соціокультуролога Дмитра Шевчука на видану у Польщі збірку 

есеїв А. Міхніка “Сповідь наверненого дисидента. Зустрічі з людьми. Нариси. 1991–

2001” (“Wyznania nawróconego dysydenta”, 2003). 

Ще одним ідеологічним лідером польської опозиції був Яцек Куронь. В 

альманасі “Єгупець” (№12, 2003) опублікувано переклад фрагментів книги 

Я. Куроня “Віра і провина” [204], до його поглядів неодноразово апелювали 

культурологічний часопис “Ї” та газета “Критика”. В українському культурному 

дискурсі Я. Куронь виступає насамперед як активний речник українсько-польського 

примирення [205; 386], діяч польської опозиції [206; 410] та “втілення польського, 

навіть середньоевропейськи-універсального Опору лихим часам ХХ ст.” [207; 315]. І 

справді, як пригадував Богдан Осадчук, свій принциповий погляд на національні 

справи Я. Куронь виклав ще 1979 р. у відкритому листі до молодих націонал-

демократів, згуртованих довкола студентського журналу “Братняк” (“Bratniak”). 

Була це полеміка з ідеологією польського націоналізму та його програмною тезою 

про “Польщу для поляків” і зневажливим ставленням до національних меншин: 

“Програма, звернена проти людей іншої національності, є антилюдською та глибоко 

неморальною, а вже цього досить, аби її дискваліфікувати. (...) Додаймо, оминаючи 

моральний аспект, що шовіністичне ставлення до українців, білорусів і литвинів є 

для Польщі смертельною небезпекою. Вона прирікає нас на сусідство з Росією та 

самотність перед її імперіалістичними пориваннями” [283, c.85], – наголошував 

Я. Куронь. Попри те, що постать цього польського діяча є відомою в українському 

суспільстві, натрапляємо лише на переклади написаних польською дослідницею 
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Б. Бердиховською двох статей про нього [28; 30] та єдину ґрунтовну розвідку 

історика, громадського діяча, перекладача А. Павлишина, надруковану 2010 р. на 

шпальтах “Критики” (ч. 5/7). У ній висвітлено роль місця народження й виховання 

Я. Куроня у формуванні його поглядів на польсько-українські взаємини та діяльність 

з метою примирення двох народів [289].  

До проблеми історичної пам’яті, окрім А. Міхніка та Я. Куроня, звертався та-

кож Ч. Мілош у віршах “Бідний християнин дивиться на гетто” та “Campo di Fiori”. 

У 1987 р. стаття літературознавця Яна Блонського “Бідні поляки дивляться на гетто” 

(“Biedni Polacy patrzą na getto”. Tygodnik Powszechny. Nr2, 1987) з інтерпретацією 

цих поезій стала переломною для польського суспільства. Стверджуючи, що поляки 

мають припинити виправдовуватись стосовно польсько-єврейського минулого і 

перекладати вину на політичні, суспільні, економічні обставини, а повинні 

насамперед сказати: “так, ми винні”, Я. Блонський кардинально змінив акценти у 

складних польсько-єврейських взаєминах
*
. Український переклад тексту з’явився на 

шпальтах “Критики” (ч.3–4) у 2009 р. [36]. За словами перекладачки Наталі 

Римської, “беручи до уваги, що для нас така розмова в ширшому форматі щойно 

починається, есей Яна Блонського “Бідні поляки дивляться на гетто” може додати 

нам відваги, підтримати у хвилю сумніву і відкрити внутрішньому погляду затаєний 

страх, сором і неприязнь, що їх поколіннями у собі носимо. Може допомогти нам 

зустрітися зі собою і відкрити брата у сусідові...” [320, c.36]
**

. 

Прикметно, що натомість О. Сливинський в інтерпретації Мілошевої “цілої 

людини”, звернув увагу, що на переконання польського письменника, “неможливою 

є колективна пам’ять”, (...) У Мілошевій “цілій людині”, котра, якщо вдатися до 

формулювання М. Яніон, “свідомо переживає власну екзистенцію”, просто не 

                                                 
*
 Власне на важливості колективної – національної – відповідальності як запоруки захищеності європейської культури 

від повторення жахливих подій ХХ ст. наголошував Л. Колаковський у надрукованому ще 1997 р. на сторінках “Ї” 

(ч. 10) есеї “Про колективну відповідальність”. Філософ переконував, що “духовне здоров’я нації залежить від того, чи 

здатні ми самі відчувати відповідальність, а коли треба, то й вину і сором. В іншому випадку ми не будемо здорові, ми 

носитимемо в собі темряву брехні і не будемо здатні до опору, коли виникнуть якісь нові, але аналогічні у певних 

моментах ситуації, в яких треба буде захищати національну гідність” [184]. Саме проблема індивідуальної та 

колективної відповідальності у трактуванні Л. Колаковського стала об’єктом розвідки польського історика ідей Єжи 

Єдліцького, переклад якої видано на шпальтах “Критики” (ч.5–6) у 2010 р. [139].  
**

 Дещо раніше, аніж з’явився український переклад статті Я. Блонського, до проблеми історичної пам’яті та 

національного минулого поляків  на сторінках тієї таки “Критики” звертався польський історик Анджей Пачковський у 

статті “Червоне та чорне” [292]. Саме офіційній політиці пам’яті в Україні присвячено доповідь М. Рябчука на 

конференції “Совєтський тоталітаризм в Україні: історія та спадщина” [329]. 
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залишається місця для міфів “колективної пам’яті”; в ній, яка “знає, що пережила” і є 

свідомою своєї невипадковости у світі, немає порожнин, що їх шукає в людині будь-

яка ідеологія” [357, c.36]. Цю думку в певний спосіб підтвердив й литовський 

дисидент Томас Венцлова, котрий застерігав перед неправильним трактуванням 

Мілошевого “пам’ятання” як інстинкту самозахисту. “Пам’ять – це одне з найбільш 

улюблених слів націоналістів. (...) На їхню думку, найважливішим є запам’ятати те, 

що “своє” – свої геройські вчинки й перемоги, своїх героїв та геніїв (котрі не завжди 

є героями та геніями) і, передусім, свої страждання та образи, в яких завжди винні 

“чужі” [569, s.3]. 

Появу перекладів згаданих текстів А. Міхніка, Я. Куроня та Ч. Мілоша можна, 

безумовно, трактувати як свідчення готовності українського суспільства до обгово-

рення піднятих в них проблем. До прикладу, 2004 р. в опублікованій у “Критиці” 

(ч. 9–10) статті “Без Куроня, без Мілоша” український есеїст, літературознавець, 

перекладач Юрко Прохасько акцентував на складному для українців й досі належно 

не осмисленому питанні реальної/бажаної ваги українського дисидентського руху у 

відновленні української державності й формуванні нової (не пострадянської) нації. 

За його словами, “позитивний політичний ефект дисидентського руху був мізерний, 

а втрати суспільної довіри не лише до окремих осіб, а й до самої ідеї дисидентства, 

опозиційності “старого взірця” – фатальними” [315, c.47], з українського диси-

дентського руху “вийшли світлі мученики (В. Стус, І. Світличний, В. Марченко)” 

[190], але дисидентство виявилося не здатним сформувати когорту переможців, не 

стало авторитетним в очах наступників-постмодерністів. При порівнянні різних 

обставин виникнення та існування польського й українського дисидентських рухів, 

Ю. Прохасько зауважив, що у випадку польських дисидентів можна впевнено 

говорити про уникнення ними спокус співпраці з режимом та ганебних компромісів, 

що “дозволило їм відійти від влади порівняно гідно, без відчутної втрати авторитету 

і довіри, і посісти належне місце в громадянському суспільстві, звідки вони цілком 

природно продовжували подавати голос. Не відбулося відторгнення, вони не 

потрапили в ізоляцію, їхня думка й далі була важлива, а отже, не сталося такого 

драматичного розриву поколінь демократичної та ліберальної політичної традиції, як 
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на цілому постсовєтському просторі” [315, c.47]. Безперечно, політичні процеси у 

Польщі та Україні суттєво відрізнялись, причому українська ситуація руху опору 

була значно складнішою. Окрім цього, одразу слід зауважити, що у Польщі згаданий 

процес відновлення та переосмислення періоду ПНР, передусім через деканонізацію 

відомих діячів підпілля, був не таким рішучим і однозначним, як може видатись зі 

слів Ю. Прохаська. Зокрема, у 1994 р. на сторінках української “Сучасності” (№7), 

А. Міхнік на прикладі польської “Солідарності” описував виникнення у постко-

муністичних суспільствах після короткої ейфорії від здобутої свободи сильного 

антидисидентського комплексу. Появу неприхильного ставлення громадськості до 

дисидентів як тих, хто використовує своє минуле в боротьбі за владу, він пов’язував 

з тим, що оскільки “більшість суспільства не була ані дисидентською, ані опози-

ційною”, а навпаки “конформістськи пристосованою до диктаторського ладу”, диси-

денти стали для них “докором сумління, адже відважувалися протестувати посеред 

загального мовчання і конформізму” [260, c.91]. Додамо, що цій же проблемі, але 

вже на українському прикладі, була присвячена опублікована тоді ж у “Сучасності” 

(1995, №4) стаття Мирослава Поповича “Реставрація без революцій. Аби “ми”, 

“вони” та “воно” [311]. Вказані процеси суспільної переоцінки українського та 

польського дисидентських рухів відбувались із одночасним артикулюванням 

способів вирішення складної проблеми колабораціонізму інтелектуалів із 

радянською системою
*
. У цьому контексті слід говорити про ще одну нагальну 

потребу, яка з’явилася на теренах усіх пострадянських республік на початку 1990-х – 

переоцінка національних літературних процесів в СРСР. До прикладу, 1994 р. у 

“Сучасності” (№11) опубліковано надзвичайно важливу статтю І. Багряного 

“Українська література і мистецтво під комуністичним радянським терором” [15]. Це 

переосмислення національних літературних процесів радянського періоду 

коливатиметься від спроб таврування усіх, кого хоча б запідозрять у 

колабораціонізмі з владою, до наголошування лише на русі опору з одночасним 

замовчуванням фактів лояльності інтелектуалів до панівної системи. Питання 
                                                 
*
 Як переконував Л. Колаковський у промові під назвою “Навіщо потрібне минуле”, виголошеній у Вашинґтоні з нагоди 

вручення йому Клюгівської премії, “ми мусимо привласнити історію, немов свою власну, її жах і потворність так само, 

як і красу й славу; її жорстокості й переслідування так само, як і прекрасні витвори людського розуму та рук. Мусимо це 

зробити, якщо хочемо знайти відповідне місце у всесвіті й знати, ким ми є і як маємо діяти” [139, c. 42]. 
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співпраці з режимом належить до особливо дискусійних, оскільки існували різні 

думки з приводу доцільності й взагалі можливості достовірного аналізу фактів та 

наслідків такої співпраці. Зокрема, польський критик, історик літератури Анджей 

Вернер у своєму есеї “Вина невинних і невинність винних” (“Wina niewinnych i 

niewinność winnych”, Gazeta Wyborcza, 11.08. 1993), український переклад якого 

ввійшов до збірки “12 польських есеїв” (укладена О. Гнатюк, видана 2001 р.), 

спробував докладно висвітлити складність формулювання однозначних висновків та 

оцінок у питанні зв’язків політики з літературою і літератури з політикою в ПНР: 

“Поняття зради, колабораціонізму – це наче удар сокири, натомість потрібен значно 

тонший інструмент. Варто хоча б розрізняти кольори різноманітних колаборацій. Є 

колір страху, але також – ідейних переконань, що блякнуть надто повільно, не 

встигаючи за реальністю, а є, може, й щось таке, як вірність? Є колір ілюзій, дедалі 

чудернацькіших, є колір дурості та засліплення, зумисного каліцтва й браку 

елементарної чулості, а є й колір звичайної вигоди, користолюбства, жадоби влади 

та привілеїв. Відповідальність письменників та митців за співпрацю у творенні зла – 

це наступна гама відтінків” [77, c.187]. Поступово у посткомуністичному 

польському суспільстві витворились два міфи: перший міф про незламне 

протистояння між митцями й тоталітарним режимом та роль культури як головної 

причини політичних змін 1956–1980 рр., що врешті-решт призвели до падіння 

комунізму в Польщі. Другий – міф, що за винятком кількох письменників, яких 

переслідували або ж які просто творчо “мовчали”, уся культура ПНР носить тавро 

колабораціонізму з комуністами. Популярність цих міфів, за вдалим спостереженням 

А. Вернера, залежала від історичного моменту: “Перший з цих міфів, героїчний міф 

нескореної тиртейської культури, глибоко закорінений у традицію й до цієї традиції 

апелюючи, пережив свій розквіт після 1976 р., головним чином у період воєнного 

стану, тобто в час, коли він справді великою мірою опирався на суспільну та 

політичну емпірію. (...) Сьогодні цей міф згасає в тіні іншого міфу – міфу 

безжальних порахунків. Зміна сторожі настала, не без участі розчарованих  

героїв першої легенди: падіння високих ідеалів не може обійтися без винних”  

[77, c.183–184].  
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На важливості суспільного обговорення проблеми “комуністична система-

інтелектуал” на сторінках “Критики” (ч.11) у 2007 році наголошував також поль-

ський літературознавець Богуслав Бакула. У Польщі, саме дискусія довкола 

“громадянської ганьби”
*
 стала історією “виходу комуністичного чаду, дозрівання до 

бунту й нарешті відвертого виклику, що його кинуло системі чимало польських 

митців” [16, c.6]. Однак, на думку польського дослідника, під час такої дискусії, де 

інвективи часто брали гору над раціональними аргументами, сталась водночас криза 

авторитету письменника чи ширше – інтелектуала. Українські ж дисиденти, як 

переконував Ю. Прохасько, “заніміли ще за життя”, а “те, що було, те, що далі є, – це 

виснажливе борсання в постсовєтському, в його життєвій, політичній та інтелек-

туальній проблематиці, неможливість вийти за межі цієї парадигми, раз і назавжди 

сказавши останнє “adieu” тим, старим часам” [315, c. 47]. Подібно вважав також Іван 

Дзюба: “більшовики як ніхто інший в історії людства вміли воювати з народом його 

ж власними руками” [130, c. 12] і наголошував, що в Україні “розкуркулення” і 

“боротьба з ворогами народу (...) чи вимушене або добровільне донощицтво 

позначалися на тих мільйонах людей, які, беручи в цьому пасивну чи й активну 

участь, були вже не тільки жертвами, а й співтворцями тоталітаризму, досі не стали 

предметом глибокого наукового аналізу, лише література почасти відобразила “со-

ціяльну та психологічну карту цього унікального історичного явища” [130, c. 12]. На 

українську ситуацію початку 1990-х, як на відмінну від польської, вказувала 

О. Гнатюк. Зокрема, літературознавець зауважувала цілковиту відсутність розвідок, 

які б аналізували український соцреалізм. Причини, за її словами, слід шукати у 

зусиллях української академічної науки “створити такий канон, у якому знайшлося б 

місце і для соцреалізму, і для антикомунізму, але за умови, що соцреалізм збері-

гатиме за собою – у пристойних межах – перевагу, натомість антикомунізм не 

опиниться на надто видному місці” [98, c. 135].  

Одним з тих польських письменників, хто від 1980-х рр. наполегливо вимагав 

порахунків з комунізмом (це стосувалось насамперед літераторів та громадських 

                                                 
*
 Вислів  походить від назви виданої у 1986 р. книги Яцека Тшнадля – публікації розмов з письменниками, котрі брали 

участь у творенні польської версії сталінізму в літературі, а згодом відійшли від комунізму, творячи в 1970-х рр. 

підвалини руху опору. Зокрема, це Яцек Бохенський, Тадеуш Конвіцький, Віктор Ворошильський. 
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діячів з лівими поглядами, які в молодому віці пережили спокусу комуністичної 

утопії, а згодом різко її критикували), був Збіґнєв Герберт. Літератор, який 

практично не друкувався в ПНР і свій опір пануючому режимові засвідчував 

творчою мовчанкою. У збірці “12 польських есеїв” (2001) вміщено переклад есею 

“Арль” з книги “Варвар у саду” (“Barbarzyńca w ogrodzie” вперше вийшла у Польщі 

1962 р.), що стало першою публікацією прозової спадщини польського письменника 

в незалежній Україні. Зосередження передовсім на осмисленні цінностей античної та 

християнської духовості, середньовічних подіях та персоналіяхпозбавляє, на перший 

погляд, прозу З. Герберта історичного контексту ХХ ст. Однак, саме у 

повсякчасному зверненні до класичних цінностей, оприявнюється антитоталітарний 

потенціал його творчості. Обидва нариси “Про альбігойців, інквізиторів і 

трубадурів” та “Оборона тамплієрів” польського есеїста прочитуються як 

звинувачення тоталітаризму, позаяк “докладний опис методів, якими видобувались 

зізнання, викликав у читачів щонайвиразніші асоціації. Важко не догледіти гіркої 

іронії автора у словах уявного захисника тамплієрів, звернених до інквізиції: 

“Поступ цивілізації (...) полягає зокрема в тому, що на зміну примітивним знаряддям 

для розтрощування черепів прийшли слова-довбні, здатні вражати людину також 

психічно” [98, с. 12]. Про виразний антитоталітарний потенціал творчості 

З. Герберта свідчить, безумовно, й цілковита відсутність як біографічних відомостей 

про нього в “Советском энциклопедическом словаре” (1988) чи “Українській 

літературній енциклопедії” (1988), так і українських перекладів його прози/поезії в 

радянський час
*
.  

У доповіді, виголошеній під час наукової сесії пам’яті З. Герберта, яка відбулась 

у Львівському національному університеті ім. І. Франка (березень, 2002), А. Павли-

шин, перекладач прози письменника українською мовою, акцентував на антико-

муністичній життєвій позиції З. Герберта, стверджував, що той “ніколи не відчував 

себе політиком і не ідентифікував себе з певним політичним рухом, хоча, ясна річ, 

                                                 
*
 Після антирежимних виступів письменника на початку 1970-х рр., а згодом, внаслідок гострої реакції на арешти діячів 

та розгін активістів руху “Солідарність” і трагедію військового стану, у тогочасній Польщі рецепція творів З. Герберта 
стала значно слабшою. Письменники, які замислювалися над екзистенційними проблемами, стосунками індивіда й 
суспільства, роллю особистості в історії, поступово опинились у іншому вимірі – стали вигнанцями у власній країні, чиї 
книжки потрапляли до рук вузького грона тих інтелектуалів, хто також не погодився на нав’язувану модель реальності. 
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мав цілком окреслені (і доволі безкомпромісні) політичні переконання. На еміграції 

він насамперед займався творчістю, писав, і це було його найбільшим покликанням і 

найвищим призначенням” [287]. На сторінках періодичних видань, а саме “Ї”, 

переклади прози З. Герберта почали з’являтись щойно наприкінці 1990-х рр.: 1997 р. 

(Ч. 10) та 2003 р. (Ч. 26) видано кілька есеїв, а 2015 р. поетичній та прозовій 

творчості польського письменника присвячено окреме число (Ч. 76).  

Завдяки майже двадцятирічній перекладацькій праці А. Павлишина, у 2008 р. 

вийшло тритомне видання есеїстики письменника [89] – надзвичайно важливий етап 

у формуванні українського образу З. Герберта. Водночас, на думку А. Павлишина, в 

українській літературі та суспільному житті маємо подібну постать – поета-

дисидента І. Калинця, адже “вони були однаково талановиті і однаково 

незатребувані своїм суспільством, а їхні політичні погляди так і залишилися чимось 

незрозумілим для решти” [288]. Після виходу тритомника з’явились публікації, 

присвячені розмислам над життєвою позицією польського есеїста, його 

трактуванням людської особистості у тоталітарному чи посттоталітарному 

суспільстві, акцентуванням на актуальності нового осмислення його творчої спад-

щини у ХХІ ст. Автори текстів-реакцій часто вживали окреслення “бунту”, як 

вказівки на важливу складову світоглядної позиції польського письменника, та 

“варварства”, коли через наголошування на значущості національних надбань 

формується опозиція: ми (Центрально-Східна Європа) і вони (Західна Європа). Так, 

український літературознавець, есеїст, перекладач Олександр Бойченко переконував, 

що назва першої збірки – “Варвар у саду” – “символічно визначає загальну ідею всієї 

есеїстики З. Герберта: бути східноєвропейцем означає від народження бути варваром 

у саду світової культури. Водночас, ця назва не позбавлена іронії, адже усвідомлення 

свого варварства – це вже перший крок на шляху до його подолання. З. Герберт цих 

кроків зробив так багато, що в підсумку – з погляду володіння культурними 

традиціями минулого – залишив далеко позаду майже всіх поетів другої половини 

ХХ ст. (...)” [46, c. 102]
*
. Однак, серед українських текстів-реакцій натрапляємо на 

                                                 
*
 Есей О. Бойченка під назвою “Сила смаку”, перш ніж увійти до складу збірки “Мої серед чужих. Читацький 

путівник для дітей старшого шкільного та молодшого студентського віку”, був опублікований у часописі “Дух і Літера” 

(2010, № 22). 
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такі, в яких їх автори зовсім не помічають антитоталітарного потенціалу есеїстики 

польського літератора: “читаючи літературний доробок З. Герберта, мимоволі 

дивуєшся, чому наша країна була позбавлена можливості читати ці твори раніше, 

адже вони в жоден спосіб не зачіпають політики, соціальних питань чи державного 

устрою. Натомість їх домінантою є чистий захват культурними надбаннями циві-

лізації, тими відомими пам’ятками, котрі збереглись в Європі” [99]. Однак, 

безумовно, якраз звернення до античності стало тим кодом З. Герберта, який 

прочитувався в інтелектуальних колах. Воно не лише вдало ілюструвало читачеві 

притаманну європейській історії боротьбу між демократичними, універсальними 

цінностями та диктатурою, а й уможливлювало розуміння польської реальності поза 

межами країни. 

Існування людини в тоталітарній державній парадигмі, шляхи та можливості 

збереження нею власного світогляду, методи й напрями діяльності авторитарного 

режиму з метою індоктринації суспільства
*
, а насамперед його мислячої частини, 

стали одними з перших важливих питань для середовища українських інтелектуалів 

на початку 1990-х рр. й залишаються такими до сьогодні.  

 

2.1. “Малий апокаліпсис” Тадеуша Конвіцького у контексті українсь-

кого постімперського дискурсу 

Першим перекладеним з польської мови твором, який з’явився у журналі 

іноземної літератури “Всесвіт” (№12) після проголошення державної незалежності 

України, став роман Тадеуша Конвіцького “Малий апокаліпсис” [192] (“Mała apoka-

lipsa”). Т. Конвіцький належав до частково відомих українському читачеві польських 

авторів, позаяк в радянський час частина його творчості, яка відповідала 

ідеологічним вимогам, неодноразово друкувалась у перекладах російською мовою
**

. 

У 1960-х рр. опубліковано відгук Марії Рекун (“Всесвіт”, №6) з інтерпретацією у 

                                                 
*
 Індоктринація суспільства – це наповнення свідомості широких мас населення вигідним для правлячого 

прошарку змістом масової свідомості в соціальному, ідеологічному, політичному й психологічному плані у формі 

системи переконань, образів, установок і стереотипів. 
**

 В середині 1950-х рр. у журналі “Молода гвардія” (“Молодая гвардія”) були видані оповідання “Майстри” 

(“Majstrowie”), а у 1960-х рр. “Сучасний сонник” (“Sennik współczesny”) та “Дірка в небі” (“Dziura w niebie”). Останній з 

названих творів був визнаний читачами газети “Політика” (“Polityka”) найвидатнішою літературною подією ПНР 

1959 р.  
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цілковито панівному ідеологічному руслі роману “Дірка в небі”. Усі вчинки героїв, 

за її твердженням, підпорядковані прагненню знайти таємничих людей, які 

допоможуть зробити життя бідних кращим, змальована у творі дійсність – це 

повоєнна Польща, котра заліковує рани після боротьби з фашизмом, малозрозуміла 

назва твору – це, вочевидь, прояв модної тогочасної тенденції вишукування надто 

оригінальних назв з метою вразити читача, а перенасичення подекуди локальними, 

подекуди брутальними висловами аж ніяк не сприяє підвищенню художньої вартості 

твору [319, c. 140–141]. Завдяки хрущовській “відлизі”, яка уможливила появу 

російських перекладів кількох творів Т. Конвіцького, українські читачі змогли 

познайомитися принаймні з частиною творчої спадщини письменника і простежити 

еволюцію авторського світогляду – від шаблонного соцреалізму “Майстрів” до 

аналізу складних для польської та радянської ідеології проблем в “Сучасному 

соннику”. Пізніша творчість Т. Конвіцького, що входила до т. зв. літератури 

“другого обігу” – опублікованих поза цензурою підпільних листівок, брошур, 

книжок й періодичних видань (впродовж 1976–1990 рр. у Польщі видавництва 

“drugiego obiegu” надрукували майже 6 000 різних книжкових видань накладом від 

кількох тисяч до кількадесяти тисяч примірників), до якої належав й написаний на 

зламі 1977–78 рр.“Малий Апокаліпсис”, у радянській Україні не видавалась взагалі. 

У Польщі роман став другою з п’яти опублікованих поза цензурою книг 

Т. Конвіцького (1979 р. як №10 журналу “Запис” (“Zapis”)). За словами польського 

літературознавця Пшемислава Чаплінського, у романі автор сформулював суспільне 

бачення Польщі 1970-х рр., не лише з аналізом офіційної політики ПНР, а й з 

гострою критикою тогочасних опозиційних кіл. З огляду на значну читацьку 

зацікавленість, протягом наступних десяти років роман сім разів перевидавався і 

поступово ставав найвідомішою книгою Т. Конвіцького. Проте, час й умови появи 

спричинили певну звуженість польської рецепції твору до його інтерпретацій лише у 

політичному ключі, особливо у текстах-реакціях, опублікованих одразу після 

видання роману [540]. Щойно зі зміною політичного устрою в Польщі з’являються 

ґрунтовні дослідження “Малого апокаліпсису” крізь призму не лише політичних 

підтекстів, а й естетичної вартості та філософських засад роману [451; 454; 571]. 



 

 

44 

Така політизація характерна для рецепції текстів письменника в Європі 1960–70-х 

рр. Про вплив позалітературних факторів на інтерпретацію й загалом популярність 

авторів з-поза “залізної завіси” розмірковував й сам Т. Конвіцький 1992 р. у розмові 

з голландською письменницею Тессою де Лоу. За його словами, “полякові слово 

замінює реальність. Голландець на вихідні має човна і інше помешкання – поляк ще 

донедавна лише літературу. (...) Наша література завдячувала своєю оригінальністю 

тоталітаризму, а Захід цікавився нею, бо хотів знати, що відбувається в цій бідній 

імперії” [506, s.101]. Ця теза знайшла підтвердження у словах польського 

письменника, перекладача Станіслава Бараньчака, який переконував, що “один 

роман Мілана Кундери чи Тадеуша Конвіцького, якщо би їх перекласти 

англійською, змогли б розповісти англійському читацькому загалу про 

Чехословаччину чи Польщу більше, аніж усі репортажі “Newsweeka” за десять 

років” [432, s.129]. 

Попри особливу актуальність тематики “Малого апокаліпсису” на початку  

1990-х рр., вихід перекладу роману залишився майже непоміченим українськими 

реципієнтами. Не було опубліковано жодної літературознавчої статті чи бодай 

відгуку. Однак, вже сам переклад твору, який здійснив Юрій Андрухович, трактуємо 

як важливий прояв українського зацікавлення “Малим апокаліпсисом”. Саме часово 

пізніша “Московіада” (1993) Ю. Андруховича, стала поштовхом передусім до 

літературознавчої рецепції “Малого апокаліпсису”, котрий протягом наступного 

двадцятиліття неодноразово фігуруватиме в розвідках українських філологів. Хоча 

варто вказати, що у перших відгуках Т. Гундорової та К. Москальця (“Сучасність”. 

№9, 1993) на появу роману Ю. Андруховича ім’я польського автора та його твір не 

згадані взагалі [115; 265]. 

Осердям усього українського дискурсу “Малого апокаліпсису” стало 

зіставлення двох творів, а також вивчення впливу роботи над перекладом книги 

Т. Конвіцького на автора “Московіади”, що стала деконструкцією “не тільки імперії, 

а й “визвольної свідомості” (якщо скористатися термінологією постколоніяльної 

критики), себто деконструкцією колоніяльного і заразом антиколоніяльного 

дискурсів” [98, c.483]. Вперше зіставила два твори й назвала “Московіаду” “Малим 
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Апокаліпсисом, на малоросійський лад перелицьованим” О. Забужко [147, c. 317]. 

Дослідниця стверджує, що для тогочасної української інтелігенції найбільш 

актуальним, без сумніву, “залишався відшук тої, затраченої в умовах колоніального 

існування, світоглядової дистанції по відношенню до Росії (зарівно “реальної”, як і 

“книжної”), котра не просто опротестовувала б, як досі, а безповоротно скасовувала 

б її владність у будь-яких об’явах, таким робом звільняючи надалі українську 

культуру від необхідности “тримати самооборону” [147, c. 318]. Отож, звідси 

риторичне запитання: “Чи означає це, мовлячи знову ж метафорично, що без 

польської “підказки” український поет – назвімо його Отто фон Ф. – так і не виїхав 

би з Москви, (…). Незаперечнo тільки, що поїзд, у який він ускочив на Київському 

вокзалі, колись давно був “поїздом із Варшави”” [147, c. 318]. 

Згодом, подібну думку про текст Т. Конвіцького як архетипну літературну 

модель для оригінального роману Ю. Андруховича “Московіада”, яким, власне, 

“було покладено початок постколоніального дискурсу в українській літературі”, 

висловив О. Сливинський [356, c. 234]. Натомість, літературознавець Ванда 

Чайковська наполягала на самобутності “Московіади”, переконуючи у прагненні 

українського письменника “збагнути саму концепцію, саму філософсько-естетичну 

схему дійсності, вибудовану його попередниками, і намаганні її співвіднести або ж 

накласти на систему знакових кодів української ментальності, рідної культури” 

[403, c. 59]. Попри важливі зауваги, автори вказаних літературознавчих розвідок 

обмежились лише принагідними згадками про метатвір польського автора як модель 

для написання роману українського письменника або ж короткою характеристикою 

“Малого апокаліпсису” як необхідного вступного фрагменту подальшого аналізу 

тексту Ю. Андруховича. 

Докладний порівняльний аналіз двох творів здійснила Лідія Зелінська у розвідці 

“Тадеуш Конвіцький і Юрій Андрухович: парадоксальність апокаліптичних візій” 

[155]. У ній літературознавець наводить слова О. Забужко щодо рецептивних пере-

пон в українському прочитанні роману Т. Конвіцького, які спровокували ситуацію, 

коли “(...) попри те, що публікацію обох Андруховичевих перекладів Конвіцького, 

прямого й “метафоричного”, розділяло в часі ледь більше року, “Малий апока-
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ліпсис” (…) пройшов для читацької публіки майже непоміченим, тоді як його 

українська адаптація до подій доби розпаду імперії сприйнялась як цілком 

новаторське “прощання з Москвою”: саме тим новаторське, що – естетичне” [147, 

c. 316]. Як переконує Л. Зелінська, на рецепцію роману і в межах польської 

культури, і поза нею, впливає насамперед складність ідеї роману, “(…) її переви-

щування політичного і релігійного дискурсів, (…) адже в творі закладено не лише 

демаскування дій живих прототипів з польської владної верхівки, дегероїзацію руху 

опору, десакралізацію постаті письменника, що має бути рупором боротьби, але 

також ще складнішу проблему – неможливості самореалізації особистості в межах 

традиційних культурних проектів” [155, c. 322]. Водночас, як переконувала автор 

розвідки, польський автор “демонструє західну змагальність, дискурсивність, україн-

ський автор – общинну одноголосність, відлуння російського проекту суспільства 

“рівності й справедливості”” [155, c. 327]. Польськомовну розвідку цієї ж української 

дослідниці присвячено вивченню кодів міжкультурної комунікації в сюжеті 

імперія\колонія на прикладі “Малого апокаліпсису” та “Московіади” [154].  

Додамо, що цікаві паралелі поміж біблійним зображенням Апокаліпсису та 

авторською версією Т. Конвіцького провів також польський літературознавець 

Александр Ф’ют у розділі під назвою “Реальний соціалізм – що це за звір?” книги 

“Бути або не бути центральноєвропейцем” (“Być albo nie być Środkowoeuropej-

czykiem”) [461, s. 174–177]. Загалом же, за словами дослідника, у польському 

літературознавстві місце синтетичних студій про творчість цього письменника 

зайняла легенда. Т. Конвіцький є одним з тих письменників-самітників, в якого, 

попри загальне визнання, немає послідовників, який не належить до жодної 

літературної традиції. Окрім цього, у польському культурному середовищі наявне 

також неоднозначне трактування роману “Малий апокаліпсис”. Зокрема, критично 

про цей твір відгукувався Ґ. Герлінґ-Ґрудзінський: “Ридання та фарс в романі 

механічно змішані, а не відтінені та збалансовані; і це змішування з таким захоп-

ленням до “розіграшу” та “надриву” зумовлює, що суміш стає майже цілковито (...) 

пародією національної історії (чи пародією національної істерії). Хто скаже, що 

Т. Конвіцький саме це мав на меті, помилиться. Не могло йому йтись лише про це. 
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Фантастичний трагігротеск перетворюється, всупереч його намірам, в фанта-істерич-

ний трагігротеск” [482, s. 324]. Натомість, на переконання польського літературного 

критика, співпрацівника “другого обігу” в ПНР Анджея Вернера, така позиція 

Т. Конвіцького була цілком вмотивована тогочасною політичною ситуацією в 

Польщі: “роман “Малий апокаліпсис” є не більше істеричним, аніж ми”, “це версія 

універсальної катастрофи, народжена зі спільної кризи цінностей” [576, s. 166–167]
 *
.  

Окремо наголосимо, що українська дослідниця Надія Колошук провела 

паралелі поміж антиутопічною моделлю реальності у романі Т. Конвіцького та 

українською мемуарною літературою шестидесятників “у площині проблемно-

конфліктної моделі буття” [190, c. 1], що дало підстави дослідниці зробити певні 

висновки і про сучасну українську культурну ситуацію. Сама ж антиутопія “Малий 

апокаліпсис”, сюжет котрої завершується напередодні самоспалення головного 

героя, є, за словами Н. Колошук, своєрідною літературною моделлю “найваж-

ливіших реальних житейських і суспільних колізій, що постають в шістдесятницькій 

мемуарній прозі. У житті найвизначніших її творців вона таки була доведена до 

фатальної розв’язки – прикладами є не книги, а долі Гелія Снєгірьова, Олекси 

Тихого, Валерія Марченка, Юрія Литвина, Василя Стуса, Івана Світличного” 

[190, с. 37]
**

. 

Окрім аналізу наявних прикладів аналітичної рецепції роману Т.Конвіцького, 

особливо цікавим з погляду вивчення особливостей сприйняття “Малого апокаліп-

сису” українцями в різний історичний період є порівняння двох інтерв’ю з поль-

ським письменником, які розділяє понад десятиліття. Першу розмову під назвою “Я 

писав без будь-яких оглядок на цензуру” разом з перекладом роману було опуб-

ліковано 1991 р. у “Всесвіті” (№12), вів її М. Рябчук (один з тогочасних редакторів 

                                                 
*
 Вже y незалежній Польщі, чи не найповніше складні взаємостосунки Т. Конвіцького з владою висвітлив в одній зі 

своїх книжок літературний критик, перекладач Станіслав Бересь (численні бесіди з письменником сформували розділ 

під назвою “Конвіцький в чистилищі ПНР” ( “Konwicki w czyśćcu PRL-u”) [434]), а також Тадеуш Соболевський у есеї-

щоденнику “Дитина ПНР” (“Dziecko Peerelu”) [555].  
**

 Іноді польські літературознавці порівнюють світосприйняття Тадеуша Конвіцького й Тадеуша Боровського, в’язня 
німецького концтабору Аушвіц-Біркенау. Для обох письменників характерний моральний максималізм, а вдаваний 
цинізм приховує близьку до релігійної ностальгію за понадчасовим моральним порядком, котрий визначав би людське 
існування. Щоправда, якщо для Т. Боровського ця правда моральної драми є шокуючою, підтвердженою життям і 
смертю, то автентичність і глибина переживань Т. Конвіцького, на думку А. Ф’юта, викликають сумніви. Цей же 
дослідник критично називає творчість письменника “поступовим згасанням пам’яті, а отже – обмеженням існування” 
[464, s.161].  
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журналу).  У 2003 р. (бесіду передруковано 2015 р. [322]) з Т. Конвіцьким розмов-

ляла українська письменниця, перекладачка Наталка Сняданко (“Дзеркало тижня”). 

До діалогу з польським письменником М. Рябчук запропонував читачам 

журналу власний коментар-роздуми над особистістю автора “Малого апокаліпсису”, 

котрий видався йому “хемінгуеївським типом” людини, що відповідала на постав-

лені запитання повільно, розважливо, “з поблажливістю й легким усміхом старого 

мудреця” [418, c. 109]. Запитання М. Рябчука проектовані передусім на тогочасні 

актуальні для українців проблеми. Розпочалось інтерв’ю з окреслення письменником 

ролі літератури у руйнуванні тоталітарної системи
*
. У наступних питаннях редактор 

“Всесвіту” змістив акценти обговорення від комуністичної системи до загроз 

націоналістичних рухів, з’ясовуючи реакцію на роман польської опозиції, котру, за 

його словами, у творі змальовано “не вельми героїчними барвами [418, c. 109]. 

Відповідь Т. Конвіцький дав достоту таку, як і Ю. Андрухович у “Московіаді”: 

“Звичайно, кожен політичний рух прагне виглядати якомога героїчніше, творити 

довкола себе своєрідну “героїчну міфологію”. Але я завжди був переконаний, що 

література має стояти на сторожі цілого суспільства, має бути критична, уважна до 

можливих перероджень демократичних рухів у рухи націоналістичні, шовіністичні, 

неототалітарні” [418, c. 110]
**

. Однак, за влучним спостереженням О. Гнатюк, якраз 

дистанціювання Ю. Андруховича від будь-яких ідеологій, незалежно від їхнього 

походження, було однією з ймовірних причин критичної оцінки “Московіади” 

деякими українцями: “Вельми іронічно Андрухович ставиться навіть до героїчного 

вчинку, що снився, мабуть, кожному ворогові імперії, – розстрілу всіх її творців” 

[98, c. 485]. У тогочасній ситуації в Україні, “наймовірніше, Андрухович зачепив 

больову точку: деконструкцію імперії багато хто уявляв собі цілком інакше... В 

                                                 
*
 Польський успіх роману, за словами Т. Конвіцького, був, безумовно, пов’язаний із часом написання й появи твору, чи 

“краще навіть сказати, із вторгненням цього твору у певен час, взаємодію з ним. Була то друга половина 1970-х рр., 
вершина гереківського правління, коли в усьому “соціалістичному таборі” і, зокрема, у Польщі відчутно проявились 
процеси так званої “совєтизації” (...) Нестерпність ситуації спонукала нас і раніше підписувати усілякі відозви, 
звернення до уряду, протести – якийсь вплив вони, думаю, все-таки мали; у цьому контексті й “Малий апокаліпсис” був 
спробою прямого безпосереднього втручання у події” [418, c. 109]. 
**

 Саме до цього застереження М. Рябчук додав власний розлогий коментар щодо ситуації в Україні й ствердив, що “цей 
“подвійний критицизм” робить роман ще актуальнішим, адже новопосталі в Україні рухи ще досить болісно реагують 
на будь-яку критику у свій бік. І не лише на ті критичні зауваги, котрі лунають зі сторінок комуністичної преси, але 
також на ті, що їх висловлює ліберальна критика” [418, c. 110]. Тим часом, на його переконання, “без впливу 
ліберальних ідей демократичні рухи втрачають імунітет до тенденцій популістських, націоналістичних, 
неототалітарних” [418, c. 110]. 
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одному з чисел “Критики” історик та есеїст Олексій Толочко в статті про 

“Московіаду” показав її тло – усталений спосіб писання про імперію та українську 

залежність від Росії: “Пафос, легковажність, нарцисизм, ворожий образ сусіда, і, 

звичайно ж, древність, древність і ще раз древність – цим, фактично, вичерпується 

концептуальний багаж сучасної історичної есеїстики” [98, c.485]. 

Підсумком розмови стала інтерпретація основної ідеї “Малого апокаліпсису”, 

який, в інтепретації М. Рябчука, “не можна сприймати лише як сатиру на 

гереківський “розвинутий соціалізм” чи як соціальну притчу в дусі орвелівського 

роману “1984” – з поправкою вже на сталінсько-демонічну, а радше на брежнєвсько-

фарсову реальність. Значною мірою, думається, це ще й роман про те, що всі ми 

сталіністи і всім нам треба видушувати з себе тоталітарні рефлекси, інстинкти, 

пересуди” [418, c. 111].  

Натомість у інтерв’ю Н. Сняданко спостерігаємо виразне зміщення акцентів з 

обговорення самого роману “Малий апокаліпсис” до спонукання Т. Конвіцького ви-

словитись про зміни в суспільному, політичному, культурному житті Польщі після 

переломного 1989 р. Ще одним смисловим центром розмови стала проблема ролі 

письменника у сучасних умовах, коли література “відходить від правди життя”, а, 

отже, змінюється його призначення, він перестає “бути “світочем правди”, він 

більше не виголошує з трибуни моральних цінностей і готових рецептів життя
*
. 

Позаісторичний контекст, звернення до спогадів про особисте життя автора “Малого 

апокаліпсису”, запитання про ставлення до України та української літератури, 

роздуми про кіно, читача, “старіння літератури” та літературу як своєрідний спосіб 

психоаналізу, з одночасною майже цілковитою відсутністю будь-яких прямих 

проекцій на українську чи то історичну, чи то політичну або культурну ситуацію, 

суттєво відрізняють розмову Н. Сняданко від згаданого діалогу польського автора з 

М. Рябчуком. Скеровують її в цілком інше русло – передовсім інтелектуальної 

бесіди, котра може допомогти читачам сформувати власне бачення творчості 

                                                 
*
 Про ціннісний злам у Польщі після 1989 р. і початок “нової літератури” Т. Конвіцький висловився іронічно: 

“Насамперед література стала товаром, чого у наші часи не було. Митець завжди мешкав під дахом, не мав грошей і був 
далеким від актуальних проблем суспільства. Тепер усе змінилося. Мистецтво, а найуспішніше, мабуть, кіно, стало 
бізнесом. І це приваблює багатьох можливістю заробити гроші. Я не знаю, що гірше. Коли література перебуває під 
тиском цензури та керівництва зверху, як було в наші часи, чи коли настають часи “заробітчанства” й найважливішим є 
не якість тексту, а рекламна стратегія видавництва. І перше, і друге – зле.” [236]. 
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польського письменника. Проте тут, без сумніву, слід звернути увагу на зміну 

мотивації проведення й подальшої публікації розмови з Т. Конвіцьким на початку 

1990-х та на початку 2000-х: для М. Рябчука важливо було доповнити щойно 

створений образ антитоталітарного польського письменника, для Н. Сняданко – 

наблизити українцям світогляд Т. Конвіцького, котрий після 1991 р. в Україні й досі 

залишається маловідомим автором
*
.
 

Цілком можливо, що на формат розмови 

Н. Сняданко вплинув не лише час, а й місце її подальшої публікації – газета 

“Дзеркало тижня”, яка, хоча й позиціонує себе як інтелектуальне видання, все ж у 

своїй видавничій продукції орієнтована на масового читача.  

Беручи до уваги час української публікації роману, як зрештою й російсько-

мовної в Росії, – за кілька місяців до завершення існування Радянського Союзу 

(вересень-листопад 1991 р.), трактуємо “Малий апокаліпсис” як провісник нових 

суспільних дискусій на болісні для пострадянських країн теми. А тому, попри те, що 

деякі літературознавці у друці українського перекладу “Малого апокаліпсису” через 

кілька місяців після його російського видання простежують “символічний рух коло-

нії вслід за імперією” [155, c. 323], y жодній зі статей “Малий апокаліпсис” не став 

самостійним об’єктом аналізу
**

, а слугував радше допоміжним матеріалом у висвіт-

ленні творчих та ідейних особливостей “Московіади” Ю. Андруховича, варто 

говорити про часову актуальність та важливість для української культури появи 

перекладу роману Т. Конвіцького. Більшість текстів-реакцій належать до наукового 

дискурсу, опубліковані у збірниках філологічних праць, а отже, мають обмежене 

коло читачів. Ширшому суспільному загалу може бути доступний лише викладений 

в інтернетмережу розлогий відгук Юрка Іздрика, в якому однак лише кількома 

словами окреслено сюжетну та ідейну подібність творів українського і польського 

письменників [159], а також міркування О. Забужко в есеї “Малий Апокаліпсис,  

на малоросійський лад перелицьований” (ввійшов до книги вибраної есеїстики 

“Хроніки від Фортінбраса”, 1999).  

                                                 
*
 Додамо, що Т. Конвіцький на запитання М. Рябчука стосовно долі його творів в українських перекладах відповів 

ухильно: “Так, я знаю, що Юрій Андрухович переклав “Малий апокаліпсис”, надрукував його в журналі “Всесвіт”. Він 
привозив мені екземпляр, але ним я, на жаль, не можу похвалитися, оскільки його у мене позичила якась україністка і не 
повернула” [236]. Саме у слабкому рецептивному функціонуванні “Малого апокаліпсису” в українській культурі й 
відсутності зацікавлення польського письменника українським перекладом можна простежити як території спільних 
ідей та політичного впливу взаємно відчужуються. 
**

 На відміну, скажімо, від Росії, де, за словами російських дослідників, відбувся справжній ренесанс творчості 
Т. Конвіцького [430; 450]. 
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У 2015 р. (рік смерті польського письменника) роман видано окремою книгою у 

перекладі Божени Антоняк під дещо зміненою назвою на “Маленький апокаліпсис” 

[193]. Того ж року відбулось його літературно-критичне обговорення в Інституті 

Івана Франка (Львів, листопад 2015) [216]. Учасники дискусії провели паралелі 

поміж романом польського письменника й твором Євгенії Кононенко “Останнє 

бажання”, котрі, на думку диспутантів (Ю. Котика, Б. Пастуха) пов’язані спільною 

темою: доля письменника в епоху тоталітаризму, однак відмінні стилістично: 

перший твір тяжіє до гротескного, абсурдистського письма, другий – до традиції 

реалістичного зображення. Віктор Неборак спробував знайти пояснення слабкого 

обговорення в Україні питання співпраці українських митців з тоталітарним 

режимом, а також незначної кількості в сучасній українській літературі 

абсурдистських романів та великих прозових творів з осмисленням тоталітарного 

минулого.  

Серед польських літераторів існування людини у тоталітарній державній 

парадигмі неодноразово осмислював Ч. Мілош, а найповніші свої міркування з цього 

приводу польський письменник висловив у філософсько-політичному трактаті 

“Поневолений розум”.  

 

2.2. “Поневолений розум” Чеслава Мілоша: українські інтерпретації 

поведінкових стратегій інтелектуалів у тоталітарному суспільстві 

В Радянській Україні не перекладали ані прозові, ані поетичні твори Ч. Мілоша. 

Проте, за межами “залізної завіси”, у середовищі українських емігрантів, зокрема 

тих, яких об’єднав довкола паризької “Культури” Є. Ґедройць, твори польського 

письменника читали й активно інтерпретували ще у 50–80-х рр. ХХ ст. Зокрема, в 

одному з листів Богдана Осадчука до Єжи Ґедройця знаходимо приклад позитивного 

відгуку на “Поневолений розум” (“Zniewolony umysł” написаний 1951 р., виданий у 

Парижі 1953 р.)
*
: “Тим часом я (Б. Осадчук – уточнення О. Н.) вже отримав книжку 

Мілоша. Перечитав її на одному подиху, а вчора ми читали деякі фрагменти разом із 

Зажицьким. Це захоплива книга, для мене тим цікавіша, що я мав змогу зустрітися з 

цим світом і з деякими учасниками подій, що їх описує Мілош. Подам розлогу 

                                                 
*
 У Польщі перше видання з’явилось у “другому обізі” 1978 р., перше офіційне – щойно у 1989 р. 
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рецензію з цитатами до Великоднього числа “Українських вістей”
*
. Окрім того, дам 

рецензію до берлінського видання “Die Neue Zeitung”. Чи Мілош планує також 

німецьку версію?” [140, c. 119]. У подальшому їхньому листуванні чітко видно не 

лише особисте зацікавлення українського інтелектуала книгою польського 

письменника, а й бажання опублікувати її українською мовою, хоча б як скорочене 

видання, тобто без чотирьох портретів, невідомих загалові, та й зрештою українській 

еліті, польських письменників (Альфа – Єжи Анджеєвський, Бета – Тадеуш 

Боровський, Гамма – Єжи Путрамент, Дельта – Константи Ідельфонс Галчинський). 

Є. Ґедройць відгукується на пропозицію та демонструє виразну готовність 

допомогти.  

Водночас, той же Б. Осадчук вказував на негативне трактування Борисом 

Лівицьким “Поневоленого розуму” як креда соціалізму: “Із листів від Бориса 

(Лівицького. – уточнення О. Н.) бачу, що він збирається написати, але не про 

волинські події, натомість носиться із задумом дати “відсіч” Мілошеві. Не знаю, що 

має на гадці, та мені здається, що він зовсім не зрозумів Мілошевої книжки (йдеться 

про “Поневолений розум”, виданий 1953 р. – уточнення О. Н.). Наскільки я орієн-

туюся, він прагне показати, як українські ліві борються з рідними елементами назад-

ництва та реставрації. Уявляю собі, як би “зрадів Мілош” із такої відсічі та 

допомоги. Почали ми з Борисом на цю тему полемізувати” [140, c. 130].  

Погляди Ч. Мілоша неоднозначно сприйняли й у середовищі польських 

емігрантів. Найперші гострі дискусії викликала його стаття з промовистою назвою 

“Ні” (“Nie” видана у паризькій “Культурі” 1951 р.), де письменник обґрунтовував 

власний життєвий вибір – втечі до Франції, описом ситуації, у котрій опинились 

польські інтелектуали у країні з виразною індоктринацією. Стаття Ч. Мілоша, попри 

автобіографічний матеріал, містила ще й значно ширший контекст – висвітлення 

життя польських письменників у комуністичній Польщі – матеріально привілейо-

ваних, але духовно й розумово поневолених, підпорядкованих жорстким політичним 

доктринам і приречених на постійні компроміси, що призводили до своєрідної 

                                                 
*
 Відгук Б. Осадчука під назвою “Як можна жити і думати в краях сталінізму?” надруковано 1953 р. в газеті 

“Українські вісті” [284].  
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шизофренії. Задекларований у “Ні” бунт – особливий. За словами О. Сливинського, 

“це бунт “я”, яке хоче зберегти свою повноту, бунт проти розшарування особистості, 

спричиненого політичною необхідністю. Це незгода на вилучення, витіснення окре-

мих сегментів людської тотожності, як-от: родова пам’ять чи географічне уко-

рінення, яке не узгоджується з актуальною політичною мапою” [357, c. 36]. Саме 

публікація “Ні” одразу ж викликала обурення серед письменників ПНР, скажімо, 

Ярослава Івашкевича (виступ під назвою “Я з вами і будую” (“Jestem z wami i 

buduję”, Варшава, 27–28 жовтня) чи Антонія Слонімського (стаття у  журналі “Три-

буна народу” (“Trybuna ludu”, 4 листопада 1951 р.), і розпочала процес виключення 

Ч. Мілоша з польського літературного процесу. Як пригадував А. Ф’ют, відтоді усі 

матеріали про письменника мали містити анотацію на зразок: “ворог Народної 

Польщі” або “у своїх публікаціях виступає проти Народної Польщі” [524]
*
. 

Отож, написання і публікація “Поневоленого розуму”
**

 стали, з одного боку, 

продовженням Мілошевих роздумів над тоталітарними режимами, “свідченням 

свідомості колонізованої людини, яка прагне наблизити свій досвід та думку до 

читача, що живе поза імперією і не розуміє її сутності” [467, s. 135], а з іншого, – 

наступним етапом дискусій серед польських еміграційних письменників
***

 та 

західних інтелектуалів довкола “справи Мілоша”. 

                                                 
*
 Маніфест “Ні” розпочав на сторінках польської еміграційної преси так звану “справу Мілоша”. Зокрема, Мєчислав 

Гридзевський в еміграційних “Вядомостях” (“Wiadomości”) закидав Ч. Мілошу мегаломанію, котра межує з 

інфантильністю, наївність і конформізм письменника-втікача, а також обурювався його іронічним ставленням до 

польської еміграції. Реакцією на статтю М. Гридзевського стала опублікована 1951 р. в “Культурі” декларація з 

закликами до стриманості “старої” еміграції щодо нових емігрантів з-за залізної завіси. Декларацію підписали 32 

еміграційні письменники, зокрема Анджей Бобковський, Юзеф і Марія Чапські, Єжи Ґедройць, Станіслав Вінценз, Єжи 

Стемповський (Павел Гостовець). Відмовився підписати В. Ґомбрович і мотивував свою відмову хворобливою нехіттю 

до підписування будь-яких декларацій, водночас схвально відгукуючись про “Ні” Ч. Мілоша як вчинок відважної 

людини. Цікавою та важливою для розуміння тогочасного трактування польськими емігрантами позицій Ч. Мілоша є 

думка самого Редактора “Культури”, котрий у листі до Ю. Мєрошевського від 19 січня 1953 р. пояснював погляди 

автора “Поневоленого розуму”: “Він, власне кажучи, є цілковито під впливом марксизму і відрізняє його від еміграції 

факт, що ми в більшості, розглядаючи польську справу, виходимо з ситуації, яку залишили після себе в 1939 р., а він 

виходить з теперішньої ситуації і тому його в основному цікавить, чому комунізм “не працює” і що слід зробити, в 

якому значенні його “відстáлинити”, щоб діяв. Думаю, що якби сьогодні чи за десять років можна було б повернутись в 

країну, то більшість інтелігентів так власне й роздумувала б, як Мілош” [526, s. 170]. 
**

 Історію написання “Поневоленого розуму” докладно аналізують польські літературознавці Анна Біконт та Йоанна 

Щенсна [438, s. 178–198]. 
***

 У колі польської еміграції письменника звинувачували у пропаганді таємних принад комуністичної віри. Таку 

позицію, зокрема, займали Збігнєв Дашевський, Анрі Брегман, Стефан Пясецький, Збігнєв Залеський. Натомість 

письменники й літературознавці ПНР (Анджей Слонімський, Ярослав Івашкевич, Роман Зіманд, Єжи Путрамент, Роман 

Братни закидали Ч. Мілошу співпрацю з ворожим західним капіталізмом, зраду, диверсію щодо польського народу, 

називали Технічним Редактором Антикомунізму й звинувачували в кокетуванні з Заходом [537, s. 16–18]. Те, що після 

своєї появи “Поневолений розум” викликав обурення не лише польських комуністів, а й емігрантів, А. Валіцький 

пояснював “захистом власної ідентичності” [572, s. 189–190], спробою частини інтелектуалів знайти виправдання 
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Під час аналізу рецепції “Поневоленого розуму” в середовищі українських 

емігрантів, варто одразу вказати, що окрім цитованих фрагментів листів, проявів 

полеміки з тезами книги, чи, навпаки, підтримки позицій Ч. Мілоша, в опубліко-

ваних статях чи відгуках майже немає. Можливо, через переконання самих емігран-

тів у тому, що внутрішні суперечки та дискусії послаблюють або ж відволікають їх 

від розгляду більш суттєвих питань. Принаймні саме так стверджував Б. Осадчук: 

“Вважаю, що не варто виносити на сторінки “Культури” проблематичних 

ідеологічних суперечок між окремими частинами українських угруповань. 

Натомість потрібна детальна картина організаційної та ідеологічної структури 

українських еміграційних сил” [140, c. 130]. Єдиним українським текстом-

полемікою з “Поневоленим розумом” став есей “Література межової ситуації” 

Юрія Лавріненка
*
 [513], упорядника надзвичайно важливої для творення цілісного 

образу української літератури антології “Розстріляне відродження”. Додамо, що 

власне про цю антологію Є. Ґедройць відгукнувся як про таку, яка повинна 

відіграти роль, подібну до ролі “Поневоленого розуму” Ч. Мілоша в 1953–1954 рр. 

[140, c. 650]. Статті Ю. Лавріненка Редактор (так шанобливо звертались до 

Є. Ґедройця, багаторічного редактора “Культури”) також надавав неабиякого 

значення, пишучи в одному з листів: “Друк Вашого есею в “Культурі” трохи 

відкладається. Я зможу його дати аж в лютневому ч(ис)лі. Складність полягає в 

тому, що Ваш есей не тільки цікавий, але передусім дуже актуальний. Це ніби 

продовження “Поневоленого розуму”. Переклад хочу дати разом із есеєм із нашого 

боку, який наголошує на його актуальності для теперішніх стосунків у Польщі. 

Переклад і есей напише Ґ. Герлінґ-Ґрудзінський”. В одному з наступних листів 

Є. Ґедройць додає: “Ваш есей, що його надіслав мені Янта, без перебільшення 

вважаю справді чудовим. Якщо спізнюю його у друк у “Культурі”, то з огляду на 

те, що хотів би аби Ґустав Герлінґ-Ґрудзінський зробив коментар, що розширював 

                                                                                                                                                                       
мимовільному захопленню новою ідеологією. Саме на цю “слабкість розумів ХХ ст. до чару соціополітичної доктрини і 

їх готовність сприйняти тоталітарний терор, щоби врятувати гіпотетичне майбутнє” вказував і Ч. Мілош у своїй 

передмові до англійського видання “Поневоленого розуму” [251, c. 7]. Зрештою, критично сприйняли твір також на 

Заході. Як згадував сам польський письменник, “Поневолений розум” був для них пропагандою холодної війни, у 

кращому разі – витвором хворого інтелекту” [251, c. 7]. 
*
 Польськомовний переклад тексту Ю. Лавріненка під назвою “Literatura sytuacji pogranicznych” вийшов 1959 р. у 

часописі “Kultura” (№3/137). 
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би його актуальність на всю східну Європу. Після “справи Пастернака”
*
 це набуває 

особливого значення” [140, c. 627]. 

У спробі показати чотири типи суспільної поведінки чотирьох відомих у 

Радянському Союзі письменників, за якими стоять сотні інших письменників і 

тисячі інших інтелектуалів у ситуації всеохопної катастрофи “пожежі й руїни цілої 

будови людського суспільства, нації, людини взагалі. Пожежі серед глухої ночі, коли 

ніхто в ближчих і дальших краях не почує останнього сигналу “SOS” [209, c. 377], 

Ю. Лавріненко зосередив увагу на “чотирьох типах останніх рішень”. “Тичина, який 

мав відвагу заграти з дияволом, сісти на його закляте місце, поет став комісаром. 

Хвильовий найдорожчою ціною довів свою безкомпромісність і фізичною власною 

смертю переміг смерть духову. Куліш, вимовивши кредо у вічі смерті, покірно поніс 

свій хрест на Голготу. Осьмачка приховав свою незміренну силу під маскою сла-

бости” [209, c. 395]. Пригадуючи прочитані у 1945 чи 1946 р. в польському часописі 

“Білий орел” спогади Ришарда Враги про його перебування в Україні наприкінці 

1920-х рр. і захоплення від переглянутої у театрі “Березіль” п’єси Миколи Куліша 

“Народний Малахій” як потужного контрудару, якого бракує поневоленій більшо-

визмом польській культурі, Ю. Лавріненко писав: “Я не міг тоді повірити такому 

песимізмові. Мені здавалося, Врага недооцінює духових можливостей і сил поль-

ської людини. Але ось 1953 р. виходить книжка Чеслава Мілоша “Zniewolony 

umysł”. Вразила вона мене таким місцем про письменників і мистців в окупованій 

Польщі: “Не належить дуже дивуватися, коли письменник чи маляр сумнівається в 

доцільності опору. Якби мав певність, що твір його, виконаний всупереч офіційно 

встановленій лінії, має тривалу вартість – зважився б напевне і не журився б про 

друк чи участь у виставках.... Вважає одначе, що такий твір був би мистецьки слаб-

кий – в чому не помиляється занадто (с.27)” [209, c. 380–381]
 **

. Натомість, за 

                                                 
*
 Бориса Пастернака 1958 р. було відзначено Нобелівською премією з літератури за роман “Доктор Живаґо”, проте 

письменник під тиском влади відмовився від нагороди. 
**

 Прикметно, що критикований Ю. Лавріненком “кетман” як такий, що не був продуктивним в середовищі української 
інтелігенції, деякі українські історики вважають типом поведінки, до якої вдавалась чимала кількість заможного 
галицького селянства [225]. Знання про “кетман” Ч. Мілош почерпнув з книг відомого орієнтолога Жозефа Артюа де 
Гобино, який вказував на існування в деяких течіях ісламу традиції мовчанки щодо своїх переконань. Однак, 
існують випадки, коли мовчанка виглядає як згода. Тоді не варто сумніватись. Слід не лише публічно відректися 
від своїх поглядів, але також використовувати будь-які хитрощі (сповідувати будь-яку віру, виконувати будь-які 
обряди, використовувати будь-які засоби), щоб обманути супротивника задля збереження себе і своїх справжніх 
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словами українського емігранта, як свідчить досвід письменників кожної із рес-

публік Радянського Союзу, таке твердження Ч. Мілоша здається надто пара-

доксальним, позаяк у всіх національних літературах СРСР за сорок років диктатури 

більшовизму справжня мистецькість і опозиційність стали майже синонімами. Ви-

нятки трапляються, але вони підтверджують загальне правило [209, c. 381]
*
. І що 

більше система чинила тиск, то сильніше наростав спротив, який зрештою пере-

творився на потугу й бунт. Тому для українського емігранта час придушення 

угорського та польського повстань є не остаточним кінцем, а радше кінцем, який 

спровокує початок, народження нової сили. Йдеться “не про якусь перемогу, а 

навпаки, про найглибшу поразку і про початок межової ситуації в її східному 

динамічному означенні” [209, c. 381]. Власне, мабуть, в особисто-життєвому досвіді 

внаслідок різної історичної дійсності польського та українського емігрантів, полягає 

основна причина розбіжностей у трактуванні ними тоталітарного комуністичного 

режиму. Українець Ю. Лавріненко, як і всі вихідці з радянських республік, 

усвідомлював кризову ситуацію, що закріпилася на десятиліття і стала долею Сходу. 

Для нього “людина цієї долі перейшла вже дві катастрофи. В першій катастрофі, під 

ширмою компромісу, були насильно реінкорпоровані в модернізовану більшовиз-

мом імперію молоді республіки України, Білорусії, Кавказу, Азії. При цьому був 

зламаний їх політичний лад” [209, c. 382]. Натомість жахіття другої катастрофи, що 

сталась в Україні, польський письменник навряд чи міг би будь-коли оцінити в 

повному масштабі, адже “у другій катастрофі 1931–33 рр. підпали плановому зни-

щенню не тільки сформовані віками національно-культурні суспільства, а й сама 

субстанція людини, як сфери духової” [209, c. 382]. Безперечно, Ч. Мілош мав 

уявлення про те, що діється в Радянському Союзі. Підтвердженням цієї тези, зо-

крема, слугують спогади Анджея Вінценза, де він описує свою розмову з польським 

літератором. У бесіді Ч. Мілош висловив враження від зустрічі невдовзі після війни з 

                                                                                                                                                                       
переконань. Отож, кетман – це не стільки маска в звичному розумінні, як маска, що зрослася з обличчям в єдину 
цілість, яку людина фанатично захищає і не хоче відмовитися від неї, оскільки це умова її виживання і предмет 
віри водночас. 
*
 Подібну думку, що справжнє мистецтво епохи тоталітаризму є обов’язково мистецтвом опозиційним, висловлюють й 

сучасні українські дослідники, вказуючи, що “прискоренню звільнення від “віри”, хоч як це не парадоксально, сприяли 
жорсткі вимоги самої соціалістичної естетики. Вони провокували митця до прозріння, примушуючи його ставати або 
опозиціонером, або циніком” [172]. 
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“морально зламаним письменником радянської України – Максимом Рильським, що 

приїхав до Польщі з доповіддю і виглядав як людина, якій переїхали обличчя” [82, c. 

428]. Як проникливо вказував політв’язень радянського режиму Євген Сверстюк, 

було “задушено не тільки тих, хто не повернувся з соловецького етапу – задушено 

також тих, кого ми зустрічали на ювілейних зібраннях в Києві – П. Тичину, 

М. Рильського, В. Сосюру” [342, c. 29]. Отже, відлига в Україні не була ані легкою, 

ані самоочевидною. Недарма у “Поневоленому розумі” Ч. Мілош писав, що 

“письменники й критики, які мріяли про осібну українську літературу, перестали 

існувати” [220, c. 413]
*
. Однак, попри це позірне знання ситуації українських 

інтелектуалів, навряд чи польський письменник міг бодай уявити, скажімо, 

масштаби національної трагедії, якою став для українців голодомор 1932–1933 рр. 

Натомість, як стверджував Ю. Лавріненко, “не сумніваюсь в одному: духовий 

чоловік Сходу не тільки триває в межових ситуаціях, а й народжується наново в 

обіймах смерти. В літературі, як ми бачили, він зумів висловити кредо юного 

відродження. Зумів задля того відродження “погубити свою душу” – самотній серед 

горобиної ночі совєтської Евразії, “де смерть з початком спить в одній одежі” 

[209, c. 397]. 

Після публікації есею у березневому числі “Культури”, Ю. Лавріненко в листі 

до Є. Ґедройця ще раз висловив позицію щодо основних положень “Поневоленого 

розуму” і вказав на підтримку своїх критичних зауваг польським емігрантом, 

письменником, колишнім в’язнем радянських таборів Ґуставом Герлінґом-Ґрудзін-

ським. У тому ж листі знаходимо також чи не основний закид польському пись-

менникові: “Щодо мене, то мені здається, варто було б звернути пильнішу увагу на 

народження в польському суспільстві НОВОГО типу людини чи “ментальности 

суспільної” (головно з-посеред молоді), якого Мілош відчував недостатньо і який 

заскочив багатьох у Польщі і поза нею. Але я боюся пускатися в цю маловідому мені 

                                                 
*
 Польський емігрант Юрій Лободовський докладно описував ситуацію з українськими митцями, доводячи, що 

сталінізм в Україні можна порівняти радше з гітлерівською окупацією Польщі: “(…), як відомо, НКВС вирізнявся 

набагато більшою витонченістю, ніж гестапо, й тому, наприклад, трьом-чотирьом найвидатнішим українським 

письменникам подарували життя (зокрема Рильському, Тичині, Бажанові), як своєрідне алібі, доказ того, що українська 

совєтська література таки існує. Звичайно ж урятовані письменники мусили відкупитись одами Сталінові, 

соціялістичному будівництву тощо, а передовсім – і це, певно ще гірше – відмовою від будь-якого творчого 

індивідуалізму й переходом на стиль соцреалістичного трафарету, внаслідок чого більшість творів, написаних після 

1930-х рр., читати неможливо” [220, с. 404]. 
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в своїх конкретних обрисах справу” [140, c. 635]
*
. Сам же польський літератор також 

відреагував на публікацію тексту “Література межової ситуації”, про що згадує 

український автор
**

 [140, c. 642–643]. Важливо додати, що польський переклад 

тексту Ю. Лавріненка був виданий не лише на еміграції, а й 1981 р. у ПНР [514], що 

можна трактувати як бажання тогочасної влади запропонувати польському читачеві 

ще один приклад різкої критики “зрадника” Ч. Мілоша. 

В Європі “Поневолений розум”, попри критичну оцінку, активно перекладали. 

Також книга отримала чимало позитивних відгуків у американських періодичних 

виданнях [478, s. 76]. Німецький, французький, іспанський та шведські переклади 

вийшли з передмовою Карла Ясперса, для якого важливим став не політичний вимір 

твору, а моральне послання автора, виявлення ним процесу внутрішньої дисиміляції 

та трансформації людської свідомості. Після першої хвилі міжнародної рецепції для 

багатьох європейців “Поневолений розум” став найважливішим твором Ч. Мілоша, 

цінним передусім, за словами польського літературознавця Даріуша Павельця, “як 

класичні студії про сталінізм, студії роздвоєння особистості в тоталітарних умовах, 

врешті як аналіз “ідеократичного” аспекту сталінізму” [538, s. 184]. Тогочасні 

концепції тоталітаризму, попри те, що їх авторами були люди різних політичних 

поглядів – Ханна Арендт, Зиґмунт Бжезінський, Барінґтон Мур, Карл Поппер, 

об’єднувало трактування тоталітаризму як поєднання месіяністичної ідеології з 

сучасними засобами комунікації, контролю та пропаганди. Проте у 1970-х рр. ці 

теорії втратили популярність, і, як наслідок, відбулось “забуття того, чим  

була справжня тоталітарна реальність – реальність “поневолених розумів”, описана 

також Ч. Мілошем” [572, s. 210]. Вочевидь, саме це слід вважати однією з причин 

значного сповільнення появи коментарів та світових передруків “Поневоленого 

                                                 
*
 Значно пізніше, вже в незалежній Україні, подібно до Ю. Лавріненка, “Поневолений розум” критикував О. Бойченко. 

Зокрема, запозичену зі Станіслава Віткевича алегорію “пілюль Мурті-Бінга” український інтелектуал вважав “найменш 

виправданим образом мілошевої книги” [46, c. 97], який, на відміну від часу, коли з’явилась антиутопія С. Віткевича 

“Ненаситність” (“Nienasycenie”, 1932 р.), у 1950-х рр. вже втратив свою актуальність. “Тогочасна східна армія 

здійснювала захоплення європейських територій шляхом прямої військової агресії, без потреби в будь-яких 

ідеологічних “пілюлях””[46, c. 99]. Розділи, присвячені чотирьом відомим в Польщі літераторам, як переконує 

О. Бойченко, “радше заперечують, ніж ілюструють Мілошеву спробу звести різновиди ідеологічного поневолення до 

спільного знаменника”, адже кожен з названих письменників пройшов власний шлях до Нової віри і жодного з них 

влада (зрештою, Путрамент сам був владою) пілюлями Мурті-Бінга не годувала. Тим більше цього не робила  

влада совєтська, яка просто застосовувала до балтійських (і, звісно, не лише балтійських) народів масовий терор”  

[46, c. 99–100].  
**

 Полеміку з українським інтелектуалом Ч. Мілош продовжив у наступному номері “Культури” (№4/138). 
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розуму” наступні два двадцятиліття і нового їх посилення щойно після 1980 р.,  

під впливом гласності та перебудови
*
. 

Щойно у 1985 р. під час “другої”, за словами Д. Павельця, хвилі зацікавлення 

“Поневоленим розумом”, в українському еміграційному журналі “Сучасність” (№4) 

був опублікований один з розділів книги [246] та вийшло друком єдине на той час 

повне еміграційне видання твору у перекладі Богдана Струмінського [253]. Переклад 

як перше україномовне видання прози Ч. Мілоша був особливо цінним. Текст 

польського письменника супроводжувався докладними примітками перекладача, 

було вміщено переклади передмови С. Бараньчака, переднього слова Ч. Мілоша до 

французького перекладу твору та звернення до польського читача, написаного в 

Парижі у лютому 1953 р. До видання “Поневоленого розуму”, на шпальтах 

“Сучасності” (1981, № 3–4) з’явилась невелика стаття польського історика 

літератури Віктора Вайнтравба, написана спеціально для українського еміграційного 

журналу й інспірована, вочевидь, отриманням Ч. Мілошем Нобелівської премії
**

. В 

                                                 
*
 Своє знайомство з польськомовним виданням “Поневоленого розуму” власне на початку 1980-х рр. описував 

Є. Сверстюк: “Раптом у 1982 р. надходить важкий пакет із Мюнхена від мого кореспондента д-ра Вілфріда Кваста, за 

яким стояв невгомонний і добрий Володимир Козак. Я розкрив пакет і оторопів: п’ять книг Паризького видання Чеслава 

Мілоша! Серед них і антисовєтський бестселер “Поневолений розум”! Перша думка: чи можуть мені пришити 

збереження антисовєтської літератури й розпочати кримінальну справу? Тривога наростала в міру того, як я 

заглиблювався в читання крамольної книжки” [342, c. 29]. Тоді ж вперше почув про Ч. Мілоша Ю. Андрухович, коли 

викладач наукового комунізму назвав прізвища найзапекліших ворогів польського народу – Куроня і Міхніка, і 

потрактував як змову проти польсько-радянської єдності те, що Папою Римським став поляк, а Нобелівську премію 

отримав польський поет. Зацікавившись польським письменником, Ю. Андрухович у бібліотеці літератури іноземними 

мовами в Івано-Франківську розшукав двотомну антологію польської поезії ХХ ст. з десятком довоєнних віршів 

Ч. Мілоша і вперше прочитав його мовою оригіналу. Про свій досвід першого знайомства з творчістю Ч. Мілоша в 1980-

х рр., яке, щоправда, відбулось за посередництвом російської мови, згадував Ю. Прохасько: “Мілош прийшов до мене у 

Львові, в роки перебудови, тобто мої студентські роки. В збірці лірики і перекладів щойно дозволеного тоді Бродського 

були вірші, присвячені Ч. Мілошеві. Отож, він прийшов до мене зовсім не з Польщі (...) і не на хвилях закордонних 

радіореакцій, і зовсім уже не заборонено і не підпільно, а цілком дозволено, і якраз із Росії, “санкціонований Росією”. А 

“Поневолений розум” у “Всесвіті” був потому” [315, c. 46]. Як зауважуємо, на відміну від Європи (англосакська, 

французька чи шведська рецепції), де Ч. Мілош був відомий насамперед як прозаїк, деякі майбутні учасники 

українського літературного процесу спершу відкрили для себе Мілоша-поета.  
**

 Саме отримання Нобелівської нагороди стало одним з переломних моментів у рецепції творчості Ч. Мілоша в 

Польщі. У 1989 р. великим стотисячним накладом вийшло перше офіційне видання “Поневоленого розуму”. Зміна 

політичної ситуації після Круглого столу, ліквідація цензури створили умови для масового розповсюдження твору 

серед поляків. Проте незабаром зацікавлення текстом як актуальним свідченням подій минулого століття суттєво 

зменшилося. Поступово “Поневолений розум” ставав у Польщі тим, чим раніше був для Заходу: “історичним 

документом, щораз більш класичним вивченням співіснування інтелектуалів і комунізму” [538, s. 186]. Зокрема, саме 

таке сприйняття твору, на думку Д. Павельця, можемо простежити у розвідці, написаній А. Валіцьким на початку 

1989 р. під назвою ““Поневолений розум” через роки”. Її автор інтерпретує текст Ч. Мілоша у контексті минулого з 

наголошуванням на необхідності його читання як перестороги від повторення подібних помилок у майбутньому. 

Саме мотивацією “перестороги” польський дослідник пояснював нову хвилю перекладів твору, котра прокотилась у 

1990-х рр. країнами, які щойно звільнились від радянського геополітичного контролю, зокрема чеське (1992), 

угорське (1992), болгарське (1992), литовське (1995) видання. Проте, зауважимо, що серед наведених іноземних 

видань “Поневоленого розуму” немає перекладів у тих країнах, котрі безпосередньо як республіки належали до 

Радянського Союзу, а отже, зазнали значно сильнішого й трагічнішого впливу комуністичної системи. Українську, 
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оцінці творчості польського письменника, В. Вайнтравб вказував, що на чільну 

позицію у польській літературі останніх десятиліть претендували два письменники – 

Ярослав Івашкевич та Чеслав Мілош – “цілком відмінні літературні особистості, 

представники різних поколінь, різних поетик і різної політично-моральної постави” 

[71, c. 52]. Власне на останній відмінності автор розвідки особливо акцентував, 

підкреслюючи прокомуністичну позицію Я. Івашкевича як письменника-

конформіста. 

За більш ніж півстоліття свого існування “Поневолений розум” пройшов різні 

фази рецепції в Європі. Одразу після написання текст викликав зацікавлення та 

дискусії в європейських інтелектуальних колах, його активно перекладали й 

видавали. Водночас у середовищі польської еміграції, як і, зрештою, на батьківщині 

письменника – в офіційних колах, текст отримав чимало критичних оцінок. У 

Польщі Ч. Мілошу закидали співпрацю з ворожим західним капіталізмом, зраду 

польського народу. Натомість частина емігрантів звинувачували письменника у 

пропаганді таємних принад комуністичної віри. Поступово читацький інтерес до 

“Поневоленого розуму” в Європі слабшав. Твір Ч. Мілоша перетворився на один з 

класичних текстів про тоталітарну систему та її вплив на свідомість людини. Для 

пострадянських країн “Поневолений розум” став актуальним щойно наприкінці 

1980-х рр. як інструмент осмислення й усвідомлення причин, способів втілення та 

наслідків тотального ідеологічного контролю комуністичного режиму. 

Здійснений Б. Струмінським еміграційний переклад “Поневоленого розуму” 

передруковано 1991 р. у кількох номерах журналу “Всесвіт” (№2, 7–8, 9, 10) у 

рубриці “Світ ідей” [254] як сигнал про початок нового етапу не лише поступового 

відкривання заборонених антитоталітарних польських письменників в Україні, а й, 

що надзвичайно прикметно, як прояв перших спроб українців дати власну оцінку 

наслідкам панування тоталітарної системи. Тогочасні інтелектуали були впевнені, 

що достатньо впасти режимові й спраглі свободи поневолені нації відновляться в 

                                                                                                                                                                       
білоруську чи навіть російську публікації цього твору слід пояснювати значно вагомішими причинами, аніж звичайне 

застереження перед подібними помилками в майбутньому. Про особливу значущість появи твору білоруською 

мовою, що став текстом про сучасну Білорусію, де оживають “привиди” вже минулої для багатьох народів “ери 

Сталіна”, неодноразово пишуть білоруські дослідники, щоправда, через цензуру в самій Білорусії, лише на сторінках 

іноземних видань [500]. 
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своєму бажанні незалежного розвитку. Отож, в інтелектуальних середовищах шу-

кали передовсім шляхи подолання синдрому зламу, готували нові проекти націо-

нального розвитку.  

На особливій актуальності “Поневоленого розуму” для українців у передмові 

до публікації наголошував М. Рябчук: “У січні 1991-го омонівські “беркути” 

вчинили криваву різанину під вільнюським телецентром, і ми вирішили розпочати 

публікацію “Поневоленого розуму” негайно, вже з лютого, знявши із заверстаного 

числа якийсь інший матеріал, причому вирішили почати не з першого розділу, як 

планувалося, а з останнього. Називався той розділ “Балтійці” і присвячувався 

трагічній долі трьох маленьких народів, розчавлених велетенською і безмірною в 

своїх апетитах континентальною імперією. У редакційній врізці ми пояснювали 

причину таких змін: то був наш протест проти дій московської вояччини у Литві і 

вияв нашої солідарності із балтійцями” [330]. Натомість для О.  Бойченка друк 

одного з розділів книги – не просто слово на захист балтійців, адже “Поневолений 

розум” – це текст про “конфлікт цивілізацій, з якого випливав очевидний висновок: 

для народів, які встигли у своїй історії долучитися до європейського способу 

життя, радянське “визволення” обернулося катастрофою, співмірною хіба що з 

навалою інопланетних істот. Опосередковано цей розділ змушував і українського 

читача поставити собі запитання: а по який бік цивілізаційного кордону прагну 

опинитись я?” [42]. 

У 1993 р. на шпальтах того таки журналу “Всесвіт” (№1) опубліковано перший 

за часів незалежності текст-реакцію на творчість Ч. Мілоша. Її автор, О. Забужко, 

вже у назві “Уроки Мілоша” акцентувала на дидактичній меті свого есею, 

послідовно формувала у читача образ письменника, який “зумів вицілити пальцем і з 

яснозорістю суто поета назвати на ім’я головну хворобу доби, ту, од якої нам 

лікуватись ще не одне десятиліття, – “поневолений розум” [146, c. 134]. Дослідниця, 

як і двома роками раніше М. Рябчук, наголошувала на важливості “присутності” 

Ч. Мілоша в українському культурному просторі.
*
 

                                                 
*
 Прикметно, що О. Забужко та М. Рябчук, були тими українськими інтелектуалами, котрі змогли, за словами 

О. Гнатюк, оголосити “війну провінціялізмові й тоталітарному минулому, пропонуючи реорієнтацію на вартості 
європейської культури. Виборсування з совєтськості вони вважали за пріоритет. (...) Молоді говорили про доконечну 



 

 

62 

У такому ж руслі скеровування читацької перцепції у площину роздумів про 

письменника, який протистояв тоталітарному режимові, дещо раніше на сторінках 

“Всесвіту” були викладені спогади Віталія Коротича. Головний редактор журналу у 

1978–1986 рр. описував особисту зустріч з польським письменником у Мексиці. 

Спогади промовисто названі “Завжди існує можливість опору” (№7, 1991) 

[194, c. 173–174]. Саме “опір” стає основним смисловим центром тексту. Згодом, 

В. Коротич був одним з перекладачів українського видання “Вибране” (2008) 

Ч. Мілоша.  

Ґрунтовності виданим у “Всесвіті” фрагментам “Поневоленого розуму” додали 

коментарі до твору. Це стаття А. Валіцького ”Поневолений розум”: інтелігенція і 

тоталітаризм у комуністичній Польщі”, у якій докладно проаналізовано реакцію на 

цей твір у Польщі та Європі, наведено аргументи опонентів Ч. Мілоша та його 

ідейних прихильників [72]
*
. Також у номері передруковано з мюнхенського видання 

“Сучасності” передмову С. Бараньчака, де він, зокрема, опонує Ґ. Герлінґу-

Ґрудзінському щодо його твердження про страх як про єдиний механізм впливу 

тоталітарних режимів на людину. На переконання С. Бараньчака, книжка Ч. Мілоша 

якраз показує, що “притягальна сила комунізму прихована глибше: ця система не 

тільки щось відбирає, а й натомість дає щось інше. Відбираючи свободу, вона дарує 

своїм жертвам оманливе почуття звільнення від індивідуальної відповідальності” 

[19, c. 170]. Власне автору “Поневоленого розуму” вдалось напрочуд чітко виявити 

потенціал тоталітарних ідеологій, котрі через гру в утопію кращого світового 

                                                                                                                                                                       
потребу в переоцінці, яку вони розуміли передусім як порахунки з минулим і комунізмом – формою тоталітаризму” [98, 
c. 179]. Додамо, що есей “Уроки Мілоша” [145] згодом передруковано у газеті “Зарубіжна література” в одному номері з 
нобелівською промовою Ч. Мілоша “У пошуках справжності” [259] і розвідкою Мирона Борецького “Поневолений 
розум” [59]. Він же, роком раніше, запропонував вчителям та методистам ще одну статтю під назвою “Чеслав Мілош 
наслідує долю Міцкевича” [60].  Друк вказаних текстів у всеукраїнській газеті для вчителів та методистів із зарубіжної 
літератури, безумовно, створив можливість знайомства учнів шкіл з творчістю цього польського письменника. 
*
 Згодом, у 1999 р. українською мовою перекладено й видано книжку А. Валіцького під назвою “Марксизм – стрибок у 

царство свободи. Історія комуністичної утопії” [73]. Через рік, на шпальтах “Критики” М. Рябчук опублікував свої 
роздуми над виданням, де виділив кілька важливих рис тоталітарної концепції польського історика, за допомогою яких 
той  полемізував з західними марксистами. Зокрема, А. Валіцький трактував совєтський тоталітаризм радше як процес, а 
не як стабільну систему, вказуючи, що тоталітаризм існує доти, доки зміцнює свою тоталітарність, а будь-яка його 
“лібералізація” означає початок занепаду. Проте, за словами М. Рябчука, особливо цікавими й несподіваними 
міркування історика є для постсовєтських інтелектуалів, котрих упродовж десятиліть переконували, що суттю 
марксизму є вчення про досягнення соціальної справедливості. А. Валіцький, подібно до Ч. Мілоша, доводив, що 
“центральною для марксизму є проблема свободи, саме в ній (а не в соціальній справедливості як такій) Маркс бачив 
кінцеву мету історичного процесу: вся його філософія історії була обґрунтуванням необхідності комунізму в розумінні 
“царства свободи”” [327, c. 8]. 
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порядку, отримували підтримку суспільства, а передовсім інтелектуалів, і легіти-

мізували в такий спосіб свою політику насилля.  

У 1994 р., через кілька років після журнальної публікації “Поневоленого 

розуму”, відбулась особиста зустріч М. Рябчука з Ч. Мілошем, під час якої 

польський письменник скептично зауважив: “Окреме видання “Поневоленого 

розуму” в Україні є, мабуть, неактуальним, оскільки комунізм вже знищений разом 

з тоталітарним поневоленням людського розуму” [330]. Проте М. Рябчук, як доказ 

навів власні спостереження над українською ситуацією і категорично ствердив, 

що він ще більше ніж десять років тому, переконаний, що “колабораціонізм інте-

лектуалів з абсолютно аморальною, цинічною і безвідповідальною владою й 

далі залишається найбільшою проблемою незалежної України, а тому “Поневоле-

ний розум” Ч. Мілоша повинен бути не тільки виданий, але стати настільною 

книгою кожного українського журналіста, письменника і інтелігента” [330]. 

Згодом, у 2004 р., Ю. Прохасько в ч. 9–10 часопису “Критика” із символічною 

назвою “Польща: Втеча від свободи”, подібно як і десять років тому М. Рябчук, 

наголосив, що сьогодні гостро відчуває “потребу в перевиданні цього написаного 

1953 р. тексту” [315, c. 46]. 

Зауважимо, що ще на початку 1980-х рр. Є. Ґедройць спочатку мав намір 

перекласти “Поневолений розум” російською мовою, аби відкрити його російським 

читачам. Проте у листі до А. Валіцького, датованому 5 березнем 1984 р., Редактор 

написав, що на його переконання, книжка була б незрозумілою росіянам, тому 

аналогічний “Поневолений розум” повинен бути написаним котримось з росій-

ських інтелектуалів [573, s. 14]
*
. Книгу Ч. Мілоша, попри скептичність прогнозів 

Є. Ґедройця, все ж опубліковано російською мовою, щоправда, щойно у 2003 р.
**

 

Спостерігаємо цілковиту несхожість перебігу української та російської рецепції 

твору. Україномовна версія “Поневоленого розуму” випередила російську більш 

ніж на десять років. Проте, попри неодноразово акцентовану актуальність піднятих 

                                                 
*
 Невипадковим вважаємо той факт, що адресатом роздумів Редактора про важливість появи у Росії твору на кшталт 

“Поневоленого розуму” був власне А. Валіцький, адже саме про нього Є. Ґедройць відгукнувся в одному з листів до 
Б. Осадчука як про відомого польського русиста, може найвидатнішого у цій галузі в Польщі [140, c. 242]. 
**

 Окреме видання у перекладі В. Британішського, з його ґрунтовною передмовою та примітками, було видане у Санкт-

Петербурзі на основі польського видання 1999 р. У 2011 р. книга була перевидана. Загалом же, рецепція творчості 

Ч. Мілоша в сучасній Росії неодноразово ставала об’єктом наукового зацікавлення. [582]. 
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у “Поневоленому розумі” проблем (В. Коротич, О. Забужко, Ю. Прохасько, 

М. Рябчук), окремого видання українського перекладу книги й досі немає. 

“Поневолений розум” у “Всесвіті” не тільки залишився цілковито непоміченим 

тогочасною українською інтелектуальною елітою, а й за майже два десятиліття 

отримав доволі слабкий рецептивний резонанс в українській культурі. За словами 

А. Валіцького, орієнтована в першу чергу на західного читача, ця “майже авто-

біографічна книга мала на меті пояснити деякі особливості тоталітаризму щодо 

його впливу на думки й свідомість людини. (...) Іронія долі – завдяки цьому твір 

майже не зрозумілий молодому поколінню поляків. Вони в захопленні від Мілоша-

поета, вбачають у ньому щось на зразок барда, однак не в змозі зрозуміти його 

аналізу комунізму як могутньої й привабливої “нової віри” [72, c. 165]. Можливо, з 

тієї ж причини, саме цей текст Ч. Мілоша досі не видало жодне українське 

видавництво. Хоча, в одному зі своїх останніх інтерв’ю у 2003 р. польський 

письменник зазначив: “Мені здається, що сьогодні питання цієї книги є іншими. 

Цю книгу я писав передусім під впливом глибокого внутрішнього конфлікту, в 

основному для західного реципієнта. Сьогодні стоїмо перед зовсім іншою 

проблемою: йдеться про те, що ця книга повністю незрозуміла для молодого 

покоління поляків. Передусім, мабуть, через те, що марксизм в Польщі не сягав 

глибоко, це була нав’язана поведінка, нав’язана ідеологія. Але нещодавно я читав 

рецензію на “Поневолений розум”, котрий нещодавно з’явився по-російськи. Так, 

щойно тепер. І це пише Віктор Єрофеєв, що якщо б книга була видана кілька років 

тому, то не викликала ніякого враження, оскільки її трактували би як локальний 

польський феномен. Але сьогодні, коли спостерігаємо в російському суспільстві 

тоталітарні тенденції, вона набирає значення” [570, s. 345–346]. Підтвердження слів 

польського письменника, а також подій, котрі віднедавна відбуваються на пост-

радянському просторі, знаходимо у передмові С. Бараньчака до “Поневоленого 

розуму”, котру український читач міг прочитати у далекому 1991 р.: “Історія – 

історія проривів до свободи у всій радянській імперії – передусім довела одне: 

прагнення свободи є набагато універсальнішою і невичерпнішою силою, ніж 

“утеча від свободи”. Одначе останнє явище не зникло з нашого обрію. Ще й далі не 



 

 

65 

бракує людей, які ціною оманливого почуття безпеки, спільноти, звільнення від 

індивідуального рішення готові поневолити свій власний розум і поневолювати 

розум інших. Поки такі люди існують, доти “Поневолений розум” залишиться 

потрібною книгою” [19, c. 170]
 *
.  

Виразною ознакою української рецепції прози Ч. Мілоша є передусім її 

входження в український культурний простір 1990-х рр. як антитоталітарного 

феномена. Про схожу ситуацію сприйняття Ч. Мілоша на Заході не як поета, а як 

знавця комунізму, автора “Поневоленого розуму”, писали А. Валіцький [72, c. 165] 

та Беата Карвовська в статті, присвяченій рецепції Ч. Мілоша в США [499, s.22]. 

Цінуючи в Мілошеві письменницький талант та проникливість, саме перетворення 

на “спеца країни, а далі й комунізму” закидав йому Вітольд Ґомбрович в своєму 

“Щоденнику”. На його переконання, “якщо розділити Мілоша “абсолютного 

письменника” і Мілоша “письменника лише існуючого історичного моменту”, то 

виявиться, що власне “західний Мілош” (тобто той, котрий в ім’я Заходу засуджує 

Схід) є Мілошем меншого калібру і більш тимчасовим” [128, c. 33]. Зрештою, за 

надто сильне зосередження на такому тимчасовому явищі як комунізм, В. Ґомб-

рович критикував й Джорджа Орвела, адже, на його думку, “справжнє амбітне 

мистецтво (...) мусить випереджувати свій час, бути мистецтвом завтрашнього дня” 

[128, c. 35]. Попри такі твердження В. Ґомбровича, сам Ч. Мілош завжди 

наголошував, що є передусім митцем, котрий намагається виразно 

дистанціюватися від політики [526, s. 171]. Прикметно, цією ж тезою почалась 

зустріч письменника із згадуваним В. Коротичем на початку 1990-х рр.: “Я зовсім 

не цікавлюсь політикою, сказав, ніяково всміхаючись, Мілош, і навіть рукою 

змахнув спересердя. – А від мене чомусь вимагають політичних інтерв’ю, хоч я 

просто каліфорнійський американський професор польського походження і хочу 

                                                 
*
 Відома російська перекладач і полоніст Ксенія Старосєльська не лише вказує на актуальність для посткомуністичних 

країн піднятих у “Поневоленому розумі” проблем, а й переконує, що слід проаналізувати також механізми, які керують 

людською думкою в демократичних країнах і новій реальності. Зрештою, про важливість цієї книги, котра може стати 

“вакциною від нових форм індоктринації, нових світських релігій, нових преклонінь перед Історичною Необхідністю, в 

світі, що залишається під владою “прагматичного нігілізму” [538, s. 188], неодноразово писали американські дослідники, 

наприклад, Роберт Фагген та Тоні Джадт. На позачасовості “Поневоленого розуму”, який “не залишається анахронічним 

знаком часу, (...) адже й далі розцінюється передусім як голос на захист основних гуманістичних цінностей від будь-

яких “нових вір”, які з’являються й з’являтимуться в історії людства”, наголошував український літературознавець 

Ростислав Радишевський. [317, c. 399]. 
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розмовляти про культуру й красне письменство. Мене політика давно вже не 

цікавить...” [194, c. 173]. Отож, сприйняття автора “Поневоленого розуму” 

виключно як колишнього комуніста чи антикомуніста є надто спрощеним та 

однобоким
*
. Лише політичні події кінця ХХ ст. та зміна поколінь, що збільшує 

відстань поміж сучасним світом і описуваним в текстах письменника, поступово 

міняють таку оптику сприйняття прози Ч. Мілоша, щораз більше актуалізовують 

літературно-естетичні аспекти його творчості. Вочевидь, такий висновок лише 

частково може стосуватись української ситуації з рецепцією прозової спадщини 

цього автора, оскільки після більш як десятирічної перерви, під час якої лише у 

2004 р. з’явились статті-некрологи з приводу смерті письменника [62; 88; 165; 235], 

Мілош-антитоталітарний знову повернувся в українську культуру. Зокрема 

М. Рябчук, при висвітленні важливості висновків автора “Поневоленого розуму” 

для сьогоднішніх українців, спробував визначити нові акценти твору, порівняно з 

актуальними на початку 1990-х рр. Головна втрата стосується насамперед одного з 

центральних Мілошевих сюжетів – розвінчання марксистської діалектики в її 

ленінсько-сталінському варіанті, оскільки “описаний Ч. Мілошем Метод великою 

мірою втратив глобальну привабливість, залишившись “Новою Вірою” лише 

для кількох реліктових диктатур, нечисленних західних інтелектуалів та кількох 

сотень посткомуністичних хитрунів із так званих компартій, що паразитують на 

ностальгійних настроях наївних пенсіонерів” [326, c. 19]. Натомість те, що мало б 

насамперед зацікавити сьогоднішню українську інтелектуальну еліту, і тут М. Ряб-

чук повторить думку, висловлену у розмові з Ч. Мілошем 1994 р., це опис кола-

бораціонізму інтелектуалів з режимом, механізм зради власних позицій і способи 

самообману, самовиправдання співпраці з окупаційною владою: “Той уряд не був 

власним, – пише Мілош про польську комуністичну верхівку, немов про сьогод-

нішню “українську”. – Шлюбне ложе на одруження влади з народом було прикра-

                                                 
*
 Зрештою, на аполітичність Ч. Мілоша вказував Карл Ясперс. Філософ переконував, що у цього письменника “не 

знайдемо нічого з агресивного фанатизму свободи, котрий в своїх жестах, тональності та реакціях справляє враження 
тоталітаризму навпак. Він також не пише з позиції емігранта-опортуніста, що роздумує про контрреволюцію і 
повернення. Він говорить як хтось вражений, хто в ім’я справедливості й без ретушування правди, аналізуючи все, що 
відбулось у період терору, водночас показує самого себе” [588, s. 143]. Образ “політичного емігранта” й надалі часто 
детермінує німецьку рецепцію поетичної та прозової творчості Ч. Мілоша. Більше того, саме таку рецепцію утвердило 
отримання письменником у 1980 р. Нобелівської премії. Для німецьких читачів Ч. Мілош є автором-емігрантом, що 
“обрав свободу” через однозначно критичну позицію щодо комуністичної ідеології.[588]. 
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шене національними гербами і прапорами, а проте з-під ліжка стирчали чоботи 

енкаведиста” [326, c. 20]. Серед надалі актуальних проблем книги Ч. Мілоша, на 

думку українського інтелектуала, є широкомасштабна русифікація радянською 

владою окупованих територій як початок поступового злиття українців та росіян у 

єдине ціле, а також проблема характерного для всіх східноєвропейців ресентименту 

до Західної Європи та особливо Америки [326, c. 20].  

Вивчаючи перебіг рецепції прози Ч. Мілоша в незалежній Україні, окрему увагу 

слід звернути на 2011 рік, котрий став роком Мілоша у Польщі, а в Україні – часом 

суттєвого пожвавлення рецепції його творчості [142; 196; 211; 302]. Було видано 

зібрання есеїв під назвою “Велике князівство літератури” – духовну біографію 

польського письменника, “накладену на сітку географічних координат Вільно-

Варшава-Париж-Берклі-Краків і співзвучну з найважливішими подіями ХХ ст.” 

[243]. На видання одразу з’явились перші відгуки [321]. Антологію перекладів 

“Мілош підказаний” [242] сміливо можна вважати одним з найкращих українських 

взірців перекладної літератури, позаяк їх авторами стали талановиті українські 

літератори (Ю. Андрухович, А. Бондар, С. Жадан, О. Ірванець, М. Кіяновська, 

К. Москалець і ін.). Передмову до антології написав Андрій Бондар. У власній 

інтерпретації поетичної творчості польського письменника, він подає важливу, 

оскільки вперше озвучену не для спеціалістів-літературознавців, а для ширшого кола 

реципієнтів, заувагу про неоднозначність трактування польського письменника на 

батьківщині, який попри те, що нібито стоїть на високому постаменті, “вписаний у всі 

можливі літературні канони, й досі залишається там “своїм не до кінця”, а спектр 

ставлення до його творчості коливається від “стриманого нерозуміння до відвертої 

негації” [55, c.9–10]
 *
.  

                                                 
*
 Автори відгуків на видання “Великого князівства літератури” передовсім також апелювали до особливої актуальності та 

значущості поглядів польського письменника для сучасних українців, оскільки, на їхню думку, Ч. Мілош “безжально, 

часто іронічно або й жовчно видобуває й демонструє читачеві кризові “вузли” польської свідомості, культури, політики, 

традиції”, осмислює проблему мультикультуралізму й торкається загальнофілософських проблем “людина і диктатура”, 

“людина й історичний катаклізм” [201], “знову і знову переймається протистоянням людини хаосу, її, здавалося б, 

безнадійним спротивом злу, відокремленням нею дійсності від ілюзії, відділенням істини від облуди, розрізненням 

досконалого та потворного – отже, розбудовою естетичної ієрархії” [308]. Проте, авторка одного з відгуків закидає 

польському письменникові герметичність мислення, що робить його думки чужими для реципієнтів з іншої культури. За 

твердженням В. Афанасьєвої, “публіцистика Мілоша глибоко зав’язана на польському ґрунті, на його життєвому шляху” і 

містить лише побіжні згадки про простір поміж Росією й Німеччиною (“І це удар і для нас, зокрема, бо ми там присутні 

хіба що завдяки Чижевському, якого Мілош хвалить за “героїчне рішення зберегти  методологічну чистоту”)[14]. 
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Протягом 2011 р. відбулось також кілька надзвичайно цікавих дискусій щодо 

поглядів польського письменника на європейську культуру та ідентичність. У них 

взяли участь з польського боку Марек Залеський, Александр Ф’ют, Кшиштоф 

Чижевський, а з українського – Ярослав Грицак, Юрій Андрухович, Микола Рябчук, 

Ярослав Поліщук. Підсумки дебатів видано у форматі журналу під назвою “Творчість 

Чеслава Мілоша в дзеркалі українських світоглядних шукань”. Прикметно, що в усіх 

вміщених статтях українці повернулись до осмислення “Поневоленого розуму”. 

Літературознавець Ярослав Поліщук запропонував інтерпретувати “Поневолений 

розум” не лише як спробу висвітлення для західних інтелектуалів темних сторін 

соціалізму, але й як “акт самокаяття Ч. Мілоша за співпрацю зі сталінським режимом 

у 1945–1951 рр.” [303, c. 21]. 

Окреслити Мілошевий шлях звільнення від чарів “злих духів колективізму” 

спробували у відгуку “Дві думки про одну книжку” (“ЛітАкцент”, 2011) Віталій 

Пономарьов і Вікторія Афанасьєва. Завдяки своєму приятелеві та однокурснику 

литовському соціалісту Пранасу Анцевічусу Ч. Мілош знав про реальний соціалізм 

значно більше, аніж його колеги у Вільні чи Варшаві. Та попри це, як зазначають 

автори українського тексту-реакції, автор “Поневоленого розуму” у розпал Голодо-

мору привселюдно назвав СРСР “найцікавішою країною світу”, наголошував на 

своєму “почутті єдності з масами пролетаріату” та висловлював прихильність до 

“культури, зіпертої на цілковите підпорядкування індивіда цілям спільноти” [307]. 

Однак, уже в червні 1940 р. гуркіт радянських танків на площі перед кафедральним 

костелом у Вільні став для Ч. Мілоша переломним моментом. Насамперед, на пере-

конання авторів відгуку, з етичних міркувань польський письменник відкинув прак-

тику радянського соціалізму, а згодом і “народної демократії” [307]. Натомість для 

О. Бойченка основна цінність “Поневоленого розуму” полягає зовсім не у порахунках 

з теорією і практикою комуністичного режиму, а у дослідженні його автором слаб-

кості інтелектуалів перед спокусою абсолютної правди й абсолютного знання, здійс-

неному аналізі “внутрішньої готовності інтелектуалів до поневолення” [46, c. 98], 

адже будь-який з них, за словами О. Бойченка, “не може існувати в порожнечі, він 

бажає бути почутим, він хоче відчувати себе потрібним і впливовим, (...) він прагне 
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підтвердженого преміями і великими накладами успіху” [46, c.98] (власне щодо 

“писання до шухляди” як вияву опозиційності до пануючого режиму з Ч. Мілошем 

полемізував Ю. Лавріненко). Чи легко встояти перед спокусою стати визнаним?
*
. 

Прикметно, що 2008 р. на шпальтах “Критики” (ч.4) з’явилась стаття українського 

письменника, журналіста Олега Коцарева під назвою “Розстріляне відродження” і 

стратегії виживання”. Її зміст, попри відсутність прямих посилань чи згадок, виразно 

перегукується з есеєм А. Вернера “Вина невинних та невинність винних”, “Поне-

воленим розумом” Ч. Мілоша та статтею Ю. Лавріненка “Література межової 

ситуації”. Об’єктом спостережень, як і у випадку зі згаданими авторами, стають 

стратегії, обрані письменниками, які зіткнулись з радянською системою, однак, за 

словами О. Коцарева, “нині можна стверджувати, що з владою більшою чи меншою 

мірою загравали практично усі українські письменники сталінських років. Але міра 

була різною” [200, c. 18]
 **

.  

Акцентуючи на особливостях адекватного українського перекладу польського 

слова “zniewolony” не лише як “поневолений”, а також, з одного боку, “зваблений” і 

“змушений” до чогось, з другого ж – архаїчного – “зґвалтований”, О. Бойченко 

проектував механізм контролю людського розуму тоталітарним режимом на сучасну 

політичну ситуацію в Україні й саркастично вказував: “Влада – хай би і всуціль 

сформована із “грабіжників і мерзотників” – завжди потребує бодай мінімального 

інтелектуального забезпечення, тому спочатку вона спокусливо усміхається до інте-

лектуалів, і лише звабивши, поневолює їх і починає ґвалтувати як слід” [44, c. 27], 

адже як свідчить сучасна ситуація, “найціннішим у “Поневоленому розумі” є не кри-
                                                 
*
 Докладну відповідь на це запитання своєю життєвою позицією неодноразово давав, зокрема, З. Герберт, котрий власне 

обрав найважчий варіант співіснування з тоталітарною владою – не погодився на співпрацю з режимом, не емігрував, але й 
не став співцем соціалістичної дійсності, чим прирік себе на складне матеріальне становище, писання до шухляди й 
усунення з польського літературного процесу. Як вдало зауважив знавець східно і центральноєвропейських 
інтелектуальних драм та історій ідей Т. Джадт у відгуку на “Поневолений розум”: писати в шухляду стає ознакою 
внутрішньої свободи. Додамо, що власне про “кетман”, який є “професійним спорядженням інтелектуалів. Або, мабуть, 
необхідним складником їхніх підручних аптечок”, писав Зиґмунт Бауман, вказуючи, що “у тих аптечках, як нас застерігав 
Дерріда, повно фармаконів: ліків, коли приймати їх малими дозами, та отрути, якщо їх передозувати” [21]. 
**

 Власне цю “міру” й досліджував автор, умовно ділячи середовище тогочасних українських літераторів на тих, хто 
обирав лінію наближення до влади, “активне загравання з драконом і піонерські покаяння”, як Михаль Семенко, 
Валер’ян Поліщук, Іван Микитенко, пасивно-пристосуванську модель поведінки як запоруку бодай фізичного поря-
тунку та можливого збереження принаймні частки внутрішньої свободи, як у випадку з Павлом Тичиною, Володимиром 
Свідзинським, Миколою Бажаном, Максимом Рильським. І нарешті остання стратегія під назвою “ті, що пробігли над 
прірвою” об’єднує Тодося Осьмачку, Івана Багряного, Бориса Антоненка-Давидовича, Миколу Хвильового. Безперечно, 
складність тогочасної ситуації українських інтелектуалів не може пояснюватись в такий спрощено-схематичний спосіб, 
чого свідомий зрештою й сам автор статті, якому йшлося насамперед про з’ясування найбільш “безрезультатної” 
стратегії. А нею виявилась якраз ентузіастична, “не лише трагічно аморальна, а й божевільно неефективна” [200, c. 18]. 
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тичний аналіз комуністичної доктрини, а досконало змальована (бо знана зсередини) 

слабкість наукової і творчої “еліти”, її надмірна схильність до конформізму і внут-

рішня готовність лягти під який завгодно режим. Буде той режим із погляду ідеології 

комуністичним, націонал-соціалістичним чи, щоб нікого не образити, велико-тупо-

предметним – не це головне. Головне – що завжди знайдеться достатньо охочих за-

писатися до нього у члени гуманітарної ради, членкині адміністрації чи прес-секре-

тарі” [42]. Вдалий український відповідник польському слову “zniewolony” шукав і 

Ю. Прохасько. Він наголошував, що в оригіналі він зовсім не “поневолений”, а “спо-

кушений”, і “нині нам це особливо важливо розуміти: саме спокушений [315, c. 46].  

У 2011 р. в м. Дніпропетровську відбулась дискусія під назвою “Чеслав Мілош 

та інтелектуальні еліти країн Центральної та Східної Європи після війни: 

“поневолений розум” і зміна позицій інтелектуалів”. Участь у ній взяли президенти 

ПЕН-центрів країн Центральної та Східної Європи. Польщу представляв Адам 

Поморський, Литву – Геркус Кунчюс, Білорусь – Андрей Хадановіч, Україну – 

Андрій Павлишин. Модерував дискусію Ярослав Грицак. На думку польського 

історика літератури, перекладача А. Поморського, найглибшим змістом “Понево-

леного розуму” стало “зіткнення з реальністю”, в якій Ч. Мілош описує себе та своїх 

найближчих знайомих і друзів, які піддалися на сталінську спокусу, а здійснений 

письменником аналіз – це “автовівісекція, яка не потребує справедливості” [306]. 

Натомість для українського історика Я. Грицака якраз описана Ч. Мілошем практика 

використання кетману людьми, більшість котрих не були комуністами, проте 

свідомо хотіли “втекти від свободи, зануритися у самообман, у кетман як служіння 

великій ідеї” [306], видається актуальною й сьогодні. З’являються нові кетмани, 

маємо глобальний рух за конформізм, все більше людей готові міняти свободу на 

особисту безпеку й добробут. Одним з питань українського сьогодення є те, “чи ми 

мусимо бути мобільними й цілковито іншими – в глобалізації, чи це не новий наш 

кетман?” [306]. 

Перекладач та ініціатор чотиритомного видання прози Ч. Мілоша білоруською 

мовою А. Хадановіч окреслив ситуацію в сучасній Білорусії як таку, що нагадує 

реальність, описану в “Поневоленому розумі”. Коли у тоталітарній державі фор-
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мують чорні списки, існує “феномен повзучого конформізму, і тисячі виправдань 

своїй поведінці, хто йде на ці конформістські вчинки. (...) Виникає ще одна 

небезпека, про яку писав Мілош, – небезпека не тільки політичного, а й естетичного 

конформізму – як залишитися поетом і інтелектуалом? Як уникнути простих 

відповідей, яких чекає від тебе твій наївний читач?” [306]. У цьому контексті, на 

думку диспутантів, особливо цікавими є життєві долі та світоглядні вибори Тадеуша 

Боровського, польського письменника, “інтелектуала, випаленого концтабором, 

людини, яка через жахіття побаченого, через смерть і кров, через яку він пройшов, 

через Освенцім, Бухенвальд, втратила каркас своєї людської душі, і неминуче при-

йшла до самогубства, бо не могла вижити в цьому світі” [306]. А також автора 

“Поеми про зрадника” (“Poemat o zdrajcy”, 1951) – гострої критики Ч. Мілоша, –

польського поета Константи-Ільдефонса Галчинського, чий життєви й шлях 

слугує добрим прикладом для дискусії, як “націоналізм і комунізм взаємно переплі-

таються” [306]. 

Мовні аспекти “Поневоленого розуму” є об’єктом наукового зацікавлення 

української полоністки Н. Сидяченко [349; 353]. У ній дослідниця пропонує 

трактування “Поневоленого розуму”, як написаного “мовою есею дослідження 

східноєвропейської свідомості, підданої впливу чужих для неї політичних та 

економічних законів життя” [347]
 *

. Н. Сидяченко також є перекладачем та 

автором ґрунтовної передмови до видання вибраних творів Ч. Мілоша (2008), а 

також українського перекладу його збірки есеїв“Земля Ульро” (2015). 

“Поневолений розум”, за словами С. Бараньчака, “зовсім не нагадує якийсь 

катехізис, в який усі беззастережно вірять. Це не збірка повчань чи вказівок, які 

давали б однозначну відповідь на всі сумніви; ні, сила цієї книжки береться якраз із 

збудження сумнівів, із порушення питань, на які легкої відповіді немає” [19, c. 168]. 

Важливість “Поневоленого розуму” Ч. Мілоша для українського суспільства, 

найбільше полягає в тому, щоб усвідомити й зрозуміти механізми впливу ра-

дянської тоталітарної системи на українців. А ще більше – в усвідомленні, що цей 

                                                 
*
 Додамо, що вперше познайомитися з Ч. Мілошем – вправним майстром поетичного слова, українці змогли лише у 1993 р. 

(переклад кількох поезій у журналах “Сучасність” (№ 1) [245] та “Всесвіт” (№ 1) [252]. 1997 р. у видавництві “Каменяр” 

уперше вийшло друком окреме (двомовне) видання поетичної спадщини Ч. Мілоша “Вибрані поезії” [244]. 
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вплив був можливим не лише через страх: “Люди на Заході часто схильні розгля-

дати долю навернених країн тільки у категоріях примусу і насильства. Це помилка. 

Крім звичайного страху, крім бажання уберегтися від злиднів і фізичного зни-

щення, діє прагнення внутрішньої гармонії і щастя” [254, c.167], переконував 

Ч. Мілош. Залишається додати, що не лише на Заході цим пояснювали майже сто-

літнє існування тоталітарної комуністичної системи. У новітній Україні співпрацю 

з комунізмом також значно легше й зручніше пояснити цілковитою відсутністю 

вибору. Проте, як доводить книга польського письменника, причин було набагато 

більше і були вони значно складніші. І це тим більше спонукає до роздумів. 

 

2.3.“Інший світ” Ґустава Герлінґа-Ґрудзінського та “У нас, в Аушвіці” 

Тадеуша Боровського в Україні: екзистенційні та етичні площини осмис-

лення табірної дійсності 

Лише від 1990-х рр., спершу в українській періодиці, а після 2000-х рр. – в 

окремих виданнях, розпочався процес появи перекладів свідчень польських інтелек-

туалів, які пережили заслання в радянські концтабори. Однак, попри те, що майже до 

розпаду СРСР табірна проза залишалась на маргінесі літературного процесу, вона 

значно суттєвіше і глибше вплинула на зміни у суспільному мисленні, аніж 

тогочасна совєтська белетристика. “Своєю автентичністю, безпосередністю свідчень 

(вона – уточнення О. Н.) руйнувала стереотипи, догми і міфологізовані структури 

суспільної свідомості, прокладаючи дорогу до переосмислення і переоцінки 

елементів культурної парадигми аж до її очевидних змін” [191]. Саме наприкінці 

1980-х рр. виходять друком російською мовою: “Архіпелаг ГУЛАГ” Олександра 

Солженіцина (Москва, 1989), “Колымские рассказы” (“Колимські розповіді”) 

Варлаама Шаламова (Москва, 1991); українською: “Колима” Івана Іванова (Київ, 

1989), “Сибірські новели” Бориса Антоненка-Давидовича (Київ, 1989), “Сад 

Гетсиманський” Івана Багряного (Київ, 1991); польською “Дім неволі” (“Дім 

неволі”) Беати Обертинської (Варшава, 1990). 

У сучасному українському літературознавстві Надія Колошук спробувала 

проаналізувати суспільну рецепцію табірної літератури на слов’янських теренах 
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[189]. Однак, як індивідуальна, так і суспільна читацькі рецепції такого типу літе-

ратурних текстів є надзвичайно проблемним явищем для дослідника не лише через 

природнє небажання читачів порушувати власний душевний комфорт через 

осмислення та співпереживання чужих страждань. На думку Н. Колошук, “більша 

частина потенційно можливого “табірного тексту” назавжди залишилась за гранню 

мовчання”, різноманітні табу, упередження, стереотипи спричиняють формування в 

суспільній історичній свідомості стійких білих плям, котрі “не дають можливість не 

лише почути, а й сказати” [191]. У випадку ж рецепції табірної прози в Україні “білі 

плями” – це ще результат багаторічної цілеспрямованої політики радянського 

режиму.  

Як своєрідну значеннєву опозицію до виданих на початку 1990-х рр. у 

“Всесвіті” текстів Ч. Мілоша та Л. Колаковського (“Сон розуму” та “Комунізм як 

культурна формація”) з розглядом у них пасток та принад комуністичної ідеології, 

трактуємо надруковані у журналі того ж 1993 р. (№2) спогади поляків під 

назвою “Ми депортовані”. Про свій досвід перебування у радянських тюрмах та  

таборах, виселення у Сибір або у радянську Середню Азію розповіли Ґустав Герлінґ-

Ґрудзінський, Беата Обертинська і Юзеф Чапський. Прикметно, що перекладачем 

уривків табірної прози був Ю. Андрухович, котрий дебютував на сторінках 

“Всесвіту” в 1991 р. перекладом роману Т. Конвіцького “Малий апокаліпсис”. У 

передмові упорядник текстів Богдан Клюковський вказував на експресивність як 

одну з визначальних рис цих спогадів, адже “час, коли народилися книги, подані тут 

уривками, ясна річ, не давав змоги витримувати дистанцію, зрештою, важко 

вимагати цього від людей, що уникли смерті лише завдяки щасливому збігові 

обставин” [173, c. 184]. На підвищену емоційність висловлюваного вказують також 

назви уривків спогадів Б. Обертинської “Дім неволі” [281] (про перебування у 

харківській та київській тюрмах) та Ю. Чапського “Земля нелюдська” [407].  

Через десять років після друку вказаних фрагментів, у книзі “12 польських 

есеїв” (розділ “Порахунок з комунізмом”) надруковано есей польського поета-

футуриста Александра Вата під назвою “Смерть старого більшовика” – спогади про 

перебування у російській Луб’янці та Бутирках, етап до Саратова, де у вагонах їхали 
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жертви першої від початку війни чистки. Есей був шаною одній з жертв комунізму – 

Юрію Стєклову, багаторічному редактору “Ізвестій” (“Известий”) , одному з 

активних сподвижників Леніна, автору книжок про Чернишевського, Бакуніна та 

Добролюбова
*
. Додамо, що 1985 р. в “Сучасності” (№4) видано переклад 

“Українських спогадів” А. Вата зі спостереженнями про українських письменників 

передвоєнного періоду і в перші місяці радянської влади у Львові. Час від часу, за 

словами перекладача Б. Струмінського, “проглядає тут дещо і з тогочасної 

радянської політики в Галичині й на Волині. Є також цікава оцінка українців 

як суспільства” [76, c. 43]. 

У тих же “12 польських есеях” українським читачам запропоновано переклад 

тексту польського літературознавця Єви Беньковської, де розглянуто ще один з 

аспектів проблеми уможливлення, “легітимізації” європейською культурою злочинів 

ХХ ст. У есеї запропоновано відповіді на закиди добі Просвітництва, котру 

звинувачували “у відповідальності за революційний Терор і гнилість лібералізму, за 

комуністичну утопію і виродження капіталізму, за спустіння церков і розмноження 

релігійних сект, за розрив понадчуттєвих та понадрозумових зв’язків з реальністю і 

за інтронізацію почуттів, що не піддаються контролю, за визволення демона маси 

(через посередництво аксіоми про рівність) і за приречення на самотність та 

відокремлення особистості від спільноти, що плекала її” [27, c. 27]
 **

. 

                                                 
*
 Збагнути принаймні частину подій, для яких в той час А. Ват не знаходив жодних пояснень, допомогла зустріч з 

більшовиком, котрий, попри всю алогічність такого розвитку подій, став жертвою тих, з ким сповідував одні й ті ж ідеї. 
Автор есею пише, “Мене завжди вражала нездатність совєтських громадян збагнути, як це вони, “вийшовши з засад 
абсолютної свободи, дійшли до абсолютного поневолення” (слова Шигальова в “Бісах”). Навіть пророк Достоєвський 
формулює лише вихідний і кінцевий пункти, а про шлях мовчить. А таки саме шлях є тут істотним, він є зі світу таємниць” 
[75]. Багатогодинні розмови про Сталіна, цього “генія з глухого повіту”, “султана з Шехерезади”, “царька міфологічного”, 
багатьох знаменитих героїв Революції, для жодного з яких Ю. Стєклов також не шкодував їдких інвектив, що стали 
яскравими прикладами повної та всебічної дегенерації Революції, й, нарешті, відповідь Ю. Стєклова на запитання, чи 
зізнання на московських процесах були вимушені тортурами: “Навіщо тортури? – вигукнув він. – В нас усіх руки були по 
лікті в крові, в гівні! В усіх, усіх без винятку! Від самого початку! По лікті!” [75, c. 153] – дала колишньому прихильнику 
комуністичних ідей чітке розуміння того, де слід шукати першопочатки сталінського режиму. Згодом А. Ват неодноразово 
повертався до роздумів над сталінізмом. Чимало з них були тематичним осердям його розмов з Ч. Мілошем у Берклі в 
1965 р., а згодом в Парижі. Після смерті А. Вата ці бесіди опубліковано у Польщі під назвою“Мій вік” (“Mój wiek”. Лондон, 
1977). Зокрема, у книзі знаходимо цікавий факт про перебування А. Вата в замарстинівській в’язниці у м. Львові. За його 
словами, саме там він зміг відчути, як література переходить з виміру фікції у реальність досвіду. “Читання уривків з 
Міцкевича, присвячених Росії, які колись викликали спротив своєю нахабною гордістю і фальшивою риторикою, в 
радянській тюремній камері були засвоєні до такої міри, що “стали частиною життя” – в певний момент поезія змогла 
промовити справжнім стражданням і відповісти власне на це відчуття” [453, s. 570].  
**

 Деякі з текстів збірки “12 польських есеїв” того ж 2001 р.  надруковано на шпальтах часопису “Критика”. Зокрема, у ч. 6 
– есей Ч. Мілоша “Про агонію Заходу” [256]; ч. 7 – 8.  – стаття Влодзімєжа Болєцького “Лови на постмодерністів” [51]; ч.9.  
– філософський памфлет Л. Колаковського “У пошуках варвара”.  
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Польський філософ Л. Колаковський якось влучно запитав: Хіба зек, що вмирав 

у Воркуті, мав почуватися задоволеним і щасливим від того, що він уникнув такої ж 

участі в Дахау? Комунізм та фашизм, безперечно, схожі – атрибутикою, формами 

політичного тиску й фізичного знищення людини, зовнішньою агресивністю й 

внутрішньою скутістю мільйонів, переконував він у бесіді з французьким 

філософом, істориком Анрі Безансоном на сторінках “Нової Польщі” [279]. Та є тут 

істотніший зв’язок – духовної, чи точніше – антидуховної спорідненості, розуміння 

якої в українському культурному дискурсі проявляється лише після розпаду 

Радянського Союзу
*
. Водночас доцільно констатувати, що відбувалось не раптове 

переосмислення, а поступовий і повільний процес відходу від одновекторної 

традиційної радянської міфотворчості, де фашистська ідеологія завжди була 

уособленням абсолютного зла, системою, що знищила мільйони людей і яку вдалось 

спинити лише такій потузі як Радянський Союз. Одним з важливих елементів такого 

процесу в Україні стало видання у чернівецькому видавництві “Книги-ХХІ” творів 

двох польських письменників “Інший світ. Совєцькі записки” Ґустава Герлінґа-

Ґрудзінського 2009 р. та “У нас, в Аушвіці” Тадеуша Боровського 2014 р. Отож, про 

появу в українській культурі польського табірного  дискурсу можемо говорити лише 

від початку ХХІ ст., адже до виходу українського перекладу цих текстів було 

надруковано тільки книгу С. Шмаглевської про німецький концентраційний табір 

“Біла троянда. Дими над Біркенау” [415] та фрагменти спогадів про перебування в 

радянських таборах Б. Обертинської, Ю. Чапського та Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського 

(“Всесвіт”, 1993). Водночас зафіксованих свідчень української рецепції цих книг у 

літературознавчих розвідках чи у бодай коротких відгуках взагалі немає.  

Видані у “Всесвіті” спогади відкривав один з розділів книги “Інший світ. 

Совєцькі записки” Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського [90]. Написаний упродовж 1949–

1950 рр.
**

, “Інший світ” став одним з перших зразків “табірної прози”, випередивши 

на кілька років “Архіпелаг ГУЛАГ” Олександра Солженіцина. Автор передмови до 

                                                 
*
 Яскравим свідченням, що ще радянська партійна номенклатура та ідеологи розуміли схожість цих двох моделей 

тоталітарного суспільства, є той факт, що коли 1967 р. болгарський філософ Желю Желєв підготував до друку книгу 
“Фашизм”, численні спроби видати її чи то в Болгарії, чи то в інших країнах соцтабору, були невдалими. Хоча книга, 
здавалося б, якнайкраще підходила до тематики ідеологізованих “партвидавів”, адже викриття фашизму як ворога 
комунізму й людства визначалось як першозавдання комуністичної пропаганди. 
**

 У Польщі “Inny świat. Zapiski sowieckie” вперше видано у 1988 р. [483].  
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англійського видання “Іншого світу” (1951 р.) Бертран Рассел писав: “З-поміж 

багатьох прочитаних мною книжок на тему того, що довелося пережити жертвам 

совєтських в’язниць і таборів, “Інший світ” Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського справив на 

мене найбільше враження і є найкраще написаним. Йому притаманна рідкісна сила 

простого й живого опису, а правдивість жодного з вказаних фактів неможливо 

поставити під сумнів” [548, s. 193]. Окрему увагу слід звернути на обраний 

редакторами “Всесвіту” перший фрагмент для публікації. Це опис перебування у 

таборі колишнього енкаведиста – слідчого однієї з харківських тюрем, гвинтика 

тоталітарного механізму, що в певний момент став його жертвою: “Третій відділ 

віддав у жертву в’язням одного зі своїх колишніх людей. У таборі почалась 

надзвичайна гра, в якій переслідувачі уклали мовчазну згоду з переслідуваними” [90, 

c. 186–187]. Про своєрідний “дозвіл” на знищення в’язнями свого колишнього ката 

один із засланців іронізував: “Що ж, нарешті й ми мали змогу відчути, що революція 

повернула старий порядок речей. Колись невільників кидали на поталу левам, тепер 

левів кидають на поталу невільникам” [90, c. 186]. У наступному номері журналу 

(№3–4) надруковано ще один уривок “Іншого світу”, в якому Ґ. Герлінґ-Ґрудзінський 

аналізує складне питання табірної моралі
*
.  

Як вказував автор “Іншого світу”, перебування в радянському таборі чи не 

найбільше вплинуло на його світогляд і життєву позицію. Зокрема, у своїх поглядах 

на екзистенціалізм Ґ. Герлінґ-Ґрудзінський близький до Альбера Камю, який, в свою 

чергу, був одним з перших, хто зрозумів важливість “Іншого світу” і намагався 

допомогти у виданні твору в Європі. Натомість польський письменник гостро кри-

тикував Мартіна Ґайдеґґера та Жана Поля Сартра. Останнього за виправдальну 

позицію в суперечці з А. Камю щодо жорстокості й антигуманності совєтських 

                                                 
*
 “Так, наприклад, нікому б не спало на думку звинуватити молодого хлопця, який задля покращення своєї долі робився 

коханцем старої лікарки, але гарна дівчина, що з голоду віддається огидному стариганові у “хліборізці” була, ясна річ, 
“бляддю””, – пише він і додає: “Коли замислюєшся над причинами такого складного й важкого явища, доходиш висновку, 
що в кожній ширшій спільноті існує підсвідоме прагнення тягнути до ганебного стовпа “громадської думки” упійманих на 
гарячому невдах, аби таким дешевим коштом дещо вибілитись самому. Жінки чудово підходили для цього, бо нечасто 
мали можливість продавати щось інше, крім власного тіла”. В описі нелюдських умов перебування, коли жінки, знаючи, 
що згодом їхніх кількамісячних дітей заберуть й повезуть у невідомому напрямку, все ж вагітніли, аби бути наступні кілька 
місяців звільненими від непосильної праці, коли слабші гинули через неспроможність дати відсіч сильнішим, що по-
звірячому видирали пайки, коли воду отримували з талого снігу, що його можна було зібрати довкола табору, польський 
письменник з найбільшою емоційністю вказує на найсильніший спосіб катування людини – голод: “Голод, голод... (...) Де 
межа його впливу, поза якою приречена на падіння людська гідність знову віднаходить свою розхристану рівновагу? Її 
немає. (...) Якщо Бог існує, нехай безжально карає тих, котрі нищать людей голодом” [90, c. 191]. 
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таборів, а також за спробу об’єднати екзистенціалізм та марксизм. Ситуацію з 

трактуванням у Європі критичних щодо Радянського Союзу книжок вдало окреслив 

О. Бойченко в передмові до українського видання твору Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського. 

Європейські інтелектуали, вважаючи себе лівими, підтримували ідеологію, котру на 

практиці реалізовував СРСР. Проте ліва ідеологія несумісна з тоталітаризмом. 

Погодившись на друк “Іншого світу”, вони опосередковано визнали б, що ця книга 

правдива, а отже, що “комунізм і нацизм – не антагоністи, як хотілося вірити їм, а 

таки “тоталітарні близнюки”, як наполягав Ґ. Герлінґ-Ґрудзінський. На таку 

ідеологічну зраду “ліві інтелектуали” йти не хотіли. Легше було просто відвернутися 

від мільйонів доведених голодом і рабською працею до тваринного стану людей, 

легше було не бачити колишніх професорів, які тижнями здихають у власних 

випорожненнях по бараках-трупарнях, і колишніх оперних співачок, які віддаються 

уркам на очах цілого табору за миску баланди, легше було не читати книжки, в якій 

усю совєтську Росію названо “мертвим домом”, країною, де “можна втратити віру в 

людину і в сенс боротьби за те, щоб їй було краще на землі” [41]. Перше видання 

“Іншого світу” з’явилось у 1951 р. англійською мовою. Зусиллями польської 

еміграції у 1953 р. “Інший світ” вийшов польською мовою в Лондоні. Значно пізніше 

видано французький та італійський переклади. 

Шлях роману “Інший світ” до українського читача, як і колись до 

європейського, був довгим. Ще на початку 1966 р. Іван Кошелівець, як тодішній 

головний редактор “Сучасності”, звернувся в Мезон-Ляффіт за порадою, кого з 

польських письменників передусім варто було б перекласти українською мовою. 

Є. Ґедройць назвав три імені: Марек Ґласко, Вітольд Ґомбрович, Ґустав Ґерлінґ-

Ґрудзінський. Лише через майже тридцять років після згаданої розмови, як результат 

вагомих змін у геополітичному житті Східної Європи загалом і України зокрема, 

з’явилася перша україномовна публікація прози Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського – 

фрагменти “Іншого світу” у журналі іноземної літератури “Всесвіт”. Ще майже через 

двадцять років, у 2010 р., книга Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського вийшла окремим виданням 

[91] і була презентована в рамках 17 Форуму видавців у Львові. Завдяки 

Наталії Горбаневській у 1989 р. на еміграції вийшло досі єдине окреме видання 
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“Іншого світу” у російському перекладі [399]. За словами польського письменника, 

виразне небажання друку саме цього твору в Росії слід пов’язувати насамперед із 

складністю осмислення росіянами репресивної діяльності радянського режиму [447]. 

На особливості трактування “Іншого світу” російськими читачами Ґ. Герлінґ-

Ґрудзінський звертав увагу і під час розмови з польським поетом та літературним 

критиком Кшиштофом Шимоняком у 1994 р.
*
 

Прикметно, що попри закиди, які неодноразово висловлював автор “Іншого 

світу” Росії як спадкоємиці Радянського Союзу, з усім її інструментарієм фізичного 

та психологічного тиску на людину, чимало літературознавців застерігають від 

ототожнення Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського з русофобами, вказують, що “автор “Іншого 

світу” за десятиліття співпраці з “Культурою” поступово перетворився на “речника 

острівця іншої Росії в совєтському морі (це його самохарактеристика)” [41]. 

Світоглядну позицію Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського коротко можна окреслити формулою, 

яку запропонував один з російських дослідників творчості польського письменника 

Леонід Мальцев: “антисовєтськості – так, антиросійськості – ні”. Для письменника 

усе “совєтське – це зло і насилля, натомість російське – це передовсім культура, що 

несе самосвідомість страждання, духовну незалежність, а в міфологічному аспекті – 

жіночність” [269, c. 298–299]. Зацікавлення Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського російською 

культурою підтверджує чимала кількість опублікованих, зокрема в “Культурі” 

Є. Ґедройця, статей про творчість А. Ахматової, М. Булгакова, М. Горького, 

О. Мандельштама, Б. Пастернака, М. Цветаєвої та інших – про ту російську 

літературу, яку згодом назвуть “повернутою”. Він же став автором передмови до 

укладеної О. Солженіциним антології, а також післямови до польськомовного 

видання прози В. Шаламова. Сам польський письменник згадував: “Російська 

проблематика, якою я її бачив під час перебування у таборі, – це передусім 

проблематика країни, що створила таку систему. Однак не тільки. Я зацікавився 

всіма процесами, які відбуваються в цій країні, зацікавився її літературою. Я мусив 

пізнати цю країну саме через політичну ситуацію” [163]. Трактування Ґ. Герлінґом-

                                                 
*
 У сучасній Росії в 2000 р. окремим книгами вийшли лише пізніші твори Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, які не належать до 

табірної літератури: “Біла ніч любові” (того ж року надрукована в журналі “Иностранная литература” [398]) та “Гарячий 

подих пустелі”. 
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Ґрудзінським російської літератури, чи ширше – культури, неодноразово ставало 

предметом наукового вивчення польських літературознавців (Я. Орловський, 

П. Спитек), залишаючись поза увагою російських дослідників
*
.  

В українському літературознавстві наявне єдине ґрунтовне компаративне 

зіставлення “Іншого світу” Герлінґа-Ґрудзінського та “Записок з Мертвого дому” 

Ф. Достоєвського, здійснене Н. Колошук [187]. Паралелі між двома творами 

проводить також О. Бойченко у передмові до українського видання “Іншого світу”. 

Він же вказує на зв’язок “Іншого світу” й написаного через рік “Поневоленого 

розуму”, який трактує як полеміку поміж їхніми авторами. Проте, була це не 

“полеміка ідейних ворогів, адже Мілош так само не відчував симпатій до комунізму 

і хотів донести до західного читача думку про “серйозність ідеологічного наступу на 

Сході” [538, s. 184], а радше різне трактування комуністичної системи. В оперті на 

відмінній життєвий досвід, кожен з них визначав тоталітарний режим по-своєму: для 

Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, в’язня ГУЛАГ-у, комунізм був примітивним режимом, що 

в своєму існуванні опирався на терор проти особистості і використання масової 

рабської праці. У позірній “гегелівській довірі розумній історії автор “Іншого світу” 

вбачав маски страху, безправ’я, відсутність мудрості, іноді прагнення влади” [538, 

s. 184]. Для Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, кожен, хто співпрацював з комуністичним 

режимом, заслуговував на осуд, а колаборація з ним завжди була, нехай навіть часто 

вимушеною, співучастю в злочині. Для Ч. Мілоша, працівника дипломатичного 

корпусу Польщі у Вашинґтоні й Парижі, прийняття “нової влади” було перш за все 

пошуком “нової віри”. Самозакоханій гідності інтелектуалів він кидав рятівну 

соломинку, адже стверджував, що причиною переходу на комуністичну службу, 

“крім звичайного страху, крім бажання врятуватися від злиднів і фізичного 

знищення”, ставало ще “прагнення внутрішньої гармонії і щастя” [41]. Сумнівався у 

слушності цих мілошевих міркувань також З. Герберт. Зокрема, на його думку, 

рушієм соцреалізму в польській культурі був страх і також, а можливо, передовсім, 

“підла матеріальна вигода” [317, c. 399]. Різними щодо оцінки польських 
                                                 
*
 Творчість польського письменника стала об’єктом єдиного на сьогодні монографічного дослідження Л. Мальцева [227]. 

Ширше проблему сприйняття Росії та росіян польськими письменниками, колишніми в’язнями радянських таборів, в тому 

числі Б. Обертинською, Ю. Чапським, Ґ. Герлінґом-Ґрудзінським та ін., вивчала лише російська літературознавець Вікторія 

Тіхомірова [566]. 
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постсталіністів і проблеми ревізіонізму були також позиції А. Бобковського та 

Є. Ґедройця. Як і Ґ. Герлінґ-Ґрудзінський, А. Бобковський гостро виступав проти 

літератури, що займається самовиправданням. На його думку, “Поневолений розум” 

є лише вузько антисталінський і не може вважатись докладним аналізом марксизму. 

Ч. Мілош же доводив, що абсолютну підпорядкованість системі не слід пояснювати 

виключно категоріями примусу і насильства. Навпаки, справжній тоталітаризм 

здатний примушувати не лише до пасивної згоди, а також до активної захопленої 

підтримки. Подібно стверджував й Л. Колаковський, вважаючи, що якраз втрата 

радянською системою здатності ідейно мобілізовувати культурні сили і перехід до 

чистого насильства стали одними з найвагоміших чинників її розпаду. 

Український переклад “Іншого світу” отримав численні відгуки. Автор однієї з 

них з промовистою назвою “Інший світ”: Етика для людей і звірів” порівнює “Інший 

світ” і роман “Архіпелаг ГУЛАГ” О. Солженіцина та вказує на суттєві відмінності 

між піднятими у них проблемами. Якщо російський письменник акцентує на 

питаннях “Звідки взявся ГУЛАГ і чи був він закономірним для радянської системи”, 

то Ґ. Герлінґ-Ґрудзінський зосереджений на роздумах: “Що з цим робити?”. На 

відміну від “системоненависницького”, до несмаку пафосного “Архіпелагу” “Інший 

світ” відлунює радше смутком, а не ненавистю” [161]. У тому ж тексті-реакції 

наголошено на етичній проблематиці твору, котра у концтабірній дійсності “Іншого 

світу” звучить моторошно та безвихідно. Ці питання “дуже конкретні й поставлені 

руба, на них треба відповідати, не маючи теоретичної бази: чи ти вкрадеш, якщо 

будеш голодний? А якщо будеш дуже голодний – чи відбереш останній окраєць в 

такого ж нещасного? Чи донесеш за додаткову пайку про необачне слово товариша? 

А чи обмовиш невинного за дві? Чи допоможеш товаришеві, який загинається від 

непосильної роботи? Чи взагалі в таких умовах бувають товариші?” [161]
 *
.  

Однак, окремої уваги заслуговує один з українських текстів-реакцій на видання 

твору Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, оскільки його автор в інтерпретації “Іншого світу” 

                                                 
*
 Проблему “табірної моралі” у творчості Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського неодноразово аналізували у монографічних студіях 

польські дослідники (Влодзімєж Болецький, Войцех Карпінський, Іга Косаковська, Аркадіуш Моравець, Ева Беньковська). 

Осмисленню таких ціннісних категорій як чесність/підлість, моральність/аморальність, інстинкт/одухотвореність на 

прикладі текстів Б. Обертинської, Б. Скарги та Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського присвячена розвідка польської дослідниці Анни 

Насіловської [269]. 



 

 

81 

апелює не до російської чи польської письменницької традиції ХХ ст., а до творчості 

українського письменника-табірника Івана Багряного. Текст Ґ. Герлінґа-

Ґрудзінського, як стверджує О. Коцарев, “не менш яскраво, художньо і влучно, ніж 

“Сад Гетсиманський”, розповідає про життя радянських в’язнів часів сталінізму, 

тільки робить це з польської перспективи” [199]. Перші дві з най головніших тез 

книжки, на переконання автора відгуку, стосуються засудження Ґ. Герлінґом-

Ґрудзінським держав і режимів, які підпорядковують собі людину тортурами голоду, 

адже голод як один з найсильніших методів фізичного впливу позбавляє її будь-

якого вибору. Звідси неможливість формування однозначних висновків щодо моралі 

поведінки в’язнів системи ГУЛАГ. Третя теза, за словами О. Коцарева, “можливо, 

найдрастичніша – Герлінґ-Ґрудзінський вважає сталінські й гітлерівські табори 

близнюками, незалежно від методології цих систем чи кількості жертв” [199]. На 

важливому для сучасних українців усвідомленні подібності двох тоталітарних 

систем, в той час, “коли ведуться відчайдушні й безглузді спроби реанімувати й 

відбілити Імперію Інквізиції, якою був СРСР” [224], наголошував письменник, 

перекладач Андрій Любка. Доказом “потрібності літератури такого роду на 

пострадянських теренах, де дух ностальгії за сталінізмом ще не повністю вивітрився 

у душах громадян” [162] назвав українську популярність “Іншого світу” ще один 

письменник та перекладач Олександр Ірванець. Короткий відгук написали Андрій 

Бондар (“Газета по-українськи”. 18.09. 2011) [52] та Юлія Поліковська (“Дух і 

Літера”, №23, 2011) [298]. Високу оцінку “Іншому світу” дав Тарас Прохасько, 

називаючи твір найкращим осмисленням ГУЛАГу в людському екзистенційному 

сенсі. 

У післявоєнній літературі роздуми над ідентичністю часто були спровоковані 

перебуванням в радянських та нацистських концентраційних таборах, таборах для 

інтернованих. Особливо драматично відчутний в таких ситуаціях взаємозв’язок 

“свій-чужий” змушував до постановки проблем як національної і культурної 

окремішності, так і меж гуманності. В “Іншому світі” Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, 

подібно як і в творах української, російської табірних літератур, чітко видно, як “ані 

опозиціонери, які чинили спротив усьому, що було породжене радянським режимом, 
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ані зразкові громадяни, які віддано служили комуністичній ленінсько-марксистській 

доктрині, не уникнули “залізної мітли совєтської справедливості” [90, с. 97].  

Через подібний особистий досвід перебування в таборах і особливу 

зосередженість на осмисленні сутності людини, що опиняється поза межами 

існування законів моральності, творчість Ґ. Герлінґа- Ґрудзінського часто зістав-

ляють з прозою ще одного польського письменника-табірника Тадеуша Боровського. 

У польському літературознавстві одним з перших таке зіставлення здійснив Ришард 

Пшибильский [544], а згодом Ян Блонський. Життєві долі двох письменників, що 

“розгорталися майже у дзеркальному взаємовідображенні”, описує О. Бойченко: 

“Перший народився в СРСР, перебрався до Польщі і під час окупації потрапив у 

концтабір Аушвіц-Біркенау. Другий народився в Польщі, перебрався до СРСР і 

потрапив у комуністичний табір Єрцево Архангельської області. Обоє у двадця-

тирічному віці занурилися у пекло, перед яким блідне фантазія Данте, обоє дійшли 

до межі виснаження (...), обоє згодом виписали табірний досвід в автобіографічних 

творах” [46, c. 84]. Саме перебування в таборах Аушвіц-Біркенау, а згодом Даут-

мерген і Дахау, перетворили Т. Боровського з поета-початківця на одного з най-

яскравіших письменників світової літератури на табірну тематику, на блискучого 

представника, за словами А. Вернера, не лише польської, а й загалом європейської 

біхевіористичної прози [578, s. 56]. Складну й трагічну біографію письменника, що 

прожив всього лиш 28 років, докладно висвітлив у праці “Втеча з кам’яного світу” 

(“Ucieczka z kamiennego świata”) його приятель, а згодом біограф Тадеуш Древнов-

ський [459]. Особиста доля Т. Боровського, письменника, зашифрованого під іменем 

“бета” у “Поневоленому розумі” Ч. Мілоша, пов’язана з двома тоталітарними 

системами – його батьки провели кілька років на засланні в радянських таборах, а 

сам письменник – вижив у німецьких концтаборах. У цьому він, за вдалим 

формулюванням Ю. Андруховича, розділив долю типових центральноєвропейців, 

адже “перебування між росіянами і німцями – історичне призначення Центральної 

Європи. Центральноєвропейський страх історично коливається поміж двома 

тривогами: німці йдуть, росіяни йдуть. Центральноєвропейська смерть – це смерть 

в’язнична або табірна, до того ж колективна” [6, c. 100–101]. 
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Вперше українською мовою уривки табірної прози Т. Боровського
*
 з’явилися на 

сторінках періодичних видань: 2006 р. у журналі “Березіль” (№5) [64] та 2012 р. в 

журналі “Кур’єр Кривбасу” (№266–267) [63]. У радянський час переклади відомого в 

ПНР Боровського-поета було вміщено до антології під редакцією Григорія Кочура 

(1979 р.). Російський переклад частини табірних оповідань Т. Боровського 

“Прощання з Марією” вийшов окремою книгою ще наприкінці 1980-х рр.
**

 

У 2014 р. у тому ж чернівецькому видавництві, що й “Інший світ” Ґ. Герлінґа-

Ґрудзінського, видано один з найвідоміших текстів Т. Боровського “У нас, в 

Аушвіці” [65] – збірку оповідей, від якої сам письменник, ставши одним з активних 

адептів нового комуністичного ладу в повоєнній Польщі, “у нападі ідеологічного 

самобичування” [46, c. 265], згодом відрікся. Описуючи злочинність тоталітарної 

системи, одним з втілень якої став фашизм, автор акумулював у книзі всі 

найболючіші для колишнього в’язня питання. Саме в Аушвіці – людина збанкру-

тувала як духовна й моральна істота, збанкрутувала цивілізація загалом, позаяк вона 

насправді не протиставлялась табору. “Табори лише довели до крайності багато з 

тих засад, на яких ця цивілізація ґрунтувалась” [439, s. 5], – стверджував Т. Боров-

ський. Звідси – одночасне безапеляційне засудження польським письменником усіх 

без винятку, хто був в Аушвіці (в’язнів, катів, охоронців), і їх виправдання як 

втілення цивілізації, правду про яку уявнив Аушвіц – “табір не є помилкою 

європейської історії. Це її витвір, за яким спокійно спостерігали найрозвинутіші (а 

отже – найбільш лицемірні) суспільства світу” [439, s. 13], – доводив він
***

. 

На переконання Т. Боровського, спогади про особисто пережите в таборах слід 

викладати лише від першої особи, з униканням будь-якої мартирології, оскільки 

протиставлення “невинні жертви – звироднілі німецькі кати”, фальшує дійсність. 

Кожен, хто вийшов з Аушвіца живим, уже є винним, бо, щоб вижити, повинен був 

порушувати одна за одною усі заборони, які сформувала європейська релігійна 

                                                 
*
 Оповідання “U nas w Auschwitzu” вперше видано 1946 р., згодом ввійшло до книги “Pożegnanie z Marią” (1948 ). 

**
 Російською мовою поетичну спадщину Т. Боровського перекладали В. Брітанішський, А. Гелескул, Н. Горбаневська, 

С. Ларин [61]. Вони ж стали авторами перших інтерпретацій прозової творчості письменника [68]. 
***

 Значно пізніше подібні передчуття, що людство після тоталітаризму в середині ХХ ст. не повертається до рівноваги, 

об’єктивної норми, а світ концентраційних таборів, можливо, є лише провісником надзвичайно небезпечного процесу 

появи нової наддержави, яка матиме тотальну владу над особистістю, висловлював й Ч. Мілош у 1979 р. в своій збірці есеїв 

та поетичних перекладів “Сад наук” (“Ogród nauk”). 



 

 

84 

традиція та моральність. У своєму памфлеті “Аліса в Країні чудес”  (“Alicja w krainie 

czarów”, 1947) літератор гостро критикував Софію Коссак-Щуцьку – авторку однієї з 

перших книг про концтабір Аушвіц. Свою автобіографічну оповідь під назвою “З 

безодні” (“Z otchłani”) С. Коссак-Щуцька веде від третьої особи. Дистанція до роз-

повіді дає їй можливість оцінювати моральність чи аморальність табірної поведінки 

ув'язнених, охоронців, катів. Гостра реакція Т. Боровського на текст С. Коссак-

Щуцької спровокувала у польському суспільстві емоційні звинувачення письмен-

ника в нігілізмі та цинізмі. Зокрема, як писав згодом Томаш Любенський, у полеміці 

з С. Коссак-Щуцькою, Т. Боровський виступив в ролі “освенцімського експерта і 

монополіста, котрий вимагає виключності свого погляду. Вражає ненависть, з якою 

він трактує людей, які насмілились стверджувати, що пережили концтабір солі-

дарно” [437]. На захист Т. Боровського від нападів католицької преси став польський 

письменник Казімєж Брандис, котрий згодом 1966 р. вийде з партії на знак протесту 

проти репресій щодо Л. Колаковського [437]
 *

. Український перекладач “У нас, в 

Аушвіці” зберіг ведення оповіді від першої особи, пояснивши свою позицію у 

післямові: “Мартирологічній ідеалізації та містифікації він (Т. Боровський – 

уточнення О.Н.) протиставив свою правду про Аушвіц, і полягала ця правда в тому, 

що вижити в таборі міг лише той, хто погоджувався жити за законами табору, хто 

погоджувався долати табірний шлях “попід руку з чудовиськом” [48, c. 269].  

“У нас, в Аушвіці”, подібно як “Інший світ”, показував функціонування тоталі-

тарного режиму в крайньому прояві, коли “в тваринних умовах людина перестає 

бути людиною – незалежно від національності, статі, віку, освіти, виховання, адже 

довести до тваринного стану можна будь-кого – голодом і постійною загрозою 

смерті” [417]. Однак, своєрідне “виховання до поневолення” відбувається не лише 

через голод, терор, мінливість правових норм та постійну загрозу смерті, а 

починається з фаз, першою серед яких є згода на культурну деградацію. У творі 

Т. Боровський показує наслідки “мислення тілом”, нову екзистенцію, котрою керу-

ють лише закони біології, існування, так би мовити, в аксіологічній пустці. І, що 

                                                 
*
 Різне трактування табірної дійсності Т. Боровським та С. Коссак-Щуцькою стало предметом сучасного дослідження 

польського літературознавця Даріуша Кулеші [511].  
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важливо, законам тіла він протиставляє свідомість [465, s. 18–19]. Обидві книги 

польських письменників описують “концентраційний синдром” (А. Вернер), коли 

табір стає моделлю держави, що функціонує за тоталітарними законами, і в’язень, 

через здійснюваний на нього постійний психологічний/фізичний тиск, так само 

трактує й позатабірну дійсність [578]. Як зауважував Ч. Мілош, існує багато книг 

про концтабори, проте жодна з них не породжує такого внутрішнього жаху, як 

табірні спогади Т. Боровського. У них він не обурюється, не протестує, не засуджує 

чи виправдовує, а лише “беземоційно” описує. Подібно стверджує у післямові до 

українського видання О. Бойченко
*
: “моторошна сила прози Боровського полягає в 

тому, що він з якоюсь потойбічною – по той бік добра і зла – стилістичною бай-

дужістю показує нам будні табірного комплексу “Аушвіц-Біркенау”” [48, c. 271]. 

Український перекладач й автор післямови водночас ставить особливо важливе 

запитання: “Чи така “цинічна” й “нігілістична” література не підштовхує читача до 

думки, ніби концтабори не були аж такими страшними, як їх малюють?” [48, c. 271]. 

Ми багато знаємо про смерть у концтаборах, але, як виявилось, майже нічого не 

знаємо про життя в них, тому “безпристрасно (щоб не сказати, комічно) подані 

реалістичні деталі змушують відчути матеріальність концтабору: цей гротескний 

світ – не вигадка фантаста. Створений спільними зусиллями катів і їхніх жертв, він 

справді існує” [48, c. 271]. Натомість, у намаганні узгодити свої уявлення із загаль-

новідомими кліше, ми свідомо чи несвідомо уникаємо розуміння табірної дійсності 

як єдино можливої для в’язнів, а отже, осмислення їхньої безальтернативної спроби 

сконструювати реальність, яка бодай наближено нагадуватиме їхню дотабірну. За 

словами книжкового оглядача Катерини Котвіцької, ці тексти Т. Боровського 

“відкривають нам оголену правду про психологію людини за колючим дротом. 

Перед читачем постають картини не лише смерті у концтаборі, а й життя у ньому зі 

своєю складною системою інтриг, емоцій, кохання, ненависті, заздрості, за якою не 

всі могли жити. І тут-таки, наче два паралельні світи, – симфонічні концерти, 

футбольні матчі та інші розваги на тлі крематоріїв та газових камер” [197].  

                                                 
*
 Основну частину післямови надруковано кількома роками раніше як один з текстів збірки О. Бойченка “Мої серед чужих. 

Читацький путівник для дітей старшого шкільного та молодшого студентського віку. ” [46, с. 80–84]. 
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На думку польського літературознавця Станіслава Стабро, прозі Т. Боровського 

притаманний певний “демонічний біхевіоризм”. Натомість у книжці Ґ. Герлінґа-

Ґрудзінського немає місця для жодного релятивізму, весь світ насичений 

стражданням, яке присутнє навіть в описах природи, “від усвідомлення людської 

убогості й екзистенційного пониження не захищені ані кат, ані тим більше жертва” 

[559, s. 7]. В “Іншому світі” лише той в’язень стає внутрішньо вільним, котрий 

свідомо вибирає страждання, переконує есеїст, перекладач, історик польської та 

російської літератур Ришард Пшибильський. І ця екстремальна форма свободи стає 

єдино можливою в табірних умовах. Для Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського питання про сенс 

буття стало питанням про “сенс нещастя, сенс страждання і про причини зла,  

яким наповнений світ” [443, s. 86]. Власне в цьому польські літературознавці 

(Я. Блонський, А. Вернер, В. Карпінський, С. Стабро) вбачають чи не найбільші 

відмінності між “У нас, в Аушвіці” та “Іншим світом”. На нігілізмі Т. Боровського 

наголошував й Ч. Мілош, проте уточнював, що йдеться не про аморальність, а 

навпаки, цей нігілізм народжується з етичної пристрасті, це обманута любов до світу 

й до людей. Його людина – абсолютно оголена, з неї зірвано оболонку добрих 

почуттів, які є доти, доки зберігаються норми цивілізації. За словами ж 

Я. Блонського, багато читачів, які закидали письменнику абсолютний етичний 

нігілізм, не зрозуміли, що “саме наратора автор представив у двоякій ролі жертви і 

спільника злочину. В такий спосіб письменник подвійно засуджував концентраційну 

систему – за те, що зробила з людьми і за те, ким зробила людей” [439, s. 5] 

(виділення наше. – О. Н.). Натомість, завдяки перекладацькому досвіду, ще одне 

важливе спостереження щодо відмінностей у творчості, а ширше – світогляді 

Т. Боровського і Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, висловив О. Бойченко. Вони по-різному 

використовують табірну лексику: “Боровський її привласнює, мимохідь вплі- 

таючи німецькі слова у польське мовлення і відмінюючи їх на польський лад; 

Герлінґ-Ґрудзінський постійно підкреслює своє відчуження від російського 

ідеологічного і в’язничного жаргону, беручи його в лапки. А лапки польською 

мовою якраз і є “cudzysłów”, “чужослів’я”. Для автора “Іншого світу” важливо було 

не спотворити власну свідомість законами і звичаями задротованого світу, а для 
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Т. Боровського все, що відбувалося після Аушвіца, наче й не проникало в  

його випалену свідомість або сприймалося як щось не варте уваги, як життя не у 

нас” [46, c. 84–85]. 

Сучасні польські дослідники зосереджують увагу на вивченні усіх етапів 

складного й сповненого внутрішнього сум’яття шляху Т. Боровського до 

остаточного прийняття ідеології комунізму. У своїх спогадах дружина польського 

письменника Марія вказувала: попри розуміння сутності комунізму, того, що чинить 

з людьми НКВД, він був переконаний, що ідеологія та діяльність нацистів були 

значно злочиннішими. Для нього, як зрештою й для усіх, хто пройшов жахіття 

нацистської концтабірної системи, на ставлення до Росії й комунізму суттєво 

впливало те, що звільнила їх Червона Армія. На думку Т. Боровського, між 

гітлерівським та сталінським тоталітаризмом, існувала принципова відмінність. 

Сталінізм знищував людей, яких вважав своїми ворогами або потенційними 

опонентами. Натомість головною ознакою нацизму був расизм. Зло – це не 

іманентна риса комунізму, а лише його перехідний етап. Однак, попри 

загальновідому активну й позірно однозначну підтримку Т. Боровським комунізму, 

існують свідчення його сучасників, які наголошують на складних світоглядних 

дилемах письменника. Зокрема, у 1960-х рр. А. Ват зізнавався: “у найгірші роки 

терору до мене приходили дуже багато осіб для потаємних звірянь. Також 

комуністи, (...) і, зокрема, з партійної верхівки. Живі заслуговують на 

конфіденційність. З-посеред померлих, я думаю, що маю право, а навіть повинен, 

назвати Т.  Боровського, справді видатного прозаїка. (...) У період, коли він писав 

найбільш агресивні фейлетони до “Нової культури”, то час від часу приходив до 

мене на сповідь. Коли ж я застерігав, що йому загрожує клінічна шизофренія, то 

Боровський доводив, що в принципі після Освенціма він вже не може жити, його 

п’янить комунізм, котрий стає для нього ерзацом самогубства.” [437]. Згодом А. Ват 

ще раз повернувся до роздумів над цією проблемою під час розмови з Ч. Мілошем в 

“Моєму віці” (“Mój wiek”. Лондон, 1977) й пригадував, як Т. Боровський 

неодноразово розповідав про свою надмірну комуністичну старанність і фанатизм як 

засіб самознищення.  
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За словами польського перекладача, літературного критика, засновника жур-

налу “Нова Польща”
*
 Єжи Помяновського, автор “У нас, в Аушвіці” переконував: 

““Кожна людина є матеріалом як для тварини, так і для ангела”. Єдиним ліком від 

фашизму є його антидот, курс лікування комунізмом. Для лікування слід викорис-

товувати сильний контрастний засіб. Т. Боровський відкрутив газ тоді, коли зрозу-

мів, що замість “контрастного засобу” використав гомеопатичний метод – подібне 

лікував подібним” [437]. Саме тому, на думку Я. Блонського, захоплення Т. Боров-

ського комунізмом хоч тривало коротко, проте було абсолютно щирим у тому 

значенні, що утопія абсолютної зміни людського суспільства стала для нього єдиним 

і останнім шансом вирватись з прокляття Аушвіца і виправдати власну екзистенцію. 

Уже в юнацьких віршах Т. Боровського можна зауважити щонайменше два 

надзвичайно важливі для пізніших табірних оповідань лейтмотиви. “З одного боку, 

це апокаліпсис зовнішнього світу, перед яким людина є безсилою істотою. З іншого 

– кохання, любов як внутрішня вартість, “шанс уберегтися від ганьби”, і “єдина 

цінність, що може залишитися в світі кризи й катастрофи” [48, c. 266]. 

Найвиразнішим цей лейтмотив присутній у тій частині табірних оповідань, яка є 

майже дослівно збереженими у пам’яті письменника листами, написаними в 

Аушвіці до коханої Марії, що на той час перебувала у Біркенау (“Прощання з 

Марією”). Поряд з описом табірної реальності тут трапляються “ліричні 

вкраплення”, що надають тексту певної “двотональності”, яка повністю зникає, 

наприклад, в оповіданнях “Люди, що йшли”, “Ласкаво просимо до газу” чи “Смерть 

повстанця”. Саме вони, відразу після перших публікацій 1946 р., викликали чимало 

дискусій у тогочасній Польщі
**

.  

У передмові до українського перекладу книги польського письменника, жур-

наліста, військового діяча Казімєжа Мочарського “Бесіди з катом”
***

 (опубліковано 

                                                 
*
 Суспільно-політичний та літературний щомісячник. Виходить російською мовою з вересня 1999 р. Натхненником 

створення був Єжи Ґедройць. Видає Національна бібліотека у Варшаві на замовленення Міністерства культури 

Республіки Польща. 
**

 До українського видання “У нас, в Аушвіці” були включені також двадцять повоєнних розповідей польського 

письменника, об’єднаних назвою “Кам’яний світ” (“Kamienny świat”, 1948), що публікувались в Україні вперше. Більшість 

текстів – це полеміка Т. Боровського з відомими тогочасними письменниками та культурними діячами (Я. Добрачинським, 

Я. Івашкевичем, П. Гертцем, С. Жулкєвським, А. Рудницьким, В. Жукровським, А. Важиком та ін.).  
***

 У Польщі “Rozmowy z katem” вперше вийшли у 1972–74 рр. у щомісячнику “Одра” (“Odra”). 1977 р. книга 

з’явилась окремим виданням, однак суттєво скорочена та відредагована цензурою ПНР. Щойно 1992 р. її видано у 

повному обсязі. 
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2010 р. одночасно з “Іншим світом” Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського) А. Міхнік зазначав, 

що між нацистським і комуністичним режимами більше спільного, ніж відмінного. 

Європа долала довгий та складний шлях цього усвідомлення: “Комуністичний 

фальсифікат історії увійшов навіть у респектабельні підручники Гарварда й 

Оксфорда, Сорбонни та Гайдельберґа. Злочини Гітлера стали символом абсолютного 

зла, злочини Сталіна – прикрими помилками на шляху утвердження великої 

держави. Трагедії Аушвіца й Треблінки, Ґерніки й Бухенвальду стали класичними 

злочинами проти людства. Натомість трагедії Соловків і Голодомору, ҐУЛАҐу й 

Катині стали надовго забутими “міфами”, про достовірність яких на Заході волали 

лише одиниці. А, скажімо, про винищення майже 10 тисяч мешканців Вінниці в 

Україні майже взагалі ніхто не чув. Отож, біль одних жертв став мірилом 

абсолютного болю, біль інших жертв – “ідеологічно некоректними вигадками 

націоналістів-антирадянщиків” [228]. Як уточнює А. Безансон, “суть комунізму 

важче збагнути. Якщо нацизм проголошує ідеали виразно гідні осуду (принаймні в 

очах суспільної моралі), комунізм напозір відданий ідеалам справедливості, рівності, 

свободи” [24, c. 13].  

За словами того-таки А. Міхніка, “поляки неодноразово, ще у 1933–1939 рр., 

ставили собі питання про гітлеризм. Чи він поганий, оскільки німецький і 

антипольський? А чи тому поганий і антипольський, що тоталітарний? Інакше 

кажучи: чи сутність нацистського зла полягає в його німецькості, чи в його 

тоталітаризмі?” [261]. Український дискурс польської табірної прози покли-

каний відповісти на принципове запитання: чи сучасна Україна, в історичній 

ситуації котрої у ХХ ст. можемо простежити настільки багато спільних рис і 

провести багато паралелей з історією Польщі, має таке ж критичне й узагаль-

нене розуміння двох тоталітарних жахіть, що випали на її долю? Той факт, що 

тексти “Інший світ” Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського та “У нас, в Аушвіці” Т. Боровського 

щойно віднедавна привертають увагу українського суспільства як документи-

свідчення про недавнє колоніальне минуле, безперечно, переконливо вказує на 

поступовий процес переосмислення українцями трагічних подій попереднього 

століття.  
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Висновки до розділу 2 

На підставі здійсненого аналізу, констатуємо, що першими у відновленій 

українській державі були опубліковані раніше заборонені твори польських авторів, 

які стосувалися осмислення тотального впливу комуністичної ідеології на 

особистість. Проте, тогочасна українська рецепція звужувалась лише до публікації 

перекладів без ширших суспільних дискусій. Натомість пізніші видання перекладів 

свідчень діячів польського опозиційного руху спонукали українських інтелектуалів 

до роздумів над українським та польським дисидентськими рухами та їхньою роллю 

в державницьких та націєтворчих процесах у ХХ–ХХІ ст.; питанням колективної  

(у значенні – національної) відповідальності й необхідності визнання помилок та 

провин у взаємовідносинах двох народів як першого кроку у процесі польсько-

українського примирення. 

Українська рецепція перекладу “Малого апокаліпсису” Т. Конвіцького наявна 

лише в науковому дискурсі (окрім есею О. Забужко). У нечисленних компаративних 

розвідках роман Т. Конвіцького не є самостійним об’єктом аналізу, а слугує 

допоміжним матеріалом у висвітленні художніх та ідейних особливостей 

“Московіади” Ю. Андруховича. Спираючись на опрацьований матеріал, відзначаємо 

важливу роль роману в українській деконструкції постімперського дискурсу. 

Переклад і друк у “Всесвіті” 1991 р. “Поневоленого розуму” Ч. Мілоша на 

десятиліття визначив українську рецепцію усієї прозової творчості цього 

письменника з домінуванням в ній антитоталітарних акцентів. Такі ж акценти 

переважали в позитивному/критичному сприйнятті Ч. Мілоша в середовищі 

українських емігрантів. Український рецептивний дискурс прози Ч. Мілоша можемо 

поділити на два етапи. Довший час – до початку ХХІ ст. – переклади його творчості 

опубліковано лише в українських періодичних виданнях. “Всесвіт” не лише виконав 

місію першовідкривача українцям “Поневоленого розуму” польського письменника, 

а й став, за винятком еміграційної “Сучасності”, єдиним місцем друку українського 

перекладу твору. Не знаходимо прикладів впливу “Поневоленого розуму” на 

українську літературу на художньо-поетикальному рівні. Причинами можуть бути 

як власне жанр твору, так і його змістове наповнення, яке практично не піддається 
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художній обробці. Натомість часте посилання на цей твір у публічних виступах, 

дискусіях, при аналізі подібної тематики свідчить про його безумовний вплив на 

українську культуру на ідейному рівні. 

Поява на початку 1990-х рр. українською мовою фрагментів спогадів поляків із 

в’язниць, таборів та заслань в СРСР у журнальній публікації та в складі антології 

есеїстичних текстів, супроводжувалася в українському суспільстві цілковитою 

рецепційною мовчанкою, яка зберігалася протягом наступного десятиліття. Щойно в 

ХХІ столітті з’являються переклади “Іншого світу”  Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського та “У 

нас, в Аушвіці” Т. Боровського, друк яких вказує на перелом у пасивному 

сприйнятті українцями польської табірної літератури. Активна рецепція проявилася 

у численних текстах-реакціях, де їх автори розглядали насамперед етичну проб-

лематику творів, зіставляли “Інший світ” з прозою І. Багряного, Ф. Достоєвського, 

Ч. Мілоша, О. Солженіцина. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ПОЛЬСЬКІ ВІЗІЇ/РЕВІЗІЇ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОЇ  

КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ. ІНТЕЛЕКТУАЛ ЯК СУБ’ЄКТ  

ДЕ-КОНСТРУЮВАННЯ КУЛЬТУРНОГО КАНОНУ 

 

В українських текстах, присвячених розглядові змін культурної парадигми, 

осмисленню ролі інтелектуальних середовищ у національному та культурному 

відродженні після здобуття державної суверенності, часто наявні полярні точки зору. 

Деякі їх автори переконують у цілковито байдужій позиції українських інтелектуалів 

щодо нагальних питань національного розвитку, оскільки більшість старшого 

покоління пов’язана з досить недавнім радянським минулим, а молодше – блукає у 

постмодерному релятивізмі. Інші – захоплено вказують на творення в Україні якісно 

нових інтелектуальних груп, які здатні впливати на формування нової культурної та 

національної ідентичності. У цьому дискурсі, що став значно інтенсивнішим 

наприкінці 1990-х рр., відчутне постійне “прислухання” українців до досвіду сусідів-

поляків. Оскільки в обох країнах існувала подібна ситуація конфронтації 

національного канону, традиції з масовою культурою, новим постмодерним 

світобаченням, на сторінках української періодики з’явилось чимало перекладів 

текстів саме польських письменників, літературознавців, істориків, культурологів. 

Однак, зауважимо, що на відміну від польської, українська ситуація ускладнена тим, 

що “головним конкурентом і навіть, у певному сенсі, екзистенційним викликом 

українській культурі була й залишається культура російська. Саме вона – як 

культура колишньої метрополії – зберігає, як правило, й сьогодні панівні позиції в 

Україні і, що гірше, слугує й далі у багатьох випадках посередником між світовою 

культурою та її українськими реципієнтами” [325, c. 67]. Натомість, на важливу роль 

власне польської культури як альтернативи імперській – російській, для середовища 

українських інтелектуалів ще у 1970-х рр. вказував М. Рябчук: “Польські “тексти” – 

в найширшому значенні – були складовою частиною нашого богемного життя, 

нашого повсякденного “дискурсу”, наших не лише елітарних, а й маскультівських 
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зацікавлень. (...) ми жили цими “текстами”, небезпідставно вбачаючи в них зухвалий 

виклик довколишньому совдепству, альтернативу штучній замкнутості й 

зацикленості колонізованої провінції на єдиний метрополітальний авторитет і 

єдиний канал зв’язку зі світом – Москву” [331, c. 144]. Як і М. Рябчук, своє перше 

читацьке знайомство з забороненими польськими письменниками та періодичними 

виданнями саме у 1970-х пригадувала О. Забужко. Вона переконувала, що “польські 

сімдесяті відлунили в Україні рикошетом, років за десять-п’ятнадцять, отже, уже в 

наступному поколінні української інтелігенції, ба навіть, що – не в останню чергу – 

саме під отим польським впливом, зарівно інтелектуальним, як і естетичним, нова 

ґенерація потрафила психологічно розквитатися з невитравним “малоросійством” 

своїх попередників” [143]. Тому сьогодні, без сумніву, слід “бодай приблизно 

заміряти рівень почутости голосу польської опозиції в українському 

інтелектуальному середовищі”, “(...) у швидкому руйнуванні, наприкінці 1980-х, 

монополії тоталітарного, українського радянського (ґенетично – народницького) 

дискурсу та постанні якісно нової системи зв’язків українського слова з суспільним 

контекстом він (вплив – уточнення О. Н.) вочевидь дав про себе знати” [143]. 

При вивченні хронології появи перекладів різножанрових текстів польських 

авторів на сторінках періодичних видань та в окремих публікаціях, одразу помітна 

майже повна їх відсутність у першій половині 1990-х рр. Щойно з другої половини 

1990-х поступово з’являються різноаспектні розвідки польських літературознавців, 

мистецтвознавців, соціологів з розглядом зміни культурних домінант у Польщі після 

1989 р. Зокрема, однією з перших про необхідність переформатування польського 

культурного канону, а саме: винесення на перший план і зміцнення цінностей 

“цивільности”, “цивілізаційности” та “громадянськости”, 1998 р. у статті “Канон 

культури?” (“Ї”, ч.13) писала польська літературознавець Данута Сосновська
*
. Не 

заперечуючи тези про тогочасну кризу культури, дослідниця все ж акцентувала на 

важливішому – на здобутках, а не на втратах, оскільки наявні тенденції були, на її 

думку, “виявленням ціни, заплаченої культурою за тривале підпорядкування етосові 

                                                 
*
 Переклади інших статей дослідниці опубліковано у ч.10 часопису [367], а також вміщено до розділу книги 

“12 польських есеїв” [366]. 
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боротьби, виявленням всіх виниклих із цього сфер її неповноцінності” [364]. 

Водночас саме криза канону польської культури викликала потребу пошуку й 

відкриття багатства власної культури, всіх її досі незнаних скарбів, а оскільки 

польська культура і література тривалий час розвивалися “в тіні ідей та ідеологій, 

оздоровчий душ конкретики для них доконечний. А ця конкретика залишається 

польською” [364], – підсумувала літературознавець. 2000 р. її висновки підтвердив 

ще один польський літературознавець Богуслав Бакула. В одному з “польських” 

чисел газети “Критика” (ч.11), дослідник вказав на зміни, які характеризують 

польське культурне життя після 1989 р., а також доповнив тези Д. Сосновської 

важливою заувагою – скасування цензури й державної видавничої монополії, 

поступове ослаблення ідеологічних критеріїв при оцінюванні культурних явищ, 

розвиток руху субкультур, що творить опозицію високим зразкам культури, – усе це 

дало можливість полякам “виробити новий національний дискурс (через переоцінку 

традиції), а одночасно – розпочати діалог із західним світом” [16, c. 5]. На його 

думку, якраз суперечка “про сенс і напрямок виходу з простору культурного аутизму 

та переходу на пропонований шлях номадизму, про можливість і неможливість 

інтерференції цих двох сил, а також про роль окремих сакральних сфер, що не 

підлягають переоцінці, була засадничою (позаекономічною) проблемою польської 

культури 90-х рр.” [16, c. 4]. Додамо, що “польське” число “Критики” майже 

цілковито складалося з текстів, присвячених аналізу польської культури в новому 

історичному періоді. Крім Б. Бакули, дописувачами з польського боку стали Пьотр 

Пьотровський з розвідкою про концептуальне мистецтво країн соцтабору. На 

прикладі проблематики тіла, статі й пов’язаної з ними проблеми ідентифікації, 

історик мистецтва висвітлив дебати поміж митцями та політиками сучасної Польщі 

[316].  Кінознавець Доброхна Даберт описала зміни в польському кінематографі 

через докладний аналіз розвитку течії “кіно морального неспокою” [129]. 

Літературний критик Пшемислав Чаплінський зупинився на розгляді “прози  

малих вітчизн”, яка активно з’являється в сучасній польській літературі на початку 

1990-х рр. [405].  
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Двома роками пізніше (у 2002 р.) свій “польський” номер з міркуваннями 

польських інтелектуалів про зміни у польському культурному житті від початку 

1990-х рр. й до сьогодні українським читачам запропонувала “Сучасність” (№1). Це 

розвідки мистецтвознавця Ґжеґожа Дзямського, театрознавця Марти Карасінської, а 

також неодноразово публікованого у “Критиці” Пьотра Пьотровського. Зокрема, для 

окреслення суспільно-культурної трансформації, що відбулась у Польщі в 1990-х 

рр., Ґ. Дзямський, запропонував ввести у науковий обіг термін “постсоціалістична 

посучасність” як стану, що став результатом “реакції на реальний соціалізм, або 

здійснений (реалізований) проект сучасности” [131, с. 134]. На переконання 

дослідника, з модної теми інтелектуально-художніх диспутів, “імпортованих із 

західної преси й західних книжок” [131, c. 134], цей стан поступово перетворився на 

реальний інтелектуальний виклик для польського суспільства.  

Натомість польський літературний критик Пьотр Слівінський у перекладеній та 

виданій 2003 р. у “Критиці” статті “Свобода від шедеврів” (ч.5) доречно вказав на ще 

один важливий фактор, який суттєво вплинув на подальший шлях розвитку 

польської поезії. Хоча цей висновок, безумовно, може стосуватись усієї польської 

літератури: “Свобода відкрила не тільки можливості, але й апорії. Її 

найповерховішим проявом була нехіть до символічних інституцій. Слід – і цього 

достатньо – порвати з інституціями, які діють на засаді нормального примусу (Бог, 

Честь, Вітчизна, Польща – Христос і Визволитель Націй), щоб збулася обітниця 

свободи й етос перелому засвідчив себе. (...) Свобода, котру не потрактували як одну 

з великих метафізичних проблем (вона відразу ж перестала бути й політичною 

справою), виявилася вироком, а не вибором” [358, c. 23]. Повоєнну польську 

літературу дослідник поділив (через призму ставлення до свободи) на чотири етапи: 

(кенотичний – період соцреалізму, коли відбувалось жертвування літературою задля 

інтересів соціоутопії; самоцільний – лінгвістична поезія розквітала поряд з 

“резервацією літературности” (означення Януша Славінського); протестний – від 

Нової хвилі до кінця ПНР час “омасовлення ідеалу свободи” й безупинної 

“ідеалізації суспільства” (за Єжи Шацьким); споживацький – свобода вже наявна, 

проте розмивається її сутність. У цій типології  відсутня фаза, котру можна було б 
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назвати концепційною, рефлексивною, такого періоду, в якому би відбулась суттєва 

проблематизація свободи. На думку П. Слівінського, якраз цей факт був 

вирішальним “як для часто критичної оцінки доробку незалежної літератури 1986–

89 рр., так і для певної безплідности, яку приписують (зрештою слушно) польській 

літературі дев’яностих років” [358, c. 24]. Невдовзі, у “Критиці” (2004, ч. 9–10) 

з’явився переклад статті ще одного відомого польського літературознавця 

Станіслава Береся, яку трактуємо як продовження розгляду подібних проблем. У ній 

дослідник критично оцінював якість сучасної польської літератури, більшість творів 

якої називав “потоками липкої літературної рідини, головними складниками якої є 

смертельна нудьга, претензійність, нарцисизм, псевдоноваторство, удаванство й 

неспроможність відірватися від власного хвоста” [31, c. 36]: “Що більше я сивію над 

польською прозою, то чіткіше бачу, що маю справу з поколінням, яке нічого не 

пережило й не має що розповісти, крім травми власної надуразливости й 

недозрілости” [31, c. 36], – підсумовував він. Натомість С. Бересь наголошував на 

важливості заповнення “білих плям” – поверненні в польську літературу творів, які 

документують долю Польщі в часи Другої світової війни та ПНР, тобто мемуарів, 

щоденників, есеїв, історіографічних праць, адже такий процес є надзвичайно 

важливим й необхідним для повноцінного відновлення польської історичної пам’яті 

та національної ідентичності.  

На формуванні двох позицій у польській літературі після 1989 р., коли частина 

письменників відходила від соціальних та політичних питань, а частина – прагнула 

цю ж проблематику переоцінити, наголошував також Пшемислав Чаплінський. На 

шпальтах часопису “Київська Русь” (кн.7–8) літературний критик переконував, що 

поява в середині 1990-х рр. спершу поодиноких, а згодом все частіших формулювань 

на зразок “заідеологізований роман” чи “дуже заполітизований твір”, які мали 

присмак “нічого не вартий”, була вочевидь реакцією на політичну заангажованість 

польської літератури часу військового стану, протягом якого не з’явилось жодного 

вартісного твору. Виявилося, що “автор ніби вільний, може вибирати 

заангажованість, однак краще, щоб він цього не робив. Краще також, щоб автор не 

описував внутрішньо-суспільних конфліктів, оскільки література має займатися 
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сенсом та універсальними поняттями – отож, кожен нехай описує себе сам, а читач 

зробить із цього всього якийсь узагальнений висновок” [404, c. 254]. Однак, для 

польського культурного дискурсу середини 1990-х рр. характерний також процес 

політизації – масова поява “викривальних” текстів про співпрацю М. Домбровської з 

урядом ПНР, люстрацію сталінських віршів В. Шимборської, антипольське обличчя 

Ч. Мілоша, котрий розпочав свою кар’єру “морального авторитета” як поет, що 

симпатизував лівим силам і сталінський дипломат, а закінчив як захисник 

гомосексуалізму. Натомість творчість З. Герберта, Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського 

отримала позитивні оцінки, оскільки, за словами П. Чаплінського, польські 

дослідники виділяли ті твори, в яких було конструйовано польськість і 

дискредитовано ворогів, відтворено начебто задля захисту “класичні фобії, завдяки 

яким утверджувалася польська колективна ідентичність останніх двох століть” [404, 

c. 255]. Щойно у 2002 р. есей А. Вернера “Пера і палиці” (“Pióra i maczugi”) [577], де 

автор переконував, що мистецтво і політика з багатьох поглядів є абсолютно 

протилежними, став поштовхом до поступового їх розмежування та розпочав 

тривалу дискусію щодо цього питання. У ній взяли участь С. Хвін, П. Слівінський, 

Д. Новацький, Є. Яжембський та інші польські інтелектуали. 

Про схожість польської та української ситуацій в культурі писав Григорій 

Грабович. В українській – також відчутні синдром традиціоналізму, оборонна 

позиція та консерватизм як наслідки колоніального становища нації, позаяк 

колоніалізм – це “не лише соціальні структури, інститути і кадри, це також, може, 

навіть передусім, певний спосіб мислення” [104, c. 62]. Через історичні чинники, вже 

до ХІХ ст. українське суспільство виробило цілу низку стратегій захисту від 

колоніальної політики, що в культурі проявилося у трактуванні літератури як 

артикуляції соціального протесту, злитті ролі письменника та громадського діяча, 

політичного лідера. Найгіршим же, на думку Г. Грабовича, було те, що “всяке 

відхилення від реалістичних канонів і народницьких принципів розглядалося як 

неукраїнська, навіть антиукраїнська акція” [104, c. 61]. Здобуття незалежності 

спричинило появу тенденції компенсації колишнього стану приниження шляхом 

некритичного наголошування на національних коренях та національному минулому. 
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Концепція заангажованої літератури і візія письменника як пророка, як переконувала 

О. Гнатюк, відродилась в українській культурі наприкінці 1990-х рр. Як аргумент 

своєї тези, дослідниця наводила виступ Миколи Жулинського, в якому 

літературознавець зіставляв поему І. Франка “Мойсей” з твором Є. Пашковського й 

актуалізував у такий спосіб закорінений в українській культурі образ письменника-

пророка. В українській радянській літературі той письменник-пророк перетворився 

на “інженера людських душ” [98, c. 437].  

На загальну комерціалізацію літературного процесу, залежність популярності 

сучасних письменників передовсім від засобів масової інформації, а не від якості 

написаних творів, вказував польський літератор, перекладач Лєшек Шаруґа у статті, 

вміщеній 2005 р. у спеціальному українському номері журналу “Нова Польща” [413, 

c. 37]. Однак, дослідник зайняв принципово іншу, аніж С. Бересь (“книжок багато, 

шедеврів мало”), позицію в оцінюванні сучасного літературного процесу в Польщі. 

Трактування польськості й поляків не може бути статичним, оскільки залежить від 

інтепретації простору, в якому ця польськість і буття поляком реалізовані. Тому для 

Л. Шаруґи, подібно як і для Д. Сосновської, сучасна література – це передовсім 

література, яка значення польськості окреслює “не лише у віднесенні до власної 

“провінції”, до нової державності, до глобального світу, а й до – багатокультурної 

історії. (...) Що важливо: адже у творах, котрі з’являються після 1989 р., можна 

відчитати прагнення по-новому визначити, перевизначити польськість. У цьому 

письменстві відчувається почуття кризи давніх самовизначень, причому, здається, ця 

криза має позитивний характер: вона є пошуком нового вигляду польськості” [413, 

c. 39–40]. На відході від романтичної та появі нової парадигми, деякі обриси якої вже 

починають вимальовуватись, наголошувала літературознавець Марія Яніон у 2002 р. 

на сторінках “Сучасності”: “Свобода особистості і трагічно-іронічна напруженість, 

що з неї виникає, будуть у її центрі. Філософія існування, яка проглядається також у 

польському романтизмі, але яку інакше інтерпретуємо, буде невід’ємною складовою 

цього нового мислення, що повинне намагатися врівноважити інспірації високої і 

масової культури, загальнонаціональної культури і окремих альтернативних 

культур, “своєї” культури і “чужих” культур [429, c. 90]. 
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Суголосно з тезами С. Береся, Л. Шаруги, М. Яніон свій висновок сформулював 

польський публіцист, літературний критик, головний редактор часопису “Лампа” 

Павел Дунін-Вонсович у “польському” числі (2005 р.) “Центральноєвропейського 

часопису “Потяг 76”. Для нього точкою відліку нового вигляду польськості повинен 

стати 2004 р., який варто би визнати за межу ХХ ст. та історії польської літератури 

як явища всезагального й самодостатнього, відірваного від економічних реалій: 

“Смерть Чеслава Мілоша та її медійні наслідки, присудження NIKE Войцєхові 

Кучоку, відмова Ольги Токарчук видавати нову книжку власним накладом – це все 

цегли, з яких складається придорожній стовп, що позначає в нашій культурі початок 

нового століття” [137, c. 223]. У новому періоді, як переконував польський критик, 

Польща матиме дві літератури: “одну – велику, доступну в книгарнях і 

обговорювану в газетах, та другу – малу, майже недоступну і обговорювану 

винятково в малотиражних часописах” [137, c. 229].  

Особливо цікавим коментарем й доповненням до теми переоцінки суспільної 

ролі літератури є розвідка Д. Сосновської під назвою “Кінець пафосу. Кінець 

вартостей (На матеріалі новітньої української літератури)”, опублікована в 

українському перекладі раніше за усі вище згадані тексти – у середині 1990-х рр. в 

“Сучасності”. Тому, саме її слід вважати одним із перших перекладених та 

надрукованих в українській періодиці текстів польських авторів з подібною 

тематикою. Приводом до написання статті стала дискусія, яка розгорілася у середині 

1990-х на сторінках польської преси між двома найавторитетнішими письменниками 

З. Гербертом та Ч. Мілошем щодо завдань інтелектуала, зокрема, в умовах 

сьогодення. Як переконував З. Герберт, “митці повинні окреслити виразні лінії 

фронту, тобто проводити чітку межу між добром і злом. Місце, де пройде межа між 

ними, залежить від волі людини, а письменник зобов’язаний шанувати цю межу, цей 

поділ, і відповідним чином презентувати його у своїй творчості” [365, c. 145]. 

Д. Сосновська спробувала віднайти серед наймолодшої ґенерації українських 

письменників тих, котрі б відповідали цій програмі З. Герберта. Останнім поетом, 

який, як і З. Герберт, “погоджувався на самозагибель, позаяк вона є єдиним 

способом збереження вартостей, перебування в невідривному зв’язку з цими 
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вартостями: суб’єктом його віршів часто є добровільний вигнанець, що до смерти 

блукає світом” [365, c. 145], дослідниця вважала В. Стуса. Натомість для молодшого 

покоління характерні “гумор, пародія, бурлеск, програмний антиестетизм, 

дегероїзація, які дуже часто диктують молодим митцям бачення дійсности. Змінився 

також їхній світ: в ньому більше загублености, приватности, лірики дрібних речей, 

неоднозначности людських постав, в яких шляхетні пориви поєднані з комізмом, 

навіть із дріб’язковістю. Це вже не незламні герої, заангажовані у боротьбу добра зі 

злом, здатні до однозначних декларацій” [365, c. 147]
 *
.  

Отже, виникає принципове запитання: чи зацікавлення таким світом, за 

формулюванням З Герберта, не є “інтелектуальним убивством” для письменників? 

Чи розуміння відносності категорій вибору, відсутності чітких критеріїв визначення 

моральності/аморальності виборів слід трактувати як зраду покликання 

інтелектуала? Такий шлях, як підсумовано у статті Д. Сосновської, може, 

безперечно, допровадити до моральної індиферентності, але може бути тільки 

етапом на шляху до інших вартостей. Інших – бо змінився світ, став складнішим і 

менш однозначним, ніж тоді, у час випробувань. Той час вимагав мислення в 

простих бінарних опозиціях: “ні як ні, так як так. Інакше легко було б витворити 

систему вигідних самовиправдань. Але продовжувати мислити так за інших умов – 

означає піддатися загрозі дегенерації колишніх цнот. Тоді моральна ортодоксія 

набуде прокурорського тону, який не припускає думки про свою безпомилковість. 

Горда героїчна самотність легко веде до пихи, а та – до нетерпимости, що породжує 

в результаті дріб’язковий осуд чужої совісти” [365, c. 147–148]. За концепцією 

американського культуролога Дуґласа Келлнера, “гербертівський” тип інтелектуала 

можна назвати критично-опозиційним, адже такі інтелектуали прагнуть 

дотримуватися заклику Ж. П. Сартра щодо обов’язку викривати несправедливість у 

будь-якому її прояві. Натомість іншу групу, особливо поширену сьогодні, 

становлять “функціональні” інтелектуали, які працюють на відтворення та 

легітимізацію цінностей наявного суспільства [208, c. 28].  

                                                 
*
 Трактування саме В. Стуса як “утілення кодексу честі дисидентів, особистість, яку в’язниці, концентраційні табори та 

заслання перетворили з людини принципової на людину безкомпромісну, надто ж коли йшлося про “вічну Україну””, 

характерне для ще однієї польської дослідниці – Б. Бердиховської. [309, c. 424]. 
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Вказана розвідка Д. Сосновської засвідчила наявність ще однієї характерної 

риси польської культури, яка суттєво вплинула на її подальший розвиток – криза 

авторитету інтелектуала, а зокрема – письменника, як результат розчарування 

життєвою позицією багатьох з них. За словами Б. Бакули, “після краху авторитетів, 

надто щільно пов’язаних з політикою, постало питання, принципове для 

суспільства, в якому література традиційно була центром духовного життя: кому 

потрібний сьогодні письменник у ролі морального авторитета? Кого він може вести 

сьогодні, коли сам є заручником вузьких політичних груп або чиїмсь лобістом?” 

[16, c. 6]. Отож, для поляків, подібно як і для українців, ще однією особливо 

важливою наприкінці 1990-х рр., була проблема осмислення ролі інтелектуалів в 

умовах нової дійсності. Задля глибшого розуміння цього питання варто звернутись 

до статті того ж Б. Бакули під назвою “Польська інтелігенція: сучасність і 

спадщина попереднього періоду”, яку перекладено й видано 2002р. у “Сучасності” 

(ч.1). В ній розглянуто кардинальні зміни у середовищі польських інтелігентів 

після 1989 р. Характеризуючи інтелігентів як групу, що була “найбільше схильна 

до ідеологічних екстремізмів: націоналізму та комунізму, й до того ж здатна на 

найвищі жертви в ім’я незалежности чи позитивістськи зрозумілого служіння 

народові” [17, 47], літературознавець окреслював їхню роль для польської нації як 

конструктивну та деконструктивну водночас. Саме цей суспільний прошарок брав 

активну участь в утворенні та деградації “польського універсуму” [17, c. 46], а 

“кетман” Мілоша в більшій чи меншій мірі був актуальним для усієї свідомої 

інтелігенції, яка “виконувала своє завдання, використовуючи розмаїті засоби і 

півзасоби: ігри з владою, маски, валленродівські позиції, (…)” [17, c. 47]. 

Дослідниця функціонування польської літератури у Скандинавії, Mалгожата Анна 

Пакален наводить цікаву думку шведської письменниці й літературного критика 

Бриджит Тротзіг: “Польський інтелектуал, добровільно або всупереч своїй волі 

приречений на те, щоб прожити життя так, ніби за наперед визначеним сценарієм 

проблемного мистецтва. Прожити в намаганні щось зробити з пригноблюючою 

його традицією, що містить більшість злетів і падінь людства, з цією багатою і 

витонченою високою культурою, втягненою в постійну боротьбу з Варварством і 
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Насиллям, в різних більш чи менш безжальних їх втіленнях” [536, s. 38–39]. У 

коментарях до цього твердження M. А. Пакален додала, що для польського 

письменства характерне значно частіше, аніж, скажімо, для шведського, звернення 

до патріотичних стереотипів, які формують виплекану поляками в літературі 

національну гордість. Для скандинавців натомість це порожні або ж малозрозумілі 

поняття. На прикладі вказаних характеристик польської та шведської літератур 

чітко видно як заангажованість національними питаннями може звужувати 

рецептивний потенціал твору і робити його герметичним для інших культур. Такий 

твір може належати до національного канону, проте залишатись маловідомим в 

інонаціональних середовищах.  

Особливі взаємовідносини між владою і людьми пера, літературою і мовою 

пропаганди, механізми, які урухомлюють відкритий конфлікт з владою, а також різні 

позиції польських інтелектуалів в ПНР від періоду сталінізму до початків 

опозиційного руху, докладно проаналізувала Анна Насіловська у польськомовній 

літературознавчій розвідці, надрукованій у збірнику наукових праць “Київські 

полоністичні студії” за 2007 р. [533]. У ній авторка вдало висвітлила основну 

відмінність поміж інтелектуалами Радянського Союзу, країн-сателітів та пред-

ставниками інтелектуального середовища в Західній Європі. Перші, здебільшого 

були символічною репрезентацією суспільного опору, незалежної думки і свободи 

стосовно влади. Натомість других, не слід трактувати як опозиційну щодо влади 

групу, а радше як різновид третьої сили, котра має різні погляди і презентує себе 

передусім як авторитет. Висновок дослідниці слугує влучним доповненням до вже 

обговорюваної у дисертаційній роботі проблеми співіснування інтелектуалів і тота-

літарної системи, а також різного трактування “Поневоленого розуму” Ч. Мілоша. 

Водночас ставлення до інтелектуалів часу ПНР не було однозначним і в незалежній 

Польщі. Частина суспільства вважала більшість з них колабораціоністами, які 

підірвали традиційну систему моральних цінностей. За словами польського 

письменника Пьотра Вежбіцького, вони викреслили зі свого словника слово “зрада” 

й підлі вчинки супроводжували настільки хитромудрими обґрунтуваннями, що 

суспільний загал залишився без морального компасу й моральних 
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санкцій” [17, c. 49]. Для позиції А. Міхніка у цій дискусії, навпаки, характерне 

акцентування на тих відомих особистостях, що зробили слушний моральний вибір. 

Вказуючи на важливу роль вимушеного компромісу всіма суспільними прошарками 

ПНР, він наголошував на цінностях, щодо яких компроміс був неможливим. Це була 

“пропозиція залишити в спокої минуле, спроба звернутись до майбутнього (...) 

Компроміс, який для Вежбицького означав втрату обличчя польською інтелігенцією, 

за Міхніком, мав створити таку площину торгу, з якого обидві сторони могли б 

вийти з піднятою головою” [17, c. 55]. За вдалим спостереженням українського 

історика Володимира Полохала, “в усіх країнах колишнього “соціалістичного 

табору” інтелектуали не були однорідною монолітною масою за рівнем своєї 

соціальної активності, впливом на інтелектуальне та політичне життя суспільства, за 

своїми світоглядними установками, стереотипами і зразками поведінки, за 

характером стосунків з комуністичною владою, за своїми ціннісними, 

соціокультурними й ідейно-політичними орієнтаціями” [305, c. 113]. Дослідник 

виділив п’ять основних груп інтелектуалів, переконуючи, що саме їхні позиції, 

політична активність або пасивність стали “вирішальною суб’єктивною переду-

мовою й, можливо, чи не найголовнішим суб’єктивним чинником падіння комуніс-

тичних режимів (...) і водночас з’яви на межі 1980–90-х рр. такого безпрецедентного 

суспільно-політичного феномену, як посткомунізм” [305, c. 116]. Цікаво, що такий 

же висновок зробив Л. Колаковський в есеї під назвою “Інтелектуали” (перекладено 

і видано 2005 р. у “Потязі 76”): “особливими руйнівниками з-поміж них були не ті, 

хто цілком відмовлявся від послуху і критикував доктрину ззовні, а ті, хто хотіли 

виправляти її зсередини” [179, c. 195]. Філософ дав чітке визначення людей, які 

мають право називатись “інтелектуалами”. Це люди, що “не просто як посередники 

переказують слова, але використовують їх, щоб накидати іншим людям якесь 

особливе світосприйняття і в такий спосіб творити новий світ” [179, c. 190]
 *
. Однак, 

пам’ятаючи про відносність будь-яких суджень, Л. Колаковський уточнював, що 

найважливіше, за що інтелектуали повинні бути відповідальними, є “добре – тобто 
                                                 
*
 Для Едварда Саїда роль інтелектуала полягала передусім в тому, щоби “запропонувати альтернативні наративи і 

погляди на історію, відмінні від підтриманих бійцями з-під знамен офіційної пам’яті та національної ідентичності, котрі 

воліють фальшувати союзи, маніпулювати здемонізованими чи викривленими репрезентаціями небажаних і/або 

усунених спільнот та відтворювати героїчні гімни, аби під їх спів змести все перед собою” [337, c. 20]. 
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порядне і наскільки можливо правильне – вживання слів. При цьому йдеться не так 

про правду, як про дух правди, адже ніхто не може обіцяти, що він не буде 

помилятися, однак навіть у помилках можна дотримуватися духу правди, тобто не 

зрікатися сторожкої недовіри до власних слів і самоідентифікацій, вміти визнавати 

свої помилки і зберігати здатність до самовиправлень” [179, c. 196]. Одним з проявів 

у пострадянських країнах власне так інтерпретованої відповідальності інтелектуалів 

стала відповідь на запитання, якими були їхні, а ширше – інтелігенції як суспільного 

прошарку, стосунки з панівним режимом. Зокрема, частково цьому питанню 

присвячений есей Л. Колаковського “Відповідальність та історія” [175], котрим він 

дебютував на сторінках “Сучасності” ще у 1962 р. Додамо, що саме робота над 

перекладом есею “Інтелектуали” спонукала О. Бойченка до власних роздумів над 

проблемою окреслення цього поняття у категоріях “інтелектуали-і-влада” та 

“інтелектуали-як-влада”. Свої міркування він висловив під час відкритої лекції “Між 

молотом і ковадлом” у Києві. В 2011р. цей виступ з’явився друком у “Критиці” 

(ч. 11–12) [45]. Український літературознавець розмірковує над роллю українських 

інтелектуалів у суспільних змінах радянського періоду та сьогодення, окремо 

акцентує на спокусах і загрозах, що їх створював для інтелектуалів тоталітарний 

радянський режим. Наприклад, як у випадку з М. Хвильовим, який як ідейний 

комуніст та полум’яний революціонер становив для пануючої системи більшу 

загрозу, аніж визнаний ворог-націоналіст Д. Донцов, позаяк “для тоталітарного 

режиму, який увійшов у повноту сили, відверті вороги менш небезпечні, ніж відверті 

друзі, які хочуть цей режим покращити, тоді як режим прагне не покращень, а 

беззастережного послуху. У часи становлення режим ще може стерпіти і 

Хвильового, і Тичину. У часи “розквіту” режимові навіть стає замало, щоб його 

просто хвалили – він вимагає, щоб його хвалили так, як він накаже себе хвалити. Хто 

зуміє – перетворюється на пізнього Тичину, хто не зуміє – залишається навічно 

молодим Хвильовим” [45]. 

В умовах відсутності власної держави роль дороговказів для польського народу 

виконували інтелектуали. Вони ставили питання “якими ми є?” і пропонували свої 

відповіді, сперечались про національні вади, що занапастили Польщу, поступово 
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консервуючись у часи ПНР у своїй ролі “повноважного представника приречених на 

мовчання” [40, c. 6]. А тим часом “під оболонкою комунізму, в тиші, здійснювалась 

непомічена й неописана переміна народу. (...) Сьогодні це напрочуд динамічне 

суспільство, спритне, розвинене організаційно, з комерційними талантами” [40, 

c. 6–7], – влучно зауважувала на шпальтах “Критики” (2000, ч.4) журналістка, 

письменниця, активний опозиційний діяч часів ПНР Тереза Богуцька. Що 

відбувається у середовищі інтелектуалів у такому суспільстві? Вони змушені почати 

працювати в новій для себе ролі, оскільки вже не представляють більшості, не 

говорять від її імені [40, c. 8]. Суголосно з Т. Богуцькою про характерне для 

сучасності послаблення суспільної “потреби” в інтелектуалах писав Г. Дзямський. 

Ринкова економіка захопила нові сфери, висока культура – “останній бастіон 

інтелектуалів – підпала під владу ринку, а результатом процесу є відчуження 

інтелектуалів від того, що завжди видавалося їхньою недоторканою власністю, – від 

культури” [131, c. 135]. 

Усі висвітлені нами проблеми, що ставали об’єктом прицільної уваги польських 

дослідників, переживала й українська культура. Тому саме актуальність була 

основним поштовхом до появи на шпальтах знакової української періодики 

літературознавчих, мистецтвознавчих, культурологічних розвідок про сусідню 

культуру після переломного 1989 р. й до сучасного етапу. 

Власне як виклик традиційному для української культури патріотизму, 

акцентуванні на усьому національному, що певний час вдало використовувала й 

радянська пропаганда, українські реципієнти трактують творчість двох польських 

письменників – В. Ґомбровича та А. Бобковського. Об’єднують їх не лише подібні 

факти біографії чи порушувані у творчості проблеми, а й неоднозначне ставлення 

на батьківщині. Обоє значну частину життя прожили на еміграції, плідно співпра-

цювали з паризькою “Культурою” і у своїх творах поставили під сумнів традиційні 

для поляків, “освячені” ними, образи, метанаративи, символічні моделі поведінки і 

окремого індивідуума, і усієї нації. За словами А. Ф’юта, “обох об’єднує неприязнь 

до усіляких ідеологій, теорій, утопій, а також повага до тверезого розуму і 

життєвого реалізму, (...) відраза до будь-якого містицизму, польської мартирології 
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та колективного божевілля. Довіра до власних спостережень і потреба формування 

власних суджень щодо будь-чого. Нарешті – культ молодості. В одному вони 

особливо одностайні: в обожнюванні нічим не обмеженої, вільної особистості” 

[465, s. 30–31]. 

Якою була їхня роль як письменників в національному житті поляків? За 

визначенням В. Ґомбровича, “(...) прорватися до трагічного й свідомого поляка. Не 

для того, щоб нафарширувати його іншими ілюзіями, щоб щось йому полегшити. Я 

хочу виразити силу цього польського прагнення, яке домагається повноти 

існування” [125, c. 83]. В. Ґомбрович та А. Бобковський в українській рецепції є 

тими, кому Польща завдячує переоцінкою власної історії, національної культури, 

творених століттями міфів та стереотипів, й водночас тими, чия творчість після 

видання в перекладах може стати стимулом до подібних дискусій в Україні, бо 

“кожна культура потребує зрештою того, хто деформує усталені патріярхальні міти і 

стереотипи, які живучіші від мікробів” [232, c. 70]. 

 

3.1. Динаміка та специфіка української рецепції прози Вітольда Ґомбро-

вича: “Щоденник” та “Фердидурке” в українських стратегіях переформа-

тування індивідуальної/національної ідентичності 

Як переконував Г. Грабович, “переосмислення на сторінках “Культури” україн-

ської сторони й польсько-українських стосунків стає масштабним і взагалі мож-

ливим тільки тому, що на тих же сторінках водночас відбувається фундаментальне 

переоцінювання польської сторони, польськості як такої” [103, c.3], насамперед 

завдяки “Транс-Атлантику” та “Щоденнику” Вітольда Ґомбровича. Українською 

мовою творчість польського письменника не лише перекладали, а й активно 

інтерпретували з 1960-х рр. Йдеться про українських емігрантів, що активно співпра-

цювали з паризькою “Культурою”. Зокрема, в одному з листів до Б. Осадчука Є. Ґед-

ройць писав про важливість популяризації творів В. Ґомбровича у швейцарському 

виданні, де працював Б. Осадчук. Саме в цей час (1953–57 рр.) у Парижі виходить 

друком “Фердидурке” (“Ferdydurke”), готувались польськомовні видання “Щоден-

ника” (“Dziennik”), “Порнографії” (“Pornografia”) та “Шлюбу” (“Ślub”), а тому кожна 
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рецензія для В. Ґомбровича була вельми важливою
*
. Редактор дав творам високу 

оцінку й підсумовував прохання словами: “Я дуже хотів би винести Ґомбровича на 

світовий рівень” [140, c. 239]. Як видно з подальшого листування, Б. Осадчук не 

лише читав твори В. Ґомбровича, а й охоче пристав на пропозицію Є. Ґедройця 

підтримати польського письменника у європейських колах та, зокрема, в середовищі 

українських емігрантів.  

В українських перекладах представлено чималу частину творчого доробку 

польського письменника. Шлях кожного твору до українського читача був різним з 

огляду на місце, час виходу перекладу та подальше осмислення у текстах-реакціях. 

Появі окремого видання наприкінці 1990-х рр. “Щоденника”, передували 

неодноразові публікації його фрагментів у різних періодичних виданнях, в тому 

числі й еміграційних, вже з кінця 1980-х рр. Ці уривки є результатом праці різних 

перекладачів.  

Натомість роман В. Ґомбровича “Порнографія” – твір з провокативною та 

оманливою назвою, яка наштовхує непідготовленого читача на думку про наявні там 

описи з вульгарно-натуралістичної сфери, у повному обсязі був опублікований у 

“Всесвітi”(№10) ще 1992 р. [120], в один рік з виходом російського перекладу. Роман 

не лише цілковито залишився поза увагою тогочасних українських літературних 

критиків, але й щойно через 25 років після журнальної публікації був перевиданий 

окремою книгою [121]. Зважаючи на повну відсутність протягом майже двох десят-

ків років після опублікування відгуків, літературознавчих розвідок чи бодай згадок 

про цей текст, можна припустити, що поява в українському культурному просторі 

1990-х рр. власне цього твору В. Ґомбровича була дещо передчасною. За кілька 

десятків років радянської цензури український реципієнт звик до зовсім інших текс-

тів, а тому, складний Ґомбровичівський світ суперечностей, боротьби за звільнення 

від умовностей залишився абсолютно невідчитаним. І нарешті, саме “Порнографія” є 

чи не найскладнішим твором цього польського письменника. Вихід роману у 1960-

х рр. отримав неоднозначні оцінки не лише польських літературознавців, зокрема 

                                                 
*
 В 1960-х рр. виходять англійський, французький, іспанський та німецький переклади “Фердидурке”, 

“Порнографії” та “Космосу”. 
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гостру критику одного з найвідоміших – Артура Сандауера, але був холодно 

сприйнятий також європейцями, які називали твір “безглуздим”, “навіженим” або ж 

навіть “брудним” [435,s. 115]. Інші літературні критики висловлювали думку, що 

“Порнографія” – це найневдаліший твір В. Ґомбровича [440, s. 232]. 

Віднедавна роман поступово стає об’єктом вивчення в українських 

літературознавчих студіях. Зокрема, полоніст-літературознавець Сергій Яковенко 

при зіставленні романів Генрі Джеймса, Джозефа Конрада й Вітольда Ґомбровича 

як знакових текстів модерності, звернувся до “Космосу” й “Порнографії”. За 

словами українського дослідника, В. Ґомбрович є одним з небагатьох письменників 

ХХ ст., які усвідомлювали, що “живуть в постніцшеанські часи, часи смерті 

старого й звичного світу з його богами, мораллю і законом, де людина поставлена 

один на один з хаосом” [427, c. 315]. Отож, наявний у “Космосі” “мотив 

руйнування “форм” літератури і дійсності, а потім творення нових “форм”, що є 

справою суб’єкта деміургійної діяльності, набуває достоту “космогонічного” 

значення” [427, c. 319]
 *
.  

Таку ж думку про “Ґомбровичівську кризу” висловила польська дослідниця 

Йоанна Зах. Водночас літературознавець зауважила її особливість: “Уся творчість 

Ґомбровича виростає із розуміння кризи, але – що його вирізняє вже від моменту 

дебюту – це розуміння він намагається перетворити в радісні знання. Найсміливіші, 

щоб не сказати, найбільш дикі його твердження, мають цілком раціональні основи. 

(...) Його проза, драматургія, літературна критика піддані однаковій стратегії, метою 

котрої є вироблення творчої свободи щодо творів культури й самого себе” [584, 

s. 194]. У своєму останньому інтерв’ю (липень, 1956), В. Ґомбрович назвав двох 

філософів, які найсильніше вплинули на формування його світогляду – Фрідріх 

Ніцше та Артур Шопенгауер. Звідси, легко відчитати задум автора “Порнографії” – 

передати атмосферу війни, яка спровокувала об’єднання двох космічних сил – Ероса 

і Танатоса. Роман став також спробою відтворити польський еротизм, знайти таку  

 
                                                 
*
 У розвідці під назвою “Інтенціональність об’єктів у “Космосі” В. Ґомбровича”, С. Яковенко простежує складні 

значеннєві зв’язки у романі, піддаючи сумніву “традиційний погляд на інтенціональність суб’єкта (автора, героя чи 

читача) як сенсотворчого ядра тексту”  [424, c.320]. Вкажемо, що українського перекладу роману “Космос” немає досі. 

Російський переклад з’явився у 2001 р. 
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його форму, яка, за словами письменника, “якнайбільше відповідає нашій долі і 

нашій історії останнього часу, що складається з насилля, рабства, приниження, 

змагань цуценят, занурення в темні безодні свідомості й тіла” [436, s. 295]. Однак, 

Ґомбровичівське трактування еротизму, поєднання у романі “проблеми статі з 

насильством, тиранією, пануванням, а відтак, в певному сенсі з політикою” [492, 

s. 112], безумовно, слід розглядати в тогочасному європейському інтелектуальному 

контексті: Жорж Батай, який вперше запропонував використання психоаналітичних 

методів для розгляду політичних проблем, Жан Жене з його крайнім 

індивідуалізмом, якому служить всеохопний еротизм, Герберт Маркузе, який 

практично тоді ж опублікував свою книгу “Ерос і цивілізація”, що стала провісником 

“сексуальної революції” в Європі 1960-х рр. [267, c. 63–64], – усі вони належали до 

покоління В. Ґомбровича.  

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в Україні з’явилися переклади 

“Щоденника” і “Фердидурке” окремими виданнями, а також есей “Проти поетів”
*
. У 

антискамандрицькому тексті, як стверджують польські літературознавці [580, s. 25], 

В. Ґомбрович розпочав дискусію з традиційним польським, шляхетським дискурсом 

і піддав сумніву значення традиційного канону поезії. Як зауважував Єжи 

Яжембський, після друку в “Культурі” саме твір “Проти поетів” разом з “Транс-

Атлантиком” та “Шлюбом”, викликали запеклі дискусії у середовищі польських 

емігрантів. Під час аналізу основних тез Ґомбровичівського тексту, один з 

перекладачів В. Ґомбровича українською А. Бондар, у літературознавчій розвідці 

переконував: “Ґомбрович обирає ідеологію “анти”, іноді заперечує свій мистецький 

досвід, заперечує естетичні mainstreams. Письменникові властивий “романтичний 

нігілізм” післямодернізму, неприйняття культурних мод і status quo, що й 

уможливлює єдино чесну та принципову позицію самітника у літературі ХХ ст.” [53, 

c. 92]
**

. Взаємовідносини “автор-читач” у трактуванні В. Ґомбровича потрапили у 

                                                 
*
 В середині 1990-х рр. переклад есею опубліковано у періодичному виданні “Форум” ( ч.1) [123]. 1999р. разом з есеєм 

“Сенкевич” у складі “Щоденника”, а в 2001 р. – в одному з розділів книги “12 польських есеїв” [122]. 
**

 Додатковим поясненням до висновків А. Бондаря є звернення В. Ґомбровича до Ч. Мілоша у “Щоденнику”: “Я не 

обстоюю ані вічного мистецтва, ані чистого мистецтва, я лише кажу Мілошеві: треба дивитися, щоб під нашим пером 

життя не перетворилося на політику, або – на філософію, або на – естетику. Я не хочу робити літературу ані 

заангажованою, ані чистою – я хочу свободи, хочу творчості “природної” – такої, яка б стала невимушеним втіленням 

людського” [125, c. 81]. 
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поле зору М. Зубрицької. Літературознавець наполягала на розумінні польським 

письменником-експериментатором ціни й ваги експерименту та новаторства для 

еволюції літератури як явища. В. Ґомбрович, як і Герман Гессе, обстоював 

онтологічний статус тексту, книги, гри як основи художньої комунікації, 

проповідував “живий зв’язок літератури з читачем, і для нього найвище призначення 

літератури, її місія – культивувати світ цінностей життєвого світу людини, 

розкривати людині можливі горизонти світу і збагачувати внутрішній світ 

людини” [156, c. 259]. 

Послідовність появи українських перекладів творів В. Ґомбровича крити-

кувала одна з перекладачів Лариса Андрієвська у надрукованій в “Сучасності” 

статті під назвою “Спроба пограти в Ґомбровича” (2008, №1/2). Кожен читач, 

спраглий цілісного розуміння творчості цього автора, мусить, на її переконання, 

спершу прочитати книгу “Бакакай”, і лише після неї – “Фердидурке”, “Шлюб” чи 

“Щоденник”. Як аргумент, перекладач називала цілісність і тяглість творчості 

цього автора, наявність у ній “інтертекстуальних моментів, естетики й поетики” 

[3, c. 129], починаючи з видозміненого й доповненого перевидання дебютної книги 

“Нотатки періоду дозрівання” (“Notatki z okresu dojrzewania”, 1933) під назвою 

“Бакакай” (“Bakakaj”, 1957). Саме Л. Андрієвська переклала два фрагменти із 

зазначеної книги, що вийшли друком 2008 р. у тому ж номері “Сучасності”, що й її 

супровідна стаття (№1/2) [118; 119]. Перший текст “Нотатки Стефана Чарнецького” 

є “нещадним експериментом над примітивністю й хворобливим характером 

національних стереотипів у світі, за незбагненними для героя законами поділеному 

на “жаб” і “ластівок” ще задовго до його народження” [3, c. 131]. Натомість друге 

оповідання “Щур” мало б стати цікавим українському читачеві деякими україн-

ськими алюзіями. Виникнення алюзій можна пов’язувати з батьківщиною В. Ґомб-

ровича, малопольською Сандомирщиною, ареалом, густо населеним етнічними 

українцями. Однак, пам’ятаючи про гру як основний концептуальний елемент 

Ґомбровичівського писання, Л.Андрієвська риторично запитує читача – як слід 

сприймати ці алюзії: “як трохи іронічне замилування романтичними традиціями чи 

як чергове пересмішництво?” [3, c. 131]. 
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При вивченні рецепції прози В. Ґомбровича в іншомовних середовищах, варто 

окремо наголосити на складнощах, що виникають під час перекладу. Використання 

письменником у текстах мовних конструкцій, в яких спершу перекладачам, а 

згодом читачам, постійно слід шукати приховані смисли, суттєво ускладнює 

рецепцію: “Що ж означає перекласти “Фердидурке” українською? Це зовсім не 

означає – перекласти з польської. Це означає стати воїном і відбути криваву війну з 

мовою, яка є більше Ґомбровичевою, ніж польською” [420], – вказував на підставі 

власного перекладацького досвіду С. Яковенко. Особливої уваги від перекладача 

вимагають трансформовані автором лексичні значення слів, змішування стилів, 

інтертекстуальні пародії та алюзії. Отож, на думку С. Яковенка, “важливо не тільки 

витримати на собі катування, муки і тортури мови”, необхідно, щоб вони 

“перейшли й на українського читача у своєму джерельному, первісному, непри-

тупленому значенні, аби читач теж відчув на собі це солодке ґвалтування духу, 

перейнявся цим мазохізмом і навчився отримувати з того насолоду” [420]. Подібну 

думку висловила Л. Андрієвська. За її влучним окресленням, проза письменника 

“архіскладна для інтерпретації та перекладу”, але водночас “захопливо-легка для 

читання” [3, c. 129], у перекладі є завжди лише більш або менш вдалою версією. Як 

зауважували польські літературознавці, прозу цього автора неможливо також 

переказати, оскільки “кожне переказування є до певної міри насильством, здійс-

нюваним над його творами” [501, s.23]. А тому, щоби стати ідеальним читачем і 

критиком В. Ґомбровича, потрібно бути втаємниченим у його світ, адже ці твори 

через свою інтертекстуальність, постійну гру з читачем вимагають від читача-

реципієнта відкритості на інтерпретації, на розуміння множинності смислів тексту, 

які виникають як результат відповідного інтелектуального, естетичного, духовного 

досвіду.  

У процесі творення власних мовних конструкцій найбільшу увагу В. Ґомбрович 

зосереджував на тому, щоб текст у жодному своєму реченні не залишив читача 

байдужим, бо “якщо хтось хоче остаточно знищити твір, його дискваліфікувати, то 

каже – це нудне. Не каже, що воно фальшиве, неморальне, поверхове чи не 

зрозуміле, позбавлене мистецької логіки, а нудне. Цьому вироку немає оскарження” 
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[512, s. 69]
 *

. На складність письменницького мислення і глибоку філософічність 

текстів В. Ґомбровича вказував також Ч. Мілош. У статті “Ким є Ґомбрович?” (“Kim 

jest Gombrowicz?”, 1970) він нотував: “Хто зна, чи не краще залишитись на боці тих, 

хто ніколи не приховував, що не розуміє Ґомбровича, аніж бути на боці тих, котрі 

переконують, що усе в його творчості їм зрозуміло” [521, s. 186]
**

. 

Що ж стосується пояснень складності засвоєння текстів В. Ґомбровича 

читачами, то натрапляємо на різні думки. Наприклад, американська літера-

турознавець Бет Хольмгрен вказувала на маргінальний статус В. Ґомбровича в 

американській культурі, позаяк американський читач скаржиться, що “Фердидурке” 

і “Порнографія” мають незрозумілу назву, є важкими для перцепції та рецепції. 

Сьогодні майже вся творчість письменника існує у перекладі англійською мовою, 

однак для більшості американців він залишається не видатним (у значенні світовим), 

а насамперед екзотичним польським літератором. Дослідниця навела влучне 

твердження Томіслава Лонгіновича. Американський культуролог, що був родом з 

Балкан, у своєму порівнянні творів М. Булгакова, Д. Кіша, М. Кундери та 

В. Ґомбровича, саме останнього вважав за найбільш виразного письменника 

пограниччя, особливим типом слов’янського майстра слова, у чиїх творах “владу 

інституції проаналізовано з точки зору експлуатованої особистості, зневаженої і 

переслідуваної внаслідок діяльності засобів ідеологічного контролю” [485, s.336]. 

Схожі міркування висловив польський літературознавець Кшиштоф Сталя. 

Простором, в котрому думка В. Ґомбровича розквітає найбільше, є “простір світу, 

позначеного досвідом поневолення. В такому світі гострота Ґомбровичівського 

дискурсу допомагає віднайти втрачену, відібрану свободу, допомагає захистити своє 

“я” від пожираючої пащі авторитаризму, авторитету, фантазмату” [561, s. 161]. 

Натомість Тадеуш Кемпінський, близький товариш та згодом біограф письменника, 

                                                 
*
 Подібну тезу, щоправда про поетичні тексти, висловив ще один польський письменник Адам Загаєвський: 

“найнебезпечнішими для поетів не є ані різкі нападки пуританських пропагандистів, ані напади з-під пера братів-

романістів; їм мало чим зашкодить нехіть янсеністів і гнів тих філософів, для яких вірші є витвором надто легкої музи. 

Найбільш небезпечною є байдужість, безмежна байдужість пасажирів приміських поїздів і фанатичних прихильників 

телебачення. Найгірше буває тоді, коли ніхто не пише памфлетів проти поезії” [148, c. 28].  
**

 Додамо, що обидва письменники, попри складні особисті стосунки, охоче обговорювали творчість одне одного [504, 

s. 279–307]. Зокрема, 1970 р. в “Культурі” (№7–8) Ч. Мілош опублікував статтю “Ким є Ґомбрович?” (“Kim jest 

Gombrowicz?”) . Згодом, у 1977 р. він повернувся до осмислення феномену творчості автора “Фердидурке” в останніх 

розділах “Землі Ульро” (“Ziemia Ulro”) [584, s.197]. Інтерпретаціям Мілошевих поезії та прози присвячено чимало 

сторінок “Щоденника” і кореспонденції В. Ґомбровича. 
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зауважив ще одну перешкоду в інтерпретації текстів власне В. Ґомбровича, котра 

виходить поза межі суто мовних. Це жорстке дотримання правил культури 

(особливо власної національної культури) і основ ars poetica. Саме тому, на його 

переконання, обурення і нерозуміння супроводжували В. Ґомбровича вже від 

письменницького дебюту. Константи Александр Єленський, один з пізніших 

перекладачів та активних коментаторів творів письменника, описує цікавий момент: 

“тітка, товаришка Рени Ґомбрович
*
, коли давала мені книгу “Фердидурке”, 

супроводжувала це словами: “Написав її Вітольд, брат Рени. Боюсь, він здурів!” 

[474, s.18]. Згодом, вона критично висловилася про ще один текст В. Ґомбровича: 

“Нормальна людина прочитає щонайбільше до сорокової сторінки” [474, s. 24–25] 

(йдеться про “Транс-Атлантик”. – уточнення О. Н.)
**

. 

За вдалим спостереженням Я. Блонського, “польський читач найбільш охоче 

читає “Фердидурке” і саме цей твір вважає найкращим у творчому доробку 

В. Ґомбровича. Натомість закордонні читачі найвдалішим часто називають роман 

“Порнографія” [440, s. 12]. У Росії першим перекладом творів письменника була 

“Фердидурке” у журналі “Иностранная литература” (1991 р.), згодом видано 

переклад “Порнографії”, “Транс-Атлантика” та уривків “Щоденника”
***

. Отож, 

можемо припустити, що при виборі першого твору для перекладу, російські 

перекладачі керувались насамперед польським літературним каноном. 

Першою ж публікацією творчості В. Ґомбровича українською мовою стало 

видання в еміграційній “Сучасності” (№10) фрагментів “Щоденника” у 1986 р. На 

переконання перекладача Богдана Струмінського, саме цей твір мав би показати 

українському читачеві “іншу перспективу, ніж та, до якої його призвичаїло 

українське письменство, більш зосереджене на соціальних питаннях” [117]. З огляду 

                                                 
*
 Ґомбрович Ирена (Рена; 1899–1961) – сестра Вітольда Ґомбровича.  

**
 Як стверджує дослідник рецепції польської літератури в Угорщині Лашло Нáги, власне В. Ґомбрович для угорських 

читачів є одним з “найскладніших” авторів з точки зору рецепції. “Його універсальність, а водночас польськість, на яку 

він проте дивиться з дистанцією та іронією, іноді роблять його герметичним (...)” [532, s.118]. Натомість, у японській 

культурі певний час  існувала мода на читання творів В. Ґомбровича. У період 1960–1980-х рр. у Японії перекладено й 

видано майже усю спадщину письменника, її активно інтерпретували у літературознавчих дослідженнях. Водночас, за 

словами японських літературознавців, щойно після геополітичних змін наприкінці ХХ ст. “японський” В. Ґомбрович був 

звільнений з “політичного прокляття” і старих контекстів [554, s.167–168].  
***

 Особливості рецепції творчості В. Ґомбровича у сучасній Росії аналізує польська дослідниця Анна Беднарчик [433]. 

Проте, як констатує відомий полоніст Віктор Хорев, ““російського Ґомбровича”, ані як катастрофічного поштовху до 

самоосмислення, ані як фокусу гострої полеміки в нашій культурі немає й досі” [400, c.113].  
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на саме таке трактування актуальності прози польського автора для українців, 

ймовірно перекладач та редакція часопису не звернулись до першого тому 

“Щоденників”, де вміщено чимало провокативних, дискусійних міркувань довкола 

польської версії патріотизму, польської релігійності, міжвоєнної літератури, 

марксистської філософії, екзистенціалізму. Натомість до друку обрано фрагменти з 

майстерно переданими В. Ґомбровичем рефлексіями над своїм перебуванням на 

еміграції – описи довколишнього світу, оточуючих людей, щоденних подій. За 

словами Є. Яжембського, попри найважливішу для перших читачів бунтівливість 

першого тому “Щоденника”, сьогодні “наперед висувається радше другий том, у 

якому на позір переважає опис подій, що відбуваються довкола автора (...). Ззовні 

банальні сцени насправді найгустіше насичені філософським змістом; у них на 

повний голос промовляє найхарактерніше в Ґомбровича: вміння помічати в 

поточних подіях їхній метафізичний підтекст”[419, c. 13]. Отож, на універсальності, 

на глибокому філософському змісті “Щоденника”, завдяки осмисленню польським 

письменником екзистенційних питань, які не мають національних обмежень, 

намагались наголосити й ті, хто першими вводив В. Ґомбровича в український 

культурний простір.  

Натомість цілковито іншу мотивацію друку фрагментів “Щоденника” вже у 

першому числі за 1989 р. озвучили редактори часопису “Ї” [127]. За їх словами, у 

переломні історичні моменти вкрай необхідне “виважене і фундаментальне 

осмислення та переосмислення нашої не тільки політичної, не тільки культурної, а й 

духовної ситуації” [80]. Поряд з філософськими трактатами М. Гайдеґґера та 

К. Ясперса українським читачам запропоновано переклад уривків з трактуванням 

В. Ґомбровичем понять особистість-народ (індивідуальне-колективне). Критика 

польських національних комплексів мала викликати зацікавлення і стати стимулом 

до дискусії про творення нової моделі національної ідентичності в умовах 

домінування пострадянських суспільних стереотипів та міфів. На такій же ролі 

творчого доробку В. Ґомбровича не лише для поляків, а й для українців, 

наголошував Г. Грабович: “Ґомбрович відіграв дуже важливу роль в усвідомленні 

поляками, як нацією, своїх “бзиків”. Бо кожна нація має комплекс меншовартості. 
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Для поляків було дуже важливо мати когось, хто міг би їм показати таке дзеркало і 

розібрати по цеглинці їхні власні манії і “бзики”. Тим, хто це зробив, був Ґомбрович. 

(...) Я думаю, тому він також може бути цікавим і для нас, українців. Гадаю, те, що 

вже сталося в польській літературі, тепер починає діятися і в українській” [359]. 

Подібну тезу згодом висловив також О. Бойченко. Культурне відставання іноді 

можна чітко вирахувати, наприклад: “На скільки років українська самосвідомість 

відстає від польської? На п’ятдесят. На саме ті п’ятдесят років, що минули відтоді, 

як польський еміграційний часопис “Культура” почав публікувати “Щоденник” 

Вітольда Ґомбровича” [47]
 *
. 

Характерно, що першою публікацією прози В. Ґомбровича у незалежній 

Україні стало продовження друку фрагментів “Щоденника”. 1992 р. у “Всесвіті” 

(№10) з’явився переклад кількох уривків з міркуваннями польського письменника 

щодо суті ідеологій та релігій, застереженнями інтелектуалів і письменників від 

діалогу або ж суперечки з ідеологічними доктринами, оскільки це загрожує свободі 

й суверенності думки, які є неодмінною ознакою митця [125]. Надто сильне 

ангажування у політику створює ризики стати письменником “одного історичного 

моменту”. Підтвердженням правильності зайнятої позиції були для В. Ґомбровича 

заглиблені в критику ідеологічних доктрин “Поневолений розум” і “Здобуття влади” 

(“Zdobycie władzy”) Ч. Мілоша. “Він, Мілош, як і всі вони (літератори певної школи, 

виховані на “суспільній” проблематиці), зазнає внутрішньої боротьби, мук, сумнівів, 

абсолютно невідомих письменникам минулого” [125, c. 80], – писав В. Ґомбрович в 

обраних для друку фрагментах
**

.  

У польському літературознавстві трактування автором “Щоденника” 

зазначених проблем стало об’єктом запеклих дискусій. Так, Збігнев Дашевський 

критично оцінив “1984” Дж. Орвелла, “Поневолений розум” Ч. Мілоша і “Транс-

                                                 
*
 Сам же польський письменник у надрукованих в “Ї” уривках так формулював свою мету: “Визнаючи, що в певній мірі 

у великих досягненнях народу, в творах його митців знаходять вияв його специфічні чесноти, які властиві даній громаді, 

і ті зусилля, енергія, краса, яку творить маса є її вираженням, я вдарив по самих основах національного самолюбування. 

Якщо народ – продовжував я – дійсно є зрілим, то він доволі помірковано повинен відноситися до власних досягнень, а з 

другої сторони дійсно життєздатний народ повинен навчитись нехтувати, обов’язково повинен бути вищим від усього, 

що не є його теперішньою турботою і його теперішньою розбудовою самого себе” [127]. 
**

 У своїх пізніших розмовах в 1990-х рр., Ч. Мілош також інтерпретував “Здобуття влади” (написано 1952р., спершу 

1953 р. видано у французькому перекладі, а 1955 р. мовою оригіналу) як продовження “Поневоленого розуму”, як надалі 

актуальну особисту потребу осмислення середовища інтелектуалів, ставлення до польської історії, культури та власної 

біографії.  
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Атлантик-Шлюб” В. Ґомбровича, які, на його думку, відіграли в європейському інте-

лектуальному середовищі роль не викриття облудної природи тоталітаризму, 

утопічності соціалістичної пропаганди, а радше оспівували її принади. Однак, серед 

названих творів, на переконання дослідника, саме книга “Трансатлантик-Шлюб” 

була найнебезпечнішим феноменом, оскільки висміювання письменником Бога та 

батьківщини найкраще торувало дорогу комуністичній системі [456, s.22–23]. Роман, 

де В. Ґомбрович гостро порушив питання національної ідентичності поляків, піддав 

сумнівам ідеї традиції, патріотизму, чим викликав шквал критичних зауваг 

співвітчизників, у перекладі українською мовою вийшов 2015 р. окремою книгою.  

Натомість ґомбровичезнавець Юзеф Олейнічак, котрий окремо вивчав 

трактування письменником ідей марксизму як релігійного феномена зосередженого 

довкола обітниці “ідеального устрою майбутнього” [535, s. 25], спостеріг схожість 

поглядів В. Ґомбровича, А. Вата і Л. Колаковського. Зокрема, це проведення 

паралелей поміж комунізмом та католицизмом, які об’єднує обмеження права 

особистості на свободу прийняття рішень. Додамо, що А. Валіцький також вказував: 

порівняння комуністів з “новими християнами” має сенс “не лише на тоталітарно-

ідеократичній стадії розвитку комуністичного руху, коли він, намагаючись змінити 

свідомість всього світу, надихається ідеєю “нової людини” та “нового світу” [72, 

c. 167]. Сам же В. Ґомбрович писав: “Я тепер залишився сам на сам з цією 

проблемою, бо наша інтелектуальна думка, паралізована від 1939 р., в царині цих 

засадничих питань не просунулася відтоді ані на крок. Ми не можемо ні про що 

подібне думати, бо голови у нас не вільні. Наше мислення настільки прикуте до 

нашого становища, настільки зайняте комунізмом, що ми здатні думати лише проти 

нього або на користь нього, й перш ніж беремося за перо, ми вже прикуті до його 

воза, переможені ним, хоча й тішимося позірною свободою” [125, c. 80]. За цю 

“інтелектуальну обмеженість” він чи не найгостріше критикував середовище 

польських емігрантів, котрі, опинившись на еміграції, виконували програму з 

чотирьох пунктів: стогнати, згадувати, закликати до помсти й клястись у власній 

невинності. Така позиція, на думку В. Ґомбровича, позбавила їхню полеміку з 

комунізмом масштабності й творчого характеру. 



 

 

117 

Однак, чи варто під час читання “Щоденника” і висмикування з контексту 

поодиноких формулювань, робити однозначний висновок щодо критики його 

автором саме віри (не плутати з критикою В. Ґомбровичем католицизму), яка 

формується в людині через складний внутрішній процес, зазнає в ній постійних 

трансформацій під впливом життєвого досвіду та мінливої реальності. Дещо 

однобоким є висновок української дослідниці Мирослави Павлик, авторки однієї зі 

статей, присвячених творчості письменника. У розвідці знаходимо твердження, що 

“Ґомбрович не вірив у Бога, не сприймав його. На його місце у своїй душі він 

поставив себе, іншу людину. Абсолютний Бог для Ґомбровича також помер, як і для 

Ніцше. Письменник говорить: “Мені, у моєму житті Бог ніколи не був потрібний – з 

раннього дитинства ані на п’ять хвилин я не переставав бути самодостатнім” [285, 

c. 343]. Ці слова В. Ґомбровича дозволили дослідниці ствердити, що відкидання Бога 

призвело до втрати письменником рівноваги в душі й до формування внутрішнього 

стану “вічного вигнанця”: “він не мав того внутрішнього стержня, який би його 

консолідував. У будь-якій країні він існував наче окрема планета, в якої зовсім інша 

траєкторія польоту” [285, c. 343]. Натомість вдалим підсумком розмаїтості думок 

літературознавців щодо антидогматики В. Ґомбровича є розвідка А. Бондаря, 

надрукована у “Критиці” 2000 р. (ч.11). Увага автора сфокусована на пошуку 

першопричини формування світогляду письменника. Нею є, передовсім, недовіра до 

системності, ієрархічності світу. Саме тому, на переконання А. Бондаря, “ані 

червоний комунізм, ані коричневий нацизм, ані біло-червона пілсудчина, ані 

заокеанська емігрантщина не є для нього прийнятними формами існування людини. 

Все однаковою мірою пригнічує та нівелює її” [56, c. 15]. 

В одному номері з уривками “Щоденника” у “Всесвіті” (№10) надруковано 

статтю їх перекладача. Розвідка Олександра Гриценка стала першим українським 

текстом-реакцією на творчість В. Ґомбровича. Її назва “Конструктор пекельних 

машин” – алюзія до рецепції творчості польського класика Ж. П. Сартром. Саме 

особливе захоплення філософською системою французького екзистенціаліста 

вплинуло на виразну екзистенційність прози автора “Щоденника”, подекуди навіть 

значно концентрованішу аніж, скажімо, у “Сторонньому” А. Камю або “Нудоті” 
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Ж. П. Сартра. Однак його екзистенційний дух, за словами О. Гриценка, “заро-

джується не з похмурих розумувань про абсурдність світу, а з тілесної природи 

людини. (…) Ґомбрович постійно нагадує нам, що молодість, старість, зрілість – 

явища біологічні, що вони часто відіграють у нашому житті роль значно більшу, 

аніж явища суспільні” [109, c. 88]. Такі висновки трактуємо як дещо звужену 

інтерпретацію спроб польського письменника звільнитись від форми, руйнівного 

погляду Інших, що обмежує прояви людського “я”, деформує справжність людської 

особистості. Запропоновані читачам “Всесвіту” біографічні відомості про 

польського класика, огляд та інтерпретація ключових ідей його прозових текстів, 

дають підстави вважати статтю О. Гриценка важливим кроком у напрямку 

українського пізнання творчості В. Ґомбровича. 

Окрім тексту перекладача, у тому ж №10 журналу вміщено переклад відгуку 

італійського кінорежисера, письменника П’єра Пазоліні з промовистою назвою “Яке 

нещастя не знати ні Фрейда, ні Маркса” з гострою критикою твору. Як переконував 

П. Пазоліні, у Ґомбровичівському тексті постать автора – “це постать якоїсь 

невідповідної, зайвої людини, придворного блазня без двору, який розводиться про 

те, що істину важко збагнути, однак треба її обов’язково розповісти; що відсутність 

щастя може бути запрограмованою, що відсутність задоволення є складником генія, 

а хихотіння є ознакою вищості”, а сам “Щоденник” – це “безконечна фанфаронада, 

хворобливий звіт про словесні тріумфи в кав’ярнях” [290, c. 78]. Лише одним 

реченням автор пояснив назву свого тексту: з незнанням філософських постулатів 

З. Фрейда він пов’язав “неусвідомлення Ґомбровичем браку особистого щастя”, а з 

незнанням теорій К. Маркса – трактування ним “свого історичного нещастя як 

чогось звичайнісінького” [290, c. 78]. Кількома словами П. Пазоліні також озвучив 

проблеми “Щоденника”: “смішний, настільки він банальний і вульгарний” 

антикомунізм В. Ґомбровича, “завжди боягузлива” критика капіталістичної й 

католицької систем, оперта на “дешевих парадоксах й газетних лозунгах” [290, 

c. 79]. Окрему увагу автор відгуку звернув на особливість трактування 

В. Ґомбровичем тілесності, зокрема чоловічої статі, й безпідставно звинуватив його 

у гомосексуалізмі. Натомість, дуже вдало окреслив своєрідність Ґомбровичівського 
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розуміння тілесності А. Бондар. Письменник сповідує античне ставлення до 

людської тілесності, звеличує “святість тіла” – цього останнього притулку людини, 

куди ще не дісталися культурні та соціальні експерименти, своєрідного чудом 

уцілілого олтаря краси й пристрасті” [56, c. 15]
 *

. Цікаве припущення робить 

українська дослідниця Тетяна Стадницька у літературознавчій розвідці 

“Автокреація: від пошуку автентичності та спроби автодефініції до “смерті автора” 

(на матеріалі “Щоденника. 1953–1969” та “Заповіту. Розмов з Домініком де Ру” 

В. Ґомбровича)”.  Зацікавлення письменника тематикою гомосексуалізму, авторка 

розвідки трактує як своєрідну спробу пошуку автентичності, коли через такого типу 

стосунки В. Ґомбрович “хотів позбавитися від впливу жіночого начала, що воно у 

нього ототожнювалося з матір’ю, яка й була втіленням Форми” [369, c. 21]
**

. 

Редакція “Всесвіту” не подала окремо сформульованого пояснення причин 

друку власне тексту П. Пазоліні, котрий є радше поверхнево описаними особистими 

рефлексіями, аніж прикладом ґрунтовного фахового аналізу твору В. Ґомбровича. 

Варто додати, що у статті О. Гриценка містилась згадка саме про П. Пазоліні як про 

західноєвропейського інтелектуала, якого польський письменник порівнював з 

собаками Павлова, пишучи: “Умовний рефлекс – ось у чому секрет! Коли потрібно, 

щоб у собаки Павлова потекла слина, можна не показувати м’яса, а лише натиснути 

на дзвоник. Коли потрібно, щоб вони впали у захват, слід процитувати вірша Кокто 

або показати картину Сезанна – і вони будуть у захваті, у них виникне рефлекторна 

асоціація з Красою, потече слина, чи, точніше, пролунають оплески...” [109, c. 87].  

У 1996 р. український переклад фрагментів “Щоденника” В. Ґомбровича 

з’явився на шпальтах часопису “Ї” вдруге – у числі під символічною назвою “Post 

Рим Візантія Росія?” (ч. 7).
. 
Вміщені тексти присвячено одному з досі актуальних для 

України завдань – “осмислення постросійського/пострадянського культурного 

простору, в умовах якого нам доводиться не лише будувати нову державу, а й нову 

українську культуру” [81]. В обраних до друку уривках (подібно до тих, що 
                                                 
*
 Проблематиці тіла й тілесності в інтерпретації польського письменника присвячена літературознавча стаття Марти 

Варикаші [74], а також С. Яковенка, який реалізує поставлене завдання шляхом зіставлення творчості В. Ґомбровича та 

М. Кундери [422]. 
**

 Натомість, у дослідженні проблеми людського тіла і маски в “Фердидурке”, російська літературознавець Людмила 

Софронова, висновує твердження, що тілесність цікавить письменника лише як один з проявів форми, а головне в ній – 

приналежність до тієї категорії форми, над якою людина не має влади [368]. 
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опубліковані на шпальтах “Ї” у 1989 р.) польський письменник вказував на два 

найважливіші поставлені перед собою завдання. Найперше, вказати полякам шлях 

від колективного до індивідуального, щоб кожен з них перестав бути лише 

продуктом суспільного життя й існувати лише для нього: “Я хотів його (поляка – 

уточнення О. Н.) збагатити, – писав В. Ґомбрович. – Легалізувати його другий 

полюс, полюс власне індивідуального життя, і розіпнути його між тих двох полюсів. 

Я хотів бачити його між Польщею і власним існуванням, тобто більш діалектичним 

та антиномічним, свідомим своєї внутрішньої суперечности, з якої він вміє 

скористатися задля свого розвитку” [126]. Продовженням реалізації мети стала для 

письменника переоцінка історії, що повинна змінити притаманне полякам 

абсолютне їй підпорядкування на протиставлення себе. Як і культура, історія стала 

для В. Ґомбровича уособленням форми, однак з особливою рисою – конфліктністю, 

а як наслідок – революціями та війнами. “Якийсь чудовий вчений (...) після 

прочитання однієї моєї книги здивувався, що я настільки мало є поляком, оскільки 

поляки для нього – це героїчна смерть на полі битви, Шопен, повстання і руїни 

Варшави. Я відповів: – Я поляк, доведений Історією до крайності” [501, s. 232], – 

вказував В. Ґомбрович. На противагу історії як колективному творінню, яке несе у 

собі загрозу індивідууму, бо слугує знаряддям влади й може бути використана з 

різною метою, значно важливішою для письменника стає особиста пам’ять, 

нерозривно пов’язана з власною мікроісторією та її нараціями
*
.  

Щойно 1999р. в Україні вийшла друком перша окрема публікація творів 

В. Ґомбровича – тритомний “Щоденник” у перекладі Роксани Харчук і з післямовою 

польського літературознавця Войцеха Карпінського [166]. В анотації до книги 

зазначено, що “це один з найважливіших і найполемічніших творів польської прози. 

                                                 
*
 Як зазначав Тадеуш Кемпінський, опозиційне ставлення до націоналізму як наслідку панування колективної історії, 

було результатом захоплення В. Ґомбровича філософією І. Канта, Е. Гусерля і М. Гайдагера з їхнім наголошуванням на 

людській особистості. Вперше до роздумів над національною історією поляків письменника спонукали події польсько-

радянської війни 1920 р. [501, s.228]. Збройний конфлікт поміж більшовицькою Росією й відродженою польською 

державою мав вагомий вплив на тогочасне молоде покоління. В. Ґомбрович, шістнадцятирічний учень гімназії, побачив 

дієвість суспільного тиску, який чинився на окрему людину в ім’я добра усього народу: “Цей 1920-тий рік зробив з мене 

істоту не таку як інші, виокремлену, яка живе на маргінесі суспільства. (...) Цей розбрат з колективом, з народом, що 

змушував до пошуку власного шляху життя, розпочався тоді, в пам’ятному році варшавської битви” [477, s.31], – 

окреслював письменник вплив історії народу на власне життя. Саме історія показала авторові “Щоденника”, що 

національна культура й колективна ідентичність поляків вимагають від індивідуума абсолютної посвяти власної 

індивідуальності для добра суспільного загалу. Людина повинна бути готова на повну екзистенційну жертву в ім’я 

сповнення своєї суспільної місії. 
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Ґомбрович висловлює оригінальні думки з найістотніших проблем польської історії, 

мистецтва, польського мислення й самого способу польського існування” [128]. 

Свою ж ґрунтовну кількадесятисторінкову післямову польський дослідник розпочав 

із ствердження, що “Щоденник” є не одним з-поміж, а таки найвагомішим твором 

польської прози протягом усієї історії її існування. Категоричний висновок 

літературознавець пояснив так: “Подібні формули, які властиві радше для стилю 

спортивних коментаторів, для мистецтва, як правило, небезпечні, у кращому 

випадку вони безплідні. Проте, коли я думаю про “Щоденник”, то така категорична 

оцінка вже протягом багатьох років ввижається очевидною й необхідною для 

розуміння цього твору” [166, c. 325]. Післямова В. Карпінського з докладним 

аналізом творчості В. Ґомбровича стала першим фаховим впровадженням у 

проблематику “Ґомбровичівського світу” доступним ширшому колу українських 

читачів. Опісля появи окремого видання “Щоденника” та його презентації у Києві, 

з’явилось чимало українських текстів-реакцій: літературознавчі розвідки, відгуки у 

суспільно-популярній пресі, переклади статей польських дослідників у періодиці.  

Однією з перших вагомих публікацій стала розвідка польського літера-

турознавця Є.  Яжембського “Література як форма існування”, перекладена й видана 

у “Критиці” (ч.11) 2000р. На тлі біографії В. Ґомбровича у розвідці висвітлено 

найголовніші періоди творчості письменника, окрему увагу звернено на ті факти, що 

безпосередньо вплинули на написання “Щоденника”. Одним з досліджуваних 

питань стала своєрідність форми щоденника, яка “творилась у полі напруги між 

автором і його читачами” [419, c.12], завдяки друку в щомісячнику з номера у номер. 

Погоджуючись з тезою щодо творення щоденника на очах у читачів, В. Карпінський 

влучно уточнював, що, попри таку позірну публічність, цей текст, за задумом його 

автора, мав бути “знаком інтимних Ґомбровичівських переживань, його осяянь, 

жахів, його портретом у світі, образом світу, що відбивається в його очах”  

[166, c. 341]. У відгуку на вихід українського перекладу свій коментар щодо 

особливості форми твору запропонувала українська письменниця, перекладач 

Маріанна Кіяновська. На її думку, “Щоденник” – це “не стилізація під щоденник, а 

таки щоденник, який писався упродовж 16 років – майже до смерті, бо в одному з 
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останніх записів йдеться про “безрух”, що “тривав два місяці... Інфаркт, так це 

називається...” Та цей щоденник, де на останніх сторінках так жорстоко і складно 

проявлена смерть, парадоксальним чином став осягненням вічності” [169, c. 7]. 

Розмірковував Є. Яжембський над ще одним принциповим контрапунктом твору 

В. Ґомбровича – повторенням “Я” протягом чотирьох днів тижня як єдиної програми 

і змісту цих днів. Свої думки літературознавець означив знаком запитання: “оте “Я”, 

воно завойовницьке чи, може, сповнене вагань? Хоче накинути світові чи, радше, 

захиститися від нього? Це доконаний апофеоз – чи тільки постулат, завдання? Або ж 

ще інакше: може, це повторюване “Я” дає нам зразок структури “Щоденника”, де є 

контрапункт мінливості, плину (подій, часу) – і сталості одного лише елементу: 

оцього “Я”, котре наче вистіб прошиває різнорідність, надаючи їй структури “з 

огляду на...” [419, c. 13]
 *

. Цікаво, що роком раніше на сторінках тієї ж “Критики” 

(1998, ч. 4) з’явилась стаття швейцарського славіста Ульріха Шміда, в якій той 

проаналізував інтерпретацію текстів В. Ґомбровича угорським публіцистом 

Іштваном Ерші. В осмисленні програмного Ґомбровичівського самозамилування, 

І. Ерші переконував, що “я” – це найдемократичніший з усіх займенників, оскільки 

кожна людина може застосувати його до себе” [416, c. 24]. Проте, існує важлива 

семантична мінливість цього займенника, позаяк “Адольф Айхман міг сказати на 

своєму процесі в Єрусалимі: “Я ніколи не був антисемітом; але так мене навчили, що 

коли ти відкрив справу, ти повинен її закрити”. І цей же таки займенник мав право 

вжити й Атілла Йожеф за рік до свого самогубства: “Я хочу бути щасливим”. Для 

них обох, і для Аймана, і для Йожефа “я” було центром світу – і все у світі було 

цікавим лише тією мірою, якою воно співвідносилося так чи інак з оцим самим “я” 

[416, c. 24]
 **

. 

                                                 
*
 Згодом польський літературознавець вдруге запропонував українцям свої міркування над автопрезентацією в 

творчості В. Ґомбровича у польськомовній доповіді на Міжнародному Фестивалі Бруно Шульца в Дрогобичі у 

2007 р. [491].  
**

 Сам же В. Ґомбрович, для якого щоденник став маніфестом особистої свободи, пригадуючи той момент, коли 

замість передмови до твору, написав відомий фрагмент: “Понеділок – я, вівторок – я, середа – я, четвер – я”, так 

пояснював отриманий результат: “І я побачив, що стою в опозиції до всіх повоєнних тенденцій, які прокляли “я”. 

Цьому “я” відправив панахиду Костьол, його прокляла наука і марксизм як неморальне, як таке, що суперечить 

об’єктивізму, це “я” прокляли всі течії епохи, які вимагали від людини, щоб вона зневажала своє егоїстичне, 

егоцентричне, застаріле, антисоціальне “я”. З усіх боків чулися суворі нагадування: ти ніщо, забудь про себе, живи 

іншими! Коли я написав своє “я” учетверте, то відчув себе як Антей, що доторкнувся до землі! Я знайшов під ногами 

ґрунт!” [166, c. 347].  
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У тому ж числі “Критики” (2000, ч. 11), що й стаття Є. Яжембського, 

надруковано відгук А. Бондаря. Текст під назвою “Щоденники періоду зрілості” 

розпочато промовистою характеристикою твору польського письменника: “Це 

щоденники людини, яка забрала собі в голову, що може промовляти світові істини в 

останній інстанції. Не більше й не менше. Це щоденники людини, якій плювати на 

світ, істини, останні інстанції й те, що вона забрала собі в голову. Читаючи ці 

щоденники, не можеш позбутися враження, що писано їх саме для тебе. Що саме для 

тебе жилося і переживалося це життя” [56, c. 15]. Власне завдяки невтомним 

зусиллям звільнитись від накинутих життям форм – найбільше від Польщі і 

Польськості, В. Ґомбрович, за словами А. Бондаря, відіграв для польської культури 

особливу роль, ставши “достоту першим письменником, який насмілився полюбити 

себе більше, ніж Польщу, і привселюдно зізнатися в цьому, поставивши себе на один 

щабель із польським “кобзарем” [56, c. 16]
*
. 

Польська культура, яка дозрівала в обіймах історії та романтизму, творила своє 

колективне его, забула про “іншого поляка” – незрілого, дитячого, блазнівського. 

Таку модель чи не найсильніше сформував романтизм зі своїм найбільшим “гріхом” 

– вдалим об’єднанням поляків у колектив, у абстрактне “ми”. Романтизм витворив 

“половинного поляка”, ув’язненого в батьківщині як в клітці, у постатях борця, 

мученика і пророка. Як вказував К. Сталя, “у своїх змаганнях з історією поляки були 

змушені витворити над-відповідальну “перезрілу” культуру, це польське супер-его, 

де послух стосовно Батька (Бога, Народу, Авторитету) був додатково зміцнений 

послухом щодо Матері (Польщі, Батьківщини, Матері Божої)” [561, s. 150]. 

Суголосно літературознавцю охарактеризував польську літературу В. Ґомбрович: “Я 

був ще за сто кілометрів від інтелектуального опанування тих складних проблем, але 

вже починав розуміти, що життя людини у Польщі є дешевим. В західній літературі 

(...), яку я починав вивчати, особа мала більшу вагу. Людина і її екзистенція були там 

                                                 
*
 На сторінках “Критики” (ч.5–6) у 2003 р. опубліковано переклад статті А. Менцвеля під назвою “Про закон 

“польськости”. У ній обґрунтовано важливу роль середовища “Культури”, а зокрема й В. Ґомбровича, у реформуванні 

“польськості”, яка означає культурну модель в антропологічному розумінні цього терміна. Ця модель за визначенням 

А. Менцвеля, “цілісна, себто охоплює, відповідно, взаємини між людьми, моральні норми, категоризації пізнання, 

символізацію почуттів тощо. І ще простіше: культурна модель – це стосунки між статями, між етносами, між групами, 

між поколіннями у макромасштабі (тобто національному), але й у мікромасштабі – подружжям і родиною, батьками та 

дітьми, близькими й далекими родичами”. [238].  
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важливими, подекуди важливішими від долі країни і народу” [503, s. 230]. Отож, 

критично додавав письменник, “сучасна чи давніша польська література не сильно 

мені згодились й небагато мене навчили, а все тому, що ніколи не відважились 

помітити одиничну людину. Індивідуум, навіть якщо й з’являвся на її сторінках, то 

лише боягузливий, слабкий, несправжній, завжди недомовлений” [477, s. 32], бо ця 

література “була ареною культурного дискурсу, мала повчати, вчити берегти 

патріотизм і формувати відповідне ставлення до національного “sacrum” [503, 

s. 237]. Тому, якраз у запереченні офіційної зрілої культури й у пошуку 

альтернативного, незрілого поляка, що не підпорядкований польським міфам та 

стереотипам, вбачав В. Ґомбрович свою письменницьку місію: “Іноді я почуваюсь 

Мойсеєм. (...) Ха ха, чому – запитаєте, почуваюсь Мойсеєм? Сто років тому 

литовський поет витворив форму польського духу, сьогодні я, як Мойсей, виводжу 

поляків з неволі їх форми, виводжу поляка з нього самого...” [128, c. 65]
 *
.  

2000 р. у газеті “Літературна Україна” з’явився відгук Людмили Тарнашинської 

на окреме видання “Щоденника”. У ньому вперше висвітлено рецепцію творчості 

В. Ґомбровича серед польських сучасників-літературознавців (В. Карпінський), а 

також у середовищі українських емігрантів (схвальні оцінки прози В. Ґомбровича, 

що їх 1957 р. дав Остап Тарнавський). Акцентування на оскарженні фальшивих 

догм, бунті супроти усього старого, заскорузлого, забреханого й удаваного, 

становили, на переконання українського літератора, основу Ґомбровичівського 

світогляду. До цієї тези О. Тарнавського літературознавець додає важливе 

уточнення: В. Ґомбрович не лише бунтар, а передовсім філософ, котрий шукає сенсу 

життя й сенсу мистецтва, а “його висхідною точкою завжди лишається міра 

                                                 
*
 Польська дослідниця М. Яніон  зауважує подібне до Ґомбровичівського протиставлення “людини” і “поляка” у 

творчості Ч. Мілоша. На її думку, Ч. Мілошу також притаманне відчуття окремішності, суверенності, відкидання “влади 

національного загалу”, колективізму, що вимагають від письменника передовсім “буття поляком” [429, c. 83]. Водночас 

доцільно навести твердження румунських літературознавців, які вказують, що В.Ґомбрович – це письменник 

захоплений насамперед процесом деконструкції польської ідентичності, котрий не претендує на роль творця-барда і 

відкидає механічне наслідування традиції. Натомість Ч. Мілош, бачить в культурі “стійкість фундаментальних 

вартостей і спадщину минулих поколінь”  [473, s. 224]. Він, як і В. Ґомбрович, іронізує над стражденницьким, 

романтичним і постромантичним пафосом польських літераторів, які писали і пишуть, що “ польський історичний 

досвід – найжахливіший”, кепкує з тих, хто пишається національним стражданням, особливо, коли  звертається до 

Заходу з патетичними словами: “Ви маєте прекрасну архітектуру, мистецтво, техніку, багатство, – так, але зате, скільки 

ми маємо трупів!” [429, c. 83]. Попри критичне сприйняття ідеології національного месіанізму, яка “загальмувала процес 

диференціації польської культури в ХІХ і ХХ ст.: всі ділянки життя, всі напрямки мислення, кожен людський порух” 

[168, c. 111], за словами О. Гнатюк, вона й досі “захоплює багатьох діячів і творців культури в нашому регіоні Европи” 

[98, c. 82. ]. 
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людської особистості” [383, c. 3]. В центр письменницького світосприймання 

дослідниця поставила здатну до самокритики, незалежну, духовно багату 

особистість. Окремо у відгуку підкреслено наголошування автором “Щоденника” на 

праві митця на власну суверенність, на оригінальність свого мислення і в 

художньому творі, і в реальному світі. За словами Л. Тарнашинської, у критиці 

польських національних міфів та стереотипів, у жорсткому діагнозі часові й 

співвітчизникам, він вбачав свою місію: “відчути ті турбулентні потоки, що 

визрівають у надрах національного буття й свідомості, побачити за тим “старим 

манаттям”, за “хаосом, невмінням і сміттям”, за “фразеологією ще довоєнних часів” 

(…) отой “неминучий підземний стрімкий натиск розчарованої інтелігенції (...)” 

[383, c. 3]. Критичні думки В. Ґомбровича про сліпу відданість поляків батьківщині і 

їхнє повсякчасне фанатичне “освячування” видатних досягнень минулого в особі 

“пророка” Міцкевича, “генія” Шопена, “видатної дослідниці” М. Склодовської-

Кюрі, українці могли прочитати у 1992 р. на сторінках “Всесвіту”. О. Гриценко у 

коментарі до друкованих фрагментів “Щоденника” підсумовував: “Такі неприємні 

речі говорив своїм землякам “ренегат-космополіт” ще 1953 р. Доводиться лише 

пожалкувати, що й по сьогодні ніхто не насмілився сказати українцям таких же 

гірких, але справедливих слів” [109, c. 87]. Слід наголосити, що той же уривок 

“Щоденника” у 2000 р. під назвою “Патріотична повинність” вміщено у газеті 

“День”. Звернутись до прози саме цього польського літератора головного редактора 

одного з інтернет-порталів Лесю Ганжу спонукали урочисті шевченківські 

святкування, загальнонаціональне напруження, яким, за її словами, 

“супроводжується у нашій країні кожне 9 березня – день народження великого поета 

Тараса Шевченка, перетвореного на монументальний фон для патріотичних 

фотографій і жилетку для плачів над долею України” [87].  

Якою сьогодні є різниця поміж українськими та польськими класиками? 

“Просто наші всі, як один, у бронзі, оброблені антисептиком і просяться у 

рушники. А в Польщі вони живі, а тому позачасові. Тому і ломляться юрми 

двадцятирічних “фанів” на наукові конференції з Ґомбровичієвістики, де на афіші – 

лагідно-фамільярне “Ґомбрі” (...), бо він для них і нині культовий – у найвищому 
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розумінні цього слова”, – пояснювала Л. Андрієвська і додавала: “періодичне 

переосмислення перешкоджає національним мізкам пліснявіти і свідчить власне 

про дозрілість – байдуже, чи йдеться про націю, а чи про окремого тінейджера” [3, 

c. 132]
*
. Ще гостріше писав про доцільність критичного сприйняття національних 

надбань А. Бондар: “Зрілий митець “Щоденників” здатний постати в ролі терапевта 

української культури, а якщо треба, її гінеколога і хірурга. Можливо, з його 

допомогою ми зуміємо нарешті, забувши про свою мартирологічність, спіритуа-

лістичні викликання пророків та горезвісну “відсянододонність”, сказати: ми не 

нащадки етрусків та аріїв, і співаємо не найкраще у світі, і мова в нас не 

найсолов’їніша, і взагалі ми другорядний європейський, як і всі європейські, народ. 

З гордістю” [56, c. 16]. Натомість дещо модифікував вжитий А. Бондарем 

займенник “ми” у займенник “вони” О. Бойченко. На його переконання, “нинішній 

літературно-науковий істеблішмент рятувати вже пізно: їм не поясниш, що, 

скажімо, митець, запрошений, вшанований і нагодований на “найвищому рівні”, 

автоматично втрачає шанс на бунт, бо – якби таке й сталося – сенсу в тому бунті 

буде не більше, ніж в обпісюванні левреткою господарських килимів. (…) Ні, не 

для них писав Ґомбрович свій “Щоденник”. А ось від тих, хто лише вчиться читати, 

ще можна чогось сподіватися” [47]. 

При вивченні особливостей осмислення українцями проблематики Ґомбро-

вичівської “форми”, натрапляємо на досить нетипову її інтерпретацію. Вказуючи, що 

після 1956 р. польський письменник пише про себе лише в минулому часі, 

М. Павлик переконувала – боротьба з собою, з формою і Польщею внутрішньо 

спустошила В. Ґомбровича, а тому він “кидався до всякої декораційності, щоб 

прикрити пустку в душі, яка утворилася через відмову від батьківщини і через 

відкидання Бога” [285, с. 344]. Фрагмент же “Щоденників”, де В. Ґомбрович 

вказував: “Я вже є Вітольд Ґомбрович, ці два слова, які я носив на собі, стали 

доконаними. Я є. Занадто є. (...)” (1; 307)”, авторка літературознавчої розвідки 

потрактувала не як страх письменника перед витворенням у собі “форми”, супроти 
                                                 
*
 Як доповнення цієї думки варто згадати подію 2007 р. Йдеться про спробу польського уряду вилучити зі шкільної 

програми “Фердидурке” В. Ґомбровича як твір, неспроможний дати позитивний приклад дітям. Інформація отримала 

широкий суспільний розголос. В польських містах відбулись акції незгоди під гаслом “Ми всі Ґомбровичі” [401, c. 6], які 

спонукали урядовців відмовитись від невдалої ініціативи. 



 

 

127 

якої він боровся в житті та літературній творчості, а як доказ розуміння 

письменником своєї вичерпаності як митця: “Через сімнадцять років після прибуття 

до Аргентини він з жахом усвідомив, що уже відбувся” [285, c. 344]. В українському 

літературознавстві питанню пошуку В. Ґомбровичем власної ідентичності з 

фокусуванням дослідницької уваги на тому, як “ вихідна життєва ситуація 

перепливає у літературний медіум твору” [369, c. 16], присвячена розвідка 

Т. Стадницької. 

Основні риси польської культурної традиції, підкреслював В. Ґомбрович, – це 

підрядність, крихкість, периферійність і слабкість “форми”. Її найбільшою вадою є 

те, що вона не дає необхідного опертя в змаганнях зі світом та реальністю. Її суть 

найкраще передає суфікс “недо-” – польська культура є недо-європейською, недо-

цівілізаційною, недо-зрілою: “Я був поляком. Жив у Польщі. Чим же є Польща? Це 

країна між Сходом і Заходом, де Європа вже починає вичерпуватись, перехідна 

країна, де Схід і Захід взаємно послаблюються” [476, s. 120], – писав він. Власне ця 

слабкість і незрілість роблять польську культуру особливо герметичною, “стійкою” 

до західних ідей, котрі польський письменник порівнював з папірцями, що 

надлітаючи з Заходу, кружляють польським небом, тим небом “обезсиленої Європи, 

яка закінчується”, “приземляючись в болоті чи на піску, щоб лише хлопці, які пасуть 

корови, могли їх використати відомо для чого...” [475, s. 51]. Цей же уривок 

процитував у відгуку на український переклад “Фердидурке” С. Яковенко, вочевидь, 

з метою переконати, що схожою країною “послабленої форми”, однак водночас 

“простором вічної бунтівливості, молодості, яку письменник цінував понад усе” 

[420] є також Україна. Світоглядні позиції двох польських емігрантів – 

В. Ґомбровича і Ч. Мілоша літературознавець окреслював за допомогою 

прийменника “між” – між Сходом і Заходом: “Сходом, міфічним неодновимірним 

простором, з яким їх об’єднує минуле, та Заходом – викликом їхній ідентичності й 

свободі” [428, c. 285].  

В усій творчості В. Ґомбрович раз у раз переконував, що лише універсальна 

культура зможе перемогти світ, ніколи – локальні культури, ніколи ті, що живуть 

лише фрагментами екзистенції: “Втрата вітчизни не вкине в анархію тільки того, хто 
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вміє сягати глибше, поза батьківщину, для кого батьківщина є лише одним з проявів 

вічного й універсального життя” [128, c. 74].  

Отож, важливим є розгляд ще однієї постійно присутньої у прозі В. Ґомбровича 

й активно інтерпретованої українцями проблеми – складної взаємодії національного–

європейського–універсального. Універсальна культура чи, вужче – європеїзація, 

функціонують у тексті “Щоденника” як бажані цінності, які є альтернативними щодо 

провінційних обмежень “національної форми”. Чи той поляк, котрий нічого іншого 

поза своєю культурою не бачить і нічого іншого не знає або знати не хоче, тому є 

більшим поляком? – запитував письменник. Проте ця проєвропейська позиція 

В. Ґомбровича, як влучно зауважив К. Сталя, не має нічого спільного з тією 

єврофільною позицією, котра домінувала у ХХ ст. серед чільних польських 

інтелектуалів. Для автора “Щоденника” поляк не повинен прийняти “європейсь-

кість” як готову даність на основі зміни культурної парадигми. Щоб описати власну 

позицію він використовує логіку парадоксу: лише автентичне виокремлення народу, 

загострення його ідентичності, суті, культурної специфіки дасть можливість не бути 

поглинутими Європою, а стати активним учасником її творення [561, s. 152]
*
. 

Якою ж є Європа польського класика? Іноді трагічною, коли, через відкидання 

традиції, звільнення від міфів, цінностей, Бога, метафізики, вражає своїм “порожнім 

простором”. Цю Європу польський літератор описує метафорою корабля, який на 

величезній швидкості мчить в невідоме майбутнє. Попри те, що цей порожній 

простір лякає, у ньому він вбачає шанс людства на відродження, шанс наповнення 

його новим сенсом, пам’яттю, ієрархією. Саме про європейськість польських, 

українських та російських міст і про те, в чому вона полягає передусім – в 

архітектурі, історії, атмосфері гідності міста, яка передається мешканцям, чи, 

можливо, в заможності, писав український публіцист, журналіст Віталій Портников, 

цитуючи думки В. Ґомбровича, сформульовані ним під час відвідин Кракова у 1930-

х рр. Міста, що “було для письменника обличчям тієї довоєнної Польщі, яка хворіла 

всіма хворобами європейського континенту тих часів, і насамперед – хворобами 

ізольованості й меншовартості” [312]. На такі ж ізольованість та меншовартість 

                                                 
*
 Подібно писав у “Родинній Європі” Ч. Мілош: “Весь фальш ставлення східних європейців до “центрів культури” похо-

дить від несміливості: вони наслідують замість протиставити, вони є віддзеркаленням, замість бути собою” [257, c.219].  
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вказував О. Гриценко у 1992 р., коли Україна щойно починала звільнятись від 

імперських дискурсів. Саме “Щоденник” В. Ґомбровича мав би стати, на його 

переконання, чи не найкориснішим твором для новоствореної української 

інтелігенції, “зануреної в бурхливі потоки національних та державотворчих 

проблем”, бо в ньому виразно сформульовано важливі для українців тези. Зокрема, 

що “жодна славна історія не змінить вам самосвідомості, зрілості, глибини, ніщо не 

спокутує ваших власних гріхів”; що “Бога перетворюють на пістолет, з якого 

збираються застрелити Маркса...”; що, “опиняючись поряд з Польщею, поляк стає 

манірним і неприродним”, а отже, щоб бути справжнім поляком, слід “перестати 

носитися зі своєю “польськістю” й стати, нарешті, самим собою” [109, c. 88].  

Оскільки українську ситуацію характеризує абсолютна відсутність розуміння 

того, що “застиглі форми – трупи форм, що справжня форма – це щось зовсім інше, 

рухливе, еластичне й невловиме, як саме життя, бо форма – це і є життя, це є спосіб 

вічного становлення митця і мистецтва, людини і людства” [47], на подальшій 

актуальності “Щоденника” для українців наголошував десятиліттям пізніше 

О. Бойченко. Якщо у “Щоденнику” замінити Польщу й поляків на Україну й 

українців, а також Міцкевича – на Шевченка, ми отримаємо, на його думку, 

найкорисніший твір української прози [47].  

Такої прози й надалі бракує в українській літературі, а тому роль стимулу до 

переосмислення власної історії, культури, чи зрештою – національної ідентичності, 

повинен відіграти таки В. Ґомбрович. Письменник, котрому завдяки перебуванню на 

іншому континенті, в абсолютно іншому культурному просторі, вдалося подивитись 

на Польщу (чи ширше Європу) з іншої проекції. Власне, про еміграцію на південно-

американський континент, яка дала можливість дистанціюватись від Польщі й 

сформувати у собі “дух спротиву” як єдину можливість відкрити вільного, справж-

нього поляка неодноразово згадував й сам польський класик [477]. На відміну від 

багатьох еміграційних інтелектуалів, що походили із Центральної та Східної Європи, 

і для яких, через відсутність у їхніх народів державних утворень, “пріоритетним 

завданням було збереження держави–нації–історії”, для В. Ґомбровича, за влучним 

спостереженням українського есеїста і перекладача Василя Махна, важливим стало 
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осмислення кризи “духовності збунтованої людини у післявоєнному просторі 

Європи, (...). Він зневажатиме живопис, іронізуватиме з польськості та емігрант-

ського життя, кпитиме з людської нікчемності та недалекоглядності, і житиме поміж 

двома полюсами своєї екзистенції: самотністю, привезеною із Польщі і самотністю, 

здобутою в Аргентині” [232, c. 72]
*
.  

Попри те, що саме еміграція дала можливість В. Ґомбровичу вийти поза межі 

“польської форми”, перші спроби “відкидання” усього, що заважає проявам чистої 

сутності людини, він здійснив значно раніше, написавши 1938 р. “Фердидурке”. З 

цитуванням фрагментів листів В. Ґомбровича та власних спогадів про шкільне 

життя, міркувань й дискусій щодо основного змістового наповнення “Фердидурке”, 

докладно описує складний шлях появи твору від задуму до остаточної його версії 

Тадеуш Кемпінський [502, s. 372–408]. Сам же письменник згодом зізнавався: 

“Народження книжки ніколи не буває приємним, але ці пологи з усіх моїх були 

найгіршими. Крім того, мене опановував і звичайнісінький страх, адже 

“Фердидурке” була неабиякою провокацією…” [475, s.32]. Підтвердили ці слова й 

критичні відгуки, що з’явились одразу після її публікації. Єдиним, хто схвально 

відгукнувся на твір був Бруно Шульц, який назвав “Фердидурке” першою 

відважною спробою показати, що “зрілі й чисті форми нашої духової екзистенції є 

pium desiderium, що живуть в нас радше як вічно напружена інтенція, а не як 

реальність” [553, s. 183]. У 1957 р. “Фердидурке” виходить знову та вперше 

опубліковано “Бакакай”. Однак, з 1960-х рр. аж до середини 1980-х рр., видання і 

театральні постановки творів В. Ґомбровича заборонені цензурою ПНР. Відтак, 

попри постійну присутність В. Ґомбровича у свідомості поляків ще з 1930-х рр., 

рецепція його творів мала дещо парадоксальний характер. Безперервно стаючи 

об’єктом аналізу літературознавців, Ґомбровичівська проза залишалася зовсім 

невідомою широкому загалу читачів, а також цілковито відсутньою у шкільній 

                                                 
*
 Додамо, що для автора “Фердидурке” якраз Аргентина була захопливим прикладом незрілої культури. При цьому 

письменник різко критикував латиноамериканську інтелектуальну та творчу еліти за ідеалізацію Європи, бездумні 

спроби її наслідування. На думку В. Ґомбровича, латиноамериканець помилково не бачить себе поза чужим контекстом, 

не усвідомлює власний потенціал, закладений у багатоманітності й оригінальності його культури. Натомість основним 

досягненням західної “вмираючої” культури, переконував письменник, є свобода особистого самовираження митця, але 

за це досягнення вона заплатила майбутнім – застигла у своїх видатних творіннях. Відтак – наслідувати її немає сенсу 

[214, c.75].  
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системі освіти. Водночас писали та обговорювали творчість В. Ґомбровича у 

незалежних колах польської інтелігенції і, як стверджує польський соціолог 

Ян Щепанський, “замовчування та небажання друкувати більше допомогли 

письменнику, аніж зашкодили” [563, s. 8–9]
 *
. 

Лише з 1981 р. у шкільній навчальній програмі серед творів, обов’язкових для 

читання, з’явилася “Фердидурке”, а 1986 р. видано перші дев’ять томів зібрання 

творів В. Ґомбровича (протягом 1992–1997 розширено до 15 томів). Отож, щойно з 

середини 1980-х рр., після тридцяти років обмеженого існування у вузьких колах 

польських інтелектуалів, відбулося поступове повноцінне входження прози 

письменника у культуру Польщі. У сучасному польському літературознавстві маємо 

приклади різноаспектного вивчення творчості В. Ґомбровича. Водночас у науковому 

середовищі точаться суперечки, зокрема, щодо доцільності внесення творчого 

спадку письменника до польського модернізму чи натомість вже до фази 

постмодернізму. Деякі дослідники наводять як аргумент присутність у творах 

В. Ґомбровича характерних ознак постмодерної моделі світу, як-то: деканонізація 

традиційних цінностей, деконструкція естетичного суб’єкта, іронія, стильовий 

синкретизм, інтертекстуальність, фрагментарність та використання техніки монтажу, 

і переконливо вводять цю прозу в постмодерну літературу [496, s. 48]. На складний 

синтез традиційного та новаторського у творчості польського автора слушно 

вказувала Маріанна Кіяновська: “Ґомбрович піднявся над середовищем, розмежував, а 

тоді зібрав в одне всі протилежності і суперечності свого часу, і то так, що, 

розглядаючи його стиль, важко однозначно відповісти на питання, де – ще традиція, а 

де – щось уже цілком нове і вельми провокативне” [169, c. 7]. Натомість, у відповіді на 

питання: “що таке Ґомбровичівський постмодернізм?”, польська літературознавець 

Дагмара Яшевська переконує, що це насамперед “його власна незрілість, котру він 

                                                 
*
 Таку ж тезу висловив Казімєж Кожнєвський в рецензії на книгу Т. Кемпінського “Вітольд Ґомбрович та світ його 

молодості ” (“Witold Gombrowicz i świat jego młodości”, 1974). Водночас літературознавець наголосив на певній 

міфологізації як постаті самого письменника, так і його творів, котрі, на переконання дослідника, були і будуть відомі 

лише обмеженому колу інтелектуалів. Як прогнозував польський публіцист Казімєж Кожнєвський, “більше буде 

літератури про Ґомбровича, аніж самого Ґомбровича. “Фердидурке” і “Порнографію” люди краще знатимуть з 

обговорень, ніж з безпосереднього читання, важкого і нудного”, адже “це письменник для письменників, для 

інтелектуалів, ба, для спеціальних інтелектуалів, для людей внутрішньо настроєних на той сам лад, котрий звучить у 

Ґомбровича. Це література для обраних читачів. І хоча книгарні будуть повні книг Ґомбровича – це завжди буде 

література для людей, подібних до самого Ґомбровича” [509, s. 5].  Про міфологізацію творчості В. Ґомбровича в Польщі 

в середині 1970-х рр. писав також Я. Івашкевич  [488, s. 12]. 
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переніс на загальні роздуми про культуру” [496, s. 51]. У міжвоєнній Польщі 

сформувалася особлива атмосфера, котра лише згодом запанувала в Європі. Суспільні 

настрої зневіри, знецінювання вартостей, викривлення ідеалів спричинили появу в 

літературних текстах іронії, сарказму, бунту супроти усталених форм. Усе це, на 

думку Д. Яшевської, могло стати безпосередньою причиною почуття абсурду, 

тверджень В.  Ґомбровичем “знаю, що нічого не знаю”, дистанції щодо культури, 

мови, ідей, цінностей. Можливо, саме звідси народилася концепція незрілості, котрій 

він присвятив “Фердидурке” [496, s. 48].  

Український переклад “Фердидурке” видано 2002 р. В анотації до видання твір 

охарактеризовано як “іскрометну й захоплюючу мандрівку у світ людських 

стереотипів, (...) провокативно-аванґардистський, балаганно-кабаретовий, пародійно-

ґротесковий, іронічно-скептичний, стилістично-розмаїтий твір, (...)” [124]. Варто 

вказати, що поява в українській культурі “Фердидурке” після, а не до “Щоденника”, 

певним чином спроектувала перцепцію та рецепцію цього твору. Підтвердженням 

такого висновку слугує післямова Войцеха Карпінського до українського перекладу 

“Щоденника”, першу частину якої присвячено розглядові ранньої творчості 

В. Ґомбровича, і, окремо, “Фердидурке”, як необхідної творчої передумови самого 

“Щоденника”. За словами ж українського прозаїка та критика Олександра Клименка, 

без супровідного читання “Щоденника” ідея “Фердидурке” може видатись читачеві 

“занадто прив’язаною до характерності часу, соціальних особливостей тощо і, що 

важливо, до властивостей філософського світосприйняття автора, який відобразив у 

романі комплекси та проблеми певної групи людей і власне бачення їх вирішення-

невирішення” [170, c. 114].  

Історія пошуку В. Ґомбровичем власної ідентичності – це “історія заперечення 

непевних ґрунтів, нереальних основ, фікції, ілюзій та деформацій; відкидання родини, 

традиції, національної культури і, нарешті, європейської культури чи культури 

загалом, трактованої як “змова форм”, атака нереальності, як поневолення і 

насильство над тим, що є в мені моє, внутрішнє, автономне” [561, s. 146], – писав 

К. Сталя. Мова йде про здійснюваний автором “Фердидурке” своєрідний ритуал 

творення складових власного світогляду – від ініціального відкидання до засвоєння 
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через здобуття дистанції та на власних умовах. Домінантною для В. Ґомбровича є 

відповідь на складне запитання, що з ним робить польська культура, як його 

окреслює, обмежує, деформує і формує водночас. Роздуми про людину в категоріях 

ідентичності (культурної, національної, європейської) мають, отже, для нього 

особливий сенс: форми культури одночасно створюють ідентичність і їй загрожують, 

чи, іншими словами, конструюють “несправжню свідомість”, змушують “я” до 

ідентифікації з певними культурними формаціями [561, s. 147]. У відгуку на вихід 

українського перекладу “Фердидурке” С. Яковенко формулює подібний висновок: 

“Слова і вчинки, продиктовані нам ситуацією, збігом обставин, шаблоном суспільної 

поведінки під назвою “так заведено”, відчужуються від нашої сутності й існують уже 

окремо від нас самих, але вони, закріплені за нами чужим поглядом, накидають нам 

свою форму, і ми вже мусимо підтримувати її і тим впадати в усе більшу брехню, в 

підступну пастку неавтентичності. Поступово переконуємо себе, що це і є наша 

справжня форма, починаємо вірити в цей фальшивий образ самих себе, намальований 

клоакою культури на туалетному папері” [420].  

Основа філософії польського письменника – це переконання, що кожна форма 

повинна бути для вільного “я”, а не навпаки. Звідси – неприйняття будь-якого 

авторитету. Проте, “коли людина раз запанує над формою, тоді може її навіть 

вшановувати” [440, s. 163], – писав В. Ґомбрович. Отже, “свобода від”, котра є 

властиво свободою порожньою, стає “свободою до” – “до всього, з чого В. Ґомбрович 

сформувався” [440, s. 163], – підкреслював Я. Блонський і особливо акцентував на 

тезі, що “зрозуміти діалектику відкидання й засвоєння – це й означає зрозуміти 

насправді Ґомбровича” [442, s. 43]. Людина за В. Ґомбровичем не має однієї, сталої, 

наперед визначеної сутності. Вона народжується у міжлюдських контактах, себе у них 

творить і проявляє. За посередництвом форми “знаходить себе, інших, а також свій 

світ як такий, що вже має сенс. Ця форма визначає її горизонт раціональності, вказує, 

які вчинки є правильними, які ні. Але проблема в тому, що цінності визнані в межах 

однієї форми, для іншої можуть бути чимось не властивим” [574, s. 88–89], – 

зауважував Шимон Вавжиняк у розвідці, присвяченій проблемі свободи у творчості 

В. Ґомбровича. Цей же літературознавець сформулював важливе твердження про 
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трактування письменником свободи як чогось, що може бути реалізоване лише 

коштом іншої людини
*
. Вже згадуваний О. Гриценко, автор першого українського 

тексту-реакції, присвяченого творам польського письменника, зробив інший за 

смисловим та  емоційним навантаженням висновок. Для нього погляд В. Ґомбровича 

на життя – це передовсім тверезість й відсутність ілюзій.  А тому, в його творах “не 

має значення ані справедливість, ані доброта, ані право – слабший програє, дужчий 

перемагає, хоч би яким неправим він був. Переможений може або втекти (як це 

робить герой “Фердидурке”), або – загинути. Втім, це також своєрідна “біологія” [109, 

c. 88]. Використавши дефініцію Ж. П. Сартра, котрий за бездоганні сюжетні 

конструкції та їх вибуховий ефект назвав твори В. Ґомбровича “пекельними 

машинами”, О. Гриценко так визначив мету польського письменника: “майструючи 

“пекельні машини”, влаштовуючи психологічні стриптизи, провокуючи, він змушує 

нас зазирнути углиб власних душ, побачити – й усвідомити! – усе те брудне й 

неприємне, на що ми так звикли заплющувати очі” [109, c. 88]. Слід додати, що саме 

проблематику свободи в інтерпретації В. Ґомбровича на матеріалі роману “Космос” 

(“Kosmos”, 1969) аналізує С. Яковенко. У літературознавчій розвідці дослідник 

відзначає спорідненість ідейної основи твору з філософською системою екзистен-

ціалізму, однак наполягає на різному трактуванні свободи: якщо екзистенціалісти 

вбачали у ній найвищу цінність в абсурдному світі, то для автора “Космосу” свобода 

стає прокляттям, адже “голий”, вилущений з будь-якого світогляду, моральної чи 

метафізичної ідеї світ стає для людини нестерпним” [424, c. 324]. 

Наголосимо, що українські тексти-реакції, присвячених виходу “Фердидурке” – 

це лише кілька відгуків, які з’явились після публікації твору та принагідні згадки про 

нього у контексті обговорення “Щоденника” чи усієї творчості В. Ґомбровича 

загалом. Натомість значно більшим у порівнянні зі “Щоденником” є дискурс 

наукових (літературознавчих) текстів, надрукованих у збірниках філологічних праць. 

Однією з перших серед українських дослідників до цього роману звернулась 

компаративіст Мирослава Медицька. Одразу додамо, що українську розвідку 
                                                 
*
 Навіть більше, В. Ґомбрович був переконаний, що “найпрекрасніше в людстві, це те, що людина не дорівнює людині, в 

той час як мурашка дорівнює мурашці”. Всі ідеї, які проголошують рівність, він називав фальшивими: “існують дві сучасні 

брехні: брехня Церкви, що всі мають таку саму душу; брехня демократії, що всі мають таке саме право на розвиток” [574, 

s. 89–90].  
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М. Медицької, окрім друку у фаховому виданні 2009 р., через рік перевидано у 

журналі “Зарубіжна література в школах України” [234], що значно розширило 

потенційне коло її читачів. Значущості публікації додало проведення паралелей не 

лише між творчістю В. Ґомбровича та світовим літературним процесом ХХ ст. 

(Луїджі Піранделло, Герман Гессе, Юкіо Місіма), а й творчістю українського 

письменника Григіра Тютюнника. Український літератор, як і В. Ґомбрович, 

відобразив у своїй прозі, на переконання дослідниці, “екзистенційний бунт, 

“неприкаяність” і самотність, “енергію болю”, страждання та відчуження, не просто 

як данину інтелектуальній чи прозахідній моді, а власним світовідчуттям та своєю 

долею” [233, c. 373]. Об’єднує письменників і новаторство у системі вираження 

проблематики, що за своєю суттю випереджувала час, в якому обоє жили. Зокрема, 

Гр. Тютюнник у повісті “День мій суботній” вживає, подібно до В. Ґомбровича, 

поняття форми. В такий спосіб, за слушним спостереженням М. Медицької, він 

“піднімає ту ж проблему людської ідентичності, штучності у суспільстві та одягання 

на себе масок й постійну їх зміну” [233, c. 375]
 *

. Ґрунтовний аналіз більшості 

Ґомбровичівських масок здійснила російська літературознавець Людмила Софро-

нова, давши їм чітке визначення: “за відсутності справжньої форми, люди обирають 

маску як тимчасову й умовну форму. Вона пронизує людину, тримає її як ззовні, так 

і з середини. Маска не є кордоном поміж внутрішнім Я та його зовнішнім вира-

женням. Вона – кордон між людиною і її оточенням. Це вона відгороджує людину 

від суспільства, яке до неї вороже” [368, c. 10–11]
 **

. 

Тематично близькими до статті М. Медицької є розвідки [219, 346] і 

дисертаційна робота (2007 р.) Наталії Лобас, присвячена дослідженню елементів 

карнавальної поетики у дебютних романах Майка Йогансена та В. Ґомбровича, 

розглянутих як зразки міжвоєнної експериментальної прози [218]. В одній з 

                                                 
*
 Остаточну кількість масок у автора “Фердидурке” визначити неможливо, дослідники щоразу виокремлюють нові. 

Зокрема, польська літературознавець Дагмара Пендрак пропонує виділяти “маску критика власних творів, маску поляка – 

“найбільш проникливого критика національних вад”, маску аргентинця (“супроти Європи”), маску європейця (“супроти 

Америки”), маску “філософа буття, видатного митця” [539], Даріуш Добжанський – маску невігластва (коли В. Ґомбрович 

вдає, ніби не обізнаний з поезією), маску обізнаності (коли вдає, ніби знає, що таке наука), маску снобізму (коли вранці п’є 

шампанське)  [458]. Пьотр Хмєлєвський звертає увагу на використання письменником маски філософа, соціолога, 

емігранта [449]. 
**

 Зауважимо, що сучасні російські дослідники (Л. Мальцев, В. Хорев, І. Адельгейм) при  вивченні прози В. Ґомбровича, 

часто звертаються до зіставлень його творів з творами інших польських письменників (Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, 

С. Мрожека), а також з польською прозою, що з’явилась після 1989 р. [384]. 
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розвідок (польською мовою перекладена й видана у 2009 р. [515]) 

літературознавець вивчає реалізацію карнавальних моделей у “Фердидурке” [219]. 

За її влучним спостереженням, такі характеристики персонажів прозових текстів 

В. Ґомбровича як вік, соціальний статус, система цінностей, – це не стільки 

індивідуальні риси, скільки риси конкретного стереотипу, що його письменник 

намагається подолати. Уважне прочитання “Фердидурке” переконливо доводить, 

на думку Н. Лобас, що функціонування у творі постаті професора Пімпка повністю 

відповідає карнавальній моделі інтронізації/детронізації короля карнавалу [515, 

s. 83]. Важливо вказати, що до зіставлень прози того ж Майка Йогансена, Вітольда 

Ґомбровича, а також російського письменника Іллі Еренбурга вдається ще одна 

українська дослідниця Ольга Харлан. У статті під назвою “Homo ludens 

як персонаж прози міжвоєнного двадцятиліття” автор визначила основні тенденції 

вивчення ігрових стратегій у художніх текстах письменників, а також про-

аналізувала “феномен гри як унікальну форму буття у світі, що розгортається на 

трьох рівнях: емпіричному, екзистенційному й комунікативному, та здійснюється в 

структурній єдності ігрової діяльності, ігрової свідомості та ігрових стосунків” 

[396, c. 47]. Єдиною літературознавчою розвідкою присвяченою безпосередньо 

аналізові “Фердидурке” В. Ґомбровича є стаття М. Гірняк “Між Сциллою і 

Харибдою власної ідентичності (за романом В. Ґомбровича “Фердидурке”)”. У ній 

авторка зосередилась на питанні окреслення письменником своєї сутності, 

спробувала збагнути “його розуміння сучасної людини і його “боротьбу” за 

людину” [92, с. 190], пізнавання якої “це завжди пізнавання “людини через 

людину”, “людини по відношенню до іншої людини”, “людини, що створюється 

людиною”, “людини, яку зміцнює людина”” [92, с. 201]. При докладному аналізі 

твору, дослідниця висновує важливе твердження щодо розірваності “людини” 

В. Ґомбровича поміж прагненням зрілості й незрілості – бажанням стати 

“дорослою” і знайти своє місце у суспільстві й одночасним усвідомленням 

“неможливості справжньої зрілості, адже “до кінця дозріти”  – означає “зрозуміти 

і пізнати все”, остаточно сформувати своє “я”, свою особистість” [92, с. 198]. 

Відтак, індивід постійно перебуває у стані “між”, що не дає змоги раз і назавжди 
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ідентифікувати себе з певною сутністю. Звідси, творення письменником 

персонажів, “які в пошуках свого “я” повинні, подібно до Одіссея, пройти або 

крізь “блукаючі скелі”, які не дають шансів залишитися живим і неушкодженим, 

або “між Сциллою і Харибдою”, які, однак, змушують пожертвувати часткою 

самого себе (на цьому шляху Одіссей втрачає шістьох своїх друзів) ” [92, с. 190]. 

Суголосно з польськими літературознавцями, українська дослідниця утверджує 

думку, що власне літературна творчість стала для польського письменника 

“способом саморефлексії та самостворення” [92, с. 206]. 

“Досхочу набавившись за життя, Ґомбрович зоставив по собі щось на кшталт 

грандіозного ігрового поля із безліччю вказівників, таємних сховків, натяків і слідів, 

але єдиного коду до цієї гри таки не зоставив, і кожен читач або дослідник 

приречений на більш менш удалі пошукові спроби. Так Ґомбрович грає з нами і досі, 

і, поза всякими сумнівами, об “непроникний мур” його доробку розіб’є собі лоба ще 

не одне покоління перекладачів та інтепретаторів” [3, c. 128], – писала Л. Андрієвська 

у статті, що передувала виходу її перекладу двох оповідань польського письменника з 

книги “Бакакай”. Як елемент гри життя з самим В. Ґомбровичем можна 

інтерпретувати слова Ч. Мілоша, написані ним у статті-некролозі “Ким є 

Ґомбрович?”. Те, від чого польський письменник усе життя втікав – “форма”, яка 

детермінує, може наздогнати його після смерті: “за життя блазень, після смерті 

король-дух, (...). За життя – божевільний, гордій, нахаба, після смерті натомість чути 

голос професора Пімка, керівника хору: “Чому ми повинні любити Вітольда 

Ґомбровича?” і звучить відповідь хору: “Бо був письменником-пророком!”. Ця 

висміяна колись Ґомбровичем гра в пророка накидає свої незмінні, віддавна усталені 

права. Здавалося б, якщо хтось залишить після себе визначний твір, цього досить, але 

де там. Пророк повинен бути світлою, чудовою, героїчною постаттю, а якщо він мав 

криву лопатку, то, споруджуючи пам’ятник, її вміло приховають” [521, s. 185–186].  

Натомість власне у пошуку справжності людини, невтомній боротьбі з 

умовностями міститься понадчасовість прози В. Ґомбровича, а “Фердидурке” стає 

“найбільш приголомшливим оголенням архетипу сучасності” [556, s.212]. Як писав 

Є. Яжембський, “я дуже легко можу уявити собі, як сьогодні Ґомбрович добирався би 
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під шкіру постмодерністам, феміністкам, прихильникам і противникам одностатевих 

шлюбів, капіталістам і антиглобалістам, усім, кому здається, що вони подумки 

охопили весь світ і відгадали його таємницю чи суть екзистенційного конфлікту, в 

якому потрібно стати на той чи той бік” [362]. На думку О. Клименка, творче 

послання автора “Фердидурке” своїм сучасникам та нащадкам звучало приблизно так: 

“Треба власну автентичність прирівняти до власної свободи, тоді незрілість набуде 

зрілої якості, а зрілість лише по покручених артритом пальцях дізнається і не забуде 

під натиском амнезії про найабсолютнішу з перспектив...” [170, c.114].  

На постійній актуальності “Фердидурке” неодноразово наголошувала 

Н. Сняданко [362], адже це універсальна притча “про вічні конфлікти зрілості і 

незрілості, про неможливість справжньої зрілості, про підміну понять, про відносність 

всього на світі, про самоусвідомлення, про пошуки внутрішнього “я” через “я” 

зовнішнє і навпаки, про те, наскільки все, що “прийнято вважати” є таким 

насправді” [363]. 

Творчість В. Ґомбровича в усіх українських текстах-реакціях презентовано як 

класику польської літератури з наголошенням на універсальності проблем, до яких він 

звертався. Окремо акцентовано на критичному ставленні польського автора до 

усталених норм, традицій, на висміюванні стереотипів польської національної 

свідомості
*
. Порівнюючи світогляд та життєві вибори багатьох європейських митців-

емігрантів, Мілан Кундера зауважував, що особисто для нього найбільш таємничою є 

позиція саме В. Ґомбровича. Польський письменник, попри те, що довшу частину 

свого життя прожив за межами Польщі – 23 роки в Аргентині, 6 років у Франції, 

писати міг лише польською і героями його романів є виключно поляки. Окрім цього, 

під час перебування 1964 р. у Берліні, автор “Фердидурке” після довгих вагань 

відмовився від запрошення повернутись до Польщі. На думку М. Кундери, “Справжні 

                                                 
*
 Такі ж інтерпретаційні акценти характерні для прочитання творів В. Ґомбровича як у польській, так і в інших культурах. 

Цікаво, що цей висновок стосується не лише світоглядно подібних європейських культур, а й культур, цілковито відмінних 

від польської. Скажімо, в Японії чи Скандинавії В. Ґомбровича також трактують як видатного філософа-екзистенціаліста, 

антитоталітарного ідеолога, антирелігійного “єретика”, провокатора [510, s.209]. Натомість в Аргентині, куди В. Ґомбрович 

приїхав напередодні Другої світової війни, він став насамперед коментатором-експертом політичних подій на 

європейському континенті. На відміну від Польщі чи Європи, аргентинські дослідники неодноразово звертаються до 

вивчення саме політичних поглядів письменника [470]. Виданий 1947 р. іспанський переклад  “Фердидурке ”отримав 

розголос лише в колах інтелектуальної еліти Аргентини. Як згодом пояснював письменник, латиноамериканці були не 

здатні повірити, що “європеєць, якого не знають у Парижі, може бути справді видатним митцем” [109, c. 86]. 
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причини відмови мали бути екзистенційні. І їх неможливо висловити, бо вони надто 

болісні для інших. Є речі, про які можна лише мовчати” [556, s. 214–215]. 

У чому ж полягає “феномен українського В. Ґомбровича”, увиразнений через 

щораз інтенсивнішу рецепцію його творів? За моделлю однієї з німецьких дослідниць 

функціонування перекладів іншомовних текстів у культурі Бригіт Шульте, 

рецептивними перепонами для сприйняття можуть стати незнання культурних, 

суспільно-історичних особливостей висловленого у творі. Натомість однією з причин 

особливого зацікавлення тим чи тим твором є його здатність заповнити прогалини в 

“системі іншої культури” [481, s. 234]. В українській культурі власне В. Ґомбрович 

заповнив існуючу “білу пляму” викриття постколоніальних комплексів. У творах 

польського письменника маємо не стільки заперечення минулого, як відчуття потреби 

розуміння сучасного становища – індивідуально-екзистенційного, а через нього – 

національного, й отже – спроби через діагностику сучасності осмислити, зрозуміти 

минуле.  

 

3.2. “Війна і спокій” Анджея Бобковського: свобода волі індивідуума як 

рецептивна домінанта українських інтерпретацій твору 

Найколоритніша постать у колі співробітників “Культури” – це, без сумніву, 

польський письменник Анджей Бобковський: “Осілий після війни у Гватемалі 

рішучий антикомуніст, який боявся, що “совєти” захоплять Європу, він був, 

водночас, письменником, наділеним чудовою спостережливістю, чутливою до 

деталей. Володів здібністю точного, хоча й не завжди тактовного, судження – однак, 

саме ця риса зробила з нього ідеального співробітника Ґедройця” [412, c. 100], – 

описував А. Бобковського польський літературознавець Лєшек Шаруга. Проте, 

найбільше у цьому письменнику Редактора паризького видання захоплювала 

дистанція щодо польської проблематики і свобода від націоналістичних обтяжень. 

Саме у листі до нього 1949 р., задовго до висловлення своєї позиції на шпальтах 

“Культури”, Є. Ґедройць писав про важливість формування нових польсько-

українських стосунків через підтримку поляками прагнень українців до державної 

незалежності: “Я просто хочу почати порушувати питання, яких усі бояться, 
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наприклад: федерація з Литвою, а що з Вільном, з Україною, – як усе це узгодити з 

ризьким трактатом? Чи ризький трактат належить до категорії святощів, чи, 

можливо, нам треба спокійно подискутувати про сенс цього кордону. (...) Цього 

вистарчить, щоби мене зненавиділи всі земляки – на жаль, боюся, не лише на 

еміграції. Але хтось же мусить це зробити?” [471, s. 76]. Згодом, у листах Є. Ґед-

ройць обговорював з А. Бобковським актуальність видання антології української 

літератури періоду національного відродження 1920-х рр., яку в той час укладав 

Ю. Лавріненко.  

Змістовим наповненням щоденника “Війна і спокій” А. Бобковського (“Szkice 

piórkiem”, 1957) стали роздуми над ситуацією в Польщі та Європі періоду Другої 

світової війни. В Україні переклад щоденника “Війна і спокій” вийшов у 2007 р., 

ставши першою і єдиною окремою публікацією творчості А. Бобковського 

українською мовою [37]. Роком раніше кілька фрагментів твору під назвою “Ескізи 

пером” опубліковано у часописі “Потяг 76. Спецрейс до Польщі” [38]. Вміщена до 

окремого видання післямова польського письменника Юзефа Чапського (першодрук 

післямови з’явився у “Культурі” 1961 р.), не лише блискучий фаховий аналіз 

творчості А. Бобковського, а й дружні спогади про нього [406]. Післямова є 

надзвичайно важливим супровідним текстом до перекладу, адже виконала роль 

“першовідкривача” цього автора українцям. 

Саме “Війну і спокій” вважають найкращим твором у доробку письменника, а 

також одним з найвидатніших текстів такого жанру в усій польській літературі 

[590]. У пізніших розмовах Є. Ґедройць вказував, що друк щоденника А. Боб-

ковського у часописі “Культура” був одним з найважливіших рішень, оскільки 

книгу написано під впливом воєнних подій, у ній правдиво описано політичну 

ситуацію після програної війни. Попри таку високу оцінку прози А. Бобковського, 

дану Є. Ґедройцем ще наприкінці минулого століття, про автора “Війни і спокою” 

досі говорять як про “великого відсутнього” польської літератури
*
, а в єдиній 

докладній статті про творчість письменника, надрукованій у пресі 1960-х рр., 

                                                 
*
 Проте, як переконує сучасний польський письменник Павел Хіллє, для середовища інтелектуалів автор “Війни і 

спокою” завжди був “справжнім одкровенням. Есенцією чудового письменства, в котрому блискуча інтелігентність і 

прекрасний стиль творять неповторну цілісність” [487]. 
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публіцист Тадеуш Жулцьоський окреслював тогочасну кількість читачів 

А. Бобковського як мізерну [592].  

У відгуку на “Війну і спокій”, який з’явився в українському перекладі у 

часописі “Дух і Літера” 2008 р. (№20), слабку обізнаність польських читачів з 

творчістю письменника польська дослідниця Анна Вилєгала пояснювала цілковитим 

його усуненням з літературного процесу часів ПНР і надто слабкими спробами його 

повернення в літературу незалежної Польщі [78, c. 312]. На широкий спектр 

інтерпретацій тексту А. Бобковського
*
 вказує літературний критик, перекладач Ян 

Зелінський. Міркування польського дослідника розлого процитовано О. Бойченком 

у відгуку на вихід українського перекладу “Війни і спокою” (“Дух і Літера”. 2010, 

№22): у щоденнику А. Бобковського “одні знайдуть маніфест безмежної свободи, 

інші – аналіз тоталітаризму. Одних захоплять мало не містичні піднесення і стани 

пантеїстичного екстазу, іншим сподобається дещо безцеремонний гумор і гострий 

язик. Одні будуть шукати пейзажі південної Франції, інші – нотаток з прочитаних 

книжок, рецензій на кінофільми та театральні вистави. Одні сприймуть цю книжку 

як великий любовний лист, інші – як великий політичний трактат” [43, c. 329].  

“Хто простежить, – риторично запитував Ю.Чапський, – розвиток його думки 

від шляхетного чоловічого анархізму поляка, якому збридився і польський 

сентименталізм, і польське саморозпинання, і обсесія польськости і тільки 

польськости – аж до останніх значно зріліших думок і міркувань? Хто продумає ту 

боротьбу із “спорохнявілими ідеологіями”, боротьбу за “людину із крові й кістки”, 

людину цілісну, вільну, свобода якої не була би ні прикриттям злости, ані порожнім 

лозунгом?” [406, c. 619]. Вказану у фрагменті передмови проблематику прози 

А. Бобковського докладно проаналізовано в сучасному польському літературо-

знавстві [460; 465; 492]
**

. Водночас, дослідникам творчості письменника доцільно 

знати й деякі перестороги Ю. Чапського, котрий зауважував, що з цих творів 

                                                 
*
 В одному з написаних у 1960-х рр. текстів для еміграційного суспільно-культурного тижневика “Вядомосці” 

(“Wiadomości”) корифей польської еміграційної літератури, літературний критик Тимон Терлецький відгукувався про 

щоденник А. Бобковського як про динамічний, юнацький, іноді відкрито агресивний твір з величезною амплітудою 

коливань емоцій [565]. 
**

 Одним з останніх і найґрунтовніших наукових досліджень, присвячених творчості А. Бобковського, є видана 2011 р. 

колективна праця польських літературознавців [446]. Постійно з’являється щораз більша кількість окремих книг та 

розвідок з аналізом нових аспектів його творчості [507; 560].  
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достатньо вирвати кілька цитат без контексту і з цього літератора можна зробити як 

затятого націоналіста, напівфашиста, так і ворога будь-якого тоталітаризму. 

Звернімо увагу на слушність міркувань Ю. Чапського, адже попри те, що щоденник 

“Війна і спокій” вийшов у Парижі більш як 50 років тóму, довкола питання: був чи 

не був А. Бобковський шовіністом, досі точаться гострі дискусії. Важливе уточнення 

до цієї проблеми запропонував Ю. Прохасько. В інтерпретаціях поглядів А. Бобков-

ського та його книги, за словами українського інтелектуала, слід передовсім 

говорити про “літературну некоректність” і саме у цьому полягає його правдива 

велич [408]. 

До публікації фрагментів щоденника А. Бобковського у “Потязі 76” 2006 р. 

додано переклад есею сучасного польського письменника Анджея Стасюка під 

назвою “Наша конкіста” (“Nasza konkwista”), яке 1996 р. з’явилось на сторінках 

“Газети виборчої”. Есей став для читачів часопису впровадженням до творчості 

А. Бобковського. Однак, текст А. Стасюка стосувався не лише “Війни і спокою”, а й 

збірки оповідань “Coco de Oro”
*
. Порівнюючи світоглядні позиції А. Бобковського з 

іншими видатними інтелектуалами-емігрантами, А. Стасюк простежив суттєві 

відмінності у їхніх баченнях Європи. На його погляд, у А. Бобковського не знайдемо 

слідів болю, туги чи невдоволеності
**

 – “Колиска культури і концентраційних 

таборів”, без надмірного опору зґвалтована фашизмом, яка дрижить від страху перед 

більшовиками, яка кокетливо зиркає в бік комунізму – такою він бачив її під час 

восьмирічного перебування в Парижі, а гватемальське віддалення надало цьому 

поглядові ще більшої гостроти” [376, c. 200–201]
***

. Проте, найважливішою для 

А. Стасюка була конкретна й прагматична форма незгоди А. Бобковського з 

                                                 
*
 Видана стараннями Є. Ґедройця вже після смерті її автора, складається з двох частин. Перша є менш захоплюючою для 

сучасного читача, проте цікава з академічної точки зору для істориків, культурологів. “Coco de Oro” містить тексти, 

написані одразу після закінчення Другої світової війни, – це опис “політичного післявоєнного тут і зараз”, в яких важко 

визначити, що дратує А. Бобковського більше: “червона зараза, апатія і прислужництво, котрі він закидає тим 

європейцям, що живуть з фінансової допомоги і паразитують на західних державах чи “негероїчне скурвлення” 

польської літературної “елітки”. “Coco de Oro” має однак й інше обличчя. Оповідання, час написання яких припадає вже 

на гватемальський період у житті письменника, “укладаються в цілісну розповідь про його особисту й письменницьку 

еволюцію” [545]. Зазначимо, що українського перекладу “Coco de Oro” немає досі. 
**

 Додамо, що подібну думку висловив і польський літературознавець Збігнєв Бранах [444]. 
***

 Підтвердженням висновку А. Стасюка є фрагмент з “Coco de Oro”, в якому А. Бобковський з гіркотою писав: 

“Європеєць перетворюється на барана, втрачає всі ті риси, які колись визначали його вищість: підприємливість, потяг до 

зваженого ризику, здатність мати власне судження, розважливий непослух. Прямо навпаки: він став слухняним перед 

Державою і чужим для Держав” [376, c. 201].  
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“польською долею”, котра з точністю алгебраїчного рівняння сформульована в 

останніх рядках щоденника “Війна і спокій”: “Анджей Бобковський не мав жодних 

ілюзій щодо Польщі. Вона (Польща. – О. Н.) мусила тільки повторювати свою стару 

роль у змінюваних декораціях історії. Геройська, роздерта і безглузда, завжди 

наново, завжди від початку вона мусила повторювати своє минуле. Шкода часу і 

атласу – так він міг би сказати. Немає сенсу реформувати нездатне до реформування 

(...)” [376, c. 203].  

Прикметно, що згодом подібно міркувала у своєму розлогому відгуку на твір 

А. Вилєгала. Зокрема, дослідниця звертає увагу на опис А. Бобковським війни, 

котрий не є “польським описом війни, до якого ми всі звикли – зі смертю на тлі, 

облавами, таборами, ницістю і геройством” [78, c. 306]. Об’єктом його різкої 

критики стає “польське національне здерев’яніння, короткозора польська 

закоханість у свою виняткову долю і виняткове страждання, когутячий, шароварний 

патріотизм: (...) “Замість бути homo sapiens, належимо до раси homo polacus, до раси 

одурманеної вітчизною, до кретинів хворобливого патріотизму і націоналізму” [78, 

c. 308–309]. Ще однією важливою проблемою щоденника, котра потрапила в поле 

зору авторки відгуку, став протест письменника супроти внутрішньої ущербності й 

лицемірства польської культури, яка, при безапеляційному прийнятті іноземних 

взірців та вихованні у молоді культу великої французької літератури, водночас 

алергічно реагує на спроби створення на польському ґрунті універсальної культури, 

не зануреної в одвічні польські проблеми
*
. Культура часів письменника не могла 

допомогти людині збудувати власну гармонійну особистість, полегшити їй контакт з 

Іншим. Культурологічні рефлексії А. Бобковського формуються під впливом 

переконання у загальному регресі західної цивілізації. Подібно до інших 

катастрофістів, цю кризу він пов’язував з раціоналістичною парадигмою знань, що 

призводить до витіснення духовності, а відповідно до порушення рівноваги між 

духовним (що традиційно виражається через релігію) та розумовим первнями. 

Найкращим способом захисту від згубних наслідків контакту з культурою 

                                                 
*
 Цікаві висновки щодо трактування А. Бобковським культури як Аркадії та апокаліпсису пропонує у монографії 

польський дослідник Міхал Копчик [508]. 
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ущербності й відсутності самореалізації є жест самоусунення, віддалення. Цим 

жестом у випадку письменника став виїзд до “провінційної” Гватемали [508]. 

Чимало сторінок щоденника А. Бобковського присвячено критиці французького 

сприйняття нової комуністичної ідеології, сліпого захвату Росією та Сталіним [452, 

s. 43]. Його бачення усієї повоєнної Європи і зокрема Росії, у літературній творчості 

та епістолярній спадщині ґрунтовно висвітлено в працях польських літерату-

рознавців Клари Джакл [489], Агнєшки Ястшембської-Пйотровіч [495], Міхала 

Копчика [507]. Варто лише заакцентувати, що А. Бобковський, як і Ч. Мілош, гостро 

критикував насамперед фанатичне захоплення Заходу Росією, вперте небажання 

розуміти загрози, що їх несе комуністичний режим. За доречним спостереженням 

того ж Ю. Чапського, “антикомунізм Бобковського послідовний і забарвлений 

пристрастю. За паризьких часів він безупинно порівнює його із зненавидженим 

гітлеризмом, уже тоді демаскує ілюзії й оптимізм щодо мирної еволюції комунізму 

після війни”[406, c. 618]
*
. Проте, пасткою для вільної людини був для нього й 

соціалізм, “який у разі перемоги може виховати тільки слухняних чиновників, 

людей, не здатних на ризик, готових лише говорити про свободу” [78, c. 310]
**

.  

Гострі й відверті критичні судження А. Бобковського про французьке 

захоплення лівими ідеями, безумовно, вплинули на рецепцію творчості цього автора 

у сучасній Франції. Зокрема, переклад і видання щоденника у середині 1990-х рр., у 

французькому культурному середовищі не помітили, а може радше – взагалі 

проігнорували
***

.  

Відзначимо, що потенційною небезпекою для А. Бобковського був не стільки 

комунізм, який, як будь-яка ідеологія, недовговічний, а сама Росія – у комунізмі він 

                                                 
*
 Зрештою, сам письменник в листі до Є. Ґедройця так пояснював свою антикомуністичну позицію: “Припертий до стіни, я 

вмію витягнути з себе лише “так” або “ні” – все інше це діалектика й брехня. (...). І тому усілякі фашизми й нацизми 

зрештою не були настільки потворними як комунізм, бо не руйнували внутрішнього шару” [471, s. 120]. 
**

 Цікаво, що В. Ґомбрович подібно критикував час “хрущовської відлиги”. В обраних до друку українською на початку 

1990-х рр. фрагментах “Щоденника” читаємо: “Свобода з дозволу, ліцензія на умовну свободу – що це таке? Ні риба, ні 

м’ясо. Для автентичності польського життя це навіть гірше, аніж стопроцентне ярмо – воно принаймні не бреше. (...) А 

випускання душі на умовну свободу за умови, що вона двічі на тиждень повинна реєструватися в найближчій контрольній 

дільниці, – це буде лише затушовуванням різкої, але рятівної межі, яка раніш віддаляла ув’язнену правду від вільної 

брехні” [128, c. 351–352]. Прикметно, що чимало польських літературознавців [465; 494; 590] порівнюють світоглядні 

позиції А. Бобковського і В. Ґомбровича й наголошують найперше на подібному в обох письменників скептичному 

ставленні до будь-яких ідеологій, теорій, утопій, відразі до будь-яких містицизмів (критика обома письменниками 

Ю. Словацького), до польської мартирології та колективних оман. 
***

 У сучасній Росії досі немає ані перекладу щоденника А. Бобковського, ані літературознавчих розвідок з аналізом прози 

цього письменника.  
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бачив одне з її втілень, чергове виявлення її агресивної сутності. “У страху Боб-

ковського перед Росією є щось метафізичного, інстинктивного розуміння людини 

Центральної Європи, що з російських ідей у його частині світу ніколи нічого 

доброго не виникало” [78, c. 310], – писала А. Вилєгала. Подібні тематичні “центри 

тяжіння” в інтерпретації “Війни і спокою” характерні для відгуку О. Бойченка, 

котрий також звертав увагу на неприхильне ставлення польського письменника до 

Росії. Ймовірно саме нелюбов до російського автора “Війни і миру”, припускає 

український літературознавець, змусила польського письменника змінити 

заплановану назву твору на “Ескізи пером” (“Szkice piórkiem”). Про ігнорування 

А. Бобковським російської літератури згадував у своїх розмовах Є. Ґедройць. Це 

була одна з тем їхніх постійних суперечок. Натомість обраний українським 

перекладачем Олесем Герасимом варіант назви окремого видання “Війна і спокій” 

О. Бойченко вважає дуже вдалим. Українському читачеві бракує достатніх знань з 

польського літературного процесу, щоб провести паралелі поміж “Szkicami 

piórkiem” А. Бобковського та “Szkicami węglem” Г. Сенкевича, а “асоціації з твором 

російського класика, що входить до обов’язкової шкільної програми з зарубіжної 

літератури, матиме чи не кожен українець” [43, c. 329]
 *
. 

У текстах-реакціях на вихід “Війни і спокою” українські реципієнти 

неодноразово наголошували на проблемі індивідуальної свободи в інтерпретації 

А. Бобковського, яка є для письменника передумовою всього іншого і найвищою 

життєвою цінністю. Цитуючи фрагмент листування А. Бобковського з Я. Іваш-

кевичем, в якому той порівнює себе з птахом на гербі Гватемали, що обов’язково 

здихає після кількох днів ув’язнення у клітці, той же О. Бойченко акцентував: саме 

людина, яка “свідома своєї індивідуальної свободи, свого права хоч би й здохнути з 

голоду внаслідок власного вільного вибору, становить в очах Бобковського єдину 

нефіктивну цінність” [50]. Для О. Сливинського ж, свобода в трактуванні А. Боб-

ковського – це насамперед відсутність страху перед безповоротністю, а сам пись-

менник – це “дітвак, який обертається спиною до минулого, до цього паперового 

                                                 
*
 Згодом роздуми над щоденником “Війна і спокій” український дослідник опублікував у есеї “Маніфест космополяка” 

(збірка “Мої серед чужих. Читацький путівник для дітей старшого шкільного та молодшого студентського віку”) [46, 

c. 72–77].  
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будинку, де живуть старі люди; він хоче бути ТУТ, відчувати на обличчі вітер і 

складати з крихітних деталей машини, що мають його осідлати; він практичний 

футурист, який знає, що жити – жити насправді – означає щоразу будувати все 

наново, вирощувати дерева з нічого” [355]. Обоє українських інтелектуалів клю-

човим у творчості польського письменника визначили його “маніфест безмежної 

свободи”, той, котрий спричинив виїзд письменника до далекої Гватемали, 

розчарування спершу в Польщі, згодом у Франції й цілій Європі, де А. Бобковський 

дедалі виразніше відчував “нестерпний для нього сморід “російського духу”. Якщо 

ця навала (байдуже, фізична чи “лише” ідеологічна) людиноподібних термітів, рабів 

генералісімуса Сталіна має називатися визволенням Європи, то бувай здорова, 

Європо! – вигукує він, і, як ми вже знаємо, назавжди виїжджає до Гватемали, (...)” 

[43, c. 331]. Цей вчинок, за влучним спостереженням А. Стасюка, був єдиним 

способом вціліти – дослівно і метафорично, оскільки далекий світ іншого материка 

став для А. Бобковського “не лише категорією простору, а й категорією часу: був 

майбутнім” [376, c. 203]. Такий же висновок зробила Йоанна Подольська, польська 

дослідниця, першовідкривач й популяризатор творчості А. Бобковського у Польщі 

[541, s. 17]. Зрештою, сам письменник неодноразово вказував у своїх творах та 

листах, що виїзд з Європи, безперечно, означав для нього єдину можливість зали-

шитись вільним
*
. Для повноти розуміння складного внутрішнього вибору письмен-

ника доцільно навести слова Є. Ґедройця, котрий переконував: “Бобковський був до 

глибини душі європейцем. Був просякнутий любов’ю до Європи, до європейської 

культури. Любив усе, що Європу створило. Але під час війни, а особливо в перші 

повоєнні роки, він втратив віру в Європу. Вважав, що тут запанує комунізм, що ця 

культура перестане існувати (...). Хотів звідти втекти, щоб взяти зі собою 

європейські вартості, в які вірив і які хотів врятувати на межі світу” [547]
 **

. 

                                                 
*
 Безпосередньо проблематиці свободи в творчості А. Бобковського присвячені розвідки багатьох польських 

літературознавців [465; 479; 558; 568]. 
**

 Згодом, в описах свого перебування у Гватемалі й критичного (стосувалось передовсім поширеного в Гватемалі сліпого 

культу Радянського Союзу) або ж захопленого сприйняття цієї країни, А. Бобковський мріяв “про якогось гватемальського 

Ґомбровіча, котрий розштовхав би ту скажено наївну повагу, яка засліплює цей народ і не дає йому глянути на себе без 

патосу і втрати пропорцій, що випливає з цього патосу” [406, c.617].  Водночас, як вказував А. Ф’ют, польський 

письменник сподівався, що власне у латиноамериканцях “збереглись і не були вбиті плідні бактерії анархізму та 

індивідуалізму. Тобто, що саме цей континент – досить парадоксально – завдяки своїй ізольованості й відставанню, міг би 

стати шансом для нашої цивілізації, бо зберіг ті цінності, які Західна Європа втратила” [465, s.40].  
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А. Бобковський вважав себе вільним “космополяком”. Поняття “космополяк” 

охоплювало для нього космополітизм і патріотизм водночас, абсолютну відкритість 

на світ без обмежень у рамках власної національності. “Космополяк” – це поляк, 

який одночасно є громадянином усього світу, який може позбутись своїх культурних 

обтяжень, визволений зі своєї національної мартирології, міфів польськості, 

комплексів поразки і боротьби за батьківщину. Для якого виїзд з Польщі не означав 

би зраду. Саме тому, мабуть, А. Бобковський мав складні стосунки з польськими 

емігрантами, повільно відбувалось осмислення його творчості на батьківщині, де він 

зовсім не вкладався в рамки польського патріотичного канону. Адже, “замість того, 

щоб у 1939 р. повернутись у країну і, ймовірніше за все, там померти, залишився у 

Франції і безжурно роз’їжджав ровером мальовничим французьким півднем. Згодом, 

замість того, щоб засохнути від журби за Польщею, зачитувався французькою 

літературою (...) і критикував, як міг, свою принижену батьківщину. Замість того, 

щоб після 1945 р. брати участь у важливих емігрантських дебатах про причини 

поразки і висилати до рідного краю підпільну літературу, закрив свою скромну 

справу і виїхав до теплих країв” [78, c. 311–312]
*
. Таку світоглядну позицію 

письменника критикував А. Ф’ют. Саме у ставленні до “форми” літературознавець 

вбачав найсуттєвіші відмінності поміж А. Бобковським та В. Ґомбровичем. Для 

автора “Війни і спокою” форма ніколи не була загрозою і джерелом постійної 

фрустрації. Можливо, власне тому, говорячи словами В. Ґомбровича, 

А. Бобковський з неволі “польської форми” потрапив у полон “форми космо-

польської”, замінивши “динаміку самотворення статичним концептом” [465, s. 45]. 

Чим же “Війна і спокій” може бути цікавою українському читачеві? За 

словами редактора українського видання Наталки Римської, “це не лише текст про 

події Другої світової війни, це текст, який актуальний завжди, бо А. Бобковський 

шукає людину у будь-якій ситуації, навіть тоді, коли втрачаються духовні, 

естетичні, національні цінності” [408].  

                                                 
*
 Зокрема, у своїй статті “Мрія про хулігана” (“Marzenie o chuliganie”, 1999) сучасний польський письменник та 

літературний критик Анджей Горубала критично оцінює  усю творчість А. Бобковського, називає його “автором одного 

чудового твору”. А. Горубала переконує в  наявній у польській культурі ідеалізації як самої постаті письменника, так і його 

творчого спадку: “Бобковський – це трохи вигаданий письменник. Це письменник, якого читаємо крізь призму наших мрій 

і прагнень. Адже хтось такий, як він, ну може трішки кращий, трішки талановитіший, повинен народитись, повинен надати 

тональність польській літературі, повинен її визволити” [486].  
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Поява перекладу “Війна і спокій” А. Бобковського стала важливим допов-

ненням до української рецепції польської мемуаристики ХХ ст., зокрема, через 

ідейно-тематичну близькість, до “Щоденника” В. Ґомбровича. Попри те, що 

доцільно говорити радше про слабкість української рецепції прози цього автора, 

варто наголосити, що написані відомими українськими інтелектуалами в суспільно 

популярних часописах тексти-реакції, можуть таки стати стимулом до рецептивного 

резонансу творчості цього автора в Україні.  

 

Висновки до розділу 3 

Опісля докладного розгляду зібраного матеріалу, маємо підстави стверджувати, 

що усі проаналізовані переклади розвідок польських інтелектуалів на сторінках 

української періодики стосувались актуальних у сучасній українській культурі 

проблем та викликів: формування нового національного культурного дискурсу без 

імперського ідеологічного тиску, заповнення білих плям в літературному процесі 

радянського періоду, розмежування мистецтва та політики, а також уникнення кризи 

авторитету інтелектуалів, як одного з наслідків гострих дискусій довкола оцінки 

їхньої співпраці з комуністичним режимом та нових історичних умов. Таке 

“прислухання” українців до роздумів поляків над своєю культурною та суспільною 

ситуаціями можна трактувати як спокусу знайти готовий рецепт на власне 

постколоніальне буття, і водночас як відкриття й усвідомлення Іншого, цікавість до 

замовчуваного, пошук правильних рішень через обговорення й засвоєння досвіду 

сусідньої культури. 

Саме “Щоденник”, зважаючи на потребу у розвінчанні колоніального спадку, 

став першим твором В. Ґомбровича, переклади фрагментів якого надруковано у 

різних періодичних виданнях незалежної України. У хронології українських 

публікацій уривків “Щоденника”, виході окремого видання “Фердидурке” та 

супровідних текстах-реакціях на ці твори чітко відображений комплекс нагальних і 

необхідних для вирішення проблем, які поставали перед українцями протягом усієї 

новітньої історії – від часу здобуття державної незалежності й до сучасного 

історичного етапу: осмислення індивідуально-екзистенційного, а через нього – 
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національного становища, викриття постколоніальних комплексів, подолання табу 

панівної культури. У текстах-реакціях на вихід в першій половині 2000-х рр. 

окремою книгою “Фердидурке” В. Ґомбровича задекларовані такі завдання під час 

інтерпретації твору: усвідомити власні комплекси, вийти поза межі “накинутої 

форми”, прирівняти власну свободу до власної автентичності, пам’ятати про поза-

часовість та актуальність Ґомбровичівських пошуків справжньої сутності людського 

“Я”. Науковий дискурс різних аспектів прози В. Ґомбровича, на відміну від україн-

ської наукової рецепції Ч. Мілоша, Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського чи Т. Конвіцького, 

містить не лише літературознавчі розвідки, а й окремі дисертаційні роботи.  

Переклад “Війни і спокою” А. Бобковського став важливим доповненням до 

української рецепції польської мемуаристики ХХ ст. У зафіксованих текстах-

реакціях українські автори наголошували на гострій критиці А. Бобковським 

комунізму та захоплення комуністичними ідеями західних інтелектуалів, на спротиві 

письменника до будь-яких форм націоналізму та повсякчасному декларуванні ним 

особистої свободи індивідуума як найвищої цінності. 
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РОЗДІЛ 4 

 

РОЛЬ ГЕОПОЕТИЧНИХ ВІЗІЙ ПОЛЬСЬКИХ  

ІНТЕЛЕКТУАЛІВ ХХ–ХХІ СТ. У ФОРМУВАННІ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО КОНЦЕПТУ ЄВРОПИ 

 

Повернувши у 1991 р. державну незалежність, українці отримали можливість 

вповні продемонструвати Європі та світові свою ідентичність та національну куль-

туру. У щойно відновленій Українській державі “питання Европи вже вкотре 

постало як питання ідентичности. Ототожнення себе з Европою, її культурною та 

політичною спадщиною на зламі 1980-х і 1990-х рр. почало означати не лише полі-

тичний, а й геополітичний вибір” [98, c. 260], – писала О. Гнатюк. Натомість цей 

часовий період майже нічого не змінив у сприйнятті пострадянських країн 

західними європейцями. Зміни в свідомості людини (і пострадянської, і 

європейської) відбуваються значно повільніше, аніж модифікації державного 

устрою.  

Саме тому в перші роки незалежності, українські інтелектуали поставили собі 

за мету доведення Західній Європі, що Україна, на відміну від Росії, є частиною 

європейського простору і може бути містком між Сходом і Заходом. Для українців 

вибір Європи був “не тільки поривом до певних ідеальних (чи ідеалізованих) 

цінностей, а й своєрідною втечею від цінностей негативних – від неволі та злиднів, 

від політичного, економічного та національного гніту, (...)” [324, c. 100]. У спектр 

формування нових викликів українській ідентичності органічно вплітались візії 

Центрально-Східної Європи західних сусідів України – поляків. Перебіг україн-

ських дискусій про Центрально-Східну Європу докладно проаналізувала О. Гнатюк 

на сторінках книги “Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність” та 

кількох пізніших розвідках. Натомість у розділі дисертаційного дослідження 

поставлено завдання висвітлити лише ті складові українського дискурсу про 

Європу, ідейними натхненниками, прихильниками або ж критиками котрих були 

польські інтелектуали. Аналіз цього питання дасть змогу визначити роль наявної в 
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українській культурі польської інтелектуальної думки у формуванні українцями 

своїх уявлень про Європу та місце в ній України. Не вдаючись до ширшого 

обговорення цього питання, необхідно все ж вказати на термінологічну відмінність 

у сучасній гуманістиці значення термінів “Центральна Європа” та “Центрально-

Східна Європа”. Чеські мислителі та історики Європи (Йозеф Кроутвор, Мілан 

Кундера та ін.) дотримуються концепту Центральної Європи. Натомість у Польщі 

вживають термін “Центрально-Східна Європа” (Пьотр Вандич, Єжи Клочовський), 

оскільки, на думку дослідників, “у Чехії немає ностальгії щодо своїх історичних 

кордонів, тоді як для Польщі синдром фантомних, тобто колишніх, кордонів на 

сході залишається активним чинником національної соціальної та політичної 

психології” [293]

. Вперше термін “Центрально-Східна Європа” з’явився 1935 р. в 

угорському науковому збірнику історичних досліджень під назвою “Archivum Eu-

ropae Centro-Orientalis”, а в 1950-х рр. американський історик польського 

походження Оскар Галецький розробив академічне підґрунтя цього поняття. У його 

концепції Центрально-Східна Європа зводилася до тих територій на сході Європи, 

які Росії не вдалося зробити частиною своєї імперії, а на заході протиставлялася 

німецькомовним країнам як західній частині Центральної Європи. Поступово, у 

науковому дискурсі сформувалось розуміння, що Центрально-Східна Європа – це 

“не просто механічне поєднання Центру та Сходу Європи, а багатовимірна кате-

горія”, яка, у випадку України, є екстраполяцією (проекцією) її “цивілізаційно-

культурної та геополітичної дихотомії” [293]. На початку 1980-х років поняття 

Центрально-Східної Європи використовували Ч. Мілош, М. Кундера, Е. Сюч з 

метою відокремлення своєї Центральної Європи від батьківщини реального соціа-

лізму, його наділяли “емансіпаторським підтекстом, пов’язаним із загальним розу-

мінням дискурсу європейськості (під останнім розуміється система висловлювань, 

вербалізованих рефлексій, тобто усього, що піддається артикуляції і обговоренню в 

усіх сферах людської діяльності)” [164]. 

                                                 

 За твердженням польського історика Є. Клочовського, поняття Центральної Європи сприймається у польському 

науковому середовищі критично, позаяк асоціюється з німецьким терміном Mitteleuropa (запропонованим 

Фрідріхом Науманом у 1915 р.), який використовувався для пояснення німецької експансії в першій половині ХХ 

століття [505]. 
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Автори сучасних досліджень вказують на існуюче у гуманітарних колах вузьке 

розуміння регіону Центрально-Східної Європи, відповідно до якого туди входять 

Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина як держави, що утворюють спільну 

регіональну ідентичність, що відділяє їх від країн Західно-Центральної Європи 

(Німеччини й Австрії), колишніх членів СРСР, країн Південно-Східної Європи та 

Балкан. Зокрема такої концепції дотримується британський дослідник Адріан Хюде-

Прайс. Натомість у широкому розумінні Центрально-Східна Європа охоплює країни, 

які пов’язані розміщенням у своєрідному трикутнику між трьома морями (Чорним, 

Балтійським та Адріатичним), а крайніми межами цього регіону визначено Росію як 

євразійську державу та Німеччину як західноєвропейську країну. Як зауважує 

український дослідник Юрій Каганов, “майже всі народи, які живуть у Центрально-

Східній Європі, були протягом тривалого часу позбавлені державної 

незалежності. Протягом ХІХ століття згадуваний регіон належав до сфер впливів 

зовнішніх імперій, насамперед Росії, Німеччини та Австрії, а частково також 

Туреччини, які трактували його як потенційну територію для своєї експансії. Усі 

народи цього регіону в меншій або більшій мірі об'єднувала ідея опору і боротьби 

проти зовнішнього загарбника, різна за формою, але однакова за суттю, що 

робила акцент на пріоритеті боротьби за національні інтереси” [164]. 

У 1990-х рр. на сторінках української періодики з’явилась чимала кількість 

статей з акцентуванням на необхідності європейського вибору України, апріорі 

через географічне положення – безпосередність кордонів з колишнім 

колонізатором – Росією. Частина українських інтелектуалів, зокрема Василь 

Скуратівський, Микола Рябчук, Оксана Пахльовська намагались відшукати 

“золотий вік” української культури з виразною домінацією в ньому європейських 

мотивів. Усі пошуки почасти утопічної візії були підпорядковані лише одній меті – 

“Україна мовби відчайдушно намагається переконати себе й цілий світ, що вона 

є “Європою”, а не “Азією” [328, c. 140]
*
. Зокрема, у 1992 р. Вадим Скуратівський 

                                                 
*
 Цікаво, що польський письменник Адам Загаєвський гіпертрофоване відчуття культурної приналежності до Європи 

трактував як один з парадоксальних наслідків “совєтизації”: “Радянська Росія створила чимало дивних речей у нашій 

частині Європи. Вона сформувала донощиків, цензорів, брехунів і ледарів. Але водночас, усупереч власній волі, вона 

витворила й цілком інші речі – у людях, які, дякувати Богові, виявилися сильнішими й поряднішими. Нехотячи, вона 

пробудила в них спрагу до правди, свободи, гідності, до книжок і картин... до Європи. Так ото Європа й існує в нас – 
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вказував на виразне домінування європейської риторики, що заполонила українські 

шпальти, ефір, “слух і словник нашого сучасника” [354, c. 144]. На його думку, ця 

безапеляційна переорієнтація українського інтелектуального середовища у бік 

Європи була реакцією на потребу суспільства в окресленні нових орієнтирів 

розвитку, бажанням цілковитого усунення всього, що пов’язувало з недавнім 

радянським минулим, була своєрідним йому антидотом. Деяку роль у популярності 

цих ідей вочевидь відігравала й новоявлена “мода” на європейськість, сформована 

під впливом позитивних оцінок частиною суспільства ідей, що їх пов’язували з 

Європою (уявлення про Європу як Аркадію), і критичного, негативного ставлення 

до будь-чого, що асоціювалось з Росією як колишнім колонізатором.  

Однак поступово, протягом першого десятиліття політичної незалежності, 

формується також критичний дискурс – через висловлення загроз перетворення 

України в європейську “колонію”
*
. З’явились прихильники так званого “третього 

шляху”. Українська держава повинна знайти самостійну, не прив’язану ані до Росії, 

ані до Європи, траєкторію власного розвитку, побудувати максимально автономну 

державну структуру в “Середній Європі, де ми живемо, (…), якщо не хочемо 

повторення все тієї ж старої історії з “розподілами сфер впливу”, що вже не раз 

проходили по наших долях” [81]
**

 – наголошували редактори незалежного 

культурологічного часопису “Ї” (1997, ч. 9). У середині 1990-х рр. ейфорія почала 

поступатись місцем побоюванню, невпевненості й критиці. Зокрема, у вересні 

1998 р. у Львові відбулась подія, котра отримала широкий резонанс – конференція 

                                                                                                                                                                       
як Європа уяви, ілюзій, надії, спраги...” [584, s. 21]. Слушним доповненням до міркувань Адама Загаєвського є теза 

українського історика Ярослава Грицака, висловлена на сторінках “Критики” наприкінці 1990-х рр.: “Кожен із 

народів Центральної та Східної Європи має у своїй інтелектуальній історії традицію подавати себе та свою культуру 

як останній бастіон Європи, за крайніми кордонами якого – річкою Саном, Мукачівським перевалом чи хутором 

Михайлівським – розкинулися безкраї азіатські простори” [108, c. 17]. Водночас він з прикрістю зауважував, що 

“найменше в цьому хвалькуватому хорі кандидатів на “європейськість” чути білорусів та українців (окрім, зрозуміло 

галичан). Їхні голоси звучать приглушено або не цілком певно, так само як непевними є ані їхня ідентичність, ані їхнє 

місце в Європі” [108, c. 18].  
*
 Зокрема, О. Пахльовська (“Літературна Україна”, 1992) чи не найперша застерігала: “Україна знову вкотре! – ризикує 

стати колонією... Цього разу Заходу. Тільки й того, що темного, жорстокого, брутального східного господаря замінить 

господар західний – чемний, освічений і досвідчений, усміхнений, але дуже спостережливий. До всього, що потрібно 

йому... І Україна з України Радянської стане цього разу новим варіантом Банана Репаблік. Де тубільці будуть розважати 

західних колонізаторів екзотичними танцями. Може тільки в українській версії голі сідниці будуть цнотливо прикриті 

шароварами. Але так само як з України Радянської завжди долинало одностайне “ура!” з новітньої Бананової республіки 

чутиметься вже не заборонене “гей!”” [291, c. 113]. 
**

 Таку ж позицію зайняла Н. Білоцерківець, ставлячи риторичне запитання: “Чи не час вітчизняним культурам, замість 

соромитися своєї кульгавості, спробувати полетіти не в чиїйсь “зграї”, а окремо?” [35, c. 6]. 
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“Україна-Польща. Роль та місце у європейській інтеграції”, присвячена обго-

воренню шляху посткомуністичних держав у Європу – із збереженням власної 

ідентичності та одночасним продовженням євроінтеграційних процесів. Матеріали 

конференції склали основу ч.14 “Ї” [390]
 *
. Щораз частішими стали твердження про 

творення в українській культурній свідомості “міфологеми” Європи, котра в умо-

вах екзистенційної кризи поступово перетворюється на “деструктивний, інфантиль-

ний міт з хворобливими невротичними формами” [4, c. 115]. Так, у дослідженні 

трьох моделей бачення місця України в світі – проросійської, проєвропейської, 

проукраїнської, літературознавець та культуролог Стефанія Андрусів зауважувала, 

що “замість сприяти переформуванню – пересотворенню українського світу за 

європейською парадигмою, як і інші продуктивні націєтворні міфи, міф про Європу 

починає заважати цьому процесові” [4, c. 115].  

Однією з перших та особливо критичною щодо тодішніх інтелектуальних 

дискусій про Центрально-Східну Європу була доповідь польського історика 

літератури та критика Кшиштофа Чижевського з промовистою назвою “Центрально-

Східна Європа 1994 р., або як бути собою”, виголошена 1994 р. на конгресі 

“Культура переломного часу” у Познані. Український переклад розширеної версії 

доповіді надруковано у “Сучасності” (ч. 3) за 1995 р. Можна припустити, що саме у 

такий спосіб редактори журналу спробували застерегти українців від того, що 

зауважив ще кількома роками раніше В. Скуратівський, – від покладання надмірних 

надій на Захід й трактування його як союзника у вирішенні усіх постколоніальних 

проблем. При цьому польський критик доречно вказував на ще один важливий 

аспект складності входження посткомуністичних держав у європейський простір – 

це “привид націоналізму” як наслідок довготривалої захисної реакції перед 

комунізмом. Натомість бути центральноєвропейцем, за його словами, “означає 

виховувати і тримати в послухові наш націоналізм, національний егоїзм, якого 

неможливо уникнути, так само, як неможливо уникнути індивідуального егоїзму. 

                                                 
*
 Цікавими у цьому контексті є роздуми одного з учасників конференції, котрий окреслив два надзвичайно важливі 

поняття – наслідування (імітація) та переосмислення (ревизначення), які є необхідною умовою для розвитку незалежної 

української держави. Саме завдяки ним, на його погляд, можна окреслити новий шлях не лише для України, а й 

трансформувати сусідню Росію [33]. 
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(...) Поразка комунізму виявила, які великі поклади національної ідеології 

нагромадилися за минулі десятиліття” [409, c. 160]
 *
.  

Різні підходи до проблеми Центральної Європи та європейської ідентичності 

України були озвучені в рамках міжнародного семінару, що відбувся 1996 р. у 

Львові за участі: ініціатора та організатора конференції Марії Зубрицької, Кшиш-

тофа Чижевського, українських публіцистів й есеїстів (Юрія Андруховича, Миколи 

Рябчука, Олександра Гриценка), російського письменника, уродженця Галичини 

Ігоря Клєха та білоруського письменника, редактора часопису “Фрагмэнты” Ігаря 

Бабкова. Прикметно, що учасники дискусії спробували “вписати ідею Центральної 

Европи у постмодерну візію світу, в якій особливу роль відіграє периферія” [98, 

c. 283]. Згодом, аналізові шляхів збереження національної ідентичності в світових 

інтеграційних процесах було присвячене число “Ї” під назвою “Нова Європа. 

Проблема єдності у розмаїтті?” (1998, ч. 13) [83]. У 2000 р. редакцією часопису 

організовано круглий стіл, під час якого учасники дискутували про проблеми 

України та об’єднаної Європи на тлі процесів глобалізації: чи європеїзація тотожна 

глобалізації, чи наша перспектива входження у глобальний простір – перспектива 

смітника? Окрім розвідок українських літературознавців, культурологів, істориків, 

філософів (Тараса Возняка, Андрія Кирчіва, Мирослава Поповича, Алли Татаренко) 

у часописі (ч. 19) надруковано переклад одразу двох знакових есеїв Л. Колаковсь-

кого [176].
 **

 

В есеї під назвою “Пошуки варвара. Ілюзії культурного універсалізму” 

польський філософ став на захист ідеї, котру упродовж останнього десятиліття різко 

критикували, а тому вона майже вийшла з обігу, – ідея “європоцентризму”. Проте, як 

переконує Л. Колаковський, вірити в універсальність європейської традиції аж ніяк 

не означає “проголошувати ідеал уодностайненого світу, де усі мали б однакові 

                                                 
*
 Питання масштабів актуалізації націоналізму в незалежній Україні вимагає окремого дослідження насамперед істори-

ками. Варто тільки вказати, що одночасна мобілізація сил на боротьбу з націоналізмом та наслідками комунізму ство-

рила умови для виникнення іншого, полярного за своєю суттю явища – космополітизму. Кожну думку чи твердження 

почали трактувати в межах котрогось з цих протилежних полюсів. Одним із зафіксованих свідчень наявності такої 

проблеми в Україні є велика кількість опублікованих наприкінці 1990-х – на початку 2000-х рр. в часописі “Ї” статей 

європейських і, зокрема польських та українських інтелектуалів, про переваги й загрози глобалізаційних процесів.  
**

 “Пошуки варвара (омани культурного універсалізму)” роком пізніше надруковані на сторінках “Критики” у 2001 р. 

(ч. 9). Натомість у тому ж 2000 р. (ч. 11) редакція газети запропонувала українським читачам переклад есею “Ілюзії 

деміфологізації” Л. Колаковського [178]. 
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смаки, належали до єдиної віри (точніше, не вірили б ні у що), провадили той сам 

спосіб життя, чи просто послуговувались однією мовою” [176]. Навпаки, йдеться 

про плекання вартостей, які лежали біля витоків величі Європи. 

Вдалим доповненням до вказаних тез Л. Колаковського є есей Ч. Мілоша “Про 

агонію Заходу” (“O agonii Zachodu”)
*
, український переклад котрого з’явився у 

“Критиці” (2001, ч.6)
 
 [255] майже одночасно з текстом польського філософа, а 

згодом в антології “12 польських есеїв” [256]. В есеї письменник проаналізував при-

чини появи європейського декадансу й формування переконань у неминучості зане-

паду західної цивілізації. Був це наслідок історичних подій – Першої світової війни і 

російської революції, що ознаменували занепад одного ладу й зародження цілковито 

іншого. У світі активно поширювалася революційна пропаганда на тему “загнивання 

капіталізму” та його смертельної агонії. Відтак, констатував польський письменник, 

“зневіра, розчарування, зловісні пророцтва, які в дев’ятнадцятому столітті відтісня-

лись на маргінес, через встановлений лад набули виразності, почали викристалі-

зовуватись, атакуючи зусебіч мій доходжалий розум” [256, c. 22]. Друга світова 

війна якнайбільше підтвердила такі пророцтва, адже “ніколи за такий малий промі-

жок часу не було вбито стільки людей, а холоднокровно сплановане винищення 

цілих народів ніколи не мало у своєму розпорядженні настільки досконалих 

технічних засобів” [256, c. 23]. Причини ж фатальних помилок ХХ ст. Л. Колаков-

ський вбачав не лише у “послабленні волі до самоствердження”, але також у “її 

(Європи – уточнення О.Н.) ендогенних варварських аспектах”, позаяк “тоталітаризм 

має міцне європейське коріння, різні його форми можна простежити в усій історії 

соціалістичних утопій, націоналістичних ідеологій, теократичних тенденцій. Європа, 

як з’ясувалося, не така вже й відпірна щодо власного варварського минулого, яке 

примудряється раз у раз повертатися просто на наших очах у приголомшливо 

переможних формах” [176]. Прикметно, що на думку Ч. Мілоша, саме Центрально-

Східна Європа, на відміну від Західної, через трагічні події ХХ ст. зберегла етичні 

                                                 
*
 Есей “Про агонію Заходу” є частиною книжки Ч. Мілоша “Видіння над затокою Сан-Франциско” (“Widzenia nad 

Zatoką San Francisco”, 1969). У Польщі вперше видана у 1989 р. збірка з 32 есеїв є описом вражень польського 

письменника від Каліфорнії 1960-х рр., періоду студентських бунтів, що торували дорогу суспільним змінам.  
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вартості, виробила чутливість до навіть глибоко прихованих зародків тоталітаризму і 

будь-якого політичного чи ідеологічного насилля [392, c. 17].  

Ще 1987 р. під час публічної дискусії, присвяченої проблемам європейської 

ідентичності під назвою “Європа і що з цього випливає” (“Europa i co z tego 

wypływa”), Л. Колаковський вказував на важливість повернення тієї частини Європи, 

котра довший час була штучно ізольованою, силоміць вирваною з її історичної 

тяглості. Це спричинило “хронічну хворобу континенту. І він хворітиме доти, доки 

зберігатиметься така ситуація” [98, c. 272]. Натомість українці впродовж 

двадцятиліття державної незалежності все частіше наголошували на радше 

“межовому” розташуванні України – поміж Європою та Азією, водночас шукаючи у 

собі ту автентичність, яку Захід вже втратив. Про перебування України в постійній 

ситуації “поміж” написано чимало українських праць, статей, доповідей 

літературознавців, істориків, культурологів. Варто звернути увагу на перекладену й 

опубліковану 2005 р. саме у Польщі добірку есеїв Ю. Андруховича, О. Гриценка, 

О. Забужко, Ю. Іздрика, Ю. Прохаська, М. Рябчука з промовистою назвою “Сни про 

Європу” (“Sny o Europie”). У ній, за словами авторки українського відгуку на 

польськомовне видання (опубліковано у “Критиці”. 2007, ч.6), зафіксовано “дуже 

цікавий мисленнєвий простір, буття в якому наштовхує на розмову не лише (та й не 

так) про двадцять дві України, а й про Европу в її відмінностях; не лише про 

европейський вибір, а й про проблему европейської, а водночас і про специфіку 

постсовєтської тотожностей. Ці есеї гостро актуалізовують питання способів 

мислення; загрузлости в провійнційності, завислости поміж Сходом і Заходом і туги 

за тим, чого насправді не знаєш – за уявленими просторами Европи, що можуть 

виявитися цілком інакшими, ніж ті, які малювала уява” [229, c. 28].  

Певним узагальненням дебатів про європейськість України, про те, чим 

сьогодні є Європа і що вона може дати українській державі й культурі, є слова 

молодої української письменниці Тані Малярчук: “Нам не пощастило з географією. 

Ми повернуті на Захід, але в спину нам дихає Схід. (...) Моє розуміння географії 

балансує поміж цими двома центрами – поміж Європою і Азією. Я усвідомлюю, які 

вони антагоністичні. Взаємозаперечні. І Україні не пощастило, бо вона розташована 
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якраз на межі, між Азією та Європою, тобто – ніде. Шлях України – це постійна 

втеча на Захід, хоча є велика небезпека, що там нас уже ніхто не чекає” [226, c. 9]. На 

українську тожсамість, яку визначає “буття поміж”, вказувала й О. Гнатюк. Україна 

знаходиться “між Сходом і Заходом, між Росією і Польщею, між комунізмом і 

націоналізмом, між Сциллою і Харибдою” [98, c. 85], – цитувала польська 

дослідниця слова про стан української культури, сказані ще в середині ХХ ст. 

поетом і перекладачем Юзефом Лободовським на сторінках “Культури”. Натомість 

не в географічному положенні, а в способі мислення та світосприйнятті 

запропонував шукати Європу М. Рябчук ще на початку 1990-х рр.: “І тільки сьогодні 

ми, здається, починаємо усвідомлювати, що і “Європа”, і “Азія” починаються в 

кожному з нас, що цю “Європу в собі” нам ще розбудовувати й розбудовувати, а 

“азіатчину” – ще довго й тяжко з себе вичавлювати, разом із комуністично-

тоталітарним і всіляким іншим варварством” [324, c. 100]
 *
.  

В українських дискусіях про Центрально-Східну Європу й місце в ній України 

варто окремо виділити український письменницький дискурс, присвячений 

європейській проблематиці. Чільну роль у ньому відіграв Ю. Андрухович. В 

есеїстиці письменника наявні виразні спроби формування своєї візії України, яка 

“вже незалежна, але ще не спроможна впоратися зі спадщиною комунізму” [98, 

c. 293]. Письменник неодноразово наголошував на особливій потребі українців у 

міфі Центральної Європи задля збереження державної суверенності й національної 

ідентичності. Без сумніву, кільканадцять років зусиль багатьох європейських 

інтелектуалів сформували й зміцнили новий погляд на Європу. Сьогодні, між 

Східною і Західною розташована Центральна Європа (або Центрально-Східна). І в 

даний момент власне вона, за словами А. Менцвеля, “здобуває історичну 

суб’єктність і вносить власний вклад в загальну історію” [239, c. 24].  

З 1990-х рр., візія Центрально-Східної Європи була невід’ємною складовою в 

роздумах українців над своєю ідентичністю. Як доречно вказувала О. Гнатюк, “пи-

                                                 
*
 Через майже двадцять років у доповіді, виголошеній на Міжнародній конференції присвяченій пам’яті Єжи Ґедройця 

“Європа – минуле і майбутнє. Візії та ревізії”, Ю. Андрухович стверджував: “Отже, Європа – це наймолодший із 

континентів, котрий досі не знає своїх меж. (...) Навіть із її західними кордонами не все зрозуміло, а що вже казати про 

східні? Щодо східних назбиралось страшенно багато взаємно суперечливих поглядів. А запитання: “Де закінчується 

Європа?” чомусь ніяк автоматично не стає запитанням: “Де починається Азія?”. Бо завжди є щось між ними. Те, що 

прагне стати Європою. Або те, що прагнуть зробити Азією” [13, c. 8]. 
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тання про орієнтацію виникає в дискусіях значно рідше. Проте добре чути відлуння 

“Європа чи Просвіта?”; з’являються нові погляди на місце української культури, для 

носіїв яких, ані провінційність не є абсолютним гріхом, ані Європа – незаперечною 

вартістю” [98, c. 20]. Тогочасний український письменницький дискурс, як зрештою 

й увесь культурний, характеризував складний перехід від майже безапеляційного 

захвату Європою на початку 1990-х рр. до іронії й скептицизму наприкінці ХХ ст. 

Прикладом, зокрема, можуть слугувати висловлювання того ж Ю. Андруховича, кот-

рий у 1992 р. на сторінках часопису “Четвер” переконував: “Україна – найбільша за 

площею в Європі об’єктивна даність, яка саме з цієї причини фатально не може у ній 

поміститися... Бути з Росією для України згубно – це духовна й фізіологічна смерть, 

у чому можна було переконатися протягом трьох з половиною століть. Бути з Євро-

пою, можливо, – те саме, але в цьому варто ще переконатися” [10, c.238–239]. Проте, 

вже через кілька років на сторінках польської “Газети виборчої” письменник іроні-

зував про євроінтеграційні процеси в Україні: “Нам здалося, що ми, сміючись, про-

щаємося з власним минулим. Але минуле минулим так і не стало. Після шести років 

іншого на позір буття Україна й далі ніяк не може поміститися в Європі” [431, s. 21].  

 

4.1. “Моя Європа. Два есеї про найдивнішу частину світу” і “Фадо” Анд-

жея Стасюка у пошуку українцями східного фронтиру Центрально-Східної 

Європи 

Роль польських письменників у творенні української візії Центрально-Східної 

Європи можна найчіткіше простежити у рецепції прози А. Стасюка, котрий вже 

довший час співпрацює з сучасними українськими літераторами, а зокрема з 

Ю. Андруховичем (точкою відліку можна вважати 1998 р. – час знайомства двох 

письменників у Кракові). 

У 2001 р. вийшов друком україномовний проект двох письменників під назвою 

“Моя Європа. Два есеї про найдивнішу частину світу” (“Центрально-Східна ревізія” 

Ю. Андруховича та “Корабельний щоденник” А. Стасюка) [6]. Роком раніше книжка 

з’явилась у Польщі. Українське видання “Моєї Європи” презентовано одночасно з 

перекладом роману А. Стасюка “Дев’ять” (“Dzięwięć”, 1999) – першої публікації 
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прози польського письменника в Україні
*
. Роман активно обговорювали на 

сторінках українських періодичних видань [8; 195; 198; 388]. 

Уже в анотації до “Моєї Європи” акцентовано на спробі двох письменників 

означити простір Центрально-Східної Європи і відповісти на запитання: що означає 

бути й відчувати себе центральноєвропейцем? А. Стасюк у своїй частині книги дав 

визначення центральноєвропейця як того, хто живе “між Сходом, який не існував 

ніколи, і Заходом, який існував аж занадто” [6, c. 63], і в частині світу якого триває 

“дивний симбіоз занепаду та зростання і ніколи не знати, що заста-

неш, (...)” [6, c. 64]
**

. 

Візія Центрально-Східної Європи польського та українського письменників 

була об’єктом дослідницької уваги українських [151] і польських науковців [174]. 

Зокрема, у праці “Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність” 

О. Гнатюк в одному з розділів здійснила докладний аналіз концепції Центрально-

Східної Європи Ю. Андруховича у зіставленні з думками інших українських 

інтелектуалів [98, c. 259–321]
***

. Специфіка ж переконань Ю. Андруховича, на думку 

літературознавця, полягає у погляді на Галичину передусім крізь австрійську призму 

і в контексті німецькомовного культурного простору
****

. За її словами, “серед країн 

Центральної і Західної Європи лише в Польщі можна мислити про Україну чи 

українську частину Галичини як про частину Центральної Європи. Тому книга “Моя 

                                                 
*
 З іншими текстами А. Стасюка тогочасний український читач міг ознайомитись лише на шпальтах часопису “Ї” (ч. 13) 

– місця видання у 1998 р. перекладу фрагментів “Галицьких оповідань” [375], а також “Критики”, де 2002 р надруковано 

переклади “Опис подорожі Східною Угорщиною та Україною” (ч. 1–2)  [377], “Бая Маре” (ч. 4) [ 371], “Рашинарі” (ч. 9) 

[378]. Окремим виданням “Галицькі оповідання” вийшли у 2014 р. [373].  
**

 Ці слова доповнює вислів одного з дослідників трансформації Європи протягом останньої чверті століття Тімоті 

Гартона Еша: “початок “холодної війни” поділив Європу на Західну, де “мають Європу”, і Східну, де “вірять в Європу” 

[98, c. 344].  Натомість польський історик Юліуш Бардах розташував Центрально-Східну Європу “між Німеччиною, 

Росією та Туреччиною, народи якої впродовж століть зазнавали колонізації й денаціоналізації з боку своїх могутніших 

сусідів”. Через ці історичні обставини “у певному сенсі це своєрідна “недо-Європа”, “Європа неповною мірою”, 

недорозвинена у своїй “європейськості” [324, c. 101].  
***

 Не зупиняючись окремо на висвітленні цього питання, вважаємо за доцільне навести фрагмент одного з текстів 

українського письменника, де Центрально-Східна Європа визначена як простір від Естонії до Албанії, об’єднаний 

посттоталітарною реальністю  (написаний у 2006 р. есей Ю. Андруховича під назвою “Атлас. Медитації” не потрапив у 

поле зору О. Гнатюк). 1 травня 2004 р. для Ю. Андруховича стало “часом зсуву в європейській архітектоніці, коли 

ключове для центрально-східноєвропейського простору усвідомлене перебування (а відтак і буття) між Сходом і 

Заходом зникає на усіх рівнях від уніфікації ландшафтів до прагматизації ментальності, адже ані Чехія, ані Польща 

формально вже не є країнами між”. Натомість, переконував Ю. Андрухович “країнами між сьогодні є Україна, 

Білорусь і Молдова. (...) Отже, сталося: Центрально-Східна Європа зрушила з місця й дрейфує у східному напрямку 

територією України” [9, c. 10]. Розміщення України “поміж” письменник сприймає як перехідний етап з неодмінним 

подальшим приєднанням до європейського простору. 
****

 На тісний взаємозв’язок географії й минулого родини у тексті українського письменника звертав увагу автор одного 

з українських відгуків на “Мою Європу”, журналіст, перекладач Євген Гулевич [113]. 



 

 

161 

Європа”, співавтором котрої є А. Стасюк, могла бути написана й видана лише в 

Польщі” [98, c. 7]
*
. Характерний для мешканців Центрально-Східної Європи і, 

зокрема, для українського письменника, погляд звернений у минуле, критикував 

К. Чижевський. На переконання дослідника, саме це стало однією з причин поразки 

ідеї Центрально-Східної Європи й тієї інтелектуальної формації, що її проголо-

шувала. Схильність до міфологізації минулого, а передусім безупинне повернення 

до минулого (або габсбурзького, або ягеллонського), затуплювало “вістря ідеї, 

скероване у майбутнє” [409, c. 157]. 

Одразу після виходу перекладу “Моєї Європи” розпочалось активне обго-

ворення книги. 2001 р. у газеті “Література плюс” опубліковано розмову С. Яковенка 

з польським літературознавцем Є. Яжембським. Співрозмовники зосередили увагу 

на пошуку відмінностей поміж проекціями Центрально-Східної Європи двох 

письменників, позаяк в Ю. Андруховича “більшу роль відіграє культура, традиція, 

література, усе, що дискурсивне. В А. Стасюка це, мабуть, передусім чуттєво-

емпіричний досвід – його подорожі до Румунії, Словаччини” [313].  

Схожості та відмінності візій Центрально-Східної Європи двох письменників, 

яку вони охочіше називають “інша Європа”, на шпальтах “Критики” (ч.6) у 2008 р. 

докладно проаналізував А. Ф’ют. Оскільки вперше до осмислення феномену Цент-

ральної Європи звернулись Ч. Мілош, М. Кундера, Д. Кіш, Д. Конрад, Й. Кроутвор, 

а згодом – Ю. Андрухович та А. Стасюк, основним своїм завданням автор статті 

вважає пошук відповіді на запитання: “Звідки ця раптова потреба відновити 

поняття, яке, здавалося б, незворотньо належить минулому?” [394]. Ще однією 

метою дослідника є визначення Кордону у прозі польського та українського 

письменників. За А. Ф’ютом, для А. Стасюка “демаркаційною лінією є широта 

простору, позначеного хаосом, розпадом, недбалістю, цивілізаційною деградацією. 

Тому межі тієї Європи губляться в нього в степах України, але на Заході 

розпливаються у Німеччині” [394, c. 22]. Польський письменник “застиглому та 

нудному” в своєму порядкові Заходу протиставляє Схід як “синонім хаосу та 
                                                 
*
 За задумом Моніки Шнайдерман (дружини А. Стасюка), ініціатора книжкового проекту “Моя Європа”, одночасне 

написання незалежних один від одного текстів про сприйняття себе й свого народу, розташування  на європейській мапі, 

мало б показати потужність впливу на світогляд письменника культурної традиції та національного історичного 

минулого. 
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сміттєзвалища культури, що, проте, насичує уяву життєдайною несподіванкою” 

[394, c. 22]. Як влучно зауважував С. Яковенко, у “Моїй Європі” А. Стасюк постає 

також як метафізик і навіть міфотворець, адже “поміж східною резиґнацією й 

західним скептицизмом він тужить за чудовним світом давніх людей, коли з лісів 

виходили змії, а з гір вилітали грифони” [421]. Натомість Ю. Андрухович, на думку 

А. Ф’юта, ставить перед собою принципово іншу мету – спробувати відділити 

Україну від Росії. При цьому відбувається протиставлення Сходу й Заходу з вираз-

ним наголошуванням на європейських цінностях. Прикметно, що в українських 

текстах-реакціях спостерігаємо акцентування на ролі Центрально-Східної Європи 

як “останньої території”, котру їхні автори виразно протиставляють як решті 

європейського простору, так і Сполученим Штатам Америки та Росії. Водночас 

Ю. Андрухович критикує простір Центрально-Східної Європи за “постмодернізм” 

або “недосформовану після-тоталітарність”, у якій криється “постійна неотота-

літарна загроза”, “після-полікультурність” – оскільки полікультурність належить 

минулому, і з неї залишились тільки убогі сліди та руїни, нарешті – провінційне та 

маргінальне – в тому сенсі, в якому Центральна Европа ніколи не могла і не хотіла 

бути центром” [12].  

Ґрунтовне порівняння візій Центрально-Східної Європи Ч. Мілоша, А. Стасюка 

та Ю. Андруховича містить польськомовна розвідка українського літературознавця 

Надії Поліщук. Дослідниця висловлює припущення, що відмінності у їхньому 

трактуванні Центрально-Східної Європи, є результатом зміни основного принципу 

моделювання ідентичності: “Якщо для Ч. Мілоша вимір буття ідентичності 

визначений процесом деконструкції візії Західної Європи шляхом виокремлення у 

ній Іншого – Східної Європи, то в Ю. Андруховича він окреслений реконструкцією 

знищеної інтегральності загальноєвропейського “я”, яке складається з центрально-

східної та західної частин. Натомість у А. Стасюка цей процес характеризує 

відповідне конструювання самодостатньої центрально-європейської ідентичності” 

[542, s. 261–262]. Суттю ж ідентичності мешканців цієї частини Європи, через 

історичні катаклізми, які випали на їхню долю, є вразливість на людський біль і 

страждання, зосередженість на вічних цінностях. 
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Українські відгуки про книгу були переважно критичними. Зокрема, 

мистецтвознавець Маркіян Філевич різко протиставляв її частини та вказував, що 

підзаголовок видання (“найдивніша частина світу”) “завис десь між тубільським 

патріотизмом та відсирілим епатажем” [395]. А. Стасюкові автор відгуку закидав 

роздвоєність головного героя, ефект штучності усіх його пригод, оскільки той у 

своїх провінційних мандрівках поводить себе то як “селюх-тубілець, котрий нічого 

поза власним плотом не бачив й не хоче бачити – він забуває швейцарські пейзажі, 

він нудиться розмовами з німцем”, то як “богемний й епатажний зайда” [395]. 

Зайвими у “Корабельному щоденнику” є стравоописи, які в українського читача, 

особливо галичанина, викликають нудьгу. Натомість “Центрально-Східна ревізія” 

Ю. Андруховича, як переконував М. Філевич, є чи не єдиним твором, де український 

письменник дозволив собі щирість, де він “не безликий споглядач, але частинка тої 

“ніби-Європи”. (...) Тут Андрухович передусім син, котрий прощається з батьком. 

Батько в есеї – це синонім Центрально-Східної Європи – саме зараз на наших очах 

зникає” [395]
 *
. 

У написаній значно раніше статті під дещо провокаційною назвою “Моя 

неЄвропа” (2002 р.) журналіст Олена Зварич озвучила складну й болючу для 

України проблему – поділ на кільканадцять Україн, який поглиблює, а можливо й 

штучно створює, частина української політичної та культурної еліти. “Як би часто, і, 

по суті, правильно, ми б не говорили про гнітючі іноземні – насамперед, звісно, 

                                                 
*
 Прикметно, що під час публічної лекції А. Менцвеля “Родинна Європа – вперше” (9 жовтня 2007 р. ЛНУ ім. І. Франка) 

його запитали про ставлення до образу Центральної Європи в творах А. Стасюка, де той “плекає “зацофаність і 

недорозвиненість”, йдеться навіть про певну естетизацію цивілізаційного відставання. Однак, мешканці цієї частини 

Європи зовсім не хочуть жити в маргіналізованих країнах, а мешканці країн Заходу вбачають у тому регіоні залишки 

втраченого ними автентичного світу Старої Європи. Тож виникає проблема, як відрізнити автентичність від 

зацофаності? Як зберегти перше, уникнувши другого? [239, c. 36]. Відповідь А. Менцвеля була гострою й суголосною з 

думкою авторів кількох українських відгуків на твори А. Стасюка, а передовсім на “Корабельний щоденник”: “З того, 

що я читав, мене дратує його намагання побачити в болоті поезію: не бачу жодної поезії в болоті, особливо болоті 

польському. Я мрію, щоб таке вже раз і назавжди скінчилось” [239, c. 36]. Вдалим доповненням до думок польського 

інтелектуала є міркування О. Бойченка, висловлені ним у збірці текстів “Мої серед чужих. Читацький путівник для дітей 

старшого шкільного та молодшого студентського віку”. В одному з есеїв під назвою “Його Європа” він з гіркотою кон-

статує: “Просто історії вкотре захотілося вплинути на географію. Цього разу вона вирішила, що Центральній Європі – 

sine effusione sanguinis – час припинити своє існування. Анджею Стасюку дісталася хоч і Східна, але Європа. Мені з 

вами – Західна Азія” [46, с. 133–134]. У тій же збірці є пояснення такого висновку. На початку 2000-х рр. український 

інтелектуал був переконаний, що для українців надзвичайно актуальні дискусії про “прикордоння і долання кордонів, 

культурне багатоголосся і діалог з Іншим, про позбавлену колоніальних комплексів провінцію і позбавлені націо-

налістичних афектів пошуки коріння, про Центральну Європу як передусім Європу (або навіть Європу передусім) і 

Україну як все-таки Центральну Європу” [49, c. 143]. Натомість тепер “проблеми внутрішньоєвропейського діалогу нас 

уже практично не стосуються. Що ми Європі, що Європа нам?” [49, c. 143–144].  
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російські – впливи на Україну та українців, ми всі добре усвідомлюємо, що 

антагонізм “різних Україн” дрімає майже в кожному з нас. Варто лишень комусь 

“заходитися будить” [153].  

У цьому полягав один з основних її закидів Ю. Андруховичу: “Архіви 

фамільних легенд, літературне фото батьків, які переносять історію в час, де живемо 

зараз ми, роблячи її відчутною, – так равлики переносять на своїх ороговілих хатках 

листя з торішнього лісу, аби ми могли доторкнутися до нього. Але до чого тут, за 

великим рахунком, Європа? А “центрально-східна ревізія”? Власне, “центрально-

східна” відносно чого, де встановлено ту “розу вітрів”, від якої й починається в уяві 

Юрія Андруховича відлік кроків на схід Європи?” [153], – запитувала вона. Оскільки 

Польща стала точкою відліку Центрально-Східної Європи в інтерпретації авторів 

“Моєї Європи”, котрі в своїх інтелектуальних мандрівках не виходять у східному 

напрямку далі Станіславської (Івано-Франківської) області, О. Зварич констатувала: 

“Мені як людині, яка живе в Києві, і всім тим, хто мешкає в незахідній Україні, 

мимохідь відмовлено бути причетними до Європи” [153]
*
. 

Прикметно, що зовсім іншої думки дотримується М. Рябчук. Він переконує, що 

для кожного з західноукраїнських письменників, які ведуть дискусії довкола ре-

гіональної ідентичності , якраз “Галичина є тим клаптиком України, котрий здатен – 

завдяки своїй польсько-австрійській спадщині – певним чином легалізувати й легі-

тимізувати європейські амбіції усієї країни – достоту як невеличкий клаптик 

Туреччини на Балканах легалізував і легітимізував її європейськість” [333]. 

У тексті-реакції під назвою “Їхня Європа або дезорієнтація в часі” (“Книжник-

rewiev, 2002) проблематику (не)належності України до Центрально-Східної Європи 

загострив український журналіст, прозаїк Олег Криштопа. Автор відгуку звертає 

увагу на факт, що більшість українського суспільства опиняється радше поза 

межами цих дебатів. “Моя Європа (вочевидь автор вживає “моя” як противагу 

вжитому у назві “їхня” з метою додаткового акцентування на своїй, відмінній від 

                                                 
*
 Багато українських інтелектуалів неодноразово вказують, що опозиція Схід-Захід всередині України шкодить 

українській державі й українцям, оскільки “втягнула інтелектуалів у довготривалі дебати щодо української ідентичності, 

чітко поділеної на західноукраїнську та східноукраїнську. Відтак, українці замість шукати Українського Іншого та 

розташовувати Україну як державу на європейській мапі, почали шукати іншого поміж себе, ділячи українську 

територію на дві частини” [32, c. 7]. 
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позицій авторів “Моєї Європи”, точці зору) у восьмиметровій квадратній кухні з 

брудною потрісканою стелею і вікном, у маленькому, глухому й сліпому містечку, 

моя Європа – на перетині 2-го й 3-го тисячоліть, в зрусифікованій і здебілілій 

Україні, де майже ніхто не читає ні Андруховича, ні Стасюка (тільки старого 

Шевченка – в школі), де руїни оглядають лише тому, що так заведено. Моя Європа – 

гидка, але іншої я не бачив. Тому я не можу шукати порятунку в химерах минулого 

та спадковості. Моя Європа – зараз і вовіки віків... Мені нікуди від неї сховатися” 

[203, c. 4]. Український інтелектуал, суголосно з Тімоті Гартоном Ешем, переконує, 

що неналежність України до Європи визначають недорозвиненість демократичних 

відносин у суспільстві та низький рівень життя. Питання ідентичності чи культурної 

орієнтації відходять на другий план [98, c. 276]. Андруховичеве звернення до 

напівміфологічного минулого у “Моїй Європі” стало, на думку О. Криштопи, 

творенням псевдореальності, котра немає нічого спільного з дійсністю. Те, що для 

А. Стасюка було ознакою приналежності до “загубленої” у цивілізаційному прогресі 

Центрально-Східної Європи – “наша непричесаність і анархічність, наша горда 

бідність і психологічне зависання ”між Росією і Німеччиною”, усе те, що робить нас 

справжніми, (…)” [54], було почасти сприйняте українським суспільством радше як 

те, що заважає українцям відчути себе європейцями. Поодиноким був голос тих, хто 

переконував: “І нехай на мапі Європа – всього лише кольорова пляма, але то мапа, 

папір, а так – це дивовижна природа, складна історія, столітні культурні традиції. І 

що найважливіше: вітчизни авторів книги – Польща й Україна – географічно лежать 

у її центрі, в її абсолютному серці” [134].  

Влучним підсумком усіх українських дебатів про “Мою Європу” є висновок 

польського літературознавця А. Ф’юта: “Чим, отже, тепер стає Центральна Европа? 

Для Мілоша, Кіша, Конрада, Кундери вона була фантазмом поневолених, для 

Стасюка й Андруховича вона, здається, є фантазмом відштовхнутих. Перші не 

хотіли пристати на втрату свободи, навіть духовної, а тому малювали мапи 

батьківщин особливо болісно затаврованих двома тоталітаризмами, але 

парадоксально, саме завдяки цьому таврові – виняткових, гідних зацікавлення й 

подиву, у свій спосіб особливо привабливих для Заходу. Другі не пристають на те, 
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щоб та частина континенту, після падіння Стіни та відкриття на всі спокуси й 

небезпеки вільноринкової системи, була відіпхнена на роль гіршої провінції. Тому 

або підносять її цивілізаційне відставання, анахронічні вірування та колишні звичаї 

до рангу повсякчас живих, плідних і вартих утвердження цінностей або доводять, що 

й на цій території, як і в “кращій”, західній частині Европи, можна віднайти 

симптоми постмодерністичного виснаження” [394, c. 25].  

Попри відмінності у трактуванні Центрально-Східної Європи, спільним для 

польського та українського письменників стало переконання в суб’єктивності, 

утопічності цього поняття. На сторінках “Корабельного щоденника” А. Стасюк 

називає Європу своєю утопією та своїм безсмертям [6, c. 36], а в одному з інтерв’ю 

зауважує, що “насправді, Центральна Європа є країною уяви” [100], котра для 

Ю. Андруховича існує всюди там, “де між людей панує переконаність, що вони 

належать до Европи” [394, c. 23]. Як писав Тімоті Гартон Еш, “зводячи усе до 

абсурду, я б сказав, що існує 6 млрд. Европ. Бо кожен має свою власну Европу. Не 

існує другого такого континенту, який би усвідомлювався водночас і як реальність, і 

як телос, мета, утопія. І немає іншого такого континенту, де було б стільки дискусій 

про природу цієї мрії, цієї мети” [389].  

Проблематика “Моєї Європи” отримала продовження не лише в інших творах 

обох авторів, а й у мистецьких проектах поза межами України. Доцільно кількома 

словами їх охарактеризувати, позаяк у них брали участь українські та польські 

інтелектуали, а під час самих проектів були озвучені нові актуальні для 

пострадянських держав проблеми. У 2002 р. у м. Гдиня в міському театрі 

ім. В. Ґомбровича відбувся проект міжнародних зустрічей авангардних митців під 

назвою “Чорні ночі циклістів”. Перша зустріч із запланованого циклу мала 

промовисту назву “Акт перший – Близька Україна”. З українського боку в ньому 

взяли участь Ю. Андрухович та Т. Прохасько, з польського – А. Стасюк та 

М. Свєтліцкі. Ще однією зустріччю того ж року у Варшаві став літературний вечір 

письменників з усіх посткомуністичних країн під назвою “Пам’ять. Ностальгія. 

Викреслювання”. Була це спроба відповіді на запитання: як у культурі, суспільній 

поведінці, політичних виборах виражені посткомуністична меланхолія і туга за 
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комунізмом – трактованим не як політична система, а як певна епоха, що символізує 

у повсякденному вжитку втрату безпеки, гарантій праці, хліба, суспільної рівності, а 

також культову музику, фільми, книжки. Що лежить в основі сприйняття того часу 

як “втраченого раю”? Адже не лише спогади безтурботного дитинства й молодості. 

Не лише неусвідомлені і з психологічної точки зору цілком вмотивовані прагнення 

надати сенс тогочасній екзистенції. Яких форм набирає це прагнення? Нарешті – 

чим можуть загрожувати такі настрої в ширшому масштабі? Результатом зустрічі 

стало польськомовне книжкове видання 2002 р., якого досі немає в українському 

перекладі, під назвою “Ностальгія. Есеї про тугу за комунізмом” (“Nostalgia. Eseje o 

tęsknocie za komunizmem”) [534]. 

У 2005 р. відбувся міжнародний проект під назвою “Нова Європа – в очікуванні 

варварів?”, організований театральним режисером Анною Бадорою в м. Дюссель-

дорф. Ідея проекту виникла під час вступу десяти нових держав у ЄС, а стимулом до 

її реалізації, за словами А. Бадори, стала книга “Моя Європа”, а також опублікована 

в одній з німецьких газет стаття польського письменника під назвою “Нова Європа – 

в очікуванні варварів?”. У проекті митці спробували обговорити вказані стереотипи 

й можливості їх подолання задля порозуміння Заходу та Сходу. Як писала про 

зустріч літературознавець, перекладач Роксоляна Свято, “проект став початком 

нового, можливо навіть вперше, рівноправного діалогу на мистецькому рівні” [343, 

c. 10–11]. Ще однією подією, про яку варто згадати, була презентація у Польщі 

польськомовної антології есеїв “Зникаюча Європа” (“Znikająca Europa”, 2006) [591]
 *
. 

Саме книгу А. Стасюка “Дорогою на Бабадаг” (“Jadąc na Babadag”, 2004), 

український переклад якої вийшов 2007 р. [374], українські реципієнти часто 

інтерпретують як наступну частину “Моєї Європи”. На те, що відбулось певне 

продовження проекту “Моя Європа”, вказували й самі його автори
**

.  

                                                 
*
 В антології представлені прозові та есеїстичні репортажі, поетичні епітафії, реальні історії українських, польських, 

німецьких, литовських та ін. письменників, в котрих події накладаються на зовсім іншу географію – уяви і спогадів, що 

глибоко закорінена у ментальності. “Втрачені, залишені й зраджені історією місця мають дивну, може навіть 

неприродну красу, описати котру стало метою цієї книги. Коли речі й міста втрачають контекст, що надавав їм сенс і 

завдання, тоді можна в тих місцях щось відчитати. Вони стають непотрібними, але в певному сенсі також вільними, і це 

робить їх атмосферу особливою. Це книга-інвентар зникаючої Європи”, – коментувала видання Н. Сняданко [361, c. 11]. 
**

 “Сьогодні в Польщі вийшла друком моя книга, котра є свого роду продовженням “Моєї Європи”, виданої разом з 

Андруховичем. (...) Така собі історія подорожі від Польщі, України, аж до Балкан, Албанії (...)” [370], – запевняв 

А. Стасюк, а Ю. Андрухович додавав, що “чекав на цю книгу кілька останніх років – цілих три або й чотири, від того 
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Натомість Б. Матіяш у відгуку на вихід твору А. Стасюка (“Дух і Літера”. 2007. 

№20) доречно звернула увагу на нове бачення польським письменником 

Центрально-Східної Європи у подорожніх нотатках “Дорогою на Бабадаг”. Задля 

підкреслення приватності своєї візії,  він називає її “своєю”, та вказує, що ми “тепер 

просто стаємо свідками мандрів, не закроєних ні як якийсь геополітичний проект, ні 

як подорож у простір, чужий і ворожий (...) або ж просто екзотичний. Це мандрівка 

до того, що в якийсь спосіб (хай тільки ментально) може бути твоїм; приватна 

мандрівка між свого і до свого. І в пошуках свого” [230, с. 315]. Неіснування часу й 

крихкість історії, пам’яті як на ще одну характерну рису творчості А. Стасюка, яка 

притаманна також книзі “Дорогою на Бабадаг”, вказувала у 2007 р. молода 

українська журналіст, письменниця Уляна Глібчук на сторінках “Книжник- review”. 

Статика домінує чи не в кожному фрагменті книги, де “люди, тварини, речі про-

ростають крізь ландшафт, а ландшафт проростає крізь них”, а сам “Стасюк розчи-

няється в безкровному галюциногенному просторі” [93, c. 22–23]. Залюбленістю в 

безнадійність старої провінції авторці тексту-реакції польський письменник нагадує 

Владіміра Набокова (“Інші береги”), Йозефа Рота (“Білі міста”) та Бруно Шульца 

(“Цинамонові крамниці”). Саме своєрідність сприйняття часопростору А. Стасюком 

та Ю. Андруховичем потрапила в поле зору літературознавця Юлії Запорожченко. 

Дослідниця шляхом зіставного аналізу у статті під назвою “Концепт подорожі в 

сучасному постмодерністському тексті (Ю. Андрухович і А. Стасюк)” визначила 

особливості постмодерністського мандрування без мети, сенсом котрого стає пошук 

своєї національної й культурної ідентичності [150]. Розвідка є частиною 

дисертаційного дослідження Ю. Запорожченко (2009 р.), присвяченого концепту 

Європи в нарисах Д. Гойови, Ю. Андруховича, А. Стасюка [151]. 

Українські дискусії про центрально-європейську тематику в творчості А. Ста-

сюка знову пожвавились після виходу в 2009 р. українського перекладу “Фадо” – 

книжки із двадцяти чотирьох оповідей. Для українських реципієнтів ключовими в 

інтерпретаціях твору стали слова-поняття: Європа, пам’ять, самотність, простір і час, 

                                                                                                                                                                       
часу як з її автором ми почали разом подорожувати. Автор має на ім’я А. Стасюк, а твір, на який я чекав, “Дорогою на 

Бабадаґ”. (...) Стасюк є моїм улюбленим письменником. Після спільного написання й видання “Моєї Європи” він далі 

продовжував її писати, тобто далі писав свою у ній частину (...)” [7].  
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коли “просто на південь” – у пошуках ознак чи то Заходу, а чи Сходу мандрує автор, 

роздивляючись на те, як Час змінює (чи не дуже) його улюблений Простір” [58].  

Ще одним спільним знаменником українських інтерпретацій твору вкотре стала 

спроба визначення його Центрально-Східної Європи, адже, за словами культуролога, 

літературознавця Олександра Михеда (“Сучасність”. 2010, №1), він продовжує 

творити міф “разом з усіма 200 мільйонами “нових європейців”: албанці, болгари, 

босняки, білоруси, естонці, литовці, латиші, македонці й далі за алфавітом, включно 

з мандрівними циганами, мандрівними українськими торговками та безпритульними 

псами, які постійно перетинають кордони, – хто без хабарів і паспортів, а хто – 

позначивши свій прихід надмірним галасом” [241, c. 171]. Під час презентації 

українського перекладу “Фадо”, О. Сливинський переконував у приватності Стасю-

кової візії Центральної Європи. Туди увійшли велика частина Польщі, Словаччина, 

Угорщина, Румунія і частина України [101]. Докладніше українські інтелектуали 

розташували Україну за координатами А. Стасюка – “на схід від Заходу”: “Якщо для 

Стасюка Київ (на сході), як і Лісабон (на заході) – Європа, то тим дивніше чути від 

наших співвітчизників, що вони “хочуть в Європу”. Де ж ми тоді?! І цікаво, що й у 

поляків є подібне бажання бути “в Європі”, тільки для них це означає бути “в 

уявленому героїчному минулому” (с.65). Здається, у нас претензії щодо простору, в 

них – більше стосовно часу” [213].  

Натомість на переконання літературного критика Івана Андрусяка, “студії про 

“екзотику малих націй” (до котрих, як би це не було нам прикро, західноєвропейська 

суспільна думка відносить і українців) були в цього автора передовсім причинком до 

значно поважніших розмислів про людську природу й національний характер, а 

відтак і про ті невідворотні зміни в людині, які волею чи неволею проявляються в 

процесі змін цивілізаційних” [5]. Про важливість для А. Стасюка збереження націо-

нальної ідентичності й унікальності кожного народу, “без натяків на присвоєння 

“карикатурних жестів сучасної мас-культури” [241, c. 171] писав також О. Михед.  

До традиційної інтерпретації творчості А. Стасюка як невтомних спроб 

творення власного міфу центрально-східного часопростору, який він старанно 

культивує, в українських інтерпретаціях “Фадо” вперше з’явилось цілком нове 
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акцентування на втраті польським письменником ілюзій щодо Центрально-Східної 

Європи як останнього шматка “недоторканості”
*
. У відгуку під назвою “Есеї пам’яті 

і дороги” (“Кур’єр Кривбасу”, 2010) Р. Свято вказувала, що власне у цьому тексті 

польський письменник “мало не апокаліптично прорікає загибель східно-

центрально-європейського світу, (…)” [345, c. 410]. Подібно ствердив А. Любка. У 

надрукованому в “Критиці” (2010, ч.1–2) відгуку український есеїст характеризував 

“Фадо” як мозаїку “різноманітних образів і картинок”, “геть імпресіоністичне 

фотографічно-малярське поєднання слова і настрою, простоти і спокою”, та 

вказував, що читаючи текст польського письменника, розумієш: “ іншої Європи 

більше не існує, її минулий час не більше, ніж пам’ять” [223, с. 15]. 

Людська пам’ять подібна до паперу старої мапи, що розсипається від дотику: 

“Кришиться папір, зникає Центральна Європа, яку так любить А. Стасюк. Ні, 

просторово (хоча, хто може її точно окреслити?) вона залишається, але маленькі 

містечка й навіть села занурюються в стробоскопне світло й електронний шум, 

цивілізація наступає на тишу і спокій” [213], – пише у відгуку літературознавець 

Ксенія Левків (“ЛітАкцент”, 2009 р.)
**

. Ці роздуми про загрози глобалізації 

пролунали цілком суголосно тим, що приблизно у той же час – на початку 2000-х рр. 

на сторінках української періодики висловлювали чимало інтелектуалів. Саме від-

тоді в українському суспільстві розпочався поступовий перехід від мислення опози-

ціями варварський Схід/ідеальний Захід до мислення у категоріях: переваги/загрози 

входження/повернення України в європейський простір. Адже “хтозна, чи у такій 

змішаній Європі хтось пам’ятатиме у поминальний час запалювати свічки на 

могилах померлих. (…) Списавши майже все двадцяте століття на видатки, крім 

останнього десятиліття (до періоду незалежності України і період комунізму у 

Польщі), ми, не встигнувши відродити свою ідентичність, як пише А. Стасюк, 

постали перед загрозою бути поглинутими сучасною мас-культурою” [213]
 ***

. 

                                                 
*
 Як з гіркотою констатує польський письменник, “навіть в албанських горах віслюки згинаються від тягаря фанти і 

пива в бляшанках” [379, c. 45], “нині цивілізована і дедалі модернізованіша Албанія сидить у темних кнайпах і клубах, 

сидить перед мертвими комп’ютерами, сидить у неопалюваних елеґантних апартаментах, нудьгує без свого казино й 

виглядає дощу (…)” [379, c. 52].  
**

 Відгуки на “Фадо”  А. Стасюка написали також О. Бедрик , Н.Дудко,  К. Климко, А. Позднякова [23; 136; 171; 297]. 
***

 Прикметно, що цитуючи думку Александра Качоровского (польський богеміст, перекладач чеської літератури. 

Упродовж багатьох років очолював спеціальний додаток до“Gazety Wyborczej”під назвою “Gazeta Środkowoeuropejska”. 
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У наведених дискусіях українських та польських інтелектуалів чітко про-

стежуємо те, що німецький історик Філіп Тер називав “ментальним мапуванням”. 

Прикладом тут можуть бути як дебати про політичне та культурне різноманіття 

Європи, що розпочались в середині 1980-х рр., коли розпалась радянська імперія, так 

і пізніші візії Центрально-Східної Європи А. Стасюка і Ю. Андруховича. До 

прикладу, у Франції чи Німеччині Україну сприймають як країну далі на схід від 

Польщі, тобто за новим кордоном ЄС. У світобаченні західноєвропейських громадян 

чи політиків, наголошував Ф. Тер, там розпочинається Східна Європа чи просто 

“Схід”, котрий, поряд з усіма іншими стереотипами, більш-менш тотожний Росії. 

Виходом для України могло б стати поновлення дискусій про Центральну Європу, за 

прикладом чехів, словаків чи угорців. Однак, на думку дослідника, “її кон’юнктура 

уже зужита, нова дискусія навколо Центральної Европи вже не в змозі привабити 

західних інтелектуалів” [385, c. 5].  

На думку М. Зубрицької, власне у “одвічній Одіссеї” до самої себе полягає 

феномен Європи, “в її неперервному процесі становлення, в суперечливості й 

парадоксальності її сутності, що змушують перебувати в одвічному русі, в 

нескінченній мандрівці. Тому Європа ніколи не може досягти горизонту спокою, і 

якщо вичерпує свою географічну Одіссею, то розпочинає заново Одіссею духовну та 

інтелектуальну” [157, c. 12]. Отож, саме як спробу розпочати ще одну дискусію про 

Центрально-Східну Європу і повернення до неї України (Ю. Андрухович) та 

насамперед як захист власної культури від глобалізаційних процесів у Європі 

(А. Стасюк), трактуємо прозу двох письменників. Увесь семантичний простір творів 

польського та українського письменників прикметний розгортанням двох ключових 

проблем – цивілізаційного та культурного виборів їхніх народів, що зазнали 

потужних суспільно-політичних трансформацій, пережили болісні розриви 

свідомості та переоцінки історичного досвіду. 

                                                                                                                                                                       
Нині – працівник редакції “Newsweek Polska”), що Центральна Європа вже зіграла свою роль і час її поховати, 

польський письменник оптимістично прогнозував, “Алекс, напевно, має рацію, але з іншого боку уся так звана 

Центральна Європа не могла цілковито занепасти. Вона завжди існувала як фікція, вигадка, а таке існування руйнується 

найважче. В ній скоріше щось змінюється, в ній відбуваються метаморфози. Не виключено, що нові країни Євросоюзу 

стануть в певний спосіб спадкоємцями Центральної Європи – у більш або менш свідомий спосіб. Все ж таки краще 

брати за пункт відліку міфологічну Центральну Європу, ніж якнайреальніший радянський комунізм” [372]. 
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4.2. “Родинна Європа” Чеслава Мілоша: українські проекції “малої”/ 

“великої”  батьківщини та орієнтири самоідентифікації 

Останній розділ “Поневоленого розуму” Ч. Мілоша має назву “Балтійці”. 

Власне він “провіщає “Родинну Європу”, адже “присвячений національній суб’єкт-

ності Литви, Латвії та Естонії та їхній історичній долі (...)” [239, c. 30]. Як пере-

конував А. Менцвель, “часовий і змістовий збіг між оформленням концепції Украї-

на-Литва-Білорусь (Є. Ґедройцем та дописувачами “Культури”. – уточнення О. Н.) і 

зверненням Ч. Мілоша до балтів – не залежність, а злагодженість. Поміж такими 

великими творчими постатями, як Є. Ґедройць і Ч. Мілош, не може бути й мови про 

впливи, а найбільше – про співзвуччя. (...) Відтак ці співзвуччя – еманація надосо-

бистісних і надсередовищних прагнень, що виходять поза всі обмеження теперіш-

нього та будь-яку спадщину минулого” [239, c. 30]. Важливо, що саме з розділу 

“Балтійці” розпочали друкувати прозу Ч. Мілоша в незалежній Україні (“Всесвіт”, 

1991). Цей факт трактуємо не лише як вияв бунту супроти останніх тоталітарних 

утисків на початку 1990-х рр., а й як одну з перших спроб українців у віднайденні 

тієї “іншої”, близької “родинної Європи”. Згодом ці спроби будуть активно 

продовжені у дискусіях українських інтелектуалів, присвячених збірці есеїв 

“Родинна Європа”. 

Після написання “Поневоленого розуму” Ч. Мілош усвідомив однобокість 

запропонованого аналізу особливостей світогляду центральноєвропейського пись-

менника/людини виключно через ставлення до комунізму. Поступово сформувалось 

бажання пояснити західним читачам, “у чому полягає феномен походження з тієї 

іншої, згідно з їхніми уявленнями – “гіршої” частини Європи, які труднощі мусиш 

пережити, якщо походиш звідтіля” [381, c. 359], “на чому ґрунтується драматизм 

історичних подій, які формували позицію і ментальність східного європейця” [381, 

c. 363]. За влучним висловом А. Менцвеля, послання польського класика могло б 

звучати приблизно так: “Це говорю я, Чеслав Мілош, а родом я звідси, з родинної, 

локальної Європи, невизнаної в Європі європейської, і те, що саме звідси я хочу 

говорити, зовсім не втрачає важливості, натомість європейська Європа, не визнаючи 

цього, без сумніву, позбувається універсальності” [239, c. 9]. Отож, “Родинна 
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Європа” стала ще однією спробою письменника окреслити культурну ідентичність 

народів “іншої Європи”, одним з його ключових творів, однією з “найчистіших 

еманацій політичної візії середовища “Культури” і одним з високих досягнень 

польської літератури” [239, c. 7]. Згодом сам Ч. Мілош так пояснював свою 

мотивацію: “Приступаючи до написання Родинної Європи, я хотів ще виразніше 

наголосити на своєму спротиві їхньому культурному полю. Чому розтинали Європу 

на дві частини і вкидали нас у “зовнішній морок”, де якщо чергові політичні системи 

й мали негативні риси, то для варварів були достатньо добрими? Чому наші нещастя 

нічого не важили на їхніх шальках, і не обходили їх ані Катинь, ані депортації, 

зруйнована Варшава, в’язниці й цензура? Я був їм чужий, але чи ж не виріс я в 

бароковому місті, чи не вивчав у школі, як і вони, латину? (...) Але це ще не все. Я 

пишався своїм походженням і не мав наміру вдавати, ніби мене знайшли в капусті” 

[250, c. 7]. Підтвердженням саме такого тогочасного бачення країн Центрально-

Східної Європи слугують, зокрема, слова відомого австрійського перекладача 

польської літератури Мартіна Пóлляка, який зізнавався: “Ми – люди Заходу – були 

переконані, що нам випало нам жити в тому кращому світі. Іноді ми взагалі 

сумнівались, чи той “інший світ”, котрий ми зневажливо називали “східним блоком” 

взагалі ще належить до Європи. Поняття “Східна Європа” асоціювалось з гірким 

присмаком неволі, зі смородом страху, викликало образ недолугої економіки, 

всюдисущої цензури. (...) Таке ставлення радше не сприяло розумінню цих країн, їх 

мешканців і їх літератури” [543, s. 358].  

У пізніших розмовах з Евою Чaрнецькою
*
 Ч. Мілош стверджував, ніби не 

пам’ятає, як прийшла ідея самої назви “Родинна Європа” – “назви, що підказує 

зв’язок без жодних двозначностей і плутанини” [381, c. 361], Європа як спільна 

вітчизна, в якій кожен зберігає свою ідентичність
**

. Варіантність же передачі назви 

                                                 
*
 Ewa Czarnecka – псевдонім. Справжнє ім’я та прізвище – Рената Ґорчинська. Польська журналістка, публіцистка, 

письменниця, літературний критик і перекладач. У 1975 р. виїхала до США. З середини 1970-х рр. була особистим 

секретарем і помічником Ч. Мілоша. Укладала з письменником інтерв’ю, які згодом неодноразово виходили 

друком. 
**

 Ключ до реконструкції цієї ідентичності трактовано з кількох точок зору: психологічної чи навіть психоаналітичної, 

яку можна чітко простежити в американському перекладі “Native Realm. A search for Self-Definition” (1968); гео-

політичної чи також геокультурної в німецькому “West- und östliches Gelände” (1961), французькому “Une autre Europe” 

(1969) та іспанському “Otra Europa” перекладах. Лише італійський перекладач Рікардо Ландау, перший і єдиний, як 

писав Я. Блонський, зберіг оригінальну назву “Europa famigliare” [518, s. 17]. Власну інтерпретацію мали й самі поляки, 
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твору в перекладах різними мовами спричинена не тільки належністю перекладачів 

до різних культур, але також тим, що ця назва засигналізувала великий спектр 

проблем, пов’язаних з ідентичністю як окремого індивідуума, так і цілого народу. 

Звідси, постає питання, на яке звертають увагу чимало сучасних польських 

інтелектуалів: чи не є полоноцентризмом факт, що власне цю книгу в Польщі значно 

рідше читають і коментують, аніж інші твори Ч. Мілоша? Так, ніби поширення її 

сенсу було лише приватною справою автора, а не певним інтелектуальним 

викликом, кинутим основам європейської, а також польської ідентичності. Своє 

пояснення пропонує А. Менцвель, “Ґомбрович, що вирушив підкоряти Париж і 

прагнув визнання, чи то як перший екзистенціаліст, чи то як перший структураліст, 

добре пасував до цього європейського життя, тому у Варшаві його розуміли з 

півслова. Натомість Ч. Мілоша, який писав у Парижі так, ніби сидів у якомусь 

литовському закутку, у Варшаві не розуміли, бо не могли розуміти. Варшава 

відвернулась від таких закутків, а їхній досвід не містився в жодному тодішньому 

перелікові тем” [239, c. 10]. Обоє були критичними патріотами, що, також 

безперечно, викликало нерозуміння й несприйняття у тих поляків, хто очікував від 

польської літератури виключно “міцності сердець”. На подальше складне 

сприйняття Ч. Мілоша вже в сучасній Польщі вказував сучасний німецький прозаїк 

польського походження Артур Бекер: “Мілоша не терплять праві консерватори, 

фанатичні католики, аґностики і атеїсти, всі вони нещадно критикують його. А 

спраглі пригод поети, які хочуть винаходити літературу і мову наново, вбачають у 

Мілоші консервативного, схильного до надмірного класицизму зануду, який 

переймається далекими від реального життя проблемами” [26]
 *
. 

До прикладу, польський літературознавець Ян Майда протиставляє відверто 

“антипольську” позицію Мілоша – “литовського націоналіста” й водночас “затятого 

                                                                                                                                                                       
котрі “захоплені історією свого краю розуміли назву твору (“Rodzinna Europa” – уточнення О. Н.) як нагадування про 

Велике Князівство, як спогад чи роздуми про далеку, відірвану або забуту частину історичної Польщі, з якої письменник 

походить. Отже, слово “родинна” означало для них “та, де Мілош народився”. Тим часом автокоментар письменника 

свідчить, що назва радше означає “та, яка народила мене” [441, s. 182]. Це “місця і міста, де відбувається ініціація й 

формування людини. Іншими словами – де люди отримують, не без суперечок, боротьби і жертв – ретельну й 

упорядковану ідентичність” [441, s. 190].  
*
 Український літературознавець також зауважує  тривожний симптом у поступовому згасанні зацікавлення прозою та 

поезією польського інтелектуала, що його А. Ф’ют в одній з останніх розвідок назвав “великим відсутнім” польської 

літератури [300]. 
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космополіта”, в творчості якого можна знайти чимало свідчень бодай-же ненависті, 

зневаги до поляків, патріотично-громадянській позиції Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, 

який, як наголошував літературознавець, на відміну від Ч. Мілоша, не розірвав 

співпраці з радіо “Вільна Європа”, що об’єднувало не зіпсованих комунізмом, 

патріотичних і вільних емігрантів [517, s. 86]. У різкій критиці позиції польського 

письменника, Я. Майда нагадував полякам, що у ХХ ст. “Польща, як і Христос була 

катована й несла свій історичний хрест” [517, s. 117]. З огляду на таке трактування 

дослідником історичного призначення поляків, цілком зрозумілою стає критика ним 

поглядів Ч. Мілоша, адже “мученицько-месіяністичні рефлекси”, епатування 

національною історією страждань автор “Родинної Європи” трактував насамперед як 

деградацію польської культури й одну з рис притаманного їй комплексу 

меншовартості. Цей же польський літературознавець у 2005 р. видав окрему книгу 

під промовистою назвою “Антипольське обличчя Чеслава Мілоша” (“Antypolskie 

oblicze Czesława Miłosza”) [516].  

Попри те, що український переклад “Родинної Європи” з’явився щойно в 

першій половині 2000-х рр., зародки активної української рецепції Мілошевих візій 

європейської спільноти слід шукати значно раніше. Так, 1954 р. Б. Осадчук в одному 

з листів до Є. Ґедройця писав: “Просив мене якраз учора секретар редакції “Die Neue 

Zeitung” п. Сачек, якщо можу бути посередником у справі того, щоби Чеслав Мілош 

написав спеціяльну статтю для святкового числа газети. Це буде спеціяльне число, 

присвячене ідеї европейської спільноти. (...) Не йдеться про пакти й угоди чи 

федерації, а радше про те, щоби представити традицію та европейські зв’язки. “Die 

Neue Zeitung” питає Мілоша, чи не хотів би він написати в цьому аспекті про 

Польщу та прибальтійські країни, згадавши кількома словами також увесь простір 

Центрально-Східної Европи” [140, c. 137]. На цю пропозицію Ч. Мілош охоче 

відгукнувся й написав статтю, яка вийшла у святковому числі “Die Neue Zeitung” і 

вельми зацікавила інтелектуальні кола східного Берліну. “Чув, що кружляє вона у 

вигляді вирізки серед східнонімецьких письменників та істориків. А це, мабуть, 

важливіше, ніж визнання серед громадян Західної Німеччини, які вже знову 

вбрались у пір’я. Напишу про це Мілошеві” [140, c. 142], – зазначав Б. Осадчук. 
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Згодом, майже одразу після еміграційного видання “Родинної Європи” в Парижі, він 

же звертався до Редактора “Культури” з проханням надіслати йому книгу 

Ч. Мілоша, оскільки роздав власні примірники [140, c. 230].  

Фрагмент “Родинної Європи” в українському перекладі опубліковано 2003 р. у 

польському числі часопису “Потяг 76” [249]. Повний текст вийшов друком щойно 

2007 р., хоча, за словами головного редактора видавництва “Літопис” Мирослави 

Приходи, перші перекладацькі “порухи” відбувалися ще в минулому столітті, за 

життя автора
*
. Автори українських текстів-реакцій високо оцінили переклад твору 

Ч. Мілоша. Український філософ, есеїст Володимир Єрмоленко у статті під назвою 

“Родинна планета Чеслава Мілоша” (“Критика”. 2009, ч.1–2) стверджував, що 

“українська “Родинна Європа” зберігає ту тонку рису прибулости з інших земель та 

інших часів, відчуття від якої має вловити переклад; і водночас український читач не 

відчує зайвих бар’єрів, що перешкоджатимуть його спілкуванню з Мілошем, – 

бар’єрів, що їх деколи витворюють інші переклади” [141, c. 22]. Під час презентації 

видання Ю. Іздрик, один з перекладачів твору, нагадав про три рівні перекладу – 

дослівний; переклад культури (тут – феномен польської еміграції, певні соціо-

культурні та психічні умови) й нарешті переклад особи автора та його способу 

мислення (“автор як стиль”). Свій особистий перекладацький досвід, пов’язаний з 

“Родинною Європою”, він назвав “травматичним”, позаяк “мова Мілоша страшенно 

специфічна. Це не нормативна “польщизна”, і найважче знайти їй відповідник в 

українській стилістиці” [344]. Поважності виданню додала також післямова 

Лідії Стефановської, польського літературознавця, ще одного перекладача тексту 

Ч. Мілоша українською мовою
**

. У післямові ґрунтовно розглянуто проблеми, до 

яких звертався письменник у розділах книги, як-от: відчуття індивідуальної провини 

за помилки людства (світові війни, масові вбивства), пошук “малої батьківщини”, 

розуміння наслідків індивідуальної і колективної брехні. 

Як влучно підкреслив О. Сливинський, в основі критичного ставлення до пози-

цій польського письменника “лежить фундаментальне непорозуміння, яке полягає у 

                                                 
*
 Останній розділ “Родинної Європи” під назвою “Місце народження” згодом у 2011 р. вміщено у збірку перекладів 

вибраних віршів Ч. Мілоша [248].  
**

 Післямову Л. Стефановської надруковано як окремий текст того ж 2007 р. у “Критиці” (ч.6) [380].  



 

 

177 

констатуванні речниками консервативно-патріотичних кіл “браку патріотизму” в 

Мілоша там, де йому йдеться ні про що інше, як про гуманність, зокрема гуманність 

літератури” [357, c. 38]. Одним зі своїх найважливіших життєвих та письменницьких 

завдань автор “Родинної Європи” вважав повсякчасне апелювання до загроз, що їх 

несуть міжетнічні чи міжрасові конфлікти. У книзі “Пошук батьківщини” (“Szukanie 

ojczyzny”, 1992), написаній після падіння комунізму, він зізнавався: “Мені здається, 

що попри всі свої помилки я можу пишатись принаймні одним: у цьому столітті 

великих страждань і масових вбивств, я ніколи не спричинився до ненависті, 

навпаки, прагнув виступати проти взаємних звинувачень етнічних і расових груп. 

Можливо, це небагато, проте коли сьогодні ми є свідками, до чого доводять 

національні конфлікти, має вагу кожен голос, який закликає до взаємної толе-

рантності” [522, s. 5]. Цікаву заувагу пропонує польський літературознавець Яцек 

Бречко: “У Мілоша молодечий революціонізм (...) резонував з молодечим катаст-

рофізмом. Мілош довго жив, багато бачив і ще більше прочитав і обдумав; спо-

стереження за різними революціями та катастрофами, котрі не виявлялись ані 

“кінцем світу”, ані початком “досконалого світу”, мабуть, спричинили відкидання 

революціонізму й перемогу над різними варіантами катастрофізму” [445, s. 556]. У 

світогляді польського письменника можна чітко простежити примат особистості над 

загалом, що наближало його до С. Керкегора, С. Вейль, Л. Шестова або того ж 

В. Ґомбровича. Захищаючи людську особистість, він осуджував жертвування її 

інтересами в ім’я народу, суспільного класу, держави, людства, поступу, історії. 

Порятунок і для людини Заходу, і загалом для людства, письменник бачив в 

апокастазі. У післямові до українського видання “Родинної Європи” Л. Стефа-

новська вказувала, що “обидва (Ч. Мілош та В. Ґомбрович. – уточнення О.Н.) у своїх 

роздумах над історією виступають проти романтично-месіанської моделі, згідно з 

якою Провидіння надало полякам особливу роль в історії людства, а події 

отримували метафізичну інтерпретацію на користь гнобленого суспільства” [381, 

c. 365]. Натомість А. Менцвель наголошував на тривалому творчому діалозі поміж 

Ч.Мілошем та З.Гербертом. Діалозі, котрий, зокрема, можна простежити у впливі 

“Родинної Європи” на есеїстичну прозу “Варвар в саду”, яка перебуває в 
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“особливому, полемічному й водночас стверджувальному зв’язку з “Родинною 

Європою” [239, c. 11]. З. Герберт також прагнув бути мешканцем “родинної 

Європи”, що неодноразово підтверджував своїми есеями та віршами. Однак, саме 

“комплекс вигнання та вигнанця в парі з комплексом утрати батьківщини визначив 

чи не всю його подальшу творчість” [232, c. 76]
 *

. Це пояснює також його закиди 

Ч. Мілошу щодо “браку ідентичності” у називанні себе громадянином вже 

“міфічного” Великого Князівства Литовського. Ч. Мілош же народився на території 

російської імперії, у самому центрі споконвічної Литви, в родині, що добре знала 

польську мову і польські традиції, але була оточена людьми, які розмовляли 

литовською. Тому ближчим йому був патріотизм “територіальний”, а не етнічний, 

ідея “буття тутейшим” чи оживлена аборигенами ностальгія за Великим Князівством 

Литовським, аніж аргументи польських чи литовських націоналістів. “Нещодавно 

один мій друг запитав мене, чому я так вперто повертаюсь у спогадах до Вільна й до 

Литви, про що свідчать моя поезія й прозові твори. Я відповів, що, на мою думку, це 

не має нічого спільного з емігрантською сентиментальністю, тому що я не прагну 

повернення. Те, про що тут йдеться, – це, поза сумнівом, пошук реальності, 

очищеної з плином часу... Вільно стало для мене точкою відліку – певною 

можливістю” [523, s. 21], – пояснював свою позицію польський письменник
**

.  

Серед інтелектуалів ХХ ст. Ч. Мілоша вирізняє передусім “толерантність до 

людської відмінності, універсалістський погляд та повага до індивідуальних рис і 

якостей за одночасного спротиву до всіх виявів тоталітаризму, етнічного парти-

кулізму, націоналізму та шовінізму” [392, c. 15]. За влучним спостереженням Б. Ду-

біна, для більшості східноєвропейців націоналізм був “індивідуальною та 

                                                 
*
 Попри згоду з Ч. Мілошем в питанні культуротворчої цінності етнічної розмаїтості Польщі, для З. Герберта 

неприйнятним було питання “малої вітчизни”. Як він зізнавався у розмові з А. Міхніком: “Львів належав до традиції 
австрійської. Я радше з цієї традиції виріс з почуттям, що тут є кордон Європи, тут останній готичний чи бароковий 
костел, а далі починається степ” [468, s. 244].  Вихований у дусі традиційного патріотизму, письменник ідентифікував 
себе з польським народом, особливо, як підкреслював, у хвилини нещасть та історичних поразок. Відтак, З. Герберт 
цілковито не помічав ані прагнень українців до незалежності, ані культурних надбань тих, хто вже не асоціювався у 
нього з Галичиною. 
**

 В усій своїй творчості Ч. Мілош повчав, що ідентичність повинна мати багатошаровий характер. Можна бути 
польським письменником і патріотом литовської землі водночас, мешканцем малого повіту в забутому кутку Європи і 
повноправним громадянином світу. Інакше кажучи, що “етнічна, національна, релігійна чи культурна ідентичність не 
дана нам раз і назавжди, а задана; не була заздалегідь визначена, а становить етичний постулат для заповнення” [392, 
c. 17]. Варто зауважити, що у литовському культурному середовищі не точаться дискусії щодо того, до якої 
національної культурної спадщини зараховувати творчість Ч. Мілоша. Його сприймають як польського поета, який 
відіграв важливу роль у відродженні литовського культурного життя після здобуття державної незалежності. Цікаво, що 
сам Ч. Мілош відвідав місця народження й юності у Литві щойно через 52 роки після виїзду з них – у 1992 р. [455].  
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колективною параноєю або ж “фолк-кітчем”, позаяк “принципові осі у системах 

ідентифікації східноєвропейських інтелектуалів по війні зв’язують такі проблемні 

точки їхньої самосвідомости, як влада, нація, масова культура. Фактично тут 

представлено три емпіричні соціяльні інстанції, щодо яких інтелектуали Східної 

Європи відчували себе змушеними визначатись: СРСР (режим, який уособлював 

військовий примус та ідеологічну одностайність), США (ідеалізоване суспільство 

достатку, джерело масової культури), власна національна спільнота як культурна 

цілість (у послідовному та явному відштовхуванні від ще пам’ятного німецького 

нацизму, а також на противагу офіційному націоналізмові всередині країн сателітів 

СРСР, особливо наочному в Румунії, Угорщині та Польщі)” [135, c. 12].  

До неодноразово обговорюваної в українському та польському інтелектуальних 

середовищах теми неприйняття Ч. Мілошем польського націоналізму, який особливо 

гостро, як вважав письменник, проявився у переслідуванні поляками національних 

меншин, антисемітизмі й антиукраїнській позиції, звернувся також А. Міхнік у 

публічній лекції “Чеслав Мілош та Нова Європа” (виголошена 2011 р. у рамках 18 

Форуму Видавців у Львові). Ч. Мілош був антикомуністом, антибільшовиком, 

антирадянщиком, але ніколи не був класичним польським націоналістом-ксено-

фобом. Своєю світоглядною позицією автор “Родинної Європи” гостро й послідовно 

протистояв так званому “етнічному націоналізму” [263]. Дещо згодом, у рамках 

міжнародного проекту “Уроки Мілоша для України” (2011р.) у Харкові відбулася 

дискусія під назвою “Пограниччя – зона великих єресей”. Під час свого виступу 

Томас Венцлова зазначив, що сьогодні головна актуальність “Родинної Європи” як 

книги “про прикордоння, про провінційну, регіональну Європу – якою загалом усі 

ми є. І про складнощі визначення Європи, визначення Східної Європи і про ті риси, 

що роблять Європу Європою” [296]. Окремо литовський дисидент вказав на Харків, 

як на місто, що може стати певним містком поміж Ч. Мілошем та Україною, адже 

письменнику довелось втікати з окупованої Польщі через Радянський Союз, а саме 

через Харків. За словами ж Я. Грицака, на межі 1939–1940- хрр. по дорозі з 

Бухаресту до Вільнюса, польський письменник опинився на київському вокзалі. 

Побачене там він описував згодом у “Поневоленому розумі” як дно дантівського 
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пекла, зізнавався, що коротке перебування у Києві допомогло тоді йому зрозуміти: 

найгірше, що може статись з людиною – це стати радянським громадянином [106].  

Українська дослідниця Н. Поліщук переконує, що у пошуку “джерел власної 

традиції на заході як ілюстрації іронічно і водночас – в контексті ХХ ст. – трагічно 

обіграного руху “Drang nach Osten”, у своїй родинній хроніці Мілош відтворює 

панівні на той час на Заході стереотипи – уявлення про незнаний європейцям край, 

зокрема Литву, як про цивілізаційний загумінок” [299, c. 135]. Проте, письменник 

мав цілковито іншу ціль. Якраз наголосити на автентичності, особливості, й 

водночас багатокультурності, як перевагах, а не на цивілізаційному відставанні як 

недоліку, своїх місць народження та дитинства. Творчість письменника слугує 

добрим прикладом, як захиститись “від етнічного ізоляціонізму чи то від загрози 

втратити самість у багатокультурному суспільстві” [393, c. 134]. На важливу 

відмінність “Родинної Європи” від типової літератури кресів, в якій їх опис творить 

картини “польського раю”, звернула увагу Л. Стефановська, адже “на противагу 

творам таких письменників, як Одоєвський чи Родзєвичувна, у книжках Мілоша 

можна вичитати, що для литовських і білоруських селян поляки були передовсім 

феодальними гнобителями, а українці, білоруси чи литовці – повноправні мешканці 

тих земель” [381, c. 368]. Цей стиль мислення, що передбачав “розуміння культур як 

території діалогу, а суспільне життя як компроміс” – додавала польська дослідниця, 

“пережив свій ренесанс у 1980-ті роки в дискусіях про ідею Центральної Європи і – 

ширше – про майбутнє Європи, яка прагне об’єднання, (...)” [381, c. 368]. Подібну 

думку висловив Ю. Прохасько, для якого Ч. Мілош і Я. Куронь, кожен по-своєму, 

стали “парадигматичними втіленнями польського, навіть середньоєвропейськи-

універсального Опору лихим часам ХХ ст., незгоди з тенденціями тих часів: один “у 

краї”, інший “на еміграції” [315, c. 46]. Особлива заслуга Ч. Мілоша у повоєнному 

польсько-українському порозумінні полягає насамперед у віднайденні польським 

письменником мови,  “над якою не тяжіли взаємні кривди і якою можна було гідно 

говорити про Креси, не приховуючи, проте, жодних втрат” [315, c. 46]. Про життєві 

позиції та роль, яку відіграли для процесу українсько-польського порозуміння 

Ч. Мілош, Я. Куронь, Є. Ґедройць, неодноразово писав Б. Осадчук [283]. 
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Основною проблемою людини, за Ч. Мілошем, є постійний пошук межі поміж 

добром і злом, як невід’ємної складової екзистенції людського суспільства. У своїх 

есеїстичних, публіцистичних текстах і приватних висловлюваннях він стверджував, 

що мешканця Центрально-Східної Європи відрізняє почуття ієрархії цінностей, 

сформованих під час боротьби за екзистенцію. Тому наша література здатна дати 

культурі Заходу безцінний досвід [586, s. 321]. Та власне це, найважливіше для 

Ч. Мілоша обґрунтування, зумовлене тодішнім радянським домінуванням: спільне 

минуле, а отже – взаємна близькість видаються сьогодні найменш переконливими, – 

говорив А. Менцвель у своїй публічній лекції. “Яке спільне минуле? – безоглядно 

питають молоді скептики, – якщо одні в ньому були суверени, а інші – васали, одні – 

хрестоносці, інші – невірні, одні – пани, інші – невільники. У нашій частині Європи 

(може, більше, ніж в інших) чи не в кожному взаємозв’язку більше відмінностей, ніж 

подібностей, більше суперечностей, ніж збігів, більше конфліктів, ніж згоди” [239, 

c.26–27]. Відповідь слід шукати у “Родинній Європі” і в середовищі “Культури”. 

Саме діяльність польських емігрантів у Парижі стала першим кроком до польсько-

українського, польсько-литовського та польсько-білоруського порозуміння й 

визнання прав України на Львів, Литви на Вільно, Білорусії на Гродно: “Це був акт 

незвичайної політичної і моральної відваги, бо було кинуто на ваги саме існування 

часопису та середовища, це був акт великої політичної візії, що підтвердилась щойно 

десятки років по тому” [239, c. 29]
 *

. Після виступу А. Міхніка “Чеслав Мілош та 

нова Європа” (Львів, 17 вересня 2011 р.) прозвучало запитання, яке стосувалось 

правомірності залучати до Мілошевої концепції “родинної Європи” Україну, позаяк, 

здається, що для Ч. Мілоша Європа закінчувалася у Вільнюсі? У своїй відповіді 

А. Міхнік зауважив, що Ч. Мілош не знав України з особистого досвіду, тому про неї 

не писав. Але все, що він писав про Литву, можна певним чином спроектувати на 

українську ситуацію. Водночас, як вказує чеська полоніст Люціє Закопалова, саме 

                                                 
*
 Свідченнями справді неабиякої твердості переконань Редактора “Культури” наповнені спогади Б. Осадчука, де він 

підкреслював, що Україна була не лише пристрастю Є. Ґедройця, а й головною темою в зовнішньополітичній рубриці 

часопису. Вже у першому його номері з’явилась стаття про голодомор “Чи не кінець України?”, а коли “у політичних 

колах польської еміграції розійшлися поголоски про приготування акту зречення, до Ґедройця почали приходити різні 

політичні діячі демократичного напряму – (...) і благати, щоби цього не робив, бо польські шовіністи його вб’ють, а 

читачі “Культури” відвернуться від нього і той пропаде. Твердий литвин-поляк вислуховував мовчки ті заклики, курив 

папіроси, а вкінці спокійним тоном сказав: “Дорогі панове, думаю, що Ви помиляєтесь” [283, c. 32]. 
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переконанням у належності до Центрально-Східної Європи балтійських країн, а 

також теренів пограниччя, територій сучасних Білорусії та України, Мілошеве 

бачення суттєво відрізнялось від концепції М. Кундери. Чеський інтелектуал обме-

жував Центрально-Східну Європу лише колишніми теренами Австро-Угорщини та 

шукав доказів “західноєвропейськості культури центру і аргументів, чому Захід 

повинен шкодувати за втратою своїх східних територій” [586, s.319–320]. Натомість 

Ч. Мілош переконував у самодостатності Цетрально-Східної Європи, вказував на 

абсурдність постійного порівнювання її культурного доробку та Західної Європи. 

Варто наголосити, що слова А. Міхніка: “Україна зазвучить на світовій арені, 

про неї дізнаються європейці, вона опиниться в центрі важливих дискусій, але для 

початку українці повинні пізнати самих себе” [263] слід трактувати не лише як 

підсумок його розмови з українськими інтелектуалами, а й як акцентування на най-

важливіших змінах, що повинні відбутись у самоусвідомленні українців. Периферії з 

точки зору центрів є завжди меншовартісними, провінційними, відсталими. Щоби їх 

“цивілізувати”, центр “вимагав говорити його голосом, позбавляючи в такий спосіб 

власного голосу”, щоб наш голос стало чутно, треба через контексти повертати 

Ч. Мілоша як одного з “центрально-східних джентльменів сюди” [106]. 

Есеїстика польського письменника стала в українському суспільстві стимулом 

до дебатів на тему самовизначення. З такою метою, як переконує Л. Стефановська, й 

було обрано для перекладу власне “Родинну Європу” Ч. Мілоша. Це її тематична 

актуальність у сучасному українському контексті, позаяк “проблеми широкого 

розуміння самовизначення, культурної належності та цивілізаційного вибору в цей 

момент належать до найважливіших питань, і від відповіді на них залежатиме 

ближче чи дальше майбутнє України, яка після прийняття Польщі до ЄС стала 

однією з “найсхідніших” держав за новою “залізною завісою” [381, c. 369].  

У своїй концепції майбутнього Європи польський письменник наголошував на 

необхідності усунення штучного кордону з її східною частиною. Зокрема, у 1989 р. 

відбулась міжнародна конференція, де Ч. Мілош виголосив доповідь, присвячену 

аналізові впливу подій ХХ ст. на літератури Центральної Європи. Пригадуючи 

1939 р., коли був підписаний пакт Молотова-Рібентропа, що визначив поділ Європи і 
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став безпосереднім приводом Другої світової війни, польський письменник сформу-

лював концепцію Центральної Європи – території, котра мала б охоплювати ті 

країни, що стали тоді предметом торгівлі й політичних домовленостей [466, s. 369]
*
. 

Докладний аналіз процесу трансформації ставлення до Європи Ч. Мілоша, 

В. Ґомбровича та Я. Івашкевича од “виклику зрілій культурі, який мимохіть мусить 

кинути східний європеєць, штучно відтятий від центру свого культурного тяжіння 

історичними катаклізмами” [423, c. 94] до поступового формування сприйняття 

Європи як ідеального простору співіснування культур та етносів здійснив у 

літературознавчій розвідці С. Яковенко. На внутрішню суперечливість Мілошевого 

сприйняття функціонування східноєвропейської парадигми буття, спричинену 

“поєднанням почуття власної “недорослості”, упослідженості й меншовартості та 

власної таки самобутності, самоцінності й самодостатності, зокрема, в її історичному 

вимірі” [299, c. 138], вказувала також Н. Поліщук.  

Останній розділ “Родинної Європи” А. Валіцький, як, зрештою, й сам автор 

твору, вважали своєрідним продовженням “Поневоленого розуму”, позаяк саме там 

Ч. Мілош, пишучи про Т. Ю. Кронського, здійснив свій остаточний порахунок з 

“Новою Вірою” [573, s. 47]. Однак, В. Ґомбрович трактував усю “Родинну Європу”, 

як виразне продовження “Поневоленого розуму” і нехтував у таких оцінках, на 

думку А. Ф’юта, “тими фрагментами, в яких автор намагався вловити, описати й 

наблизити західноєвропейському читачеві свою малу батьківщину, в усій заплута-

ності її долі, культури та національних відносин” [468, s. 213]. Критичні зауваги 

В. Ґомбровича щодо книги Ч. Мілоша стосувались насамперед невиразності основ-

ного змістового наповнення “Родинної Європи”, оскільки текст Ч. Мілошу “диктує 

особисте життя”
**

. Основною ж цінністю “Родинної Європи”, запорукою її незмінної 

                                                 
*
 Згодом, в одній з розмов, А. Ф’ют поставив Ч. Мілошу цікаве й до певної міри провокативне запитання: Чи не є його 

постійне повернення до ідей Центральної Європи виразом комплексу меншовартості, прагненням бути прийнятим, 

визнаним в очах Заходу? На що письменник відповів: “Тут не йдеться про те, щоб бути оціненим на Заході, а про 

можливість протиставити себе. (…) А центром усіх дебатів є питання ідентичності, спроба нової самоідентифікації, (...) 

оскільки попередні взірці ідентичності були зруйновані. Досить поглянути на вплив В. Ґомбровича на польський склад 

розуму. Якщо патріотичні твори ХІХ ст. починають переосмислюватись, є пошук нової ідентичності. Тому мої родинні 

міфи, моє постійне підкреслення польсько-литовської подвійності, теж очевидно мають таке саме значення пошуку 

ідентичності поза межами класичного націоналізму з підручника професора Хшановського” [466, s.382–383].  
**

 “Оминаючи вірші, уся його творчість пов’язана з його особистою історією, а також історією його часу. Як наслідок, 

Ч. Мілош стає майже офіційним інформатором про Схід. Властиво цьому завданню підпорядкована уся його проза. 

Відтак це не “мистецтво для мистецтва”, а мистецтво для Заходу” [128, c. 272], – писав В. Ґомбрович. 
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актуальності, на думку автора “Фердидурке”, варто вважати те, що “тут не поляк 

пише про Польщу і Схід, а лише людина про поляка, про себе і “свою” Європу” [128, 

с. 272]. С. Яковенко у літературознавчій розвідці “Чеслав Мілош і Вітольд Ґомбро-

вич: між Сходом і Заходом, між домом і бездомністю” висвітлив цілком різні при-

чини еміграції Ч. Мілоша і В. Ґомбровича та вплив на їхній світогляд втрати батьків-

щини. Український літературознавець визначив суттєві відмінності у баченні Сходу 

та Заходу Європи кожним з письменників. “Якщо для Ґомбровича Схід – це творчий 

дух, незрілість, неоформленість – усі ті якості центрально-східного європейця, які, 

на його переконання, можуть бути чимось новим і цікавим для Заходу, то для Ч. Мі-

лоша ці якості не становлять ніякої цінності – навпаки, це предмет сорому, це те, 

чого він хотів би позбутись у собі як у східному європейцеві” [428, c. 292–293], – від-

значав він. Дослідник вказував на різний кінцевий результат цієї боротьби: “Якщо 

В. Ґомбрович, відчувши силу темного, аморфного, незрілого Сходу, що виточував 

запахи його дитинства, від яких він тікав усе своє життя, – впокорився й визнав себе 

переможеним, то Ч. Мілош тікав від реальності у створюваний “віртуальний”, міфіч-

ний світ поезії – у своєрідне естетичне перетворення свого дитинства” [428, c. 292]
*
. 

Мілошева концепція Центрально-Східної Європи опиралась на понятті “малих 

народів” та їхніх культур, а тому,  попри констатацію відсутності відомих земляків з 

Шейтен, він наголошував на особливій духовій культурі цього регіону. Н. Поліщук у 

літературознавчій розвідці, присвяченій художній реалізації авторської моделі 

ідентичності в “Родинній Європі”, переконувала, що здійснений текстуальний аналіз 

твору дозволив виявити “повноту і завершеність ідентифікаційного процесу, що 

передбачає одночасне ототожнення із західноєвропейською культурою, культурною 

свідомістю та іншування щодо неї, яке ґрунтується на східноєвропейському досвіді 

митця” [299, c. 134]. Ця ж дослідниця у польськомовній статті, зіставила концепції 

Центрально-Східної Європи Ч. Мілоша, А. Стасюка та Ю. Андруховича. Для 

                                                 
*
 Наведені тези доцільно доповнити уривком з “Родинної Європи”, написаним якнайбільше у “Ґомбровичівському дусі”: 

“У певному сенсі я можу вважати себе типовим східним європейцем. Здається, є правдою, що його differentia specifica 

характеризується відсутністю форми – зовнішньої і внутрішньої. Його достоїнства – ненаситність інтелекту, 

пристрасність у дискусії, почуття гумору, щирість почуттів, уява просторова чи географічна – походять з основного 

недоліку: залишається завжди недоростком, керує ним раптовий приплив або відплив внутрішнього хаосу. А форма 

здобувається в стабільних суспільствах. Мого прикладу достатньо, щоб показати, яких великих зусиль вимагає 

засвоєння суперечливих традицій, норм і занадто багатих вражень, чи сяке-таке їх впорядкування” [257, c. 84–85].  
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Ч. Мілоша, на її думку, різниця поміж Сходом та Заходом має вторинний характер, 

створений радше часом, аніж простором. Причому, якщо цей польський письменник 

“вихідним принципом нараційного буття обирає іншування, то формулою буття 

героя Ю. Андруховича є фрагментарність” [542, s. 256–257]. Український письмен-

ник рухається до деконструкції самої концепції європейськості як окремої духовної 

субстанції західної цивілізації, а для функціонування східноєвропейської парадигми 

в рецепції Ч. Мілоша “характерна внутрішня суперечливість, окреслена поєднанням 

почуття власної “незрілості”, низької вартості, покірності й попри все власної 

оригінальності, цінності та самовистарчальності, особливо в історичному вимірі” 

[542, s. 255]. Так поступово народжувалась його “родинна Європа” – як сукупність 

“малих батьківщин”, кожна з яких зберігає свої культурні особливості. Саме тому, за 

словами С. Яковенка, “Європа є для нього “родинною Європою”, яка бере його в 

свої кам’яні, висічені рукою минулих поколінь, “обійми”, якою можна пересуватися 

подібно до того, як давній грек переходить з одного поліса до іншого” [423, c. 95]. 

У своїй промові з нагоди отримання Нобелівської премії Ч. Мілош окреслив ще 

одну важливу ознаку “іншої Європи” – пам’ять, котра є протиставленням до 

швидкого забування, характерного для Західної Європи та Америки, а 

найприкметнішою рисою центральноєвропейської літератури, переконував 

письменник, є свідомість історії – і давньої, і теперішньої [525, s. 101]. Подібно 

писав Ю. Андрухович у майже останніх рядках своєї частини “Моєї Європи”: “На 

щастя, я живу в такій частині світу, де страшенно багато важить минуле. Хтось 

називає це закоріненістю, а хтось інший – зацикленістю. (...) Я нічого не вартий без 

моєї пам’яті, (...)” [11, c. 124–125]
*
. У трактуванні пам’яті як фундаменту 

індивідуальної та колективної свідомості, польський та український письменники, 

безперечно, зберігають вірність традиції центральноєвропейської есеїстики. 

Прикметно, що А. Ф’ют у розвідці про Центрально-Східну Європу Ю. Андруховича 

й А. Стасюка, називав останнього вірним учнем Ч. Мілоша, оскільки А. Стасюк 

                                                 
*
 Ролі історії для “щасливих” та “нещасливих” спільнот присвячено чимало сторінок “Центрально-східної ревізії” 

українського письменника з заувагами про утопічність можливості бодай часткової реставрації минулого в недалекому 

майбутньому, про загрози минулого, яке заважає “вможливитись майбутньому” і про “мільйони людей з украденим 

раєм – розгублених, злих, утомлених”, “у цих полях між Європою та неЄвропою”, де “їхня любов до минулого виростає 

понад усім, (...)” [11, c. 92–93]. 
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травму від втрати традиційного так само долає ностальгією, для нього література – 

“це передовсім тяжке зусилля реконструкції, збирання в пам’яті, живленій уявою, 

крихт побаченого, щоб урятувати їх від знищення” [394, c. 23]. Проте існує риса, яка 

суттєво відрізняє позиції цих двох польських письменників. Для Ч. Мілоша пам’ять 

є цілющою і відбиває взірець досконалої пам’яті Бога, в якій кожна, навіть 

найменша, часточка буття, знаходить своє місце. Для А. Стасюка “пам’ять – це 

розпачлива, бо заздалегідь приречена на програш, війна з небуттям, яке 

непоступливо поглинає всі ознаки існування” [394, c. 23–24]. 

Власне на пам’яті як на одному з основних героїв “Родинної Європи”, чи 

точніше “реконструкції того, що зберігається в індивідуальній та колективній 

пам’яті”, а також на Мілошевому трактуванні людини як “творінні наших спогадів і 

нашу свідомість як їхню функцію” [381, c. 362], наголошувала в українській 

післямові до “Родинної Європи” Л. Стефановська. Натомість звернемо увагу на 

слушність твердження Н. Поліщук. Дослідниця переконувала, що творення 

Ч. Мілошем сюжету тексту за мотивами своєрідної подорожі вибраними місцями 

пам’яті європейських вартостей “підважує основні принципи західноєвропейського 

єства, відтак викриває колоніальний характер його природи, ґрунтований на 

запереченні права стосовно існування осібного, не подібного на заданий, властиво, 

Іншого – погляду, думки чи способу буття” [299, c. 136]. Варто зазначити, що саме 

“систематична амнезія та постійне офіційне переписування картини світу в 

ідеологічній практиці СРСР і “країн народної демократії” (...) викликали в 

інтелектуалів відпорне прагнення пам’ятати – фіксувати образи та значення, 

співвіднесені з “віддаленішими” та “глибшими”, але примусово руйнованими 

горизонтами ідентифікації. Власне звідси особлива, підвищена, але водночас двоїста 

значущість історії, цілого історичного дискурсу в самовизначенні 

східноєвропейських інтелектуалів. Скажімо, за В. Ґомбровичем, “тільки опираючись 

Історії, ми зможемо опиратися сучасності”, а для Еміля Чорана “люди зі Східної 

Європи, хай якою буде їхня ідеологічна орієнтація, завжди проти Історії... Чому? А 

тому що всі вони – її жертви” [135, c. 14]. Про знищення пам’яті людини, що 

походить з “тієї” частини Європи, як свідому радянську політику задля легшого та 
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швидшого встановлення тоталітарного режиму, польський письменник писав й у 

“Родинній Європі”: “Зразковий громадянин повинен був з’явитися нізвідки, не мати 

ані традицій, ані пам’яті. Предок, якого далебі не вибиралося, – рабин, домовласник 

чи мірошник – шкодив, жахав, ставав причиною смерті або злиднів” [257, с. 31]. І 

окрема людина, яку позбавлять пам’яті про минуле свого роду, і цілий народ, в якого 

заберуть або перепишуть історію, значно легше піддаються на маніпуляції зі своїми 

моральними принципами, світоглядом, життєвими позиціями
*
. 

Однак, попри цілеспрямовану радянську політику руйнування, “усування” тяг-

лості національних історичних процесів, творення “білих плям” у національних літе-

ратурах, мешканці Центрально-Східної Європи, на думку Ч. Мілоша, трагічно 

приречені на “пам’ятання історичних катаклізмів”, адже “кожна дитина, долучена до 

багатомільйонної маси завойованих народів, була дитиною поразки. За нею тягну-

лося минуле кривавих битв, відчайдушних повстань, шибениць, заслання в Сибір, і 

це впливало на все подальше життя, незалежно від її волі” [257, c. 28]. Такі спогади 

Б. Матіяш називала “місцями болю”, які є внутрішнім рушієм творчості Ч. Мілоша. 

Його “місцями болю” стали “відчуття розірваності Європи, (...), туга за повсякчас-

ною відстанню до батьківщини: від “малої батьківщини” – місць народження та 

дитинства аж до глобальніших відстаней – поміж собою та Литвою, між собою і 

Польщею, врешті, між собою та Європою, політичні дискусії та позиція інтелек-

туалів, яку вони при цьому обирають” [231]. На особистісному вимірі для Ч. Мілоша 

етичних питань наголошував під час презентації українського видання Ю. Іздрик.  

Спільною ознакою пам’яті в трактуванні Ч. Мілоша та В. Ґомбровича літерату-

рознавець С. Яковенко визначав її сакральний характер. Водночас, дослідник пере-

конував, що для Ч. Мілоша, як і для російського письменника В. Набокова, “саме 

вона (пам’ять – уточнення О. Н.) консервує в собі райську пору життя до великого 

розриву, символічного вигнання з Раю” [425, c. 264], “залишається головним “фено-

менологічним”, свідомісним чинником життя письменника (і загалом людини), який 

дозволяє йому протистояти історичному часові за допомогою “просторового” 

                                                 
*
 Роль особистої пам’яті та пам’яті народу у збереженні власної ідентичності на прикладі поетичної творчості Ч. Мілоша 

аналізували українська дослідниця Наталя Лисенко у літературознавчій розвідці “Пам’ять – це наша сила. (Про 

творчість Чеслава Мілоша)”, опублікованій 2001 р. у журналі “Слово і час” (№6) [215], а також Я. Поліщук у передмові 

до видання поезій Ч. Мілоша “Небо народжений щойно” (2011) в українському перекладі С. Злючого [304].  
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ландшафту дитинства, і чужому просторові еміграції – за допомогою “віднай-

деного”, спокутного часу минулого” [425, c. 272].  

У відгуку, опублікованому 2009 р. на сторінках “Критики” (ч.1–2), В. Єрмо-

ленко, пише про особливо складне ставлення польського письменника до Америки – 

його сховку і в’язниці, раю і пекла, дому і вигнання водночас. Однак лише Америка 

могла стати для емігранта справжньою домівкою, адже, на відміну від Європи, 

допомагала стерти “болючі” місця пам’яті
*
. Америка, яка давала шанс “культурної 

амнезії”, стала для нього й найбільшим внутрішнім конфліктом, адже “саме 

Мілошеве трагічне, катастрофічне відчуття часу не мало шансу на розуміння в 

Америці – світі “атрофії відчуття історії, тобто атрофії відчуття трагічного”, 

американські “душі з блискучого пластику” створювали та підтримували цей світ без 

минулого, в якому Ч. Мілош назавжди залишався чужинцем” [141, c. 21]. Власне 

там, на іншому континенті, польський письменник сповна відчув “свій статус 

пожиттєвого вигнанця. (...) Бути польським поетом означало опинитися на 

цілковитому маргінесі американського прагматичного світу” [519, s. 36]
 **

. 

Про свою внутрішню стійкість в умовах буття в іншому мовному і культурному 

середовищі автор “Родинної Європи” розповів у інтерв’ю 2003 р.: “По-перше, я не 

змінив мови, хоча для емігрантів це радше ненормально, ніж нормально. Навіть 

Іосіф Бродський через якийсь час почав писати англійською. По-друге, я не піддався 

атмосфері, назвімо її лондонською, – атмосфері довоєнної літератури, довоєнної 

Польщі. І я виграв, попри те, що в Америці міг існувати тільки у перекладах. Ну, й 

хіба це не чудеса?” [86, c. 28]. Послуговуючись вдалим формулюванням Юлії 

Крістевої та чималою кількістю тез польських і українських літературознавців, 

можна ствердити, що саме відкриття буття “чужого самому собі”, природнє для 

емігранта і складне для людини, яка перебуває в межах своєї колективної 

приналежності, є ключем для інтерпретації “Родинної Європи” Ч. Мілоша, а також 

“Транс-Атлантика” і “Щоденника” В. Ґомбровича.  

                                                 
*
 “Ніхто з нас “східних”, хоч як би довго не жив у Франції чи Англії, не зможе стати французом чи англійцем, – писав 

Ч. Мілош. Натомість поза океаном “тут на гулянках у сільських barns (...) я розумів, що можна забути, і що народна 

легенда про Америку, відділену океаном, ніби водами Лети, є виправданою” [141, c. 21]. 
**

 Мілошевому трактуванні Америки та американської культури у польському літературознавстві присвячено чимало 

ґрунтовних розвідок імагологічного характеру [469; 518; 519]. 
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У ситуації пошуку еміграційної ідентичності кожен з письменників-емігрантів 

обирав свій шлях. В. Ґомбрович намагався балансувати “на межі”, у жоден спосіб не 

ідентифікуючи себе з національними групами “виходу” і “прибуття”. Натомість 

полікультурність місць народження та особистісного формування дала можливість 

Ч. Мілошу витворити свій тип мультинаціональної ідентичності через створення у 

західного читача образу поета-мандрівника, для якого пограниччя є звичним пунк-

том спостереження за світом. Ця своєрідна “багатошарова” ідентичність є такою, для 

якої існування Іншого – основна можливість окреслення самого себе. Таку думку 

висловлювали польські літературознавці (Є. Квятковський, В. Карвовська, А. Ф’ют), 

а також українські (Б. Матіяш, Н. Поліщук, Р. Радишевський, С. Яковенко) дослід-

ники. Зокрема, Б. Матіяш переконувала, що “Родинна Європа” написана “з перс-

пективи Іншого, який цю Іншість береже і маніфестує”, а сама книжка про те, як 

“суто фізичні відстані переломлюються у відстані ментальні, книжка про буття 

чужинцем (…), і про усвідомлення себе, про власне становлення, в якому Ч. Мілош 

не боїться говорити як про свої здобутки, так і про помилки, за котрими подекуди 

проглядаються місця болю, якщо не травми, що чергуються з – назвімо їх – місцями 

спокою, в наближенні до/віддаленні від яких і виростає “Родинна Європа” [231]. Ці 

“місця болю”, попри те, що спричинені подіями нещодавнього минулого, замов-

чуються, утворюють особливу категорію того, “про що Європа, побоюючись помсти 

привидів, не любить говорити”, і жахається, бо “таке замовчування є неминучим 

унаслідок байдужості, з якою одна людина дивиться на страждання іншої” [231]. 

Натомість літературознавець Р. Радишевський влучно наголошував, що при 

аналізі творчого спадку польського письменника, слід брати до уваги, що Ч. Мілош 

пережив дві еміграції, кожна з яких суттєво вплинула на формування його 

світогляду: “перша – з “малої батьківщини” Литви, що стала стимулом до 

кристалізації у творчості образу рідної землі як втраченого раю, друга – екзильна, що 

дала поштовх до написання есеїстики з гострою критикою комуністичного режиму 

[317, c. 392]. На слушність виокремлення еміграційних періодів в окремі творчі 

етапи вказувала американська письменниця польського походження Ева Гофман 

[484]. Письменників-емігрантів вона називає антропологами-аматорами, існуюча 
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система переконань яких підлягає багатьом переоцінкам та своєрідній 

децентралізації. Перш ніж від зіткнення рідної культури з культурою пункту 

призначення утвориться так званий світ “третьої вартості” (за Данутою Моствін), 

антропологу-аматору потрібен час, щоб освоїти те, що діється довкола. Щоби нову 

реальність зрозуміти й назвати, слід також вести діалог з новою культурою, бути 

спостережливим, вразливим на Іншість та мати аналітичне мислення. Без цього 

неможливо переказати досвід, що народжується у світі “третьої вартості”. Саме у 

такому ключі Р. Радишевський докладно проаналізував усю написану в еміграції 

творчу спадщину польського письменника. На думку літературознавця, якраз 

“протиставні образи вітчизни й чужини витворили у творчості письменника нову 

“батьківщину серця” – його уявний дім дитинства, втраченого раю; це предмет 

ностальгії за духовною єдністю й гармонією” [317, c. 393]. Поступово сформувалась 

Мілошева терапія від усього ним пережитого, “катастрофічних наслідків війни, 

поетики революції, хаотичних подорожей по Росії й подальшої долі вже на західній 

чужині” [317, c. 393] – поетика апокатастази
*
.  

Пригадуючи своє особисте знайомство з польським письменником, А. Міхнік 

описав ситуацію, в котрій чітко можна простежити усю складність екзистенційної 

ситуації Мілоша-людини і Мілоша-письменника після еміграції з Польщі: “Він 

(Мілош – уточнення О. Н.) знав моє прізвище після подій 1968-го року, адже я був 

відомим контрреволюціонером і ворогом комуністичної Польщі. Мілош запросив 

мене на вечерю, яка відбулась в ресторанчику в латинському кварталі. Сумний 

Мілош запитав мене, чи ще хтось пам’ятає, чи знає його в Польщі? Я, у відповідь на 

це, півгодини читав йому напам’ять його вірші та побачив, як з очей поета текли 

сльози по обличчі. Бо він вперше у своєму житті зустрів 33-річного, який напам’ять 

читав його твори” [263].  

“Мілошева Європа – це дивне створіння. Вона рідна й чужа водночас: Мілош 

уміє почуватися вдома і в рідних землях східної Польщі – краї, який “належав казці”; 
                                                 
*
 Більшості текстів, які аналізує Р. Радишевський у літературознавчих дослідженнях, досі немає в українському 

перекладі. Загалом же для української рецепції творчості польських письменників характерне, коли порівняно 

невеликий доробок українських літературознавців стосується значно ширшого матеріалу, оскільки охоплює не лише 

наявні українські переклади. Одним з прикладів “дисонансу” поміж українським перекладацьким та літературознавчим 

дискурсом творчості Ч. Мілоша (оскільки переклад “Ziemi Ulro” з’явився значно пізніше), є кілька мовознавчих розвідок 

Наталі Сидяченко [350; 351; 352] та літературознавча розвідка С. Яковенка [426].  
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і на набережних Сени, і навіть у посольстві Народної Польщі в Америці, де він 

певний час працює по війні. І водночас Мілош немовби залишається вірним ідеалам 

“Клубу волоцюг”, до якого він належав замолоду, – бо він ближчий до вічного 

мандрівника, ніж до зв’язаного побутом буржуа; до мандрівника історіями, гео-

графіями та думками” [141, c. 21], – зауважував В. Єрмоленко
*
. Подібно писав 

А. Ф’ют у розвідці під назвою “Бути деінде”, опублікованій у спільному проекті 

Польського Інституту в Києві та газети “Український тиждень”: “Тому в житті та 

творчості поета можна знайти той самий основоположний жест буття деінде. (...). 

Цей жест просто дарував йому виняткову проникливість в інтерпретації різно-

манітних культурних явищ і суспільних наслідків ідеологічних обманів, але високою 

ціною, яку довелося за неї заплатити, був неминучий досвід чужорідності, відмін-

ності та самотності” [392, c. 16]. 

У статті “Без Куроня, без Мілоша” Ю. Прохаська з прикрістю констатовано 

нестачу в сучасній Україні мудрих старців та моральних авторитетів, якими для 

поляків стали ці два інтелектуали. Я. Поліщук позицію “української меншовартості” 

гостро називав “свідомістю безбатченків”, яка раз по раз озивається у рефлексіях 

молодших поколінь: “От і Юрій Андрухович у передмові до “Абетки” (книга есеїв 

Ч. Мілоша, перекладена й видана в Україні у 2010 р.
**

 – уточнення О.Н.) 

прохоплюється ноткою жалю, що в українській літературі таки немає своїх 

патріархів, обдарованих загальною естимою суспільної думки, визнаних 

незаперечними моральними авторитетами. Це тривожний симптом. Зате 

бутафорних, блазнюючих, самопроголошених патріархів маємо подостатком. (...) 

Хоча хтозна, чи популярність блазенади не викликана власне тугою за суспільними 

авторитетами, характерною для актуального моменту нашого історичного 

розвитку?” [301]. Деякі українські інтелектуали проводять паралелі між польськими 

та українськими культурними діячами. Скажімо, М. Рябчук переконував, що тими, 

хто, подібно до Ч. Мілоша, випромінював “спокійну гідність освіченої не 
                                                 
*
 Дослідники фіксують “чотири основних форми відчуженості”, які представлені чотирма типами: емігрант, 

експатріант, номад, турист. Ймовірно, Ч. Мілош був номадом, людиною, яка „вільна від впливу національності, 

держави, партії, суспільства, тимчасового товариства тощо”, вона „втілює безкінечне переміщення, перманентну 

неприкаяність і бездомність, відчуженість від будь-якого просторового локусу”, вона „не здатна мати дім і не 

прагне до цього” [69, c. 53]. 
**

 Відгуки на “Абетку” Ч. Мілоша написали Є. Баран, І. Бондар-Терещенко, О. Коцарев [18; 57; 202]. 
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закомплексованої людини, котра знає собі ціну і водночас уміє поставитися до себе з 

належною долею самоіронії”, серед українців були “лише Г.Кочур, перекладач із 

десятків мов, мав у собі таке внутрішнє світло; можливо, кілька галичан – 

Р. Сельський, С. Людкевич; можливо, кілька “діаспорників” – Ю. Шевельов, 

І. Чолган, М. Демкович-Добрянський…” [332, c. 12]. Схожі до Ч. Мілоша 

особистості серед українців шукав також Б. Осадчук: “якби постало питання, чи 

маємо ми такі постаті, як Ґедройць, Куронь і Мілош, я відповів би, що маємо, хоча, 

зважаючи на історичні й суспільні умови, їм не дано було здобути рівний авторитет і 

визнання. Це генерал П. Григоренко, письменник і мислитель М. Руденко й бунтар 

проти тоталітаризму Д. Шумук” [283, c. 35]. Претендентами ж на сучасного 

“українського Мілоша” Я. Грицак називав: у Львові – М. Кіяновську, за те, що в 

одному зі своїх виступів наважилась порівняти роман однієї відомої української 

письменниці з “Майн Кампф”, у Харкові – С. Жадана, за те, що на заувагу одного 

відомого українського критика про українців на Сході як тубільну меншину, 

відповів, що ніколи не чув себе тут у меншості, у Дніпропетровську – С. Злючого за 

збірку перекладів поезій Мілоша під назвою “Небо народжених щойно” [107]. На 

переконання українського історика, Ю. Андрухович та О. Забужко, ці 

“найімовірніші кандидати на Нобелівську премію, якраз еволюціонують у цілком 

іншому, протилежному напрямку: не до, а від Мілоша та Ґедройця” [105, c. 13]. 

Чимало поляків та українців звертають увагу на стоїчну життєву позицію 

Ч. Мілоша. Зокрема, польський літературознавець М. Залеський називав польського 

письменника класичним прикладом “есеїстичної людини ХХ ст.”, якщо під цим 

розуміти когось, хто не відмовляється від своїх переконань, не ухиляється від 

формулювання власної позиції і водночас сміливо ділиться своїми сумнівами, 

ставить знаки запитань. У такому ж руслі інтерпретувала життєпис та творчу 

спадщину Ч. Мілоша книжковий оглядач Наталія Жищенко у статті “Чесний 

Мілош” (“Друг читача”, 2011). На бажання автора наголосити читачеві на 

зазначених домінантах Мілошевого світогляду вказують сформульовані на початку 

тексту твердження про особливу заслугу письменника у вмінні залишатися чесним – 

з самим собою та читачем, а також назви частин статті (“Втеча від масок”, 
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“Мистецтво долати відчай”) [142]. Проте, натрапляємо й на такі висловлювання 

українських інтелектуалів, де спроба інтерпретації “Мілоша-стоїка” перетворюється 

на дещо пафосні лозунги і твердження, які за емоційним навантаженням нагадують 

мовні кліше радянських часів. Так, ювілейна розвідка Дмитра Павличка, присвячена 

сторіччю від дня народження Ч. Мілоша (“Літературна Україна”, 2011), містить 

характеристику польського письменника як людини “визволеного розуму, 

філософський ум котрої позбавлений прямолінійності, ортодоксальності, 

революційного пафосу” [286, c. 4–5]. Окреслює Д. Павличко і Мілошевий тернистий 

шлях до “вершин духа”: “дух Мілоша, поранений дух, він вижив силою власних 

переконань, до яких доходив нелегко, поборюючи у своєму світогляді і комунізм, і 

капіталізм, різні соціальні та національні вірування, шукаючи в загальнолюдській 

культурі, у християнській моралі, у європейськості оборони від історичних, 

стихійних сил, що штовхають людство до загибелі” [286, c. 4]. У тексті Д. Павличка, 

за словами літературознавця Луїзи Оляндер, присутній пафос європеїзму, 

акцентування автором на багатоплановості концепції людини, що знайшла своє 

втілення у житті й творчості Ч. Мілоша. Водночас деякі акценти у змістовому 

наповненні тексту Д. Павличка дослідниця вважає дискусійними [282, c. 122–123]. 

Під час зустрічі “Уроки Мілоша для України: діалог цивілізацій” (перша 

дискусія в рамках проекту “Уроки Мілоша для України”, 2011 р.), інтелектуали з 

Польщі, Росії  та України обговорювали проблеми співіснування західної та східної 

цивілізацій, Європи та проблеми Іншого, яким багато уваги приділив у своїй 

творчості, а зокрема у “Родинній Європі”, Ч. Мілош. “Європа – це перш за все увага 

до Іншого, – наголошував Б. Дубін, –. Інший допомагає подивитися на себе самого 

ззовні, зрозуміти, що ти – Інший” [133]. Натомість А. Менцвель вважав доцільним 

заакцентувати на важливості об’єднуючого чинника: “Ми є різними, але ми не є 

іншими. Іншість дуже часто стає об’єктом ідеологізації. “Родинна Європа” вчить нас 

розуміти різність у ступені, а не в якості. Ми мусимо зрозуміти, яким був наш 

спільний досвід. Той, що міг би стати корисним для всього світу” [133]
*
. Одна з 

                                                 
*
 Як іронічно зауважив один з учасників дискусії, “нині Україна перебуває від Європи на відстані не витягнутої руки, а – 

протягнутої. Ми очікуємо, що Європа щось дасть Україні, не давши нічого натомість, при цьому майже відсутнє 

розуміння того, що це Україна може дати щось Європі – новий імпульс, енергію, які тій тепер дуже потрібні. (...) 
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головних заповідей польського письменника, на переконання учасників дискусії, 

пам’ятати про індивідуальну відповідальність за кожен свій вчинок. “Завтра” – це те, 

що відбувається нині. Подолання відстані між людськими цивілізаціями – це 

подолання відстані між людьми. Люди почують одне одного тоді, коли звільняться 

від власної однобічності, а життя і творчість Ч. Мілоша – найкраще підтвердження 

цієї тези” [402]
*
. 

Ч. Мілош, як і В. Ґомбрович, бачив для народів Центрально-Східної Європи 

лише один шлях розвитку. В одному з фрагментів опису поглядів на європейську 

культуру свого видатного попередника й ідейного натхненника Оскара Мілоша, 

Ч. Мілош писав: “Весь фальш ставлення східних європейців до “центрів культури” 

походить від несміливості: вони наслідують, замість протиставити, вони є віддзер-

каленням, замість бути собою” [257, c. 219]. В. Ґомбрович, маючи на увазі Польщу, 

подібно вказував, що “ми не будемо народом по-справжньому європейським, допоки 

не відділимось від Європи, бо європейськість не полягає у злитті з Європою, але в 

тому, щоби бути її специфічною складовою, котру неможливо нічим замінити. А 

також – лише протиставлення себе Європі, котра нас створила, може спричинити, 

що ми станемо нарешті кимось ... з власним життям” [461, s. 81].  

 

Висновки до розділу 4 

Проведений аналіз засвідчив, що важливим доповненням до українських 

дебатів про Європу й місце в ній України протягом більш як двадцятиліття були 

дослідження не лише польських літературознавців, а й культурологів, істориків, 

перекладені й опубліковані на сторінках популярних в інтелектуальних колах 

періодичних видань. У періодиці, що впливає на громадську думку, вони ділились 

власним досвідом входження у європейську спільноту, застерігали від покладання 

надмірних надій на Європу як союзника у вирішенні усіх постколоніальних проблем, 

розважали над універсальністю європейських ідей у контексті змагань європейської 

культури з наслідками тоталітарних режимів ХХ ст., наголошували на збереженні у 

                                                                                                                                                                       
Входження України в дискурс європейської історії дає шанс Європі розгорнути капсулу її ідентичності у процес” [133]. 

Таке переконання цілком співзвучне з Мілошевим, адже обоє вказували, що європейськість полягає не в географічному 

розташуванні країни, а передовсім у системі цінностей, які сповідують її мешканці. 
*
 Згодом з’явилось обговорення круглого столу його учасниками та слухачами [295]. 
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Центрально-Східній Європі етичних вартостей, оскільки її мешканці чутливі до 

будь-яких проявів тоталітаризму, аналізували переваги й загрози глобалізаційних 

процесів у постколоніальних суспільствах. 

Докладний аналіз тематики і динаміки появи розвідок показує зміну загального 

настрою в українському суспільстві від майже безапеляційного захвату Європою на 

початку 1990-х рр. до пізніших сумнівів, іронії та скептицизму в кінці ХХ ст. 

Однією зі складових дискусій про Центрально-Східну Європу і місця в ній 

України був польсько-український письменницький дискурс, який розпочався 

виданням спільного книжкового проекту А. Стасюка та Ю. Андруховича “Моя 

Європа”. У рецепції твору українцями виділяємо кілька проекцій: виявлення особли-

востей трактування Центрально-Східної Європи кожним з письменників та питання 

Кордону – східного фронтиру Центрально-Східної Європи. Попри виявлення 

рухомості цього Кордону, автори текстів-реакцій на “Мою Європу” вказували на 

штучність, міфологічність візій Центрально-Східної Європи двох письменників.  

Принагідно фіксуємо порівняння сприйняття східноєвропейської культурної 

парадигми Ч. Мілошем й В. Ґомбровичем, котре є двояким: з одного боку – це 

відчуття культурної меншовартості, розуміння виклику, який східноєвропеєць 

повинен кинути значно зрілішій західноєвропейській культурі, а з другого – 

впевненість у самобутності та самоцінності цих культур. Мешканців Центрально-

Східної Європи об’єднує, як переконують українські реципієнти “Родинної Європи” 

Ч. Мілоша, спільність історичної долі в ХХ ст. та колективна (національна) пам’ять 

як противага тривалій амнезії – переписуванню тоталітарним режимом історії, 

усуванню традицій, тяглості культурних процесів. Часто це “пам’ятання” пов’язане з 

відчуттям особистої провини, відповідальності за долю народу, внутрішнім 

переживанням національних трагедій.  
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ВИСНОВКИ 

1. Упродовж першої половини 1990-х рр., з огляду на складну видавничу 

ситуацію та стійкість попередніх радянських ідеологічних лекал у культурній 

політиці відновленої української держави, переклади текстів обраних для аналізу 

польських письменників ХХ ст. видавались лише в періодиці (“Всесвіт”, “Ї”), яка 

виконувала функцію першовідкривача їхнього творчого доробку для українських 

читачів, іноді залишаючись єдиним місцем друку (“Поневолений розум” Ч. Мі-

лоша). Саме періодичні видання (передовсім “Сучасність”, “Критика” та “Ї”) 

через публікації українських текстів-реакцій виконали функцію каталізатора роз-

думів, дискусій над проблемами, актуальними для сучасної української культури. 

2. Певну популярність в Україні польської антропологічної есеїстики та 

мемуаристики зумовили її інтерес до функціонування комуністичних ідеологем, 

нагальна потреба в текстах з переоцінкою попереднього історичного періоду, 

інтелектуальна провокація для українського читача, призвичаєного до 

пропагандистської літератури радянського доби. Динаміка української рецепції 

польських текстів віддзеркалювала перепади ціннісних та ідеологічних орієнтацій 

української культури як виразника аксіологічних переформатувань вітчизняного 

суспільства: початок 1990-х рр. – це період появи перекладів насамперед творів з 

антитоталітарним потенціалом і водночас майже повної відсутності українських 

текстів-реакцій на них. Переклади творів, у яких польські літератори 

переосмислювали індивідуально-екзистенційне, а через нього – національне 

становища, друкувалися з середини 1990-х. Від початку 2000-х цей спектр 

доповнюють публікації польських текстів, у яких центральним є розгляд різних 

аспектів складності входження посткомуністичних держав у європейський 

простір, підходів до проблеми Центрально-Східної Європи та європейської 

ідентичності. 

3. В українських текстах-реакціях акцентовано на здатності інонаціональних 

творів заповнити прогалини в культурі-приймачі – спершу завдяки появі пере-

кладів, відтак – їх активним сприйняттям. “Малий апокаліпсис” Т. Конвіцького 

сформував в Україні своєрідний вектор деконструкції панівної ідеології. 
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А. Бобковському, В. Ґомбровичу, Ч. Мілошеві Польща завдячує переоцінкою 

національної історії, культури, міфів і стереотипів. Порушені у їхніх творах 

проблеми проектувалися на українську дійсність, в інтерпретаціях висловлено 

думки, актуальні для усунення в українській культурі наслідків колоніального 

становища. Поява українських перекладів табірних текстів Т. Боровського і 

Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського загострювала переосмислення нацистського і 

комуністичного режимів та механізмів їхньої репресивної діяльності. Есеїстика 

А. Стасюка увиразнювала в українців бачення Центрально-Східної Європи та 

місця в ній України. 

4. Після 1991 р. й до сьогодні в Україні сформувалося гроно інтелектуалів, 

активна діяльність яких у царині української культури (переклади, літературо-

знавчі дослідження та літературно-критичні статті) визначила перебіг і домінанти 

рецепції знакових для польської культури літераторів ХХ ст. Українські 

інтелектуали освоюють актуальний для посттоталітарного суспільства доробок не 

лише польських письменників, а й філософів, літературознавців, громадських 

діячів, що свідчить про синкретизм сприйняття польської культури, перетин 

різних дискурсів в українських текстах-реакціях. Ю. Андрухович не тільки пере-

кладач роману “Малий апокаліпсис” Т. Конвіцького, спогадів поляків з 

радянських таборів і заслань, поезій Ч. Мілоша, есею А. Міхніка, а й автор 

спільної з А. Стасюком збірки есеїв “Моя Європа” та відгуків на неї й творчість 

польського літератора загалом; О. Бойченко – перекладач статті літературного 

критика П. Дуніна-Вонсовича, есею Л. Колаковського, табірних оповідань Т. Бо-

ровського “У нас, в Аушвіці”, автор есеїв про А. Бобковського, В. Ґомбровича, 

З. Герберта, Ч. Мілоша та ін., передмови до “Іншого світу” Ґ. Герлінґа-

Ґрудзінського; А. Бондар – перекладач “Фердидурке” В. Ґомбровича, поезій 

Ч. Мілоша, автор розвідок про творчість В. Ґомбровича, відгуків на українські 

видання “Іншого світу” Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, прози А. Стасюка; Б. Матіяш – 

перекладачка розвідки А. Ф’юта, “Фадо” А. Стасюка, філософських текстів 

Л. Колаковського, авторка відгуків на українські видання прози Ч. Мілоша, 

А. Стасюка; К. Москалець – перекладач розвідок К. Чижевського, П. Слівінського, 
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есею Л. Колаковського, “Рашинарі” А. Стасюка, автор відгуків про українські 

переклади філософських текстів Л. Колаковського; А. Павлишин – перекладач 

тритомного видання есеїстики З. Герберта, текстів Л. Колаковського, Ч. Мілоша, 

А. Міхніка, автор статей про творчість З. Герберта, Я. Куроня; Ю. Прохасько – 

перекладач есеїв Л. Колаковського, автор статей про Ч. Мілоша, Я. Куроня; 

М. Рябчук – автор статей про творчість Ч. Мілоша, А. Валіцького; О. Сливинський 

– перекладач “Дорогою на Бабадаґ” А. Стасюка, поезій Ч. Мілоша, автор розвідок 

про прозовий доробок Ч. Мілоша та сучасний польський літературний процес, 

відгуків на вихід українського перекладу щоденника А. Бобковського; 

Н. Сидяченко – перекладачка прози Ч. Мілоша, авторка наукових студій про його 

творчість; Н. Сняданко – перекладачка “Абетки” Ч. Мілоша, авторка відгуків про 

прозу В. Ґомбровича, А. Стасюка; С. Яковенко – перекладач “Мої правильні 

погляди на все” Л. Колаковського, автор розвідок про творчість В. Ґомбровича, 

Ч. Мілоша, відгуків про українські переклади прози А.Стасюка.  

5. “Малий апокаліпсис” Т. Конвіцького – перший перекладений з польської 

мови твір, який з’явився у журналі “Всесвіт” після проголошення державної 

незалежності України (окремо виданий 2015 р. в перекладі Б. Антоняк). Роман 

став провісником нових дискусій на болісні для пострадянських країн теми і дав 

поштовх до постколоніального дискурсу в українській літературі.  

6. Виразною тенденцією аналізованих текстів-реакцій є творення в 

українському культурному просторі 1990-х – початку 2000-х рр. образу 

Ч. Мілоша як антитоталітарного письменника (таке відбулося у Європі та США 

50–60-х рр.). На відміну від Європи та Польщі, де “Поневолений розум” 

наприкінці 1980-х – на початку 1990-х став класичним документом співіснування 

інтелектуалів та комуністичної системи, роздвоєння особистості в тоталітарних 

умовах, але втратив актуальність за нових історичних обставин, для української 

рецепції цього тексту характерна значно довша тривалість і кілька етапів з 

різними інтерпретаціями. Приклади впливу “Поневоленого розуму” на художньо-

поетикальному рівні в українській літературі не спостерігаються, натомість часті 

поклики на цей твір у виступах, дискусіях свідчать про його безумовний ідейний 
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вплив на українських інтелектуалів. Осмислення феномену Європи Ч. Мілоша 

виявне у двох площинах: з одного боку – акцентування на письменниковій 

ідентифікації себе як частки центральноєвропейської культурної спільноти, яка 

має вирішальний вплив на формування решти Європи, а з іншого – наголошення 

на прагненні письменника витворити новий “тип Європи”, який би ґрунтувався на 

об’єднувальних культурних рисах, а відмінності слугували б засобом пізнання 

Іншого, а не його заперечення.  

7. В українській культурі точкою відліку для польського табірного дискурсу 

став вихід окремими виданнями на початку ХХІ ст. перекладів текстів Ґ. Герлінґа-

Ґрудзінського і Т. Боровського. Відбувалося поступове звільнення української 

культури від одновекторної радянської міфотворчості і повільне переосмислення 

радянської та нацистської систем як “тоталітарних близнюків”. Роздуми над їх 

ідентичністю часто були зумовлені попереднім перебуванням мемуаристів у 

радянських та нацистських концентраційних таборах. Взаємозв’язок “свій-чу-

жий”, особливо драматично відчутний у таких ситуаціях, змушував до порушення 

проблем як національної та культурної окремішності, так і меж гуманності. 

8. У відборі текстів В. Ґомбровича для першого українського перекладу 

літератори й редактори періодичних видань виходили не від національного 

канону сусідньої літератури, до якого належить насамперед “Фердидурке”, а від 

потреб української культури. Публікація саме “Щоденника” мала зацікавити 

українських інтелектуалів і стати стимулом до дискусій щодо аксіологічного 

переформатування українського культурного поля, перегляду критеріїв 

оцінювання попереднього культурно-історичного періоду як необхідних 

передумов творення нової моделі національної ідентичності. Окремі українські 

дослідники (Л. Андрієвська) критично оцінюють послідовність появи українських 

перекладів Ґомбровичевих творів, зауважуючи, що для цілісного розуміння 

доробку цього автора читач мусить спершу прочитати “Бакакай” і лише опісля – 

“Фердидурке”, “Шлюб” і “Щоденник”. Такі ж інтерпретаційні акценти 

(висміювання стереотипів польської національної свідомості, міфів, комплексів 
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боротьби/поразки тощо) характерні для прочитання творів В. Ґомбровича в 

польській та інших європейських культурах.  

9. В Україні творчість А. Бобковського, як і на його батьківщині, де її було 

усунуто з літературного процесу за часів ПНР і де вона повернулася щойно в 

незалежній Польщі, не мала активного освоєння, однак стала важливим 

доповненням до української рецепції польської мемуаристики ХХ ст., завдяки, 

зокрема, ідейно-тематичній близькості до “Щоденника” В. Ґомбровича. Тексти-

реакції українських інтелектуалів, опубліковані в популярних часописах, 

започаткували процес рецепції творчості цього автора. 

10. Перекладена проза А. Стасюка доповнила українські візії Центрально-

Східної Європи як невід’ємний складник українських дискусій про ідентичність і 

вплинула на формування в українців переконання, що європейську ідентичність 

треба розглядати у взаємодії з національною ідентичністю, а ключовими тут є 

процеси самоототожнення/самовідокремлення, виявні через пошук спільного з 

Європою культурно-історичного коріння і констант національної культури. 

11. Рецепція в українському академічному літературознавстві обраних для 

аналізу польських творів ХХ ст. репрезентована окремими дисертаційними 

роботами (про В. Ґомбровича, А. Стасюка) і розвідками, для яких характерним є 

використання компаративної методології. Наукові тексти містять порівняння 

творчості польських письменників з українськими (Ю. Андруховичем, Григором 

Тютюнником, М. Йогансеном), польськими (Я. Івашкевичем), російськими 

(Ф. Достоєвським, І. Еренбургом, В. Набоковим) та західноєвропейськими 

(М. Кундерою, Г. Гессе, Д. Гойова, Ю. Місіма, Л. Піранделло).  

12. Трапляються відгуки про польські видання “Moje słuszne poglądy na 

wszystko” Л. Колаковського (К. Москалець), “Wyznania nawróconego dysydenta” 

А. Міхніка (Д. Шевчук) та літературознавчі розвідки (Л. Оляндер, Т. Стадницька, 

С. Яковенко), в яких об’єктом аналізу є ще не перекладені українською мовою 

твори (“Historie ludzkie. Pierwodruki” Ч. Мілоша, “Kosmos”, “Testament. Rozmowy 

z Dominique de Roux” В. Ґомбровича). Така рецепція обмежена науковим 

дискурсом.  
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13. Рецептивний резонанс аналізованих польських творів простежуємо у 

кількох текстах українських інтелектуалів. В есеї “Література межової ситуації” 

Ю. Лавріненка звучить полеміка з тезами “Поневоленого розуму” Ч. Мілоша. 

Стимулом до написання “Між молотом та ковадлом” О. Бойченка стала його 

перекладацька робота над есеїстикою Л. Колаковського. Зміст статті О. Коцарева 

““Розстріляне відродження”, і стратегії виживання”, попри відсутність прямих 

покликів чи алюзій, виразно перегукується з есеєм А. Вернера “Вина невинних та 

невинність винних” і “Поневоленим розумом” Ч. Мілоша. В художній літературі 

перекладацька робота Ю. Андруховича над “Малим апокаліпсисом” дала поштовх 

до творчого задуму “Московіади”. У численних публічних лекціях, дискусіях, 

презентаціях перекладів, круглих столах за участі знакових для української, 

польської та інших європейських культур особистостей звучить апелювання до 

поглядів Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, В. Ґомбровича, Т. Конвіцького, Ч. Мілоша як 

таких, що відіграли вирішальну роль у реформуванні польської національної 

свідомості та культури другої половини ХХ ст. і залишаються актуальними для 

сучасної української культурної ситуації. 
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