
В’ячеслав Левицький

МАНДРІВНИЙ  ПАМ’ЯТНИК  
І  СТІЙКА  НАУКА  ЛЮБОВІ

На обкладинці однієї з книжок, про які йтиметься в цій статті, розмі-
щено прикметний колаж. Київський пам’ятник Володимирові Коротке-
вичу на зображенні опиняється не на території Посольства Республіки 
Білорусь, де його офіційно встановлено, а біля університетського чер-
воного корпусу. Своєю чергою, замислений класик мовби готується пе-
рейти жваву ділянку вулиці Володимирської. Куди міг би попрямувати 
літератор? Може, до міфічного лілового каштана із загубленого київського 
подвір’я, про який Короткевич писав в есеї 1980 р.? Чи до філологів із 
жовтого корпусу alma mater? Невже до сусідньої будівлі Міністерства 
освіти і науки України?

Кожне з висловлених припущень небезпідставне. Та, напевно, Корот-
кевич з’являється в такому антуражі, щоб, замість очуднення географічних 
меж, подолати їх. Хоч як пафосно звучить, але маршрут митця пролягає від 
Київського університету до приватних світів українців і білорусів. Справді, 
зазначений колаж використано в оформленні посібника Тетяни Кобржицької 
та В’ячеслава Рагойші «Украінская літаратура і ўкраінска-беларускія літара-
турныя ўзаемасувязі» (у трьох частинах; 2012–2016). Імена цих дослідників, 
літературознавців із Білоруського державного університету, уже тривалий 
час відомі широкій спільноті. Зокрема, заслужене визнання здобули праці 
науковців із питань україністики. 

Новий посібник уособлює не лише солідні підсумки в осягненні двох 
східнослов’янських літератур, а й гідний виклик. Насамперед він стосуєть-
ся наших співвітчизників. На жаль, в Україні компаративістика за останні 
роки характеризується радше втратами, ніж звершеннями, що вбачається 
навіть зі структур провідних дослідницьких установ. Нечисленні винятки 
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(праці Юрія Барабаша, Миколи Ільницького, Євгена Нахліка та інш.) лише 
підтверджують це прикре правило. Щодо актуальних українських праць про 
білоруську літературу ліпше взагалі коректно змовчати. Натомість Кобржи-
цька та Рагойша продемонстрували, що для сумлінних науковців не існує 
жодних перепон. Кволе постачання книгозбірень Білорусі українськими 
виданнями, не надто активне сприяння профільних інституцій України, 
урешті, ситуація, коли мінські правоохоронці здатні затримати українського 
поета, – усе це не завадило білоруським філологам ґрунтовно висвітлити 
зв’язки між двома культурами.

Посібник «Украінская літаратура і ўкраінска-беларускія літаратурныя 
ўзаемасувязі» побудований за хронологічним принципом. Першу частину, 
видану 2012 р., присвячено словесності від найдавніших часів до епохи 
Бароко. У другій же (побачила світ 2015 р.) проаналізовано літературу від 
Івана Котляревського до ранніх модерністів. Зрештою, третя частина, опу-
блікована минулоріч, зосереджується на творах ХХ – початку ХХІ ст. 

Заголовки розділів і підрозділів свідчать про прагнення зацікавити, а 
не спантеличити читача ускладненими судженнями. Зміст посібника сприй-
мається як перелік основоположних, часом дуже дражливих, питань. Сфор-
мульовані вони гостро, хоча зрозуміло: «Сучасны погляд на воблік русічаў 
у люстэрку Сярэднявечча. Шляхі хрысціянізацыі Еўропы», «Скрыжаванні 
культурных традыцый Цэнтральнай і Заходняй Еўропы ў паломніцкім жанры 
на мяжы ХIV–XVII стст.» (частина 1); «Роля рускага і польскага друку ў па-
пулярызацыі “Беларускай тэмы” ва Украіне», «Украінская школа беларускай 
драматургіі» (частина 2); «Праблема “чалавек – грамадства – прырода” і 
задачы ўкраінскага пісьменства», «Тэматычны абмен як чыннік культурнага 
ўзаемаўзбагачэння» (частина 3).

Варто припустити, що саме третя частина посібника заслуговує на як-
найбільшу увагу, адже є тісно пов’язаною з поточним періодом. 

Новітня література в баченні Тетяни Кобржицької та В’ячеслава Ра-
гойші – це передусім дійсність, позбавлена гострих контрастів. Творчі 
цінності в ній споріднюють, надихають на діалог і утверджують гармонію. 
Очевидно, такий дещо ідеалізований підхід найкраще відповідає порів-
няльному дослідженню. Тож філологи з однаковою уважністю пишуть про 
Михайла Драй-Хмару, Миколу Нагнибіду й Оксану Забужко, якій, до речі, 
присвячено цілий підрозділ. Так-так, на відміну від декого зі своїх ровес-
ників, дослідники не впадають у гнівні тиради про начебто нікчемність 
сучасних авторів. 

Понад те, Кобржицькій та Рагойші вдається вирізнити в нинішньому 
українському літпроцесі показові події, що лишилися майже проігноровані 
вітчизняними критиками. Трикнижжя завершується захопленими (науковий 
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стиль цього не приховав) коментарями щодо збірки Сергія Жадана «Украін-
скія авіялініі» (2015). Учені констатують: чи не вперше у ХХІ ст. в Україні 
вийшла книжка українського письменника («аднаго з выдатнейшых») біло-
руською мовою. Шкода, утім, наші фахівці не помітили згаданий факт, як, 
схоже, і презентацію «Украінскіх авіяліній» на «Книжковому Арсеналі» 
2015 р., на якій білоруський постмодерніст Андрій Ходанович спілкувався 
з Жаданом і аудиторією блискучою українською мовою.

Видання 2016 р. налічує п’ять розділів. Вони стосуються рис україн-
ського культурного процесу в загальноєвропейських вимірах, конкретніших 
особливостей літературно-мистецького життя України, зустрічних течій в 
українсько-білоруській взаємодії, доробків прикметних митців, передумов 
для нового етапу творчої співпраці. 

Стрижневі теми розкрито по-взірцевому дохідливо завдяки стислості 
й фактографічній чіткості. Приміром, розглядаючи періодизацію зв’язків 
між білоруськими й українськими письменниками, наголошуючи на іменах 
прибічників такого співробітництва, Кобржицька та Рагойша не оминають 
статистичних відомостей про перекладні видання за 1917–1986 рр. Крім 
того, підкреслення змістових домінант у письменстві доповнюється спо-
стереженнями щодо міжмистецьких зв’язків. Скажімо, екскурс у Драчеве 
кінематографічне осмислення літературних творів інших класиків закін-
чується роздумами про типологічну спорідненість п’єс Миколи Куліша та 
Янки Купали. І як тут принагідно не пофантазувати!.. Імовірно, багатьом 
відома вистава київського Молодого театру «РеХУвіЛІЙзор», у якій події 
кулішівського «Хулія Хурини» переплітаються з гоголівським «Ревізором». 
Можливо, поєднання трагікомічних «Мини Мазайла» і «Тутэйшых» було 
б не менш провокативним? Так чи інакше, сучасний український глядач 
оцінив би твір Янки Купали, уїдливо-дотепний і водночас пристосований 
до найвідчайдушніших режисерських тлумачень. 

Вельми точними виявляються навіть принагідні зауваги науковців. Пере-
конливими є міркування стосовно філософії таланту, яку розбудував Максим 
Рильський, «раціонально-гротескового» звучання поезії Віктора Неборака, 
закоріненості письма Івана Андрусяка та Юрія Бедрика в стилі Ігоря Рима-
рука. У подальших дослідженнях і дискусіях не завадило б також урахувати 
простежені протиставлення культури шістдесятництва і 1920–30-х рр. як 
орієнтованої на світові тенденції й герметичної відповідно. 

Окремий розділ охоплює десять портретів. Ідеться про авторів-україн-
ців, належних до різних поколінь і царин: від чільних поетів доби «розстріля-
ного Відродження» до поважного філолога повоєнного періоду. Інформація 
про спілкування з білоруськими колегами та сприйняття творів вітчизняних 
літераторів у сусідній країні викладена саме «портретно», а не по-ескізному 
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принагідно. Так, огляд взаємин Романа Іваничука з Володимиром Корот-
кевичем позначений захопливою епічністю. Прозаїки постають не відсто-
роненими хрестоматійними метрами, а пристрасними людьми, спраглими 
до спілкування та віднайдення прикметних фактів минувшини. У місткій 
розповіді висвітлено знайомство письменників у Львові, розгортання деяких 
задумів, приміром Іваничукового «Манускрипту з вулиці Руської», колорит-
не дружнє листування. Залишається з особливою прикрістю ремствувати: 
цей епістолярій, як і відомості про стосунки двох естетично суголосних між 
собою класиків, ще не ввійшов в український науковий обіг. В інакшому разі 
ми мали б щонайменше одну монографію, написану з легкістю добротного 
історичного роману.

Чимало істотних деталей додано до образу Володимира Сосюри, узви-
чаєного в нашій свідомості. Автор хрестоматійного вірша «Любіть Україну!» 
зарахований до найдіяльніших прибічників пожвавлення українсько-біло-
руських відносин. На переконання дослідників, Сосюрина поезія «Біло-
русь», якою, зокрема, відкривався сьомий номер журналу «Червоний шлях» 
за 1928 р., – це потужний бренд. Рядки про «синьооку» та «русокосу сестру 
України» зажили слави серед білорусів. Утім, Володимир Сосюра виявився 
також постаттю, фатальною для колег із сусідньої країни. Учасника об’єд-
нання «Маладняк» Олеся Дударя арештували за твір, позначений його впли-
вом. Детективний сюжет нагадує й заувага про уривок із поеми «Мазепа», 
автограф якого опинився в матеріалах кримінальної справи стосовно Дударя. 
Згодом же утиски, котрих зазнав український митець у 1950-х рр., «відрико-
шетили» по Максимові Танку – першорядному білоруському літератору, що 
перекладав Сосюру... Здається, із цієї печальної тенденції є виняток – сам 
В’ячеслав Рагойша в іпостасі перекладача. Доробок Володимира Сосюри, 
здається, природно вписався до збірки Рагойшиних перекладів «Вочы ў 
вочы, мыслі ў мыслі» (2013). «Я гнеў і муку, боль і гора // спяваю сёння ў 
дні журбы, // калі ідуць лакеі ўгору // й маўчаць рабы», – так у Рагойшино-
му тлумаченні, з упізнаваною експресією та помірно посиленою різкістю, 
промовляє ліричний суб’єкт вступу до згаданої поеми. 

Інтереси дослідників даються взнаки повсякчас. Наприклад, голоси 
Кобржицької й Рагойші – фахівців із перекладу відчутні в розділі про Ліну 
Костенко. У посібнику оскаржується «перейменування» персонажа роману 
у віршах «Маруся Чурай». Ніна Матяш у білоруському перекладі поряд із 
формою «Грыц» називає молодика «Рыгор», що не відповідає фольклор-
ним джерелам твору. Аналізується й точність рим Борислава Степанюка 
в білоруськомовних інтерпретаціях. Водночас Рагойшина ретельність вір-
шознавця простежується в роздумах про Павличкове трактування доробку 
Янки Купали.
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Урешті-решт, безсумнівною чеснотою трикнижжя є відображення знач-
ного особистого (не так суто філологічного, як загалом людського) досвіду 
Тетяни Кобржицької та В’ячеслава Рагойші. Тривале вивчення української 
літератури в їхньому випадку не зводиться до відстороненого кабінетного 
студіювання. Секрет творчості цих авторів – доброзичлива відкритість: і 
персонально до письменників, доробки яких досліджуються, і в цілому до 
культури, котра становить інтерес. Зокрема, у новому посібнику цитуються 
значущі приватні листи й наводяться цінні спогади про зустрічі. 

Вірогідно, на таких засадах порівняльне літературознавство ще може 
перетворитися в науку любові: до письменства, поглядів іншого народу та 
своєї гідності під час їх осягнення. 
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