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Віра Вовк, 1967 р.
«Десь аж під серцем Славути лежить Ваше фото… і не
забуваються рядки любові: ще видиться чужий далекий
край, і в ньому жінка, задумана зигзиця, шепоче спрагло:
“Боже, най святиться, о най святиться край далекий мій”
(цитую по пам’яті). Так, як у сні: квітчаста сукня і Ви — в
робітні, молільні, молитовна і творча — щось шепочете
спрагло. Так вийшло, що той знімок — у центрі моєї
пам’яті про Вас, Ваш образ»
(Василь Стус, із листа до Віри Вовк
від 26 листопада 1971 р.).
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Віра Вовк. Мандала

ЧАША ГРААЛЯ ВІРИ ВОВК

Віра Вовк (Віра Остапівна Селянська) — одна з найбільш загадкових письменниць сучасності: її книжок
майже не знайдеш в українських книгарнях — вона
видає їх переважно власним коштом і роздаровує
колегам, друзям і приятелям. Однак її присутність
у літературному просторі України — досить відчутна й незаперечна — попри всю нібито віртуальність
цієї присутності (яка потверджується переважно короткими приїздами в Україну, зустрічами з читачами, друзями, колегами). Її книжки, що виходять
практично щороку, навіть недосвідчене око вирізняє
миттєво — за ошатним дизайном, сталим форматом
із неодмінними ілюстраціями — репродукціями знаменитих витинанок самої авторки: це її візуальна
візитна картка.
Без перебільшення можна сказати, що Віра Вовк,
котра зустрічає своє 90-ліття у розповні творчих сил
(2 січня 2016 року), — окреме явище в українській
літературі загалом і в еміграційній літературі — зокрема. Людина, оповита таємницею далекої Бразилії,
де завжди літо, де Новий рік зустрічають в обіймах
океанічної спеки, людина, захищена від усіх випробувань і зваб світу меандрами й мандалами (назви
книжок «Меандри», «Мандаля»). Людина, котра дивиться на цей світ крізь відсвіт легенд (її переклади склали книжку «Українські легенди»), мітологій
(в латиноамериканському культурному світі відома
її праця португальською мовою про значення міту
в образах Прометея, Фауста, Парсіваля), релігій — і
Думкою та Словом творить власну модерну реаль8

ність, серед якої їй любо й затишно жити. Творить
на засадах ідеального, виснуваного спогадами, мріями, пережитим досвідом і всотуванням усього найкращого, що може дати людині її причетність до
світу великого — того, що поза межами батьківщини. Її провідною зорею («Зоря провідна» — друга
збірка Віри Вовк, видана 1955 року) була й залишається несхитна віра у світлі поривання людини,
котра здатна творити власну долю за лекалами Божого промислу. Ця її глибинна віра в довершеність
людини — її священна чаша Грааля, з якої вона
черпає своє натхнення. І перед усвідомленням цієї
непохитної віри письменниці відступають усі читацькі скепсиси щодо солодких ілюзій, звабливих
утопій й зароджується пресвітлий оптимізм, оповитий серпанком надії на неодмінне зцілення заблудлої чи навіть грішної душі. Оця віра в людську світлість і доброту водить не тільки пером Віри Вовк, а
й її непересічною долею, яка розіслала свої вибілені
дощами й чужинецьким сонцем полотна від рідної
бориславської вулички до океанічного бразильського узбережжя.
Тож, коли на думку спадає ім’я Віри Вовк, насамперед відчуваю її світлість, її високий гуманізм,
її уміння бачити й переливати в Слово многосвіття
власного досвіду — з висоти набутої мудрості — неодмінно у світлих, оптимістичних тонах. А ще
розмірковую про досвід еміграції, досі належним
чином не осмислений ні українським літературо
знавством, ні культурологією, ні соціологією. Маючи
великий досвід особистого спілкування з письменниками-літераторами (Емма Андієвська, Іван Кошелівець, Марта Тарнавська, Анна-Галя Горбач, Богдан
Рубчак, Леонід Рудницький, Ярослав Розумний, Ігор
Качуровський та багато інших), не раз цікавилася,
що означає для них Україна і як вони почуваються
9

в західному світі. Так, Емма Андієвська зі своєї
мюнхенської оази українськості переконує: «Я свою
Україну ношу, як слимак свою хатку, я в ній
живу — інакше я би пішла в інші культури, як багато хто з-поміж дуже талановитих людей». Богдан
Рубчак, інтегрований в американський світ, висловився досить відверто й навіть категорично: «Мені
нічого не бракує. Україну я люблю, але мені її не
бракує... Після двотижневої візити до Києва я починаю тужити за своїм рідним Чикаґо — за вулицями,
музеями, книгарнями, за своїм робочим столом, на
якому лежать незакінчена стаття про українську літературу та десяток недописаних українських віршів…». Марта Тарнавська, переймаючись запитанням «Чи добре відійти від батьківщини і весь свій
вік прожити в чужині?» (рядки з циклу віршів «Буденні діалоги на болючі теми», народженого в Філадельфії), також не криється з найпотаємнішим: «Людина, взагалі, самотня, а надто та, яка вийшла зі
своєї рідної землі — вона приречена на самотність»*.
Віра Вовк, відповідаючи на запитання, чи впливає
на її творчість нинішня мінливість, відкритість,
швидкість життя, дала значно глибшу відповідь, ніж
від неї, очевидно, очікували: «Впливає. Ось я зараз
пишу твір, який у чомусь виглядатиме як мозаїка.
Для нас, емігрантів, таке світовідчуття особливо характерне, ми є такими собі світовими громадянами.
Дуже добре написала Ліда Палій в одному з есеїв,
що вона приїздить в Україну й почувається не вдома, вертається до Канади — і там відчуває те саме.
Ми розірвані між континентами»**.
Цитати з книжки: Людмила Тарнашинська. «Закон піраміди. Діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї» (К.,
2001).
**
Віра Вовк: «Лірика — то підсвідомість, що завжди працює». Див.: http://litakcent.com/2013/04/29/vira- vovk-liryka-to-pidsvido
mist-scho-zavzhdy-pracjuje/
*

10

Очевидно, це відчуття «розірваності» між континентами, між обома батьківщинами, між культурами й мовами — та особлива внутрішня спонука,
яка спрямовує художній зір письменниці до пошуку
гармонії у світі утопій, розривів і дисонансів. Вона
по-особливому, якось дуже по-українськи сердечно
толерує многосвіття й розмаїття культур, релігій, мітологій, шукаючи в усьому раціональне зерно — те,
що може піднести людський дух, вселити в людину
віру, надію, любов.
Поет, прозаїк, драматург, перекладачка з португальської, іспанської, німецької, французької мов
та перекладачка з української на португальську (за
її зізнанням, «перекладачка не з роду, а з біди»,
оскільки в Південній Америці не було нікого, хто б
перекладав з португальської на українську і навпаки), фахівець з порівняльного літературознавства,
університетський викладач, член-засновник об’єднання українських письменників «Слово» — усе це
Віра Вовк. А одним словом можна сказати так: наш
амбасадор у Південній Америці, який волею долі
й силою волі (бо ж це — постійна копітка робота,
підзвітна лише власному сумлінню!) несе українське слово у світ чужих культур.
Окремою сторінкою в долі Віри Вовк є її багаторічні стосунки із українськими шістдесятниками,
яких вона підтримувала і в роки їхнього творчого
злету, і в роки утисків і гонінь. Її листи, а ще — надіслані книги були тим віконечком у великий світ,
якого так прагли українські митці в умовах тоталітарного режиму. Так, у листі до Віри Вовк Алла
Горська писала: «Світової інформації чортма. Ходимо
з зав’язаними очима, навпомацки», і невимовно тішилася тими мистецькими виданнями, що їх надсилала їхня прихильниця й вірна товаришка. Тому
й досі кожен приїзд до Києва Віри Вовк збирає в
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 існому колі тих, кого пов’язують давні дружні стот
сунки й незабутні спогади.
…Моя власна «колекція» книжок Віри Вовк
розпочалася на початку 1990-х рр., коли я привезла з Українського Вільного Університету (Мюнхен)
її роман «Вітражі» (Ріо-де-Жанейро–Мюнхен, 1961)
з ошатною обкладинкою Роберта Лісовського; потім були подарована Валерієм Шевчуком книжка
його творів у перекладі на португальську Віри Вовк
«O caminho» (1995) з її ж вступним словом і вклеєними її ж рукою репродукціями власних витинанок («… не для читання, а для милування виданням
і для колекції — Валерій Шевчук»); надісланий уже
самою Вірою Вовк переклад її улюбленого твору
М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» «у португальсько-німецькій перуці» «Sombras dos ancestrais
esquecidos» (1985) — і такі переклади з української
у творчому доробку Віри Вовк становлять уже цілу
бібліотечку: тут і Сковорода, і Шевченко, і Франко, і
Марко Вовчок, і Стефаник, і Леся Українка, і низка
антологій прози й поезії сучасних українських авторів. А далі вже склалася ціла окрема поличка поетичних і прозових творів Віри Вовк — зчаста надписаних її чітким твердим почерком. За кожною з
них — часточка душі письменниці, її запрошення у
дивосвіт її внутрішнього храму, який вона виплекала на чужині під охороною статуї Христа-Спасителя,
що надхмарно розпростер свої руки над загадковим
для нас Ріо-де-Жанейро з 710-метрової гори Корковадо. Можливо, це з його благословення пише
вона такі щемливі рядки, адресовані своїй далекій
батьківщині:
Навзаводи ангел і чорт,
Чманіючи від твоїх принад,
За твої душу й плоть
Простягають жадібні руки.
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ти стоїш обідніла, обдерта
усій своїй красі,
розп’ятою душею
роздертим серцем.

Перед тобою
Хрестом паду на землю.
Молюсь за тебе.
Молюсь тобі.

(вірш «Україні»,
зб. «Вогонь Купала», 2014)

Цими кількома спостереженнями наразі й обмежуся,
оскільки авторка книжки «Проза Віри Вовк: виміри сакрального» Юлія Григорчук подає у вступному
розділі ґрунтовний творчий життєпис цієї письменниці. Пропоноване увазі читачів дослідження молодого літературознавця запрошує подивитися на прозу Віри Вовк крізь призму сакрального — власне, це
те, що дозволяє дешифрувати основні коди її творчості. Перед молодою дослідницею стояло непросте завдання — обґрунтувати релігійно-філософські
засади художнього мислення Віри Вовк та через
оптику сакрального проаналізувати основні жанрово-стильові аспекти поетики її прозових творів.
Синтезувавши різні методологічні стратегії, Юлія
Григорчук переконливо аргументувала органічність
поетики сакрального у створенні Вірою Вовк нової
художньої реальності, своєрідної авторської релігійно-філософської моделі буття, вибудуваної на засадах духовності й християнської моралі.
Переконана: Вірі Вовк дуже пощастило, що першу книжку про неї написала саме Юлія Григорчук. Суголосність, яка пролягла поміж письменницею та дослідницею її творчості, — і через Текст, і
через особисте спілкування — дивовижна. Книжка
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 ародилася з поваги до Слова, до Автора, з сумлінн
ня й дослідницької проникливості. Любов і велика
жага пізнати таємниці творчості улюбленої письменниці водила пером молодої дослідниці й водночас накладала особливу відповідальність — дошукатися саме тих ключів, які дадуть можливість бодай
трохи привідкрити таємницю тієї чаші Грааля, що
сповнює життя й творчість письменниці високим
непроминальним сенсом.
Книжка написана з великої любові і з великою
любов’ю. Тому є всі підстави сподіватися на її щасливий шлях до читача, який з інтересом відкриє для
себе многосвіття Віри Вовк. А для дослідників творчості письменниці це дослідження стане поштовхом
для пошуку нових інтерпретаційних моделей.
Людмила Тарнашинська,
доктор філологічних наук.
Липень, 2015.
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ВСТУП

Я — донька світла, я — людина.
(Віра Вовк, «Вітровій»,
зб. «Вогонь Купала»)
«Письменниця, що має Великого Союзника», «бджілка
з-за океану», «зоря в долоні Бога» — все це короткі характеристики, дані сучасниками (В. Манастирським,
М. Бажаном, Д. Павличком) українській письменниці
з Бразилії, учасниці Нью-Йоркської групи, лауреатці
Національної премії України імені Тараса Шевченка
2008 р. — Вірі Вовк (Вірі Остапівні Селянській). Творчість авторки — самобутнє естетичне явище в українській літературі, багате на форми й засоби художнього
вираження, культурно й мистецьки розмаїте, високоінтелектуальне за суттю і глибокодуховне за змістовим наповненням. Доробок Віри Вовк налічує більше
100 видань поезії, прози, драматургії, рецензій і мемуарів, перекладів класиків вітчизняної і світової літератури. Водночас у сучасному літературознавстві він ще не
отримав належної рецепції й досі, за словами І. Дзюби,
«залишається мовчазним докором дослідникам-літературознавцям» щодо «дбайливого освоєння величезної
української культурної території поза географічними
межами держави Україна» [96, с. 12].
Укорінена в міцний пласт національної культури й духовності, та вимушено більш як на півстоліття
віддалена від рідної землі, Віра Вовк зуміла витворити власний художній світ, де незмінним центром ідейно-естетичних рефлексій стала сфера сакрального.
Це яскраво репрезентує проза авторки — самобутня
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 арина її творчого світу, що найпрозоріше і найповніше
ц
віддзеркалює світоглядні й аксіологічні орієнтири письменниці, високу духовну й інтелектуальну культуру
її думки, «граціозну вглибленість» (В. Стус) і елегантну
пластику її письма. За словами Валерія Шевчука, проза
Віри Вовк — це оригінальне явище «в українській новелістиці другої половини ХХ століття… Особлива відзнака
її творчого почерку та, що він на українському тлі ні до
кого не подібний — творча індивідуальність письменниці автентична» [213, с. 20]. З-поміж модерної белетристики її вирізняють «завжди несхитні творчі первні: висока поетикальність і християнський дух» [117, с. 7].
За обсягом написаного прозовий доробок Віри
Вовк охоплює вісім повістей («Духи й дервіші», «Вітражі», «Старі панянки», «Каравела», «Тотем скальних
соколів», «Останній князь Звонимир», «Спілкування з
опалевим метеликом», «Книга Естери»), чотири збірки новел («Святий гай», «Карнавал», «Сьома печать»,
«Напис на скарабею»), «стислий» роман «Паломник»,
цикл образків «Коляда на Щедрий вечір», а ще — збірки
легенд («Леґенди», «Три бразилійські леґенди»), казок
(«Казки») і оповідань («Ранні оповідання», «Калейдоскоп», «Вікно навстіж», «Свято з Жар-птицею»). Як ілюструє наведений перелік, органічною сферою творчої
самореалізації авторки є царина малої прози. Вірі Вовк
не властива епічна розлогість викладу, її приваблює
«змістоформа» (М. Коцюбинська), гранична сконденсованість вислову й акумульована в ньому пульсуюча
енергія живої думки. Творча уява Віри Вовк повсякчас
прагне до естетизації особистого досвіду, філософського переосмислення життєвих реалій, до віднайдення у
власній долі й історичних обставинах вищого понадбуттєвого сенсу. Це визначає особливе інтелектуальне
спрямування письма, формує автентичний стиль авторки, важливим для розуміння якого є аналіз її прозового доробку в контексті поетики сакрального.
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Введена в літературний обіг у середині ХХ ст. категорія сакрального активно застосовується для висвітлення поетикальної специфіки художніх творів, яким
притаманний синтез різнотипних сакральних елементів (релігійних, міфологічних, містичних). Як фундаментальна основа релігійного досвіду, сакральне дозволяє синтезувати духовні горизонти різних культурних
континуумів і на цій основі сприяє реконструкції інтертекстуальних міжлітературних контактів, «стає однією
з найважливіших цементуючих сил, яка лучить українську та світову літератури ХХ–ХХІ століть» [154, c. 3].
У прозі Віри Вовк, яка поєднала українські, бразильські
та світові духовно-культурні горизонти, сакральне становить незмінну ідейно-естетичну домінанту. Власне,
релігійний, християнський sacrum, як те засвідчують
мемуари авторки і спостереження дослідників її доробку, є світоглядним підґрунтям художнього мислення
Віри Вовк та інтегральним аспектом її творчості. Письменниця послідовно вибудовує власну модель поетики
сакрального, специфічні риси якої найприкметніше
виявляються на рівні образів і мотивів (архетипних,
міфологічних, релігійно-філософських), жанрово-стильової організації текстів (превалювання притчевості,
оніричної поетики, сакрального символізму) та їхнього
мовностилістичного оформлення (домінування знакових імен, сакральної лексики, афористичності).
Становлення християнського світогляду Віри Вовк і
особливості його художнього відображення у прозових
творах авторки і будуть предметом розгляду в чотирьох
розділах книги.
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Розділ 1

МЕАНДРИ ДОЛІ ВІРИ ВОВК:
ПЛИННЕ І ВІЧНЕ
Життя пливе й пливе безустанно,
міняються персонажі, але не міняється
сценарій: ми завжди ще під статуєю Христа
на Корковадо.
(Віра Вовк, «Старі панянки», із кн. «Проза»)

1.1. Від Борислава до Ріо-де-Жанейро
Ясний погляд світло-карих очей, каштанове волосся,
що хвилями спадало на плечі, тепла усмішка на привіт
ному обличчі — такою уперше побачила письменницю
в гостинній залі Музею літератури у 2011 р. В затишному приміщенні, вщерть
наповненому людьми,
було тоді по-особливому трепетно і рідно,
просторо й легко — серцеві й думкам. Митців і
науковців, друзів і шанувальників,
сивочолих і юних — усіх єднала скромна постать за
круглим столом, слова
якої линули легко і вільно, торкаючи найглибших струн душі, а очі,
здавалося, «світилися в
сутінку» [42, с. 28], беззвучно вимовляючи те,
найсокровенніше, про
що мовчали вуста…
Віра Вовк. Львів, 2011 р.
Це було її свято на рідній землі, якою жила, для якої трудилась, до якої ось
уже понад п’ятдесят років линула з-за океану, несучи в
дар щедре, сповнене любов’ю серце…
Тобі моє кохання, Україно,
Духовно-плотське, щире почуття.
Моє зелене дерево життя,
Я вся твоя: верховно і корінно
[67, с. 100].
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Духовно вкорінена в ментальний простір батьківщини,
але віддалена від неї майже півекваторною відстанню,
письменниця невтомно творила її образ в своїй душі,
щораз подумки повертаючись до витоків, до першо
джерел свого становлення:
Мій родовід починається
Від стрункої ялиці
І мосяжного дзвона.
З-під кореня ялиці
Пробилося джерело
Вольового потоку…
Так я почалася:
Із соків землі,
З горла прадавнього дзвона [60, с. 358].

Борислав. Дім, де жила бабуся Віри Вовк Осипа Звонок.

Борислав

«Я ліплена з доброї бориславської глини…» [66, с. 10].

Віра Вовк (хрещене ім’я — Віра Лідія Катерина Селянська) народилася 2 січня 1926 р. в Бориславі*, невеликому містечку на Львівщині, звідки походила родина її
матері — Стефанії (з Яворських) Звонок. Тут, у «тихому
Дані про життя письменниці частково наведені в її «Біографічній
мозаїці», у книгах «Спогади», «Мережа», «Човен на обрію». Розвідка
має на меті систематизувати цей біографічний матеріал.

*
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домі» під «теплими зорями над зеленим містом» [79,
с. 40], минули перші дні життя майбутньої письменниці, зігріті опікою бабусі й дідуся. Невдовзі, на початку листопада 1926 р., мама з донькою переїхали до Праги, де
батько закінчував навчання в Карловому університеті.
Прага

«Я майже вродилася в Празі…» [33, c. 63].

У 1925 р. на студіях у Празі і познайомилися батьки
майбутньої письменниці. Остап Селянський тоді вивчав медицину, а Стефанія Звонок — хімію. Через рік
у чеській столиці уже жила вся родина. З Прагою

Прага. Карлів університет. Корпус медичного факультету.

пов’язані перші дитячі враження Віри, зокрема легендарний епізод знайомства з Олександром Олесем [48,
с. 277]. Тут, згадує письменниця, вона «почала ходити
й говорити. Батьки були зайняті наукою, мене бавила чеська нянька, з чого залишилися два слова: “татінко” і “мамінка”; я так називала своїх батьків ціле
життя» [48, с. 277].
Молода сім’я жила тоді в Увалах — невеликому
селі неподалік від столиці. Ось як пише про це Остап
Селянський: «Я зі Стефою і донею жию на селі під
Прагою. Маємо кімнатку, яку знайшли ми з великою
бідою, бо з дитиною ніхто прийняти не хоче. Поки
22

що лиш зима нам докучає, бо наша кімната
має поєдинці дрантливі
вікна, та терпеливо ждемо весни, коли доня вже
спокійно буде бігати в
лісі, бо зараз коло нашої
хати є смерековий ліс»
[172, арк. 113–114 зв.].
Життя родини було
дуже скромне. Невеликої батькової стипендії і
маминого підробітку на
друкарській машинці не
завжди вистачало, щоб
зводити кінці з кінцями: бували часи, коли
навіть «на молоко для
дитини» не було грошей
[172, арк. 136–136 зв.].
Саме в ці нелегВіра з мамою, 1926 р.
кі роки юне подружжя
рятувала й підтримувала невтомна допомога митрополита Андрея Шептицького, який після смерті о. Григорія Селянського (дідуся Віри по батькові)
став духовним опікуном родини. Завдяки цій підтримці у Празі (спершу в Увалах, а потім у Жевіцах) сім’я прожила з 1926 до 1928 рр. — час, необхідний для завершення батькових лікарських студій і
здобуття докторату.
Львівщина

«Це моя колиска. Перші роки, проведені тут, відбилися в
пам’яті» [109].

У 1929–1931 рр. після повернення на батьківщину родина жила на Львівщині. Віра найчастіше перебувала під
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опікою материних родичів* у Губичах, Майдані і Бориславі, тоді як Стефанія Селянська вчителювала у Гаях
Нижніх, а Остап Селянський їздив на нострифікацію до
Познаня. Цей період авторка художньо описує в повісті
«Останній князь Звонимир» [57, с. 471–479] та в «Біографічній мозаїці» [27, с. 34].
Митрополичі палати

«В тіні Князя Церкви» [77, с. 86].

У 1932 році після студій батько повернувся до Галичини і був певний час приватним лікарем митрополита Андрея Шептицького. «Наша сім’я, — згадує письменниця, — жила в Митрополичій палаті, і
митрополит став моїм хресним батьком» [27, с. 32].
Ця подія була знаковою у житті авторки, а владика

Львів. Собор Святого Юра.
Тітки Олени Татомир, дядька-діда Юліана Яворського, бабусі Осипи
й дідуся Михайла Звонка.

*
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Андрей став її духовним провідником на все життя. «Пізніше, уже ученицею львівської гімназії “Рідна школа”, — пише Віра Вовк у книзі “Човен на обрію”, — я часом заходила поцілувати руку старця в
кріслі на колесах, який дуже любив, коли до нього приходили діти. Його брат, о. Климентій, водив
мене по юрській ґалереї картин і пояснював ґравюри з “Божественної комедії”… У 1938 році перервався наш контакт із Митрополитом Андреєм, але він
заодно присутній у моїй пам’яті і моїй молитві» [77,
с. 87]. Цей духовний зв’язок імпліцитно віддзеркалюють і художні твори письменниці.
Кути

«Стрільчаста вежа костьолу, бляшана баня церкви,
гірська річка… Чи не Кути то?..» [29, с. 68].

На початку 1933 р. батько з семилітньою донькою
переїхав зі Львова на Гуцульщину і оселився в Кутах — старовинному підкарпатському містечку (тепер — селищі) на лівому боці Черемошу, де й розпочав
свою лікарську практику. В листі до митрополита Андрея Остап Селянський, зокрема, пише: «От я, нарешті,
опинився в Кутах над Черемошом на своїй першій самостійній господарці» [172, арк. 171–171 зв.]. Сім’я жила
недалеко від центру селища, в будинку № 9 на вулиці
Снятинській. Навпроти за мурованою огорожею виднівся шпиль костелу Серця Ісуса, трохи далі — бляшаний купол церкви Пресвятої Трійці, а за хатою і
садом — двоповерхова будівля польської Народної
школи, в якій у 1935–1938 рр. навчалася майбутня письменниця. Класи були великі, уроки велися польською
мовою (українська лунала лише на перервах). Багато
часу діти проводили на природі, яка в тих краях була
особливо щедра на красу: внизу селища вився неспокійний Черемош, з якого раз у раз долинали оклики
керманичів-плотогонів, вдалині проступали з туману
25

гори, вкриті густим смеріччям, а в лісах блукали
тіні й дивовижні легенди про нявок, арідників,
чугайстрів, про заховані
Довбушеві скарби… Ці незабутні образи із «казками закутаних Кутів» [31,
с. 114] згодом неодноразово зринали у художніх
творах Віри Вовк, оживали в її гуцульських «Леґендах», повістях «Духи й
дервіші», «Тотем скальних
соколів», поезіях із циклу
«Писані кахлі».
Мальовнича карпатська природа, м’яка мова
Віра Вовк. Кути, 1932 р.
горян і їхні багаті народні звичаї назавжди закарбувалися в серці майбутньої
письменниці:
Хіба ж мені коли забути
Той дім ясний, рясний горіх,
І хміль, що пнувся до зорі
По яблунях старих, пригнутих?
[79, с. 43].
Усе ж таки, «життя лікаря в малому “кутику”…
не було легке» [27, с. 32]. Сім’я довгий час жила порізно: Стефанія Селянська, закінчивши історичний
факультет в Ягелонському університеті (Краків, Польща), вчителювала на Бориславщині, а Остап Селянський провадив лікарську практику на Покутті, тому
в шкільні й дошкільні роки «єдина їх донька Віра часто перебувала в бабусі (татової мами) в Тюдові, карпатські краєвиди якого не раз змальовувала в своїй
творчості» [140].
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Тюдів

Линуть до мене в години пізні
Пахощі рідні, барви прерізні,
Прянощі гострі, пестощі ніжні.
Все, що далеке, давнє, забуте,
Все, що в глибокий спомин закуте,
Привид чи Тюдів, з’ява чи Кути [60, с. 351].

Двоюрідний брат письменниці Ярема Селянський згадує: «Віра росла романтичною дівчинкою, яка довго
могла любуватися кожною знайденою рідкісною рослинкою, годинами спостерігати з балкону бабчиного
будинку за весняними пожежами червоних буків, що
росли у Вижниці, за Черемошем, і вдивлятися в зорепади таємничого неба» [173]. Дерев’яний дім бабусі Катерини (батькової матері) стояв «на горі біля Облаза, що
її сполікують два потоки» [27, с. 29], а його двері завжди
були відчинені для всіх нужденних:
В тім домі на горі
З сімнадцятьма кімнатами,
В тім домі серед жоржин і далій,
Вікна вдихали вісті сузір,
А двері — шум Черемоша
[60, с. 350].
Цей «дім на горі» згодом часто ввижався в снах, поставав в уяві, а у творах — закарбувався символом віковічної пристані мандрівного духу.
Княжна

Мої батьки — старого роду,
Та кров моя — червона кров.
Гуцульсько-бойківська порода
Одвертий погляд шле з-під бров…
[38, с. 69].

Бабуся-гуцулка, Катерина (з Волянських) Селянська,
як згадують її внуки, була дуже доброю і побожною.
Сама зі знатного роду, відомого ще з ХIV століття,
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вона ніколи «не гордилася своїм дворянським
походженням... До її хати
в Тюдові не раз заходили бідні гуцули, кожного обігріла і в дорогу давала харчі» [174]. У 16
років Катерина вийшла
заміж за молодого богослова — Григорія Вовка,
який перед висвяченням
на священика змінив
прізвище на Селянський,
бо знав, що «стане духовним пастирем у Карпатах,
де люд забобонно пояснює імена», і «вибрав собі
таке ім’я, що подобалося
людям» [27, с. 27]. У цьому контексті літературний псевдонім письменБабуся Катерина Селянська
ниці — Віра
Вовк — це,
в гуцульській ноші. Тюдів.
передусім, — повернення
до давнього родинного прізвища. За твердженням авторки, дід теж «походив з багатої селянської родини
засновників Вовчинця коло Станиславова» [33, с. 67]
(тепер — Івано-Франківська), і хоч, за метричними даними, Григорій Вовк був уродженцем села Ганнусівка, є всі підстави вважати, що «давня княжа родина
Вовків, на що вказує ім’я місцевости, збіднівши, переселилася до близького села» [27, с. 28], а її генеалогічне коріння сягає глибоких історичних пластів. У художній формі Віра Вовк виписала історію гуцульської
лінії свого роду в драмі «Вінок троїстий», де прототипами головних персонажів були Катерина і Григорій
Селянські.
28

Бойківська гілка материного родоводу письменниці
теж дуже давня. Бориславська бабуся Осипа (з Яворських) Звонок «мала на своїх
рушниках вишитий родинний герб і дванадцятизубу корону» [27, с. 34], а сама родина
Яворських, як пише авторка,
«походила з Балкан і була споріднена також з угорським
родом Ручеляї. У п’ятнадцятому сторіччі, втікаючи від
турків, вона опинилася в ГаБабуся Осипа Звонок. Борислав. личині і спасла при одній нагоді життя польському королеві Казимирові, діставши
від нього шляхетський сан і три оселі: Турку, Явору та
Ільник. В Турці стояв родинний замок, якого спалили в
сімнадцятому сторіччі угорці…» [27, с. 34].
Штрихово накреслені у «Біографічній мозаїці» історичні лінії родоводу Віри Вовк частково «проливають
світло» і на її творчу саморепрезентацію. Прикметно,
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що в багатьох поетичних і прозових полотнах письменниця часто іменує свою героїню «княжною» [51, с. 158;
31, с. 89; 57, с. 479], «кастелянкою» [37, с. 74], «принцесою»
[72, с. 219] чи, просто, мешканкою замку [71, с. 13; 58,
с. 6]. І тут — не лише фантастична казкова образність,
не лише зумовлена ностальгією потреба повернення до
генетичних першовитоків, а передусім, — маніфестація духовного коріння, стоїчного аристократизму духу.
«Мені, одначе, байдуже, чи по батькові я княжна, чи селянка, бо вірю тільки в шляхетство духу» [27, с. 28], — зізнається авторка.
Письменницький хист

Мій ґандж і мій кумир — Поезія [37, с. 95].

Творча біографія Віри Вовк починається з ранніх літ і
теж пов’язана з Гуцульщиною. Уже в чотири роки дівчинка почала читати, а у сім — написала свій перший
вірш — «Тополя»,
який
схвально оцінило її перше
родинне журі [109].
Від кого ж передався
юній Вірі письменницький хист? Очевидно, любов до образного слова,
як і філософсько-поетичне сприйняття довкілля, вона перейняла від
батька Остапа Селянського, а якщо проаналізувати ще глибше, то — від
дідуся Григорія Вовка
(Селянського).
Батько «любив мистецтво,
музику, а особлиБатько Остап Селянський
в однострої січового стрільця. во поезію, знав напам’ять
1918 р.
цілі пісні з “Іліяди” грець30

кою мовою» [27, с. 33] і «вмів годинами деклямувати в
ориґіналі Гомера» [33, с. 63]. Його дім у Кутах «був завжди відчинений для подорожніх, особливо для мистців
і членів наших мандрівних театрів» [27, с. 32].
Дідусь Григорій був високоосвіченою людиною,
громадським діячем, священиком, поетом, знаним свого часу «як автор “Радикальних образків” і “Орлеанської
дівчини”» [10, с. 91]. Як зазначає Я. Селянський, він «друкував у тогочасній пресі вірші, оповідання, проповіді…
Є припущення, що коли о. Григорій Селянський служив
у покутському селі Рожнові священиком, він знався
із відомими українськими письменниками Василем
Стефаником (його ровесник) та Марком Черемшиною
(Іван Семанюк), які проживали неподалік Рожнова — в
Русові та Кобаках» [174]. Не зважаючи на те, що отець
Григорій рано пішов із життя, він залишив після себе
світлу пам’ять в серцях нащадків, а ще — витесаний із
каменю пам’ятник Тарасові Шевченку в с. Вовчинець
біля Івано-Франківська, де аж до смерті був парохом. Цікаво, що дружина отця Григорія, Катерина, теж «на старості почала писати вірші» [174].
Тепла родинна атмосфера, батькове мудре й дотепне слово, казки бабусі та її розповіді про дідуся-поета,
багаті звичаї і чарівна природа Гуцульщини наклали
перші, але глибокі штрихи на формування творчого
почерку майбутньої письменниці, який згодом удосконалився в «поетичній школі… неоклясиків, Бажана,
Тичини й Антонича…» [35, с. 175] і остаточно визрів і
викарбувався у школі життя.
Львів

Самотні парки слались злотолистом,
Героїв вітер. Уночі іскристо
Святили зорі свій відвічний Львів [79, с. 58].

У вересні 1938 р. батько відвіз доньку на навчання до
Львова, де вона успішно здала іспити до Української
31

 іночої гімназії «Рідна школа» ім. Іллі та Іванни Кож
корудзів — україномовного навчального закладу з
високим професійним рівнем викладання. «Лекції у
школі були добірні, — пише авторка. — Пригадую, я
користувалася ними навіть пізніше, в німецькій середній школі ім. Кляри Шуман у Дрездені, і товаришки-німкені заздрили мені в знаннях древньої історії…»
[32, с. 19]. Мешкала Віра в домі тодішнього голови львівського НТШ, антрополога і зоолога Івана Раковського,
який «ретельно перевіряв домашні завдання, а також
надпрограмову лектуру» [32, с. 19] юної учениці. «Пригадую собі тільки досить обширну вітальню з великим
столом, де я робила свої шкільні задачі, і шафи, переповнені книжками, де я нишпорила, бо вже тоді був із
мене справжній книгоїд» [52, с. 4], — згадує Віра Вовк.
На жаль, війна не дала змогу закінчити «Рідну
школу». Навчалася письменниця у ній тільки один
освітній рік (1938–1939), але рік визначальний для
формування її як особистості і для налагодження
міцної творчої дружби. «Мушу сказати, — пише Віра
Вовк, — що той шкільний рік у Львові був вирішальним у моєму житті. До сьогодні мене в’яжуть ниті
приязні з багатьма товаришками, які в різний спосіб працюють для нашої справи» [32, с. 19], з-поміж

Віра Вовк і Зоя Лісовська,
Дрезден, 1941 р.

Зоя Лісовська-Нижанківська і Віра
Вовк, Ріо-де-Жанейро, 1979 р.

32

них — із письменницею Лідою Палій та з художницею Зоєю Лісовською.
Посестри

«Якщо Зоя і я дивилися на світ іншими очима, то тільки
тому, що вона сірими, а я каштановими. Обидві ми походимо
з галицьких священичих родин, які десь на десятому щаблі
завжди між собою споріднені…» [33, с. 71]. «Обі ми, сестри по
духу…» [77, с. 105].

Більш, як сімдесятип’ятилітня дружба письменниці й
малярки — Віри Вовк і Зої Лісовської — може стати основою не одного роману. Майбутня художниця походила з «відомої мистецької родини: батько її — маляр
і графік Роберт Лісовський, учень і приятель Юрія Нарбута, родом із Запоріжжя; мати — композиторка та піяністка Стефа Туркевич» [64, с. 280], родом із Львівщини.
Познайомилися дівчатка 1938 р. на творчому вечорі в
гімназії «Рідна Школа», де юна Лісовська виконувала
на фортепіано композицію своєї матері. Вірі тоді було
дванадцять, а Зої — одинадцять років. Це була приязнь
«з першого погляду», душевна, міцна і щира. «Зоя зразу
стала мені тією вимріяною сестрою, якою залишилась
по сьогоднішній день, — згадує авторка. — Крім того,
в нас двох ще змалечку прокинулася потреба власного вислову. На старому крислатому горісі в Кутському
саду творилася “Казочка”, наш спільний саморобний
журнальчик, де я писала, а Зоя малювала» [77, с. 102].
Цей епізод письменниця відобразила в повісті «Духи й
дервіші» [33, с. 71], де оповіла також подальшу долю героїнь — їхню еміграцію до Німеччини, навчання в школі ім. Клари Шуман.
Невдовзі війна розлучила подруг. Звивисті меандри долі повели кожну з них своїм життєвим шляхом.
Зоя емігрувала до Австрії, студіювала в Англії й Італії,
а згодом переїхала до Швейцарії. Віра залишилася в
Німеччині, а потім емігрувала до Бразилії. Лише через
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12 років посестри знову зустрілися в Женеві й відтоді
тісно контактували: спільно творили, разом подорожували, удвох приїжджали в Україну з початком 2000-х рр.
Зоя Лісовська, її батько Роберт Лісовський та донька Лада Нижанківська-Кукс оформили чимало обкладинок до художніх видань Віри Вовк (зокрема, до її
прозових книг «Знамено», «Вітражі», «Маскарада»).
Так дитяча дружба з роками переросла в багатолітню мистецьку співпрацю, яка у взаємовідлуннях слова і барви віддзеркалювала дивовижну спорідненість
творчих душ.
Еміграція в Німеччину

«Дитинство раптом обривається: війна, окупація!..
Замерзлими торами, засніженою землею потяг везе нас на
Захід…» [32, с. 22].

Можливо, доля Віри Вовк і Зої Лісовської склалося б зовсім по-іншому, якби не війна. Хто зна. «Життя має свої
власні непроглядні і невблаганні дороги» [59, с. 289].
В одному з інтерв’ю письменниця згадує, як узимку 1939 р. до її батька прийшов радянський офіцер-
українець і сказав: «Докторе, втікайте з вашою родиною,
бо вас розстріляють, а сім’ю вивезуть на Сибір» [169].
За одну ніч після кількагодинної сімейної наради родина Селянських спакувала речі й у переповненому біженцями товарному потязі подалася на Захід. Разом з Вірою
та її батьками в Німеччину емігрувала Зоя Лісовська.
Дорога була нелегка. Надворі лютувала зима, і лише через півмісяця утікачі «опинилися в таборі німецьких
переселенців та українських і польських утікачів у малому саксонському містечку Пірна, де жили кілька тижнів у галабурді, просто на соломі, між дорослими, дітьми,
валізками, кошиками й клунками…» [77, с. 103]. Все ж,
через деякий час Остапові Селянському вдалося знайти роботу в Дрездені, в Патологічному Інституті Фрідріхштадта, і родина переїхала до великого міста.
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Дрезден

Ще чую Цвінґер в морі серенад
І млосні пахощі троянд розквітлих;
Мости, як дуги, поклонились вряд,
Сплелися вежі — філіґрани світлі [79, с. 46].

Дрезден. Цвінґер.

У Дрездені Віра Вовк прожила п’ять років (1940–1945).
Тут сформувалися основи її мистецького світобачення,
вигранилися контури характеру й окреслилися лінії
творчого стилю. Тут народилося чимало поезій і перший прозовий нарис «Квіти і пісня», опублікований 1943
у львівському часописі «Дорога». Цей твір — не лише
колоритна настроєва мініатюра Дрездена, «святині
мистецтв і музики» [44, с. 297], а й яскраве свідчення самобутнього стилю авторки, її вміння помічати й акцентувати культурні деталі, кількома штрихами передавати душевний настрій: «Треба тільки бути над Ельбою, на
мості короля Авґуста й кинути зором на “Старе місто”.
Онде вилискують до сонця золочені ангели на вершку
академії мистецтв, далі — славна опера, ґалерея образів
з чарівною Сикстинською мадонною Рафаеля та літній
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замок Авґуста “Цвінґер” (одна з найкращих бароккових
будівель світу), а здалека, як сильветки минулого, — три
вежі: ратушева, королівської палати й католицької катедри» [44, с. 297].
Через рік після приїзду до Дрездена Віра Вовк і
Зоя Лісовська продовжили навчання у дівочій середній школі ім. Клари Шуман,
де письменниця студіювала
з 1941 до 1945 рр. Саме тут,
пише авторка, і «почалася
наша національна місія. Зоя,
очевидно, захоплювала всіх
на лекціях рисунку, а ми
обі — співом наших народних пісень на два голоси»
[77, с. 103]. Вже тоді посестри усвідомлювали потребу «гідної репрезентації того
незнаного народу» [33, с. 86],
до якого належали. Однією з
таких реалізованих можливостей став урочистий вечір
у школі ім. Клари Шуман, Віра Вовк. Дрезден, 1943 р.
під час якого німецькомовна публіка захоплено слухала українську пісню «Ой ходить сон коло вікон» на
мелодію В. Барвінського. Цей спогад віддзеркалений у
нарисі Віри Вовк «Квіти і пісня» [44, с. 298] та в її повісті «Духи й дервіші» [33, с. 86].
Батько авторки Остап Селянський всіляко дбав,
щоб його «доньки» отримали не лише шкільну, а й глибоку культурну освіту. У позаурочний час Віра і Зоя слухали філософські лекції професора Курта Ріделя, брали
надпрограмові уроки музики у консерваторії та вдосконалювали знання французької мови у старої піаністки
пані фон Абекен. На початку 1940-х рр. Зоїн тато, Роберт
Лісовський, познайомив дівчат із українською елітою
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Праги, де на той час мешкав, зокрема з композитором
Борисом Левицьким та поетом Андрієм Гарасевичем
[52, с. 12–13], а магістр Володимир Манастирський — з
українським мистецьким простором Берліна й Мюн
хена. Так поступово в кожної з них виробився власний
художній смак і чітке усвідомлення покликання.
Наприкінці 1944 р. до Німеччини наближався
фронт. У школі ім. Клари Шуман пришвидшили навчання й випускні іспити, однак атестати («матуральні
свідоцтва») обіцяли видати лише через рік, 1945, коли
випускниці пройдуть обов’язкову службу на фабриках
зброї і в жіночих таборах праці.
То були важкі часи. Зоя Лісовська, щоб уникнути примусової праці, поїхала до Відня, куди емігрувала родина її матері Стефанії Туркевич-Лукіянович.
Дев’ятнадцятирічна Віра цілими днями працювала
на фабриці, «виходила з дому при зорях і приходила
назад під зорями» [33, с. 109]. Остап Селянський безперервно оперував у хірургічному відділі лікарні Герхарда Ваґнера, буваючи вдома лише кілька годин на
тиждень. Тут, на робочому посту, він і загинув 13 лютого 1945 р., коли американська авіація бомбардувала
Дрезден. Після невдалих спроб відшукати батька Віра
Вовк і її мама виїхали колективним транспортом з
палаючого міста і через тиждень поневірянь «добилися до малого швабського містечка Вальдзе» [52,
с. 9] неподалік альпійських гір і Боденського озера.
Тут жінки прожили кілька місяців у домі адвоката
Вебера, а навесні, коли «чужоземний леґіон де Ґолля
зайняв місто» і Вірі «довелося пити вино між двома
пістолетами при голові», сім’я перебралися з будинку графа до «скромної садиби пані Йозефи Тір, зараз
біля костела» [52, с. 9–10]. Однак пережиті трагедії не
зламали письменницю, не згасили її віри. Вона «все
ж таки… читала в своїй нетопленій кімнаті на горищі, писала закостенілими від холоду пальцями свою
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першу новелю…» [33, с. 114], що згодом переросла у
повість «Вітражі», та мріяла вчитися.
Тюбінґен

З зелених хвиль, із дзеркала садів,
Встає щоранку мряка, як муслін…
А ввечері горить Волосожар,
Adagio грає вітер біля лип,
Далекий місяць сипле вшир і вглиб
Містичного проміння плинний чар [79, с. 61].

Після закінчення війни в Тюбінґені відкрився перший
вцілілий у Німеччині університет, до якого ринула вся
спрагла знань молодь. Вірі Вовк теж «до болю хотілося
вчитися, а тут — ні достатків, ні навіть матурального
свідоцтва, що згоріло в Дрездені» [52, с. 14]. Усе ж таки
наприкінці лютого 1945 р. вона з мамою поїхала до Тюбінґена. Шанси поступити в університет були мінімальні, адже приймали насамперед тих, хто повернувся з
війни, мав житло в місті і вже кілька років навчався у
вузі перед війною. Саме тоді й сталося одне з тих Божих
див, про які неодноразово згадує письменниця, — вона
поступила, до того ж отримала єдину університетську

Тюбінґен. Історична частина міста.

38

стипендію, а згодом — безплатне помешкання в
домі відомого католицького теолога, ректора вузу
Теодора Штайнбюхеля.
У Тюбінґенському університеті Віра Вовк навчалася в 1945–1949 рр.,
які художньо відтворила в розділі «Скрипка і
орган» у повісті «Духи й
дервіші». Як згадує письменниця, то були «голодні й холодні студії». Та, не
зважаючи на брак найнеобхіднішого, вона активно вивчала германістику,
славістику, музикологію,
«ходила на виклади, спіКнига студій Віри Селянської.
вала в студентському маТюбінґен, 1945 р.
дриґалі і в професійному
хорі Ахенбаха» [78, с. 32] та працювала в бібліотеці в
Йоганнеум над дисертаційною працею про німецьку
епічну марійську поезію Середньовіччя, в той час, як її
мама, Стефанія Селянська, в тому ж університеті писала докторат з історії.
На цей період припадає і вихід дебютної поетичної
збірки «Юність», яка побачила світ 1947 р. в Прудентополісі за підтримки о. Володимира Ханейка. Яскравими «сильветками пам’яті» з тюбінґенських часів були
випускні «студентські бали» [78, с. 32], спільні «академічні свята» з професорами [52, с. 16], прогулянки над
Некаром [33, с. 125], самобутні лекції професорів, зокрема викладача середньовічної літератури Германа
Шнайдера, який став науковим керівником Віри Вовк
[52, с. 19], і професора теології Теодора Штайнбюхеля,
39

в будинку якого вона жила, і який був дівчині духовним опікуном і порадником.
Всередині 1949 р. після несподіваної смерті професора мама й донька опинилися без ґрунту під ногами
і за порадою о. Володимира Ханейка вирішили емігрувати до Бразилії. Як пише Віра Вовк у «Спогадах», вони
«не мали ближчого поняття про країну, до якої перебиралися жити. Мама уявляла її собі як якесь неокреслене Ельдорадо, я надіялася знайти там мир і сприятливе
підсоння для своєї праці» [62, с. 39].
Вороття назад не існувало, потрібно було шукати
нових доріг. Отець Володимир позичив обом жінкам
гроші на подорож і пообіцяв зустріти їх у морському
порту Парани.
Еміграція в Бразилію

Той, що розніс сім’я моєї землі чотирма вітрами,
Той збереже мене на лютих хвилях у своєму човні,
Розіпне наді мною щоночі сузір’я, мов шатра,
І сонцем і місяцем буде світити мені у життя
[34, с. 110].

Ріо-де-Жанейро. Статуя Христа-Спасителя на г. Корковадо.

Наприкінці 1949 р. Віра Вовк і Стефанія Селянська виїхали з Німеччини до Франції, де кілька місяців жили
у місті Понтарльє біля Безенсону в домі материної
наймолодшої сестри Ірини. Це був час, необхідний для
оформлення документів у бразильському посольстві
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в Парижі, після чого жінки сіли в корабель «Чарльс
Тельє», який відправлявся до Бразилії з французького
порту Гавр. Через три тижні плавання Атлантичним
океаном на обрії, нарешті, забіліла пристань — «Христос з Корковадо розвів руки, щоб пригорнути нас»
[33, с. 142].
За кілька днів відважні мандрівниці висіли
з корабля в головному порту Парани — Паранагві, де
на них чекав о. Володимир Ханейко. Священик відвіз
Віру з матір’ю до поселення Кастро, де був парохом.
У цьому невеличкому поселенні вони прожили тиждень, ознайомлюючись «з півтропічним підсонням,
рослинністю, а також із тамошнім життям. Усе було
новиною, але не обіцювало будь-яких перспектив на
майбутнє» [52, с. 20–21], тому незадовго жінки зважились переїхати до столиці штату, Курітиби, щоб спробувати знайти там працю.
Курітиба

«Ми всіли в гірський потяг до Сан Павло — через водоспади
і прогалини, — звідти в звичайну одноторівку до столиці
Парани, Курітиби. Була зима з цвітучими трояндами, білими
каліями і маґноліями» [33, с. 142].

Перший грудневий день 1949 р. в Курітибі минув у
блуканні різними районами міста в пошуках роботи
і помешкання. Ввечері голодні й зморені Віра Вовк і
Стефанія Селянська, врешті, знайшли пристановище
у монастирі Божого Провидіння, який провадили німецькі черниці під керівництвом сестри Жертрудес.
У монастирі жінок нагодували й прийняли на ночівлю, а наступного дня «почалося нове життя» [33,
с. 143]. Вірі та її мамі дали невеличку кімнатку на піддашші монастирського пансіонату і допомогли знайти
роботу: Стефанія Селянська працювала в секретаріаті,
а Віра Вовк давала початківцям лекції гри на форте
піано в гімназії при монастирі.
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Курітиба. Українська церква св. Михаїла (кін. ХІХ ст.)
в меморіальному парку Тінгуі.

Це був час активного засвоєння всього нового: вивчення португальської мови, ознайомлення з екзотичною природою і кліматом Бразилії. У щоденнику
авторка захоплено пише: «По моїм іспиті португальської мови настоятелька взяла мене з матурантками
гімназії на прогулянку літаком до Ріо Ґранде до Сул…
Цей край — чудовий. Тут розхристані столітні дерева,
яких пні ширші, ніж хата… а трава — неначе українська — м’яка і зелена» [33, с. 144–145].
Робота в монастирі давала змогу налагодити зв’язки з українською громадою, яка «навідувалися до парафіяльного дому біля церкви, де сходилася переважно
нова еміґрація» [62, с. 53]. Віра Вовк познайомилася «з
родинами Мудриків, Борушенків і Сисаків… з далеким
родичем, отцем Йосифом Мартинцем, що став пізніше
єпископом» [52, с. 20–21], зі священиками Мелетієм Камінським, Рафаїлом Лотоцьким, Миколою Іваневим, від
якого на Великдень 1950 р. отримала «свою першу й останню машинку до писання» [62, с. 54]. На 1949–1950 рр.
припадає також знайомство з Оленою Колодій — бразильською поетесою українського походження, — яку
Віра Вовк запросила до «співпраці над “Антологією
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української літератури” португальською мовою, що
вийшла друком у Ріо-де-Жанейро 1959 року» [56, с. 293].
Все ж, затишна, віддалена від активного культурного життя Курітиба, на жаль, не давала сподіваних
перспектив для повноцінної самореалізації. Авторка надрукувала кілька поезій у місцевому часописі «Хлібороб» («Зоря провідна», «До ниви», 1950), але
для художньої й наукової творчості їй потрібно було
шукати «ширшого поля». Дещо освоївшись на Південноамериканському континенті, письменниця «почала переглядати свою докторську працю, якої тема
“Марійські леґенди” дуже надавалася до католицької
Бразилії» [33, с. 143]. Саме в той час Віра Вовк несподівано познайомилась з отцем-францисканцем Педро
Ґалсичем, який зацікавився її науковою роботою і пообіцяв допомогти налагодити контакти з Католицьким університетом в Ріо-де-Жанейро. За допомогою
отця вона «почала працювати в релігійному журналі
«Itinerarium» (“Супутник”) в Буенос Айрес» [33, с. 147],
а згодом влаштувалася вчителькою в гімназії одного
з передмість бразильської столиці.
Ріо-де-Жанейро

«Яка розкіш тримати морського метелика в руці!
Яка розкіш бачити захід і схід сонця на океані! Схід
сонця — полум’яний над окружними горами Ріо-де-Жанейро!»
[33, с. 142].

Першою до Ріо-де-Жанейро переїхала мама письменниці. Побувши кілька місяців у монастирі Божого Провидіння, вона знайшла роботу в лікарні Святого Себастьяна і почала працювати тем медсестрою. На початку
1951 р. за допомогою о. Педро Ґалсича Віра теж перебралася до столиці й отримала роботу в дівочій гімназії Непорочного Серця Марії на передмісті Меєр, де «разом із
матір’ю замешкувала одну кімнату в домі старої української еміґрантки, пані Шендерович» [52, с. 23]. Віра
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Ріо-де-Жанейро. Район Фламенґо. Затока Ґванабара.

Вовк викладала в гімназії латину і спів, одночасно відвідуючи курси англійської мови, а Стефанія Селянська
цілими днями працювала в лікарні, не раз по 72 години
підряд. «То були важкі початки, — згадує авторка. — Дві
самотні жінки, без сторонньої помочі, без грошей і без
найпотрібніших життєвих дрібниць почали здобувати
новий континент» [52, с. 22]. Часто їх підтримувала, як і
в голодні тюбінґенські роки, батькова наймолодша сестра, тітка Леся, яка надсилала з Канади посилки з одягом і провіантом.
Наприкінці 1951 о. Педро Ґалсич домовився про зустріч Віри Вовк із деканом філологічного факультету
Католицького папського університету. З цього часу почала здійснюватися Вірина мрія — самореалізуватися
в науково-творчій праці! Як дослідник Середньовіччя
декан зацікавився роботою письменниці і посприяв,
щоб вона мала змогу її захистити. 1952 р. «після двогодинного майже монологу про структуру “Парціваля”
Вольфрама фон Ешенбаха» Віра Вовк, врешті, «отримала ступінь доктора, а скоро опісля — місце викладача в
Університеті Святої Урсулі, де працювала тридцять років» [52, с. 24]. У «Духах і дервішах» письменниця так
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пише про цю подію: «Я таки досягла неможливого: здала перший докторський іспит у католицькім університеті в Ріо-де-Жанейро, і здала його “summa cum laude”
(“з найбільшою похвалою”). Мене запросили давати виклади про середньовіччя на філософськім факультеті.
Другий вдатний виступ був в англійській школі, де я
дістала першу премію з кінцем курсу» [33, с. 153].
Вірі Вовк було тоді 26 років. Незадовго після докторату письменниця отримала власне житло в районі
Фламенґо поблизу затоки Ґванабара — «в гарній дільниці над морем, в новім будинку при спокійній зеленій вулиці» [33, с. 154]. Так почалося самостійне життя
в місті, з яким доля пов’язала авторку більш, ніж на 60
років, в місті, де вона відбулася як особистість, де віднайшла друзів і «сприятливе підсоння» для творчості.
На ниві наукової і творчої праці

«Завдання кожної шляхетної людини то — праця»
[71, с. 21].

Понад шість десятиліть,
які Віра Вовк провела на
Південноамериканському континенті, ознаменовані невтомною багатогранною працею. Це і
навчання, і вдосконалення здобутих знань у провідних вузах світу. Це й
університетська робота:
викладання, розроблення підручників і навчальних програм. Це й активна суспільна діяльність:
участь у з’їздах міжнародних ПЕН-клубів, симпозіумах. Це й копітка

Обкладинка Зої Лісовської.
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праця на літературній ниві: в царині поезії, прози,
драматургії, літературної критики та художнього перекладу. Всі ці види діяльності органічно виповнювали
життя письменниці, з превалюванням того чи того в
конкретні часові періоди.
Так, 1950-ті рр. у біографічній мозаїці Віри Вовк — це
пора активних наукових студій і дебютних авторських
збірок. У 1955 р. вона вивчала англійську мову й літературу в Ріо-де-Жанейро, у 1956–57 — порівняльне літературознавство в Мюнхені, у 1957 — французьку мову
при Французькому альянсі в Ріо, у 1958–59 — старогрецьку мову й літературу в Університеті Святої Урсули. У цей час побачили світ перші прозові книги Віри
Вовк «Леґенди» (1955) і «Казки» (1956), повісті «Духи й
дервіші» (1956) і «Вітражі» (1961), поетичні збірки «Зоря
провідна» (1955) й «Елегії» (1956) та спільна з О. Колодій антологія перекладів творів української класики
«Antologia da Literatura
Ucraniana» (1959). Усі
вони вийшли друком
у Мюнхені й отримали
схвальну оцінку критиків: Ростислава Єндика,
Святослава Гординського, Марії Овчаренко, Богдана Рубчака, Богдана
Кравцева та ін. Поезії,
есе та літературно-критичні статті письменниці неодноразово з’являлися на шпальтах
періодичних
видань,
зокрема
мюнхенського журналу «Шлях перемоги» і канадського
Віра Вовк. 1967 р.
часопису «Світло».
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На 1960-ті рр. припадає період плідних творчих
контактів. У січні 1959 р. Віра Вовк налагодила зв’язки
з письменниками Нью-Йоркської групи, почала дописувати до часописів «Сучасність», «Нові поезії», «Наше
життя». Особливо зміцнилися ці взаємини у середині
60-х років, коли авторка перебувала на постградуаційних студіях порівняльного літературознавства в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Тоді ж, навесні 1965 р., Віра Вовк уперше після тривалої розлуки
відвідала батьківщину і заприязнилася з українськими
письменниками-шістдесятниками, з якими впродовж
десятиріч підтримувала тісні дружні стосунки. Шістдесяті роки подарували письменниці знайомство з міжнародною письменницькою громадськістю, коли вона
делегувала на з’їздах літературних ПЕН-клубів в Бледі і
в Осло. Творчий діапазон цього десятиліття окреслений
трьома поетичними збірками, працею над перекладами, зокрема публікацією першої україномовної антології португальської та бразилійської лірики «Зелене
вино» (1964), і дебютом у царині драматургії: 1968 р. в
Нью-Йорку вийшла друком перша драматична поема
Віри Вовк «Смішний святий».
Хронологічний рубіж 1970-х–кінця 80-х — це роки
викладацької праці й роботи над перекладами. Щоб
забезпечити всі необхідні потреби з видання й розповсюдження своїх творів, авторка працювала одночасно у трьох вузах Бразилії, так що на творчість майже не вистачало часу. Загалом, викладацькій роботі
Віра Вовк посвятила понад 40 років (з 1952 до 1996).
В Університеті Святої Урсули вона читала лекції з середньовічної літератури (1952–56), німецької мови й
літератури (1956–65), поетики й порівняльного літературознавства (1967–87), на Філологічному факультеті
в Кабо-Фріо — викладала теорію літератури (1974–86),
а у Федеральному (нині — Державному) університеті
Ріо-де-Жанейро — поетику й германістику (1987–96).
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Усе ж, незважаючи на понаднормове навантаження,
Віра Вовк завжди творчо ставилася до роботи, любила своїх вихованців. Її лекції часто переростали в «літературні майстерні», де студенти разом з викладачем
писали, перекладали й видавали книги (так побачили
світ «Байки Кабо-Фріо», написані на взірець сковородинівських на матеріалі південноамериканської фауни).
Окрім праці в університеті, Віра Вовк за порадою Миколи Лукаша активно перекладала світову класику:
драми Ф.Ґ. Лорки і Фр. Дюрренматта, поезії Р.М. Рільке і
Данте Аліг’єрі. Натомість в її художній творчості після
майже дев’ятилітньої перерви чітко увиразнилися модерні тенденції: тяжіння до ущільнених форм, до архаїчних образів із полівалентним змістом, до притчевості,
алегоричності, гри семантичних відтінків. Наприкінці
1970-х рр. з’явилися позначені цими рисами збірки поезій «Меандри» (1979) й «Мандаля» (1980), а всередині
1980-х — книги новел «Святий гай» (1983) і «Карнавал»
(1986), на образність яких немаловажний вплив мали
також подорожі арабським Єгиптом (1973) та студії латино-грецької літератури в Ріо (1978).
Новий виток оригінальної творчості Віри Вовк
пов’язаний із 1988–2000 рр. Легіт відродження, що долинув з України наприкінці 1980-х, і ще яскраві картини 1960-х рр. спонукали знову звернутися до історичної
тематики. У цей час побачили світ п’ять драматичних
творів: «Іконостас України» (1988) — містерія, в якій авторка пророче передбачила воскресіння української
державності, а також драми «Вінок троїстий», «Казка
про вершника», «Зимове дійство», «Весняне дійство».
Зі здобуттям Україною незалежності перед письменницею, нарешті, широко відчинились двері її батьківщини. З початком 1990-х Віра Вовк майже щороку
прилітала в Україну, зустрічалася з друзями-шістдесятниками, брала участь у фестивалі поезії «Золотий
гомін» у Києві (1990), виступала на літературних вечо48

Музична група «Тандарадей» (третя зліва — бразильська посестра
Віри Вовк Терезія де Олівейра).

рах, організовувала мистецькі заходи, такі як гастролі
Україною бразильської музичної групи «Тандарадей»
(1993), подорожувала містами й селами рідної землі...
Усі ці подорожі, а також враження від них детально виписані в «Спогадах» в розділі «Україна».
Третє тисячоліття, а саме 2000–2015 рр., стали для
Віри Вовк, мабуть, найурожайнішим періодом на літературній ниві. Завершивши викладацьку діяльність в Державному університеті Ріо-де-Жанейро, вона цілковито
посвятилася художній творчості, зокрема белетристиці. За цей час в Україні побачили світ десять прозових
і вісім поетичних книг авторки, а у видавництві «Родовід» вийшло друком 4-томне видання її художніх творів — «Поезії» (2000), «Проза» (2001), «Театр» (2002), «Спогади» (2003). Як і в попереднє десятиліття, письменниця
(хоч їй уже було за сімдесят), майже щороку приїжджала в Україну, презентуючи на літературних зустрічах у
Києві і Львові щораз іншу книгу, з любов’ю оформлену
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власноручними витинанками. Про ці теплі, сердечні зустрічі Віра Вовк згадує в мемуарах «Мережа» і «Човен на
обрію», що в мозаїчній формі спогадів і нотаток відображають звивисті меандри її долі, висвітлюють ті події і
тих осіб, які найглибше закарбувалися в пам’яті.
Подорожі по світу

«Не раз думаю, як ті самотні подорожі мене збагатили:
скільки людей я пізнала, що дали мені зовсім спонтанну і
безкорисну приязнь…» [72, с. 264].

Загалом, життєвий шлях авторки — це безперервна
велика подорож. Розпочата ще від дитинства лінія
мандрів Борислав–Прага–Кути–Львів–Дрезден–Тюбінґен–Париж–Курітиба–Ріо-де-Жанейро не завершилася
у Бразилії, навпаки, вона розширилася й набула багатовекторності. Починаючи з середини 1950-х рр. письменниця часто виїздила за межі бразильської столиці.
Зазвичай її спонукали до цього науково-творчі зацікавлення: закордонні студії, участь у міжнародних з’їздах
ПЕН-клубів і в літературних заходах, зустрічі з українськими письменниками, рідними і друзями, розсіяними по різних країнах світу, а також незмінне прагнення
розширити власні інтелектуально-культурні горизонти. Так, мюнхенські студії 1956–57 рр. подарували Вірі
Вовк незабутню мандрівку країнами Європи. Письменниця відвідала Іспанію й Марокко, після тривалої розлуки зустрілася з посестрою Зоєю Лісовською-Нижанківською в Швейцарії, з якою мандрувала Францією,
Югославією, Грецією й Туреччиною, а в Англії відвідала
Зоїного батька, художника Роберта Лісовського.
Багатий досвід принесли Вірі Вовк міжнародні зустрічі під час делегування на засіданнях ПЕН-клубів. Так,
беручи участь у ХХХІІ міжнародному з’їзді в Осло (Норвегія, 1964), письменниця не тільки познайомилася з культурою Скандинавії, а й проїздом побувала в Португалії,
Франції, Німеччині, Швеції, Данії й Іспанії, а напередо-
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дні літературного з’їзду в Бледі (Югославія, 1965) вперше
після довголітньої розлуки відвідала Україну.

Югославія. Бледське озеро.

Враження від цих мандрівок згодом відобразилися
в художніх полотнах авторки. Зокрема, мюнхенські подорожі й зустрічі оригінально втілилися у «Вітражах»,
скандинавські спогади своєрідно трансформувалися
в «Каравелі», мандри Бразилією органічно вплелися в
повістеву канву «Старих Панянок», а приїзди в Україну
та подорожі більш, як двадцятьма країнами світу, панорамно віддзеркалилися в «Паломнику».
Збагачена культурним досвідом побаченого, письменниця зізнається: «Я йшла слідом за предками дорогами, які вони намітили. Може, я їх ще розширила подорожами по різних країнах у розшуках за закопаними
скарбами людства, намагаючись дати своєму народові
хоч би символічно пригорщі простору і волі ще тоді,
коли він був заворожений далеко від світу тільки на
своїй території» [27, с. 57].
Нью-Йоркська група

«Я кількакратно літала до Нью-Йорку. Літала,
переважно, щоб загрітися в українському, хоча б
емігрантському, підсонні…» [52, с. 29].

Дружні взаємини десятиліттями єднали Віру Вовк
з письменниками української діаспори, зокрема з
представниками Нью-Йоркської групи. Авторка ввійшла до складу цього об’єднання в грудні 1959 р., коли
відбувся її перший поетичний виступ у Літературно-
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мистецькому клубі в Нью-Йорку. Присутніми були
тоді Богдан Бойчук, Богдан Рубчак, Юрій Тарнавський,
Патриція Килина й Женя Васильківська, а з Еммою
Андієвською Віра Вовк познайомилася ще 1956 р.
в Мюнхені. Вів літературний вечір Богдан Кравців.
З-поміж запрошених були також «представники української літературної еліти» [52, с. 26]: Євген Маланюк
і Святослав Гординський, а «з достойної віддалі, приязно ставилися до молодих тоді поетів Василь Барка і
професор Юрій Шевельов» [61, с. 105]. Після офіційної
промови й читання віршів розпочалася жвава літературна дискусія, яка завершилась теплим прийняттям
нової учасниці Групи. Як зізнається авторка: «Мене
прийняли із прихильністю, бо тоді я вже дописувала
до “Сучасності”, друкувала там деякі свої вірші й переклади» [52, с. 26]. Власне, стверджує Богдан Бойчук,
Віра Вовк «почала свій літературний шлях ще перед
нами, але тільки тепер наші шляхи “докупи зійшлися”, як співається в пісні» [19, с. 31].

Віра Вовк, Аня Бойчук, Богдан Бойчук і Григорій Костюк
в Нью-Йорку, 1964 р.
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Після успішного «літературного дебюту» в
Нью-Йорку почалася багатолітня творча співпраця Віри Вовк з Групою. Письменниця публікувала

Стефан Ґеорґе. Сьомий перстень. Перша версія перекладу Віри Вовк
в її автографі, опублікована на сторінках журналу «Нові поезії»
(New Poetry. 1960. № 2. P. 454).
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свої вірші в журналі «Нові поезії», «виступала кількакратно з читанням віршів і прози в Українському
Інституті Америки, Українській Академії Наук (УВАН)
і в Літературно-мистецькому клюбі, робила виставки витинанок і зустрічалася приватно зі членами
Нью-Йоркської Групи, але також із мистцями Юрієм
Соловієм, Ярославою Ґеруляк, Яковом Гніздовським…»
[52, с. 31], Любославом Гуцалюком. Плодами цього
широкоформатного мистецького спілкування стали згодом драматична поема «Триптих», написана
до циліндричних картин Юрія Соловія, збірка новел
«Святий гай», створена до скульптурних композицій
Михайла Дзиндри, та спільні з Ігорем Костецьким
переклади «Гіганджалі» Рабіндраната Тагора. Яскраві
образки цих нью-йоркських зустрічей Віра Вовк виписала у книзі споминів «Мережа», а колоритні художні портрети колег по перу зобразила у вступі до
епопеї-сатири «Магіяда» [61, с. 106–111].
Прикметно, що домінантним принципом, який
об’єднував членів Групи, була цілковита свобода творчого самовияву, а ще — «намагання піднести престиж
української культури в світі» [120]. У царині ж художньої творчості кожен із учасників мав «інакший поетичний голос, інакше світобачення, інакший стиль і
навіть інше місце проживання» [134, с. 17]. Внаслідок
цього між письменниками неодноразово виникали
дискусії, але ніколи не зникали взаємоповага і дружні взаємини. Як згадує Віра Вовк: «В пізніших роках
ми часто не погоджувалися в ідеях, але ніколи не
зривали мостів між нами. Друзями ми залишилися
до сьогоднішнього дня» [61, с. 105]. Життєздатність і
тривкість цієї модерної мистецької співпраці засвідчують «Нові поезії» 1959–71 рр. — журнал Нью-Йоркської групи, в якому молоді митці шукали «нових, і
ще не топтаних доріг» поетичного слова [52, с. 28].
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Відвідини України

«Україна для мене не тільки перехрестя моїх шляхів на
різні континенти, але самий осередок мого життя, моїх
почуттів і старань» [75, с. 191].

У середохресті мандрівних доріг письменниці завжди
була Україна. Думкою авторка линула до неї повсякчас,
і серцем «ніколи з нею не розлучалася» [52, с. 62], але
вперше після двадцятип’ятилітньої розлуки приїхала
на батьківщину тільки в травні 1965. Про свій намір
Віра Вовк згадує: «Я була тоді в Нью-Йорку на постґрадуаційних студіях і загоріла охотою познайомитися з
тією незвичайною течією (шістдесятництвом — Ю.Г.) в
ріднім краю. Знала, що коли не поїду на Україну, матиму довічні викиди сумління» [76, с. 294]. Не сказавши
нічого навіть найближчим, письменниця подалася в
дорогу. Це були коротка «туристична подорож» з наперед розпланованим маршрутом,
узгодженим із Товариством культурних зв’язків з
українцями
з-за
кордону: «літаком
через
Варшаву
до Москви, звідти потягом через
Харків до Сімферополя, автом до
Ялти,
кораблем
до Одеси, знов потягом до Києва,
Львова, Ужгорода, Будапешта і
далі до Югославії»
Київ. Свято-Михайлівський Видубицький [39, с. 155]. Все ж,
монастир.
незважаючи
на
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обмаль часу, письменниця встигла поринути в літературну атмосферу Києва і Львова, нав’язати дружні контакти з українськими шістдесятниками, а також побачити своїх рідних в Бориславі та в Ужгороді.
Незадовго Віра Вовк ще тричі побувала в Україні — у 1967 (після раптової смерті матері), а також
у 1968 і 1970 рр. Кожен із цих приїздів мав насичену
творчу програму. Наймасштабнішою була вона 1967 р.,
коли 16 вересня за сприяння Миколи Бажана відбувся літературний вечір Віри Вовк у Спілці письменників. На урочистості були присутні понад 400 осіб, про
що авторка згодом писала: «Ніде мене не вітали так
сердечно, як у Києві» [75, с. 175]. Зустрічі влітку 1968 і
восени 1970 з огляду на тодішні політичні обставини
уже не були такими велелюдними. Віра Вовк приватно
відвідувала друзів, оглядала з ними культурні пам’ятки Києва й інших міст України, обмінювалася книгами
і творчими ідеями, особливо в царині літературного
перекладу. Так, крок за кроком будувалися мости, налагоджувалися взаємини й літературні контакти між
еміграцією та її материком, які невдовзі знову вимушено перервались майже на двадцятиліття. За словами Віри Вовк, «та співпраця дорого нам коштувала»
[45, с. 194]. В Україні вона передувала жорстоким переслідуванням інакодумців за зв’язки з діаспорою, на
Заході — спричинила несправедливі звинувачення авторки у дружбі з радянськими письменниками. Все ж,
«варто було витерпіти всі ті напади, що дістаються піонерам, щоб бути сестрою родині Світличних і Василеві
Стусові, щоб грітися в приязні Григорія Кочура, Ірини
Стешенко й Миколи Лукаша, щоб виступати перед київською та львівською публікою з власним поетичним
плодозбором» [45, с. 194–195].
Після тривалої розлуки Віра Вовк знову приїхала в
Україну в березні 1989 р. Разом із Лідою Палій, Григорієм Грабовичем, Аристидом Вірстою та іншими гостями
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з-за кордону вона взяла участь у Шевченківських урочистостях в Одесі, Херсоні, Запоріжжі, Дніпропетровську, Черкасах, Каневі й Києві. Наступна зустріч відбулася у вересні 1990 р. Тоді спільно з письменниками
Нью-Йоркської групи Віра Вовк виступала на фестивалі
поезії «Золотий гомін», що об’єднав у Києві весь творчий цвіт материка й діаспори. З цього часу письменниця регулярно (майже щорічно) приїжджала на батьківщину, активно відвідуючи з літературними вечорами,
лекціями, інтерв’ю й книжковими презентаціями різні міста (передусім Київ і Львів) і тим самим невтомно прокладаючи через океани відстаней і років тривкі
мости духовного єднання.
Шістдесятники

«То були незвичайні, ті шістдесяті роки. Повіяв якийсь
свіжий вітер з України, я захлиналася першими творами
шістдесятників…» [68, с. 299].

Приїзд в Україну в середині 1960-х рр. подарував Вірі
Вовк не тільки радісні хвилини зустрічі з батьківщиною, але й міцну творчу дружбу, що тривала впродовж
десятиріч. В інтерв’ю з Т. Карабовичем авторка зізнається: «Моїми першими реальними друзями в Україні, тими, що водили мене по Києві й робили контакти,
були Іван Драч і Дмитро Павличко, яким дуже багато
завдячую» [120]. Згодом письменниця познайомилася з поетами Василем Стусом, Ліною Костенко, Іриною
Жиленко, Євгеном Сверстюком, науковцями Іваном
Дзюбою, Іваном Світличним, Михайлиною Коцюбинською, перекладачами Миколою Лукашем, Іриною Стешенко і Григорієм Кочуром, митцями Опанасом Заливахою і Галиною Севрук та багатьма іншими творчими
особистостями, які стали їй самовибраною «духовною
сім’єю». Віра Вовк із трепетом згадує ці часи: «Україна,
яку я залишила в дитинстві і яка скидалася на освячену спогадами понадземну леґенду, справді існувала,
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Фрагмент автографа листа Івана Світличного до Віри Вовк
(Мазоха Г.С. Відлуння епохи: письменницький епістолярій
другої половини ХХ ст. К., 2006. С.139).

але треба було доторкнутися її, як Тома до Христових
ран» [45, с. 194]. Метафорично, цим «дотиком», чи радше, «взаємним торканням душ» стало знайомство з
шістдесятниками.
Незважаючи на часові й просторові віддалі, на різні суспільно-політичні обставини, в умовах яких формувалися творці на батьківщині та за її межами, усіх
об’єднали тоді спільні світоглядні цінності, а передусім — «ідея поставити українську культуру, зокрема
літературу, на світовий позем» [76, с. 297]. Як констатує Віра Вовк, то були «тривожні часи переслідування
української інтеліґенції на рідних землях» [68, с. 299],
митці «ходили тоді як циркачі на линві понад проваллям, і, мимо всіх небезпек, зважилися спільно працювати для української культури і будувати міст між
українцями Сходу і Заходу» [27, с. 41]. Так народила58

ся щира й глибока приязнь Віри Вовк і письменників-шістдесятників. «На Заході, — пише авторка, — я
старалася роздобути для своїх друзів потрібні для
праці матеріали: книжки, машинки для писання», натомість від побратимів по духу нетерпляче очікувала
вістей з України, особливо ж — новин зі сфери літературного життя. На цьому взаємному даруванні мистецького досвіду, власне, й ґрунтувалося спілкування:
з Іваном Світличним і Михайлиною Коцюбинською
Віра Вовк обмінювалася науковими книгами, з Миколою Лукашем і Григорієм Кочуром — практичними
порадами в царині літературного перекладу, з Василем Стусом і Ліною Костенко — ще не друкованими
поезіями… Про теплу сердечність, шляхетність і глибину цих взаємин свідчать, зокрема, листи Василя
Стуса до Віри Вовк, в яких поет звертався до колеги
по перу не інакше, як «сестро», «дорога сестро», «панно Віро». Ось цитата з одного із них (запис від 21 липня 1975 р.): «…Дорога сестро, знайте, що я Вас люблю
і пам’яттю про Вас не раз тримаюся, аби стояти. Коли
б Ви знали, Віро, який я радий із кожного Вашого листа, що приходить мені на свято» [185].
Вимушено припинені у середині 1970-х, листовні
контакти із шістдесятниками відродилися наприкінці
1980-х, а в 1990-х і 2000-х рр. Віра Вовк мала змогу знову побачити багатьох своїх друзів. З усіма письменницю єднали незримі духовні зв’язки, а водночас — багато світлих, проведених спільно хвилин, про які вона з
вдячністю згадує: «…Мені довелося спілкуватися з таким людьми, де висока культура була геніально пов’язана з особистою скромністю і працьовитою запопадливістю… без таких особистостей, як Іван Світличний,
Україна ніколи не могла б, наче Фенікс, з попелу знятися вгору і самостійно стати на ноги. Такі люди є світлом
людства, не тільки своєї нації: то носії чесности, людяности й духовної шляхетности» [68, с. 304–305].
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Багато з цих митців уже відійшли у вічність, але
в серці Віри Вовк вони назавжди залишилися «духовними світочами», усміхненими й рідними «Друзями з
України» [35, с. 176], постаті яких вона увічнила в своїх
художніх творах, зокрема в книзі «Коляда на Щедрий
вечір» та в драмах «Іконостас України», «Триптих».
Творчі іпостасі Віри Вовк
Усі мої маски
то мозаїка
мого обличчя… [36, с. 310].

Поетеса і прозаїк, драматург і перекладач, теоретик
і педагог, лінгвіст і літературознавець, історик і культуролог — це лише наукові й творчі вияви таланту
письменниці. Насправді, палітра її мистецьких обдарувань — значно ширша: це і музика, і спів, і рукоділля… — і всі ці грані різноаспектно віддзеркалені в художній творчості.
Так, поезії Віри Вовк вирізняються оригінальним
звукописом, прозові твори композиційно нагадують
музичні симфонії, а більшість драматичних видань
містять поряд із текстом авторські ноти для інструментального супроводу. Любов до мелосу притаманна авторці ще з дитинства, а пора її перших музичних
студій сягає ще шкільних років. Уже ученицею дівочої
гімназії ім. Клари Шуман у Дрездені вона вправно грала на фортепіано, а після приїзду в Бразилію опанувала
скрипкове мистецтво. Окрім того, у студентські роки в
Тюбінґені Віра Вовк ґрунтовно студіювала музикологію, співала у професійному хорі Ахенбаха, виконувала твори Й.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта та їздила з
концертами по південній Німеччині. Пізніше сердечна
приязнь поєднала авторку з двома непересічними митцями: бразильською музиканткою Терезією де Олівейрою й українською композиторкою Стефанією Туркевич-Лукіянович (матір’ю Зої Лісовської), які упродовж
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багатьох років були для Віри Вовк не тільки друзями по
духу, але й вірними порадниками у творчості.
Інша грань художнього світу Віри Вовк — рукоділля. Як зізнається авторка у «Біографічній мозаїці»,
у неї є «різні манії: вишивати, робити прикраси на
ялинку з дроту і дрібних пацьорок або сніжинки-зорі
з кручених смужок паперу, то знов зуживати дрібні
шматки різного матеріялу на торбинки різних розмірів, перники, футляри, килимки, аплікації і тому подібне» [27, с. 45]. Цей «хист до ручних робіт» [27, с. 33]
передався письменниці від батька, як від матері — «зацікавлення давніми культурами, руїнами якоїсь архітектури, торсами чи пожовклими рукописами» [27,
с. 46–47]. Усі ці уподобання алюзійно віддзеркалені в
образному просторі літературних творів Віри Вовк, а
також відображені в їхньому художньому оформленні,
адже письменниця — ще й дизайнер власних видань і
майстриня витинанок.
Як зізнається авторка, це захоплення народилося в
неї спонтанно: «…Пробудившися однієї ночі, мені дуже
захотілося витинати папір… Так за короткий час я спорудила щось близько 200 великих витинанок і зараз
зробила з них виставку в Університеті Святої Урсули»
[27, с. 44–45]. Згадана виставка відбулася у 1978 році, а її
експонати невдовзі стали самобутніми обкладинками
книг письменниці.

Витинанки Віри Вовк, представлені на виставці в Музеї
українського народного декоративного мистецтва (Київ, 2002).
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Окрім названих митецьких іпостасей, Віра Вовк ще
й мандрівник, видавець, дипломат, представниця Бразилії на міжнародних з’їздах ПЕН-клубів, але завжди і
всюди — українка, яка кладе «вагу свого життя на культуру, на літературу… на високе мистецтво в різних галузях і на різних платформах» [53, с. 248–249].
Підсумки

«Підсумовуючи спогади свого довгого життя, бачу, що
воно завжди було спрямоване на Україну, що, перебуваючи
найбільше років поза її кордоном, я жила нею так інтенсивно,
наче б ніколи з нею не розлучалася…» [52, с. 62].

Проживши 66 років у Бразилії, 10 — у Німеччині, 3 — у
Празі і лише 10 — в Україні, авторка усе своє життя і
всі грані свого таланту посвятила для рідної землі і світового престижу її культури. В Україні та за її межами
побачили світ більше ста книг Віри Вовк, а це — 65 оригінальних творів (28 книг поезії, 25 — прози і 12 — драматургії) та 53 збірки перекладів (14 — на українську
і 39 — з української на португальську та інші мови).
Усі — видані власними зусиллями, за власний кошт,
без суттєвої допомоги ззовні. Довгий час цей вагомий
культурний доробок був невідомий на батьківщині,
і лише з початком 2000-х рр. твори Віри Вовк почали
з’являтися у вітчизняних видавництвах.
Нині письменниця — лауреат численних вітчизняних і міжнародних літературних відзнак, зокрема:
премії ім. Івана Франка (Чикаго, 1957, 1982, 1985, 1989,
Київ, 1990), премій «Благовість» (Київ, 2000), «Тріумф»
(Чернігів, 2003), «Сад божественних пісень» ім. Г.Сковороди (Луцьк, 2006), «Глодоський скарб» (Київ, 2013) і
найвищої державної нагороди — Національної премії
ім. Т. Шевченка (Київ, 2008).
Все ж, як зізнається авторка, для неї, як і для кожного поета, «найбільшою премією залишається його
творчість» [52, с. 72]. З цим переконанням вона продов-
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жує працювати, сподіваючись, що «прийде час, коли
героями зватимуться ті, хто, нехтуючи почестями й
вигодами, ревно присвятиться правді й праці для добра й престижу свого народу» [57, с. 495]. Ознаменований цими ідеалами життєвий і творчий шлях Віри
Вовк — яскраве свідчення діяльного патріотизму і неперебутньої шляхетності духу, що дали змогу крізь
складні меандри вибоїстих емігрантських доріг пронести щедре, сповнене любов’ю серце.
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1.2. Становлення християнського
світогляду письменниці

Віра Вовк — письменниця широких інтелектуально-культурних горизонтів. У її різножанровому доробку органічно поєднуються полярні модуси й тенденції:
український і бразильський світи, традиція і новаторство, тяжіння до об’єктивності, реалістичності зображення і сюрреалістична візійність із елементами імпресіонізму й символізму, прагнення до небагатослівності,
максимальної простоти викладу і філософська поглибленість думки, скерована на інтерпретацію вічних істин, а також особистісне і загальнолюдське, міфологія
і релігія, індуїзм і християнство. Усе ж, незважаючи на
багатогранну палітру різноманітних творчих виявів,
художнє мислення авторки органічно вкорінене в архетипних пластах української ментальності й цілковито заґрунтоване в духовному світі християнства.
Віра Вовк пише: «Я назавжди залишалася українкою і
християнкою, вірною навіть своєму греко-католицькому обрядові, тільки без парафіяльної нетолерантності
до інших сповідувань… уважаючи, що в такий спосіб
ставлю нашу національну справу на вищий моральний
позем» [27, с. 56]. За словами С. Гординського, «все, що
вона висловлює, є виявом її світогляду, точніше християнського світогляду. Автори цього типу схильні аж
надто бути вчителями, моралізаторами, проповідниками, Віра Вовк не намагається бути ні одним, ні другим,
ні третім. Її християнство є, передусім, сила, що формує
її саму, сила, що дозволяє їй відкривати несподівану
трансцендентну суть і “другий” зміст, сховані в реальності речей» [89, с. 173]. Це по-філософському окреслене
вченим уміння Віри Вовк вбачати небуденне в буден64

ному, помічати в повсякденній реальності сакральний
сенс визначає своєрідність сприйняття й художнього
відтворення письменницею світу, а отже — специфіку її
художнього мислення, яскраво реалізовану у творчості.
За вдалою характеристикою Б. Рубчака, Віра Вовк
належить до тих щасливих митців, що «розвиваються
спокійно, зосереджено, з інстинктивною впевненістю,
послушні тільки внутрішньо відчутним закономірностям» [171, с. 32]. Літературний хист письменниці
проявився вже в дитинстві «під впливом чудової карпатської природи, народного мистецтва, Шевченка
та інших клясиків» [54, с. 395]. У духовній атмосфері
Гуцульщини, в середовищі релігійних родинних традицій, сформувався й християнський світогляд Віри Вовк.
По лінії батька і матері вона була «нащадком галицьких священичих родів» [162, с. 10], від яких успадкувала
«шляхетство духу… моральне здоров’я і містичне світосприйняття з неоціненним розгалуззям мистецького
перетворення» [27, с. 28].
Остаточно «релігійний світогляд Віри Вовк оформився й дозрів на ґрунті західного католицизму» [162, с. 10] в
Німеччині і Бразилії. На його становлення мали вплив як
доленосні життєві обставини, так і неординарні особистості. У «Коляді на Щедрий вечір» авторка пише: «Я мала
щастя дружити зі святими особами — такими, як професор Теодор Штайнбюхель, мати Евхаристія, Марта, Левко, Надія…» [47, с. 256]. Теодор Штайнбюхель — ректор
Тюбінґенського університету, професор теологічного
факультету, «відомий католицький теолог… і незвичайна шляхетна людина» [27, с. 37], став Вірі Вовк «духовним
батьком і опікуном» [52, с. 15] у Німеччині після трагічної
смерті її рідного батька, а мати Евхаристія (Марія-Евхаристія Даньєлю), професор грецької мови й літератури в
Університеті Святої Урсулі в Ріо-де-Жанейро, «жінка незвичайного знання і великого характеру» [27, с. 54], була
письменниці вірною подругою, порадницею і духовною
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опікункою в далекій Бразилії.
Прикметно,
що всі доленосні події в житті
Віри Вовк, як те
засвідчують
її
спогади,
прямо
чи
опосередковано
позначені
проводом духовних осіб: митрополита
Андрея
Шептицького,
який допоміг молодому подружжю Селянських
«стати на ноги»
і став хресним
батьком
їхньої
єдиної
доньки
[27, с. 32], патера
Вульфа, який допоміг повдовілій
Митрополит Андрей Шептицький.
родині перебратися до Тюбінґена і знайти там квартиру в домі ректора університету [78, с. 31], отця-ректора Теодора Штайнбюхеля, завдяки якому вдалося вступити до єдиного
тоді відкритого в післявоєнній Німеччині університету
[52, с. 15] (цікаво, що Віра Вовк спершу вступила на теологічний факультет, а згодом продовжила навчання на
філологічному), священика Володимира Ханейка, який
допоміг Селянським емігрувати до Бразилії і знайти
там пристановище в штаті Парана [52, с. 20], німецьких
черниць із монастиря Божого Провидіння в Курітибі,
де авторка отримала перше місце праці [52, с. 21], отця-
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францісканця Педро Ґалсича, за сприяння якого перед
Вірою Вовк відкрилися двері католицького Університету Святої Урсулі в Ріо-де-Жанейро [52, с. 24].
Увесь життєвий шлях письменниці мовби зітканий із «таємних знаків», непроглядних меандрів Божого Провидіння. Віра Вовк зізнається: «Все своє життя я
відчувала Господню руку над собою, навіть тоді, коли її
не заслуговувала» [52, с. 11]. Навіть у вимушеному переїзді в Бразилію авторка вбачає «метафізичний план»,
дію Божого промислу: «Коли я роздумую, наприклад,
про наш приїзд до Південної Америки, вважаю дещо в
ньому наче здалеку призначене, наче якийсь метафізичний плян. Є в ньому також дивні збіги обставин…
А саме: мій предок, отець Іван Волянський, був першим українським священиком в Америці. Спершу він
був душпастирем у США, опісля переїхав до Бразилії…
Також і мій хресний батько відвідав свого часу Бразилію. Я почала вважати цю країну своїм завданням, своєю необхідною долею і вирішила працювати в ній для
престижу нашої дідизни» [27, с. 56].
Невтомна праця для престижу рідної землі у світі та міцна віра в Бога [27, с. 56] — ось дві аксіологічні
константи життєвої позиції Віри Вовк, що правлять
авторці за мірило вартостей. Свідченням першої є численні переклади з української й на українську класиків вітчизняної і світової літератури, а також виразна
національна маркованість її оригінальної творчості.
Свідченням другої — наскрізна морально-філософська
спрямованість думки, реалізована в художньому доробку і в науковій діяльності. Не випадково в роки
навчання в Тюбінґенському університеті об’єктом наукових зацікавлень Віри Вовк стають середньовічні
сакральні тексти — легенди про Діву Марію, вміщені
в збірниках «Три пісні про Богородицю» патера Вернера і «Золота легенда» Я. Ворагінського, — дослідження яких лягли в основу її докторської праці «Deutsche
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epische Mariendichtung im Mittelalter» («Німецька епічна
марійська поезія Середньовіччя»). Як продовження цієї
праці уже в Бразилії авторка видала португальською
мовою книгу «Renevos de mitos» («Парості мітів») про
Прометея, Фауста і Парсіваля у світовій літературі, де
легендарно-міфологічне тло стало основою глибоких
релігійно-моральних рефлексій.
Наведена тенденція до поєднання релігійного й міфологічного органічно виявляється в художньому доробку Віри Вовк. За словами Л. Залеської-О
 нишкевич,
тут «переплітаються, доповнюють одне одного, одночасно підсилюючи та підкреслюючи універсальність спільного… світи і класичної грецької, і германської міфології, так само як і гуцульський, бразилійський, біблійний
та й сучасний світ українців» [108, с. 417]. Цю ж думку
розвиває Л. Коленська, зазначаючи, що серцевиною
творчості письменниці є «симбіоза українського, вселюдського й релігійних світів, що, ніби найрідніші посестри, сплітаються у творі будь-якого її жанру» [131, с. 8]
і формують «єдиний загальнолюдський, історико-мистецький, міфологічно-релігійний контекст» [136, с. 6].
У цьому поєднанні різних аспектів сакрального наскрізною домінантою художнього мислення Віри Вовк є «позитивне розуміння Божественного начала» [123, с. 691] з
відвертим запереченням будь-яких проявів демонічного, хтонічного, загалом «містики антихристиянської»
[123, с. 691]. Навіть антична міфологія стає для авторки
не окремим світом, а своєрідним тлом, на якому накреслюються майбутні події християнської історії, так, як у
міфі про Прометея відлунює майбутня історія Христа.
Аналогічно й окремі образи чи мотиви східних (буддистської, індуїстської) релігій подаються в суголоссі з ідеями християнського віровчення. Водночас усі наведені
аспекти сприйняття сакрального пропускаються крізь
призму християнського світогляду письменниці, її особистого духовного досвіду, окреслюючись в оригіналь68

ну візію світу, багатогранну як змістовим наповненням,
так і його формальним вираженням.
Доробок Віри Вовк, її мемуари й наукові праці засвідчують іманентне тяжіння до рефлексії вічних,
сакральних істин. У спогадах авторки це виявилося в
рецепції релігійної атмосфери, у якій письменниця виростала і формувалась як особистість; у науковій діяльності — реалізувалося в дослідженні християнського
епосу Середньовіччя (з паралельним перепрочитанням
античних міфів); а в літературній творчості — втілилося в різножанровій мистецькій візії дійсності, де духовним цінностям відведено пріоритетне місце.

Церква Чину Святого Франциска в Маріані (Мінас-Жерайс, Бразилія).
Рисунок Віри Вовк.
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1.3. Поетика сакрального: інтегральна
рефлексія правічних істин
Зосередженість творчої думки Віри Вовк у царині
сакрального відзначали чи не всі дослідники її доробку: Володимир Антофійчук, Надія Грицик, Ірина Жодані, Лариса Залеська-Онишкевич, Михайлина Коцюбинська, Григір Лужницький, Марія Овчаренко, Дмитро
Павличко, Марта Тарнавська, Тетяна Ткаченко, Валерій Шевчук. Одні характеризували цю особливість як
«вияв християнського світогляду» [89, с. 173; 135, с. 258],
«глибоку релігійність» [162, с. 12], інші як «релігійний
містицизм» [82, с. 27] чи «нахил до релігійного містицизму» [189, с. 237], «висоту релігійного почування» [136,
с. 6] чи «спонтанну релігійну світову побожність» [222,
с. 106], «духовне наповнення творів» [213, с. 6] чи «невпинний пошук Істини, Добра, Краси» [166, с. 149], ще
інші як «архаїко-міфічний спосіб художнього мислення» [2, с. 30], «пантеїстичне християнство» [195, с. 111],
загалом «синтетизм релігії, фольклору, міфології… що
виступає формо- і змістотворчим складником художніх
текстів» [196, с. 10]. Кожна із цих дефініцій по-своєму
відображає тяжіння Віри Вовк до ідейно-естетичного
поля сакрального як до певного свідомісного «коду, що
утримує в собі вищу суть існування» [215, с. 101] і акумулює весь спектр семантичних конотацій Божественного, експліцитних та імпліцитних виявів релігійності.
Доволі поширений у сучасній культурі термін
«сакральне» (saсrum)* походить із латинської мови, в
якій позначає «священні речі, дії, об’єкти» [5, с. 562],
а етимологічно сягає корінням ще індоєвропейської
прамови, де «корінь -sak- означає відповідність космосу, найінтенсивнішу присутність об’єктивної реальноУ науковий вжиток це поняття було введене в 1887 р. Вільямом
Робертсоном-Смітом.
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сті у своїй повноті» [225, с. 35]. Як зазначає В. Шелюто,
«з початку XX століття “сакральне” виходить за межі
суто релігійного, богословського дискурсу й постає як
найважливіша категорія, що використовується у багатьох гуманітарних науках» [215, с. 94].
У понятійний апарат літературознавства ця
категорія була інтегрована зі сфери феноменології релігії (де отримала ґрунтовну рецепцію в
студіях Р. Отто*, Г. ван дер Леу** та М. Еліаде***), і
вперше науково адаптована для аналізу художніх текстів у працях польських літературознавців,
а згодом — у роботах українських і російських
учених****. Репрезентована в їхніх дослідженнях
літературознавча рецепція сакрального — це переФеномен сакрального висвітлений німецьким мислителем Рудольфом Отто у праці «Das Heilige» («Священне», 1917). Головна ідея
твору — визнання священного глибинною сутністю релігії й окреслення його подвійної (раціональної й нераціональної) природи.
**
Голландський релігієзнавець Герард ван дер Леу в книзі «Вступ до
феноменології релігії» (1925) виокремив основні модуси категорії
сакрального: теологічний («Бог»), антропологічний («свята людина»), просторово-часовий («священний час», «священне місце») і
ритуальний («священне слово», «табу»).
***
У праці «Священне і мирське» (1956) румунський філософ Мірча
Еліаде визначив священне як «те, що протилежне мирському».
Обравши предметом дослідження вірування різних народів, учений виявив у них спільну матрицю — сакральне.
****
Запровадження категорії «сакральне» до наукового обігу започаткували польські дослідники: Стефан Савіцький («Поетика. Інтерпретація. Sacrum»), Ірина Славінська («Драма і сакральний театр»),
Андрій Домбрувка («Театр і сакральне в Середньовіччі: релігія–цивілізація–естетика»), Марія Ясінська-Войтковська («Горизонти літературного sacrum’у»), Софія Заремб’янка («Стежки сакрального
в літературі ХХ століття») й ін. В українському літературознавстві
працю в цьому напрямі продовжили монографічні студії Олександра Клековкіна («Сакральний театр: ґенеза, форми, поетика»), Зоряни Лановик («Hermeneutica Sacra») та Ігоря Набитовича («Універсум
sacrum’у в художній прозі (від модернізму до постмодернізму)»), а в
російському — дисертаційні розвідки Олександра Краснова, Любові
Сорокіної й Артема Третьякова.
*
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важно студії релігійного (християнського) дискурсу
в літературі, ідейно близькі до феноменологічної
інтерпретації священного зарубіжними філософами
й релігієзнавцями. Сакральне мислиться передусім
як генеративна матриця багатоаспектних релігійних
смислів*, які охоплюють сфери релігійних і дорелігійних уявлень, раціонального й інтуїтивно-містичного досвідів, і, акумулюючи в собі відбиток авторського світосприйняття, виявляються на різних
рівнях організації творів. Саме тому дослідження
поетикальних проявів сакрального передбачає детальний аналіз архітектоніки художніх текстів.
Як зауважує С. Савіцький, «перше поле, в якому
sacrum проявляється в літературі — тематичне. Якщо
ж окреслити це в загальновідомих термінах поетики, мова йтиме про мотиви, теми, сюжети, фабули»
[223, с. 173]. Наведена польським вченим класифікація
близька до концепції російської дослідниці І. Федорової, яка виокремлює такі «поетикальні вияви sacrum’y,
як “сакральна тема”, “сакральний сюжет”, “сакральний
мотив” і т. ін.» [201, с. 7]. Виявлення сакрального через
мотиви яскраво ілюструють біблійні (різдвяні, великодні, есхатологічні), а також міфологічні (перевтілення, ініціації) та релігійно-філософські мотиви (пошуку
сенсу життя, богопізнання). Відповідно на рівні тематики індикаторами сакрального постають релігійне,
морально-етичне та аксіологічне тематичні поля чи,
за визначенням І. Бетко, — «національне, морально-
особистісне, духовно-філософське проблемно-тематичні кола» [14, с. 12]. У контексті художньої рецепції
Ігор Набитович пропонує розглядати сакральне як «фрактальну
динамічну модель-матрицю», тобто «віртуальну сукупність ірраціональних виражень сакрального та релігійно маркованих концептів, які у структурній єдності творять особливу дискурсивну картину категорії sacrum» (Набитович І. Й. Категорія sacrum у художній
прозі ХХ–ХХІ століть: автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.06 /
Набитович Ігор Йосипович. — Л., 2009. — 36 с., С. 10).
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сакральних текстів важливими є сучасні способи літературної трансформації традиційних сюжетів, такі
як «драматизація формально однозначних структур,
активна психологізація загальновідомих схем, інтенсивна розробка оригінальних подієвих планів і систем
морально-психологічних мотивувань» [161, с. 59]. Вна
слідок цього «відбувається ідейно-естетичне оновлення
загальновідомих констант, виникає додаткова аксіологічна напруга» [161, с. 57]. Важливо також відзначити,
що сакральна інтенціональність тексту накладає відбиток на характеротворення персонажів. При цьому
спостерігаються притаманні інтелектуальній прозі
посилена увага до внутрішнього світу героя, введення
в текст персонажів-резонаторів авторських ідей, домінантний тип позитивного героя — «інтелігента чи інтелектуала, вихопленого із потоку життя і поміщеного в
духовно насичену атмосферу» [130, с. 7]. Під час аналізу
ідейно-тематичного вираження сакрального варто враховувати й формальний аспект його реалізації. «В іншій
ситуації, — зазначає С. Хороб, — переважання чи надуживання християнського пафосу неминуче призведе до перебільшеного догматизму й моралізаторства»
[208, с. 504]. Тому основними критеріями у визначенні
ідейно-естетичної цінності сакрально маркованих текстів учений пропонує вважати «міру художності, діалектику сакрального і профанного, емоційно-образний
вплив на реципієнта» [208, с. 505].
У річищі поетикальних досліджень літературного
sacrum’у вагому роль відіграють студії І. Качуровського.
Дослідник розглядає містичні вияви священного й
аналізує їх як на генологічному, так і на морфологічному рівнях, як у синхронному, так і в діахронному
аспектах. Зокрема, вчений виокремлює три групи
жанрів містичної літератури: «Перша група. Жанри
загальні, спільні для більшості літератур: гімн, молитва, заклинання, проклін, присяга. Друга група. Жанри
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 окальні, розповсюджені в літературі певного народу…
л
гебрейський псалом, буддійська джатака, тамільські
пурани, суфійська притча. Третя група. Жанри, розповсюджені в літературах різномовних народів, але обмежені певним часом… жанри містичних поем та видінь
за доби пізнього Середньовіччя, містерії й міраклі» [123,
с. 678]. За А. Нямцу, у художньому творі «пам’ять» міфу,
легенди часто «протиставляється конкретно-історичній пам’яті цивілізації, завдяки чому остання звільняється від ідеолоґічних, політичних та інших стереотипів і в ній починають домінувати загальнозначимі
аксіологічні характеристики» [161, с. 54–55], сприяючи
імпліцитній репрезентації сакральної модальності.
Віддзеркалена в жанровій специфіці творів рецепція
священного накладає відбиток і на їхні часопросторові
параметри. За М. Бахтіним, «хронотоп у літературі має
суттєве жанрове значення. Можна прямо сказати, що
жанр і жанрові різновиди визначаються саме хронотопом» [8, с. 235]. Саме в жанрах, маркованих сакральним, рельєфно окреслюються домінантні священні топоси: рай, храм, душа, серце, візійний світ сновидінь, у
яких людині символічно оприявнюється Божественне.
Саме в релігійних легендах, притчах, містеріях наскрізно розгортається циклічна модель сакрального хроносу — часу свят, повторюваного, вічного.
Важливий аспект досліджень поетикального вираження sacrum’у — вивчення мовностилістичних
особливостей літературних творів. За О. Червінською,
наявність сакрального компонента може виявлятися і
«на лексичному рівні, й на рівні метричної специфічності, й на рівні тропів та фігур, й, нарешті, може бути
наслідком композиційно бездоганної взаємодії всіх таких чинників художнього письма» [211, с. 29]. Стилістичними «індикаторами» сакрального в літературному
творі постають: багатопланова метафоризація художнього вислову, сакральна символіка, релігійно марко74

вані концепти, а також афористичність, специфічна
синтаксична та фонічна організація творів і ін. Окреслені особливості вербального вираження нумінозного досвіду формують, за Н. Слухай, своєрідну мову, яка
«іменується сакральною, священною, міфопоетичною,
міфологічною, імагінативною, візіонерською, символічною, епіфанічною мовою… проявляється як мова
несвідомого, мова сновидінь і акаузальних ситуацій,
мова фольклору, обрядово-ритуальна мова та мова художньої творчості, мова міфу і мова релігії» [180, с. 117].
Отже, сакральне як «фрактальна динамічна модель-матриця» (І. Набитович) охоплює різні рівні архітектоніки художнього твору «як внутрішньо узгодженої і цілісної системи» [129, с. 11], а тому може бути
проаналізоване «за допомогою опорних понять структурної поетики» [129, с. 11], зокрема висвітлене через
мотиви, тематику, сюжети, образи героїв, систему
жанрів, символіку, метафоризацію, афористичність,
релігійно марковані концепти тощо. Сукупність цих
виявів власне й формує поетику сакрального — систему творчих принципів і художніх засобів, за допомогою яких у літературному творі об’єктивуються
сакральні смисли.
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1.4. Авторська модель сакрального
і її відображення в белетристиці

Як відомо, кожен митець творить власну картину художньої дійсності. Відповідно, кожен письменник,
свідомо чи підсвідомо зорієнтований на вербалізацію
трансцендентного духовного досвіду, вибудовує власну
модель сакрального, суголосну з системою особистих
естетико-філософських і світоглядних засад. На думку
І. Качуровського, існують окремі автори «з предилецією до містики і містицизму: Гоголь, Достоєвський, Словацький, Красінський, Шарль де Костер, Моріс Метерлінк» [123, с. 685]. До них можна віднести й українських
митців ХХ ст.: Богдана-Ігоря Антонича, Василя Барку,
Валерія Шевчука, Галину Пагутяк та ін., у творчості
яких маркованість сакральним зумовлена не спорадичними імпульсами уяви, а становить органічну складову художнього світу. До таких авторів належить Віра
Вовк, — авторка «з нахилом до релігійного містицизму» [189, с. 237], для якої сакральне — незмінна ціннісна вертикаль життя і творчості. Закорінене в етико-аксіологічній площині сакрального, творче мислення
письменниці континує різні поетикальні форми вияву
і в кожній із них шукає власний алгоритм реалізації.
Найближчим до традиційної, релігійно-християнської матриці священного є поетичний світ авторки.
За М. Коцюбинською, «це світ своїх “інтимних” взаємин людини з Богом, свої шляхи наближення до Бога,
осягнення Його» [136, с. 17]. Сакральне тут стає мовою
підсвідомості, простором суголосся індивідуальних
духовних інтенцій і архетипних прапервнів. За словами Т. Карабовича, «серед членів Нью-Йоркської групи Віра Вовк чи не єдина є виразником “особистісних
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Обкладинка Віри Вовк.

переживань” в царині релігійної лірики. Її сакральні
мотиви, — підкреслює автор, — поліфонічні, багатоаспектні, у них переплітаються “особиста віра”, винесена
з дому, із релігійним досвідом, здобутим серед мешканців міста Ріо-де-Жанейро» [221, с. 298]. Серед релігійної
поезії Віри Вовк вагоме місце належить збіркам «Зоря
провідна» (1955), «Елегії» (1956), «Каппа Хреста» (1968),
«Мандаля» (1980), «Молебень до Богородиці» (1997).
Це твори, наскрізь переткані релігійними мотивами,
для яких характерне унікальне поєднання християнської містики європейського Середньовіччя, філософії
індуїзму й особистих морально-етичних рефлексій.
Жанрово тут превалюють елегії, короткі поезії афористичного типу, близькі до східної медитативної лірики,
авторські поезії-молитви, наближені за тональністю
до релігійних літаній. Джерелом поетичних образів
цих творів, на думку М. Тарнавської, часто стають «елементи християнської віри і християнських церковних
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 итуалів» [189, с. 239], але не тільки вони. Письменниця
р
вбачає сакральне всюди — у природі, в історії, в мистецтві. «Просте, звичайне, надихане, освячене “Божим”,
стає незглибним, справжнім» [136, с. 19]. Ця характерна
особливість втіленого у поетичному світі релігійного
світосприймання споріднює стиль авторки з творчим
почерком Р.М. Рільке, Я. Твардовського, Б.-І. Антонича,
П. Тичини. Органічною рисою поетичної свідомості тут
постає глибока метафоричність, основана на синестезії
мистецтв, культур, традицій, постійних метаморфозах
творчої думки. За словами Віри Вовк, її поезія — «своєрідна містерія, що відкидає легке розшифрування»
[54, с. 395]. Твори авторки, на думку С. Гординського,
«є функцією ідеї, вони побудовані логічно й міцно, нагадуючи наче фрагменти грецької драматургії… Її поетичні образи постають як справжні спонтанні відкриття істин, не раз засобом незвичайно простої метафори, там,
де інший поет мусів би конструювати цілу вигадливу
будову образів» [89, с. 173]. Цей спосіб художнього освоєння дійсності в поєднанні з її сакралізацією витворює
самобутній поетичний світ Віри Вовк, в якому поєднуються віртуозна техніка вислову й глибинна релігійно-філософська наснаженість думки. Своєрідність поетики сакрального виявляється в ньому у розгалуженій
системі релігійних мотивів, у складній метафоричності,
в сакральній лексиці та образній символіці, у жанровому превалюванні медитативної, релігійної лірики.
Іншу грань художньої рецепції священного виражає драматичний доробок письменниці. Як зазначає
Л. Залеська-Онишкевич, «у драматичних поемах Віри
Вовк переважають… загальнолюдські теми і проблеми,
часто переплетені прикладами з української історії та
культури» [106, с. 302]. Художнє мислення авторки виявляє тут органічну спорідненість із містерійними традиціями української релігійної драми доби бароко і водночас репрезентує новаторські естетичні пошуки на рівні
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горизонтів сучасної європейської драматургії (Фр. Дюрренматта, П. Клоделя, Ф.Ґ. Лорки). Специфіка репрезентації сакрального в драматичній творчості письменниці виявляється в тісному поєднанні євангельської й
національної топіки. Має рацію С. Хороб, зауважуючи,
що «українські художники слова, створюючи… драму
або п’єсу із сакральним спрямуванням, нерідко поєднували релігійне з історичним, національне з християнським» [209, с. 119]. У драматургії Віри Вовк ця тенденція
найприкметніше репрезентована в містерії «Іконостас
України» (1988), в якій подана історіософська візія рідної
землі від найдавніших часів до сьогодення, спроектована в позачасовий релігійно-міфологічний контекст.
Уже своєю назвою драма виразно натякає, що «якісь окремі частини сутності країни піднесені до рівня ікон, як
це робиться зі святими, що стають такими звичайно за
своє мученицьке і праведне життя» [106, с. 312]. Євангельська топіка тут інкорпорована в історичний і географічний простір батьківщини, а позачасова містерія
життя, страждань і воскресіння Христа спроектована
на долю українських шістдесятників. За словами М. Коцюбинської, Україна тут «піднесена до рівня найвищих
святощів. Усе, пов’язане з нею, набуває сакрального
значення. Історія — Бог — Україна. Передчуття радості,
торжества історичної справедливості: “Спас є — і прийде Великдень”. Містерія побачила світ за чотири роки
до здобуття Україною незалежності» [136, с. 23]. Доля
України і євангельська тематика тісно переплетені в
драматичних поемах «Весняне дійство» (1994) й «Зимове дійство» (1995), зокрема в останній синхронізовано
два хронотопи — юдейський часів народження Ісуса
Христа та український середини ХХ ст. Обидва «Дійства» сповнені релігійним колоритом, для них характерні численні алегорії, метафори, біблійні мотиви та
християнські ритуали. Особливу увагу авторка звертає
«на принцип добра як підставу надії на обнову людини,
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країни, світу» [106, с. 306]. Отже, домінантними аспектами художньої рецепції сакрального у драматургії
письменниці є морально-етичні колізії творів, активне
залучення євангельського сюжетно-образного матеріалу з проектуванням його на національний історичний
контекст, розробка сюжетів церковного календаря.
Органічною сферою вираження особистого духовного досвіду Віри Вовк є її прозовий доробок. Тут у найтіснішому переплетенні постають світогляд і творчість,
особистість і митець, у результаті чого аксіологічні орієнтири письменниці визначають життєвий шлях її героїв, а афористичні сентенції нотатників отримують
поліфонічне звучання в просторі повістевих творів,
легенд і притч. Так створюється самобутній художній
світ, смислоємний і поліфонічний, де крізь призму індивідуального «я», інтегрованого в різні життєві ситуації, різні контексти, подається панорамна візія дійсності, а суб’єктивний досвід духовних шукань, поєднуючи
в собі міфологічні моделі й матриці, набуває загальнолюдської ваги і здатності привідкривати в плинній щоденності горизонти непроминального, вічного.
Кожному із жанрових діапазонів художнього світу
Віри Вовк притаманний власний модус репрезентації
сакрального: якщо у драматургії воно об’єктивується
у проектуванні біблійної матриці на український історичний контекст, у поетичній творчості — виявляє
свою глибинну архетипну природу, то у прозовому
доробку — найповніше виражає особистий духовний
досвід авторки, його вкоріненість в аксіологічному
ґрунті християнства.
Прикметно, що іманентна письменниці інтегральна рецепція вічних істин отримала вираження вже на
початку її становлення як прозаїка і впродовж півстолітнього творчого шляху пройшла кілька етапів еволюції.
Так, уже перші прозові книги («Леґенди», «Казки», «Духи й дервіші»), опубліковані в 1950–1960 рр.,
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засвідчили властивий авторці візіонерський тип світомислення з характерним для нього превалюванням
фантазійного над реальним, морально-етичного над
соціально-побутовим. Іманентна риса творів цього періоду — неоромантична рецепція ідей християнського
віровчення, репрезентована на рівні сакральних мотивів («Духи й дервіші»), морально-етичної проблематики («Казки»), переосмислення євангельських
сюжетів і постатей («Леґенди»). Твори окресленого періоду рясніють алюзіями зі Святого Письма (переважно Нового Завіту), сакральною лексикою (агіонімами,
теонімами, геортонімами), авторськими молитвами.
У них усе латентно чи явно вимірюється «крізь магічний біблійний кристал, співвідноситься з постулатами християнського віровчення» [186, с. 120]. Тут,
як і в «біблійних переказах, увагу звернено на саму
людину, на її дії, а тим самим і на її чесноти, які відбивають її справжню суть» [108, с. 416]. Специфікою
трансформації євангельського матеріалу в «Леґендах», «Казках», «Духах і дервішах» є його промовисте
осучаснення, що дає можливість «поєднати земний і
сакральний час, піднести конкретні проблему, образ,
подію до масштабів загальнолюдських, до вимірів
християнської історії» [83, с. 50]. Відштовхуючись від
біблійного прототексту, авторка моделює ситуації, що
виходять за рамки національної топіки й набувають
загальнолюдських вимірів, не втрачаючи при цьому
первинних основ релігійного світосприймання.
У 1960–1990 рр. творча думка Віри Вовк поступово еволюціонує, набуває все більшого філософського
поглиблення. Авторка переносить акцент із біблійної реальності на духовну реальність людини, з символічного світу Біблії на мікросвіт людської душі.
Постулати релігійного світогляду подаються вже не
безпосередньо через декларацію героєм своєї позиції,
а розкриваються через алегорію, символічне шукання
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 ерсонажем шляху до істини. Цю тенденцію репреп
зентують філософська повість «Вітражі» (1961), в якій
втілена модель духовних пошуків особистості, а також
збірки новел «Святий гай» (1983), «Карнавал» (1986),
повість «Старі панянки» (1995). Естетичним ідеалом
цих творів постає «безмежна, розглиблена рефлексивність» [111, с. 252], зосередженість на «спогляданні,
прискіпливому аналізі та узагальненні буттєвих потоків і врешті-решт — на відшуканні наріжних формул “усебуття”» [81, с. 45]. У контексті переосмислення
філософських ідей ці твори тяжіють до світоглядної
платформи мислителів релігійного екзистенціалізму
М. Бердяєва, С. К’єркегора, Г. Марселя, Г. Сковороди,
К. Ясперса та ін., які постулювали ідею «духовного самобудівництва», натхненного смислопошуку, пізнання світу і Бога через авторефлексію, пізнання себе.
Притаманний художньому становленню Віри Вовк
рух углибину, до праобразу, в осягненні людини і світу
виявився в поступовому зануренні її творчої думки в
архетипний пласт міфопоетики. Початок розгортання цієї тенденції репрезентує белетристика 1970-х рр.
Цей період у біографії письменниці ознаменований
поїздкою в Єгипет (1973 р.) і студіями латино-грецької
літератури (1975–1978 рр.). Перші прозові твори, які виразно заґрунтовані в міфологічній матриці, — це збірки
новел «Святий гай» (1983) і «Карнавал» (1986). У них поєднується релігійно-філософська ідейна спрямованість
і міфологічний образний контекст. Такий симбіоз релігійного й міфологічного отримує плідне підґрунтя в
латиноамериканській традиції магічного реалізму і
активно реалізується в повістях і новелах 2000-х–2015-х
рр.: «Каравела» (2006), «Сьома печать» (2005), «Напис
на скарабею» (2007), «Коляда на Щедрий вечір» (2008),
«Тотем скальних соколів» (2010), «Останній князь Звонимир» (2011), «Спілкування з опалевим метеликом»
(2013), «
 Паломник» (2013).
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Отже, упродовж творчої еволюції Віри Вовк християнська ідейна спрямованість її прози не зникає,
а трансформується, поглиблюється. Твір її не висловлює, а, образно кажучи, нею мислить, виявляючи
незмінну морально-етичну тональність художньої
думки авторки. Водночас у різних жанрах ідейно-
естетична маркованість сакральним отримує власний
модус оприявнення. Так, у легендах і казках вона втілюється у співвіднесенні біблійного й національного
контекстів, у повістях — передається через естетизацію особистого духовного досвіду, а в новелістичних
циклах — подається крізь призму діалектики священного і профанного.
Прикметно, що притаманна творчості Віри Вовк
маркованість сакральним репрезентована вже в назвах її прозових видань. Так, назва повісті «Духи й дервіші» апелює до релігійно-анімістичних образів дервіша («мусульманського ченця, послідовника суфізму»
[200, с. 577]) і духів («безплотних, надприродних істот, що беруть участь у житті природи і людини» [24,
с. 252]), назва повісті «Вітражі» акумулює в асоціативному полі сакральні концепти «собору», «храму»,
«ікони», назви новелістичних збірок «Святий гай» і
«Напис на скарабею» актуалізують архаїчну слов’янську (культ «поклоніння священним гаям») та єгипетську (скарабей — священний символ відродження)
сакральну символіку, а назва циклу новел «Сьома печать» екстраполює один із есхатологічних біблійних
образів — пророчу Книгу сімох печатей.
Водночас мистецький почерк авторки — наскрізь
оригінальний. Художня канва її прозових текстів
нагадує модерну колажну тканину, у творенні якої
одночасно беруть участь і малярство, і музика, і художні штрихи-деталі, і проведені крізь них наскрізні
ідейно-філософські теми. За словами Т. Ткаченко, «авторка індивідуалізує поняття сакрального» [195, с. 98],
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і нтерпретуючи його крізь призму особистих духовних
переживань і світоглядних орієнтирів, внаслідок чого
«суб’єктивне художнє мислення інтеріоризує (“овнутрішнює”) зміст об’єктивної реальності згідно з внутрішнім змістом духовного буття суб’єкта» [114, с. 29].
В цьому контексті релігійність Віри Вовк постає як
«особливий художній спосіб самовираження, який
об’єднує і певний настрій, і відповідні словесно-образні
знаки» [92, с. 45]. Ця особливість письма белетристки
зумовлює те, що вагому роль у розкритті ідейного потенціалу її творів (а водночас у процесі «відчитування»
й «декодування» закладених у них сакральних смислів) відіграє мотивний аналіз. За словами Н. Грицик,
«цілий пласт мотивів і образів стосовно мовостилю
цієї авторки є виразними стилістичними маркерами її
заглибленості у духовний світ християнства» [92, с. 45].
На думку Б. Гаспарова, саме «мотивний аналіз дає можливість сконденсувати будь-який обсяг і будь-яке різноманіття інформації, що надходить у мисленнєвий
обіг у процесі смислової роботи» [84, с. 254], адже мотив як «основна “одиниця” смислової індукції і її аналізу» конденсує найрізноманітніші «резонанси смислових обертонів, що виникають під час безкінечної
взаємодії частин смислової тканини» [84, с. 262] твору.
В цьому аспекті багатовалентна семантична наповненість концептосфери сакрального плідно реалізується
в архаїчних мотивах мандрів, ініціації, протистояння
священного і профанного та ін. Акумулюючи у своєму
ядрі знакові культурні коди минулого і варіюючи їх у
різних художніх контекстах, вони сприяють втіленню
(своєрідному перепрочитанню в сучасності) архетипних міфологічних структур.
Одним із таких мотивів, за Я. Пробштейном, є «міфологічний мотив пошуків-мандрів, пов’язаний із поетичним мотивом подолання духовної й культурної
роз’єднаності людства, його розірваності в часі і про84

сторі» [170, с. 14]. У прозі Віри Вовк це не тільки подорожування-пізнання, а й мандрування-паломництво
чи скитання-спокута, хресний шлях життя і творчості.
Усі ці модуси мандрівництва семантично об’єднує мотив духовних шукань, своєрідного шляху людини до
усвідомлення сакрального в собі й у світі, втілений у
філософських повістях письменниці «Вітражі» й «Каравела». Тематичним продовженням мотиву мандрівки,
започаткованого у філософських творах, можна вважати мотив становлення митця у повістях з домінуванням мистецької тематики («Старі панянки», «Останній
князь Звонимир»). Осмислення людської екзистенції,
реалізоване в мотивах шляху-пошуку і шляху-становлення, доповнює ідея прагнення гармонії, довершеної
повноти буття. Найприкметніше вона втілюється у біографічних повістях «Духи й дервіші» й «Тотем скальних соколів», де окреслюється як мотив пошуку дому,
сакрального осердя буття. Застосування мотивного
аналізу доцільне й для дослідження малої прози Віри
Вовк. Цей підхід дає змогу тематично об’єднати розмаїтий сюжетний матеріал новелістичних циклів, простежити їхню смислову єдність. Ідеться насамперед про
інваріантну реалізацію в мотивах опозиції сакральне /
профанне, яка проектується авторкою в різні культурні контексти і трансформується в оригінальні мотивні
варіації, такі як протистояння мрії / реальності, обличчя / маски, життя / смерті, Еросу / Танатосу. Слід також
зазначити, що окреслені мотиви повістей і новелістичних циклів Віри Вовк фігурально охоплюють координати сакрального хронотопу: діалектику буденного і
святкового часу, топографічні модуси верху і низу, символічні локуси дому і храму.
Виявлена багатоаспектність і культуроємність тематичних горизонтів священного зумовлює пошук
авторкою адекватних жанрових форм і художніх
засобів їхнього вираження. Індивідуальний почерк
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 исьменниці вирізняється сміливим експериментуп
ванням у царині формотворення. М. Коцюбинська
окреслює його як творчі «метаморфози Віри Вовк»
[136, с. 5], І. Жодані називає «інтерсеміотичністю»,
«синтезом різних видів мистецтва» [103, с. 84, с. 97], а
Т. Ткаченко визначає як «полістильність» [195, с. 137].
Справді, художні пошуки авторки неможливо схематично звести до певної чітко окресленої форми чи навіть стало визначеного набору форм. Творам письменниці притаманне модерністське розмивання жанрових
меж, як-от інтегрування легенди чи молитви в повість («Вітражі», «Духи й дервіші»), міжродові дифузії,
такі як перетікання поезії в прозу і їхнє синтезування
в сценічних образках («Коляда на Щедрий вечір»). Так
само творчий пошук Віри Вовк важко окреслити рамками якогось конкретного стильового напряму. Про це
категорично висловлюється сама авторка: «…здається
мені несправедливим суцільно приписувати письменника до єдиної літературної течії» [65, с. 16]. У творчості Віри Вовк, яку вона сама ставить «десь посередині
між традицією й модернізмом» [52, с. 28], відлунюють
стильові тенденції різних напрямів: від бароко й неоромантизму (рання проза: «Казки», «Леґенди», «Духи й
дервіші») до символізму, імпресіонізму і сюрреалізму
(зрілі повісті й новели). Пластичне поєднання форм,
синтезування стильових тенденцій, притаманні письму Віри Вовк, визначають жанрово-стильову рецепцію
сакрального в її прозі.
Характерним виявом цієї репрезентації є притчевість — «специфічна жанрова модальність, що за
допомогою риторичних, стилістичних, ідеологічних
надкодувань, інтертекстуальних посилань, тем та інших дискурсивних стратегій провокує читача на інакомовне прочитання тексту» [198, с. 7–8]. Притаманна
інтелектуальній модерністській прозі, «притчевість
завжди актуалізує моральні, соціальні, філософські та
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інші проблеми, але не подає однозначної розв’язки
наративу, остаточних присудів» [142, с. 273], а тяжіє
до абстрагування, узагальнення. Це чи не найорганічніша форма самовиразу письменниці, для якої характерні «нахил до філософсько-релігійних роздумів»
[131, с. 8] й «тяжіння до релігійно-метафізичної проблематики» [184, с. 85], а загалом, художня вербалізація тих духовних, морально-релігійних і екзистенційних аспектів, які становлять аксіологічну сутність
сакрального. Дослідники прозових творів Віри Вовк
(М. Коцюбинська, Т. Ткаченко, Вал. Шевчук) одноголосно констатували притчеву природу її релігійних
легенд [195, с. 137], новелістичних циклів [213, с. 17],
повістей [136, с. 18]. У цих творах письменниця «не
так розвиває шлях формування різних характерів,
як радше креслить і розмальовує моменти прозріння, моменти особистого відкриття деяких життєвих
правд» [108, с. 417] і свої рефлексії висловлює у притчево-алегоричній формі.
Експериментування Віри Вовк у сфері формотворення зумовлює неординарність вираження sacrum’y
в її прозі, а можливо й, навпаки, саме необхідність
адекватно, влучно передати найглибші нюанси особистого духовного досвіду стимулює авторку до постійного пошуку відповідних форм. Один із таких «експериментів» — поєднання у межах твору епічної й ліричної
нарацій з метою відтворення мисленнєвого діалогу
людини й Божественного («Коляда на Щедрий вечір»,
«Спілкування з опалевим метеликом»). Тут Віра Вовк
вдається не тільки до «метафоричної магії» поетичного
слова (за О. Астаф’євим, «її поезія тягнеться до релігії,
до Weltanschauung» [2, с. 30]), а й майстерно використовує класичну форму діалогу, що здавна застосовувалася для розв’язання важливих смисложиттєвих питань,
особливо ж тих, що виходили за межі однозначного
раціонального тлумачення. Отже, поетична форма і
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 одель діалогу у прозі Віри Вовк сприяють оприявненм
ню інтуїтивних модусів священного.
Іншим способом художнього висвітлення позараціональної природи сакрального є залучення у структуру твору оніричних елементів (снів, видінь, марень).
Інтуїтивна, містична природа сновидінь, їхня специфічна мова символів, натяків, іносказань, виявилась
суголосною з вібраціями творчої думки Віри Вовк,
у житті якої неодноразово проявлялася «реальність
чуда» [52, с. 11]. Письменниця визнає, що її творчість
часто «черпає з підсвідомости, невловимої логічними категоріями» [54, с. 395]. Цю особливість підкреслюють і дослідники її доробку, звертаючи увагу на
«пронизаність релігійним духом» [162, с. 10], «намагання примирити світ надреальний зі світом матеріальним» [82, с. 27]. Оніричні елементи, вплітаючись
у поетикальну канву творів, забезпечують поліаспектне вираження внутрішнього світу героїв, сприяють
моделюванню акаузальних ситуацій, загалом увиразнюють інтуїтивні контури священного, вихоплені художнім зором із калейдоскопу буднів.
Важливим засобом розкриття цього трансцендентного виміру щоденності, відтворення всеосяжної панорами буття в його сакральній іпостасі у прозі Віри
Вовк, як і в мистецтві загалом, є символіка. Полісемантична, асоціативно-метафорична за своєю суттю, вона
стала органічною формою експлікації сакрального,
природа якого «підпорядкована онтологічній щільності, що одночасно висвітлює й маскує надприродне»
[165, с. 62]. Визначальна особливість символів — здатність трансформувати в чуттєві образні знаки несловесну природу інтуїтивного досвіду, бути медіаторами
трансцендентного, сприяти оприявненню таємничого,
вираженню невиражального. Саме в цьому мозаїчному плетиві образів, що переходять із твору в твір,
привносячи із собою різноманітні релігійні й міфо88

логічні контексти, виявляється фрактальна природа
сакрального. Як зауважив Вал. Шевчук, «проблеми й
думки, які хвилюють письменницю, стають образами
та символами у її прозі» [213, с. 18]. Це ж відзначала
й І. Жодані, наголошуючи на поєднанні у творах Віри
Вовк «української язичницької символіки з християнською та східною» [103, с. 105]. Водночас тематичні
групи символів та їхнє культурно-аксіологічне наповнення досі були поза увагою дослідників. Вивчення
цих аспектів дасть змогу не лише глибше проникнути
в царину індивідуального художнього світу Віри Вовк,
а й розкрити авторську модель поетики сакрального,
репрезентовану в її прозовому доробку.
Суттєву роль в окресленні специфіки втілення священного у прозі Віри Вовк відіграє мовностилістичне оформлення художніх текстів. Авторка належить
до тих митців, для яких слово — не лише важливий
інструмент створення образів, а й своєрідний мікрокосм, окремий світ у смисловому просторі тексту.
Особлива увага письменниці зосереджується на досягненні максимальної виражальності слова. Як зазначає С. Майданська, слово у Віри Вовк — «не лише засіб
для спілкування, слово — це насамперед діюча сила в
собі» [148, с. 115], особливо, коли в ньому поєднуються
символ і образ, ім’я й персонаж. У творах письменниці
семантика особового імені (оніма) — своєрідний ключ
до розкриття образів героїв, які зазвичай виписані нечітко, фрагментарно, адже постають узагальненими
носіями авторських ідей. Оскільки фабула більшості
творів Віри Вовк закорінена у площині морально-аксіологічній, то, відповідно, імена героїв часто містять
конотації релігійних смислів, а отже, стають лінгвістичними медіаторами поетики сакрального. Цю специфіку яскраво виражає повість «Тотем скальних соколів», де сакральна символіка імен персонажів сприяє
розгортанню підтексту твору.
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Іншою сферою використання мовного потенціалу в увиразненні релігійної спрямованості прозових
текстів є активне використання сакральної лексики — слів на позначення імен богів, свят, церковних
споруд, богослужбових предметів та ін. У прозі Віри
Вовк (насамперед — «Леґендах») вона органічно сполучається з вузьковживаною діалектною лексикою — і
саме це поєднання, на перший погляд, незіставних
лексичних пластів створює оригінальне відчуття впізнання вічного в буденному, сакрального в етнічно специфічному і зворотній ефект — сакралізації
етномаркованого, національного.
Релігійно-християнський світогляд, морально-
етична наснаженість думки, а водночас постійний
пошук адекватної художньої форми, копітка робота
над словом визначають ще одну особливість вираження сакрального у прозовому доробку письменниці — афористичність вислову. Як зазначає І. Калинець, окремі рядки творів авторки «дуже хочеться
цитувати… наводити фрагменти з будь-якого місця,
будь-коли і будь-для-кого» [117, с. 8–9]. У місткій пружній формі афористичних сентенцій Віра Вовк передає
одвічні сакральні максими й морально-етичні постулати, проте висловлює їх влучно, неординарно, свіжо.
У текстах ці афористичні сентенції вплітаються в репліки героїв, формують промовисті пуанти новел і
притчевих творів, рельєфно огранюють аксіологічні
контури духовної реальності.
Прозовій творчості української письменниці, як і
белетристиці європейських митців-модерністів, притаманне тяжіння «до кардинальної інтелектуалізації
та філософського ускладнення художнього зображення, до розширення можливостей дослідницького аналітичного осмислення внутрішнього й зовнішнього
життя людини, зрештою, до перетворення подій власної духовної біографії на автономні художні сюжети з
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найвищим рівнем узагальнення» [81, с. 46]. Водночас
у різних сферах поетикальної архітектоніки творів
(мотивній, жанрово-стильовій, мовностилістичній)
Віра Вовк утілює власну модель поетики сакрального, оригінально виписану в річищі модерністської
естетики ХХ ст. з характерним для неї тяжінням до
«суб’єктивного, позасвідомого, чуттєвого, емоційного,
що межує з містичним, сакральним» [153, с. 20].
Внаслідок цього священне як світоглядна й ідейно-естетична домінанта прозописьма авторки отримує
самобутню рецепцію в її доробку — сутнісно позитивну, семантично поліфонічну, глибоко вкорінену
у ґрунті християнства. У цьому аспекті увиразнюється притаманне художньому мисленню Віри Вовк
містично-трансцендентне розуміння сакрального, основане на пріоритеті Божественного як вищої етико-
аксіологічної цінності.
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Розділ 2

САКРАЛЬНЕ У ПРОСТОРІ
ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ:
ДОМІНАНТНІ ОБРАЗИ
Й МОТИВИ
«Мистецтво…
разом
з
релігією
й
філософією — найвище досягнення людського
духу, що робить людину вищою від себе самої»
(Віра Вовк, «Метаморфоза двох паралельних
монологів», із кн. «Спогади»).

2.1. Творче становлення митця як досвід
sacrum

Тема мистецтва, професійного становлення митця проходить крізь усю художню прозу Віри Вовк. Вона світоглядно близька письменниці і приваблює її як з огляду на можливість ретроспективного аналізу власного
творчого досвіду, так і з перспективи висвітлення самої
«містерії творчості», її здатності очищувати й ушляхетнювати душу людини. Чи не всі головні герої повістей
авторки наділені мистецьким хистом, глибоким відчуттям прекрасного. Віра Вовк створює яскраву галерею різноманітних творчих амплуа. Це — художники
слова і науковці: поетеса Віра («Духи й дервіші»), журналісти Лавро («Старі панянки») і Кнут («Каравела»), історики Нестор і Джованні («Останній князь Звонимир»,
«Паломник»), астроном Марко («Вітражі»); живописці і
скульптори: малярка Зоя («Духи й дервіші»), килимарка Раїна («Старі панянки»), різьбярі Роман («Каравела»)
і Штефан («Тотем скальних соколів»), скульпторка Сяня
(«Останній князь Звонимир»); музиканти: флейтистка Альма («Старі панянки»), піаністка Кася («Останній
князь Звонимир»), пророчиця з цитрою Айля («Книга
Естери»). Джерело цих мистецьких іпостасей — багатогранна творча особистість Віри Вовк, а також постаті
її друзів, талановитих митців, яких письменниця називає своєю духовною «самовибраною» родиною.
Як і М. Бердяєву й В. Соловйову, авторці близьке тлумачення творчості як акту «теургії», священнодійства.
У «Духах і дервішах» Віра Вовк пише: «Мистецтво було
мені священицтвом. Може навіть католицьким священицтвом з целібатом» [33, с. 143]. Митець для авторки — «віддзеркалення Творця» [30, с. 170], його «сліпий
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інструмент» [33, с. 113], «жрець прекрасного», «пророк
невідомого божества» [72, с. 252, с. 282], «коханець муз»
[33, с. 119]. Такий виразний акцент на містичній сутності мистецтва, розуміння творчої особистості як співтворця Деміурга реалізують авторську міфологічну візію
мистецтва. Неодноразово обсервуючи у повістях тему
творчості, Віра Вовк приділяє особливу увагу висвітленню становлення митця як процесу усвідомлення й
реалізації ним власного покликання — місії, визначеної Провидінням.
Найповнокровніше міфопоетичне осмислення
творчого становлення втілено у повісті «Останній
князь Звонимир». Як і характерно для Віри Вовк,
предметом художньої об’єктивації стає біографічне
тло. Повість присвячена двоюрідному братові авторки
Ярославу Татомиру. Він же (з дещо зміненою антропонімоформулою: Нестор Звонимир) — головний персонаж
і оповідач. Прикметно, що навіть у вимогливій до фактографічної об’єктивності
мемуарній формі викладу
міфопоетичне мислення
Віри Вовк здобувається
на місткі філософські узагальнення та яскраві зразки художньої умовності,
зокрема концептуальної
й характерологічної. Так,
для втілення провідного
мотиву — творчого становлення митця як досвіду sacrum — у повісті
створено тип казкового
героя-дивака, в етапах екзистенції якого відображена матриця мономіфу.
Рисунок Зої Лісовської з книги
Образ Нестора Звонимира
«Знамено».
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органічно поєднує в собі вимисел і реальність, непересічність і типовість. У стратегії його розкриття чітко
проступають дві тенденції. Перша виписана контурно
й репрезентує ідеальну складову образу (сферу уявлень
героя про себе), моделюючи міфічний тип культурного героя-змієборця [57, с. 479]. Друга виписана чітко і
представляє реальну складову, відображаючи людину
праці, вченого-історика, а ще самітника-мислителя,
митця, дивака [57, с. 489]. Водночас обидві векторні
лінії втілюють семантику Божого обранця, розкривають іпостась «людини внутрішньої», «не від світу цього». У творі це підтверджують кілька концептуальних
рис-характеристик, якими авторка наділяє персонажа.
Насамперед, це релігійний світогляд. Герой походить зі священичої родини, в якій батько «був беззастережним, але лагідним авторитетом» [57, с. 470].
Власне розповіддю про батька розпочинається автобіографічне «літописання» Нестора, а аналіз власного
життєвого шляху здійснюється ним з чіткої християнської позиції, у контексті якої все чудесне набуває тієї
ж реальності, що й об’єктивна дійсність, а кожна випадковість сприймається як наперед визначена Богом
даність. На вербальному рівні це постулює низка релігійно маркованих фразем: «з Божого Провидіння», «за
Божим Провидінням» [57, с. 469, с. 479], «позначений
Божим перстом» [57, с. 469], що створює тривке відчуття Господньої всеприсутності, життя під пильним поглядом Творця.
Друга прикметна особливість характеру Нестора — вроджена схильність до саморефлексії й усамітнення. На думку М. Еліаде, ці якості вважаються диференціальними маркерами «містичного покликання»:
індивід, наділений ними, «поступово виокремлюється
з інших дивною поведінкою: він шукає самотності, стає
замріяним, любить блукати в лісах чи пустельних місцях, бачить видіння…» [99, с. 176]. У повісті аналогічна
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поведінкова модель притаманна Звонимиру [57, с. 484]
і наділяє героя здатністю помічати сокровенне в буденному, дає можливість впізнати Господа в малому Хлопчику із сирітського вертепу.
Третя важлива риса, яка «сприяє» відкритості до діалогу з Божественним, — музична обдарованість героя.
І Нестор, і його друзі Данилко й Кася (інваріантні проекції образу митця) — «музичні натури»: перший грає на
скрипці, другий — на гобої, третя — відома піаністка.
У контексті філософії А. Шопенгауера, Ф. Ніцше та А. Берґсона саме музика постає особливим способом віднайдення «світової волі» й абсолютної повноти буття. У повісті «струнний досвід» допомагає Несторові не тільки
«відчути голос інструмента, душу пісні» [57, с. 471], а й
почути віщий «голос» дзвону з порожньої дзвіниці, який
пророкує майбутнє лихо окупації й знедуховнення.
Можна виокремити й четверту рису, яка знаменує відкритість героя до мови Божественного, а саме:
тривке відчуття єдності з природою. М. Еліаде називає цю якість «райською ознакою», оскільки до гріхопадіння дружба з тваринами «була складовою частиною первісного людського стану» [99, с. 167]. Вона,
зазначає вчений, «дає можливість знову опинитися
в illud tempus, про який розповідають нам райські
міфи» [99, с. 167], і є прерогативою «обраних»: містиків, творців, шаманів. У повісті це домінантна риса
Нестора, який і в зрілому віці зберігає дитинне ставлення до довкілля.
Наділяючи героя унікальною відкритістю сенсорної сфери, особливою здатністю «помічати» й «чути»,
авторка створює символічний образ творчої особистості, посередника між Божественним і людським.
Особливий тип світовідчуття, притаманний Нестору,
наближає його до казкових персонажів-диваків та описаних М. Еліаде «містиків», а також створює підґрунтя
для співвіднесення з образом культурного героя. Так
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поступово у творі декларується небуденність постаті
митця, формується художнє підґрунтя для реалізації
мотиву творчого становлення як акту трансценденції. Наведену думку підтверджує композиція повісті,
у структурі якої виразно «прочитується» запропонована Дж. Кемпбелом формула мономіфу: «відторгнення — ініціація — повернення» [125, с. 31], зокрема такі
її складові, як:
1. «Вирушання: поклик до пригоди; відмова від поклику; надприродна допомога; переступання через перший поріг; черево кита.
2. Стадія випробувань і перемог ініціації: дорога
випробувань; зустріч із богинею; жінка як спокусниця;
примирення з батьком; апофеоз; останнє благо.
3. Повернення: відмова повернутися; чарівна втеча; рятунок сторонніми силами; зворотне переступання через поріг; володар двох світів; свобода жити»
[125, с. 36–37].
Безперечно, кожен твір про становлення героя потенційно тяжіє до матриці мономіфу і водночас — виявляє оригінальну авторську модель його втілення.
Особливістю трансформації цієї структури в повісті
Віри Вовк є її подвійність, двоциклічність. Герой-митець ніби двічі вирушає в мандрівку: спершу — у світ
рідної Бойківщини, вдруге — за географічні обшири
країни. Вузловими центрами обох екскурсів стають моменти оприявнення Божественного (ієрофанії), представлені двома замкнутими параболічними циклами, у кожному з яких сакральний образ, виявляючись
уперше, згодом проявляється і вдруге, надаючи символічного поглиблення і семантичної завершеності всьому попередньому контексту. Розглянемо їх детальніше.
Перша мандрівка Звонимира окреслена просторовими межами рідної Бойківщини (с. Кропивник, с. Майдан, м. Львів, ліс) і детермінована «народнопоетичною» ієрофанією — з’явою оленя-Рогаля. Перша зустріч
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 естора з сакральним образом відповідає першій стадії
Н
загальної моделі мономіфу Дж. Кемпбела, що знаменує вирушання героя з рідного простору. Писанковий
символ сили і мудрості, Рогаль з’являється підліткові на початку його свідомого життєвого шляху, уособлюючи поклик до пригоди. Авторка майстерно відтінює психологічні деталі першого містичного досвіду
героя. Ієрофанії передує нумінозне відчуття Нестором
mysterium tremendum, що, за спостереженням Р. Отто,
поєднує в собі захоплення й острах. У внутрішньому
світі героя воно семантизується в сенсорних образах
«світла на душі», «невідомої потреби рости до добра, до
висот», а також «переляку» [57, с. 476], який імпліцитно репрезентує відмову від поклику. Втім, безпосередня
дія «сакральної повноти» гармонізує полярність почуттєвої сфери героя. Мовлене поглядом: «Будь у мирі, я
не ворог» [57, с. 476], інтертекстуально співвідносне з
Христовим привітом: «Мир вам!», відображає дію надприродної допомоги. Цей етап згодом актуалізується ще
двічі вже за посередництвом реальних персонажів: учителя історії і друга Данилка, завдяки яким Нестор усвідомлює своє професійне (служіння історичній Істині) і
духовно-мистецьке («творення світла») призначення.
Завершується сепаративна стадія перетином першого
порогу, який символізує зустріч із побратимом Явором,
та входженням у черево кита — в гущавину лісу.
Стадію ініціації репрезентують спогади Нестора
про перебування серед повстанців у період окупації
Галичини. У повісті це невеликий текстовий фрагмент із помітним превалюванням фантастичної нарації, сконцентрований навколо повторної з’яви Божественного на початку дороги випробувань героя.
У видінні Нестора християнська символіка пластично
накладається на міфологічну: «велетенський олень»
несе «між розгалуззя могутніх рогів дерев’яне Христове Розп’яття» [57, с. 490] — уособлення трагічної долі
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повстанців. Ініціація героя оприсутнюється у просторі
сну: здійснюючи ритуальне подолання зла, Нестор в образі Юрія Змієборця «одну по одній стинає всі голови
страшної потвори» [57, с. 493]. Оніричний дискурс репрезентує і стадію зустрічі з богинею, яка постає в іпостасі Лісної — подруги з дитинства Сяні.
Подальший розвиток сюжету відображає тенденцію «стягнення» мономіфу. Так, останній етап (повернення) скорочений лише до складових чарівна втеча
і примирення з батьком, у контексті яких символіка
здобутого Нестором блага полягає в усвідомленні, збереженні й переданні односельцям досвіду плекання
національної пам’яті.
Друга мандрівка Звонимира виходить за географічні обшири країни, а її контекст набуває філософського узагальнення. Якщо перша подорож завершується здобуттям героєм професійного досвіду,
досягненням державної свободи, мета другої — здобуття найвищого блага, «голубої зірки» [57, с. 496], досягнення духовно-творчої свободи — «вершини світу»
[57, с. 517]. Для втілення художнього задуму Віра Вовк
розширює топіку твору екскурсами у Швейцарію,
Францію, Бразилію і створює триіпостасний образ
митця, резонаторами внутрішнього «я» якого стають
почергово Нестор, Кася і Сяня. Подієва канва другої
подорожі виявляє повторну реалізацію циклічної схеми мономіфу, зокрема таких її складових як поклик
до пригоди (прохання Хлопчика-Ісуса досягнути голубу зірку), черево кита (Вальпургієва ніч душевного невизначення), зустріч із богинею (молитовна зустріч із Богородицею в Сіоні, Швейцарія), поєднання з
батьком (повернення до власної творчої сутності на
крилоських пагорбах).
Як і в першому циклі мономіфу, початок і завершення мандрів героя знаменують з’яви сакрального образу. Цього разу він виразно маркований
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 елігійно-християнською свідомістю. Божественне
р
оприявнюється Нестору в іпостасі Ісуса, «Хлопчика із
золотим станіолевим німбом» [57, с. 495], спонукаючи до вирушання. Цей повторний поклик до пригоди
сприймається героєм уже не на чуттєвому, а на підсвідомому рівні: як раціонально недетермінований
наказ сповнити волю Дитини-Ісуса — досягнути «голубої зірки… на самому вершечку дерева, що сягало
майже хмар» [57, с. 496]. За уявленнями північних народів, це типовий «образ космічного дерева, яке стоїть
у центрі світу і на верхівці якого сяє Полярна зірка»
[99, с. 167] — «вхід до Неба», можливий тільки для вибраних. Знаменно, що в другому циклі мономіфу елемент відмови після поклику відсутній, що свідчить
про духовну зрілість митця. Керований внутрішнім
поривом, Нестор спинається по ялині, а тим самим
здійснює ритуал «екстатичного сходження» (М. Еліаде), що відображає прагнення «трансцендентності
і свободи» [99, с. 201] як у національно-історичному,
так і в індивідуально-духовному контекстах. Символічно pattern «сходження» уособлює також екстатичну природу творчого натхнення і проектує на митця
місію медіатора трансцендентного.
Особливої сконденсованості набуває осмислення містерії творчості в завершальній частині повісті, яка в символічній формі ретранслює модель
ініціації, актуалізуючи такі її складові як апофеоз і
останнє благо. Творче горіння співвідноситься тут із
містичним екстазом і окреслюється як «внутрішній
наказ підводитися на вершини» [57, с. 517]. Вузький
темпоральний відрізок (від світанку до надвечір’я)
символізує все життя персонажа, а топіка гірської
стежки — весь шлях творчого становлення: від непевності самопошуку («темна яруга», «густі мряки»,
«ковзкі брили» [57, с. 516]) до торжества самореалізації («залита сонцем» полонина). Долаючи один за
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одним камінні брили карпатського крутогір’я, герой
поступово наближається до Божественного. Власне,
це sacrum наближається до нього: спершу як «неокреслена радість», «пісня», небо «крізь шпилькуваті
сосни» [57, с. 517], згодом — як «легкий вітер», «проміння західного сонця», «торжественне» передчуття
«найсвітлішого свята» [57, с. 517], врешті — як постать «малого пастушка», «Хлопчика зі станіолевим
німбом» [57, с. 518]. Промовиста сцена зустрічі «на
велетенській полонині» [57, с. 518] оновлює свіжість
біблійних асоціацій. Усвідомленню ієрофанії сприяє
релігійний жест, підкріплений словесно: клякнувши,
Нестор звертається до Хлопчика: «Ти кликав мене до
себе, Господи? Я тут» [57, с. 518] і одержує у відповідь
недосяжну раніше «голубу зірку». Час і простір воднораз змикаються. Невипадково дія відбувається «на
вершині світу», що, за теорією М. Еліаде, означає вихід за межі хронотопу, заглиблення «в міфічну мить
творення Світу» [99, с. 212]. У моделі мономіфу екзистенція героя досягає трансцендентності (апофеозу),
шлях за покликанням — ідеальної мети (останнього
блага): подарованої Господом «голубої зірки». Інтертекстуально актуалізуючи семантику вічності, Віра
Вовк проголошує божественну сутність мистецтва й
унікальну місію митця — творче наслідування Деміурга. Реалізована Нестором модель життєтворчості на
засадах духовної свободи символічно репрезентує завершальний етап мономіфу — повернення.
Завдяки майстерному залученню міфопоетичних елементів осмислення Вірою Вовк творчого становлення митця набуває глибокого філософського
узагальнення. Онтологічні питання сенсу життя,
сутності людського призначення, духовного і професійного розвитку особистості висвітлюються крізь
призму екзистенції головного героя — Нестора Звонимира. Достеменному відтворенню досвіду творчого
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самоздійснення сприяють спорідненість образу персонажа з типом казкового героя-дивака та суголосність
його авторського розкриття зі сформульованою
Дж. Кемпбелом моделлю мономіфу. Своєрідність рецепції цієї структури полягає в її двоциклічному вияві в межах повісті, що зумовлено бінарною траєкторією розгортання ідейного задуму. Так, перший цикл
мономіфу (частини повісті «Отець Боголюб» — «Повернення») відображає професійне становлення Нестора, другий (частини «Вертеп» — «Полонина») — акцентує увагу на духовно-творчому розвитку. Глибину
ідейного розкриття доповнює залучення сакральних
образів оленя-Рогаля, Хлопчика-Ісуса, подвійні ієрофанії яких знаменують відповідно перший і другий
цикли мономіфу. Така різнорівнева реалізація в архітектоніці
повісті
архетипних пластів
народнопоетичної
та релігійно-християнської
символіки
виявляє глибину художнього розкриття
Вірою Вовк процесу
становлення творчої
особистості.
На
переконання О. Тарнавського,
письменники — це
«жерці творчих поривів, і в їхніх творах
відчуваємо найсильніше тугу сьогоднішньої людини за мітом, бажання віри»
[190, с. 46], але водноРисунок Зої Лісовської
час саме «мистецтво,
з книги «Знамено».
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література — це ті чинники, які можуть допомогти і допомагають людині віднайти віру і віднайти себе саму»
[190, с. 49]. Суголосне з наведеними міркуваннями розуміння творчості отримує оригінальне втілення у повісті
«Старі панянки». Твір утверджує ідею вічності духовних цінностей, віру в усеперемагаючу силу мистецтва у
боротьбі з «духами хаосу» й діонісійським карнавалом
світу. Як і в повісті «Останній князь Звонимир», тут виведено збірний образ митця, «жерця прекрасного» [72,
с. 252], втілений в іпостасях українки Раїни і бразилійки Альми, що передають внутрішню роздвоєність душі
Віри Вовк між двома підсоннями, які стали їй рідними.
Раїна — килимарка, «жінка-хвиля з мерéжі», життям якої керує доля — «найбільше божество, коли не
вмієш молитися» [72, с. 213]. Ім’я Раїна символічне, паронімічне до назви Україна. «Раїна завжди вірна своїй неіснуючій країні, — каже про килимарку її посестра Альма, — неіснуючій, бо тепер вона зовсім інша
від тієї, яку знала з дитинства, якою постійно жила,
яку постійно шукала в світі. Раїна всюди залишилася
чужинкою. То — її доля» [72, с. 287].
Альма — теж мисткиня, музикантка, життя якої
«нап’ятноване самотністю. Мовою її душі говорить
флейта, а опорою в житті є молитва. Ім’я Альма невипадкове: з латинської воно перекладається як «душа»
і в повісті сприяє розкриттю глибокої, вразливої натури жінки. Альма, як і Раїна, почуває себе чужинкою у світі, хоч живе на своїй землі, і прагне відчути
силу рідного ґрунту.
Прототипами цих героїнь стали її найближчі посестри-подруги: українська малярка Зоя Лісовська-
Нижанківська (Раїна) і бразильська музикантка
Терезія де Олівейра (Альма). На відміну від повісті «Останній князь Звонимир», у «Старих панянках» авторка висвітлює ціннісні позиції уже сформованих особистостей, творчість для яких — це усвідомлене життєве
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з авдання. Провідний мотив повісті — утвердження
духовного виміру мистецтва — реалізується тут через опозицію sacrum / profanum, потрактовану як протистояння життя і смерті, вічності й темпоральності,
мистецтва й карнавалу (в повісті «карнавал» набуває
негативної семантики — секуляризації творчості).
Мотив утвердження духовного виміру мистецтва
розгорнуто на тлі показу аксіологічної кризи сучасної культури. Алегорично її репрезентує опис бенкету у творчому салоні пані Еолі, під час якого знані
митці відрікаються «сонячного бога Гелія» [72, с. 274].
Сюжет повісті поступово розвиває ідею, що «мистецтво, позбавлене змісту і винесене поза вимір добра
і зла, по суті, є запереченням себе самого. Адже його
сутністю є рух духу вгору, відкриття духовного виміру, виміру святості» [159, с. 86]. Вірі Вовк близькі
міркування християнського філософа Й. Гессена про
неусвідомлення сучасниками «найфундаментальнішого факту людського існування — примату духу й
духовних цінностей», а також його теза про те, що
«душа всіх культур — це культура душі» [86, с. 16].
У «Старих панянках» ця ідея актуалізована в мотивах морального стоїцизму, утвердження духовного
виміру мистецтва в умовах профанації культури.
Екзистенціальний імператив протистояння творчої
особистості хаосу реалізовано через місткі символи карнавалу й мистецтва. Образ карнавалу у Віри
Вовк — «це образ сучасного світу, світу масок, які
прикривають істину, світу фальшивих цінностей,
який пожирає тих, хто не улягає його законам» [194,
с. 314]. У повісті «Старі панянки» — це «вияв людських бажань, сподівань і примітивних інстинктів»
[72, с. 244]. Завдання людини: пройти крізь цей карнавал без маски, пройти через смерть, не втративши
вічне — те, що в серці. Утіленням творчих сил є духовний вимір мистецтва. На противагу карнавалу,
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воно несе енергію добра, силу боротьби із всесвітнім
злом, оскільки натхненне Богом, належить до трансцендентних сфер. «Яка це потуга володіє мною, наче
інструментом, через який звучить чиясь музика — не
знаю чия — і я почуваю себе пророчицею невідомого божества» [72, с. 282], — зізнається Альма, Раїна ж
«тче свої килими: то щось наче ревна молитва» [72,
с. 287]. Віра Вовк устами героїв ставить питання про
значення творчості в сучасному світі: «Що важить
у всесвіті музика моєї флейти? Що важать візерунки Раїниних килимів?» і дає відповідь: «їхнє коротке хвилювання, може, робить цей усесвіт сутнішим»
[72, с. 282]. У цій тезі перефразовано відлунює думка
М. Бердяєва про можливість подолання абсурдності
світу через акт творчості.
Атемпоральна сутність мистецтва розглянута
письменницею крізь призму міжетнічного діалогу
культур: «На грецьких вазах… писанкові мотиви, на
писанках — сонця з Крети, сосни з Кіпру, меандри з Родосу» [72, с. 275], а також осмислена в контексті духовного взаємозв’язку поколінь — «старих панянок» (Альми й Раїни) і молодшої мистецької генерації (Лавра й
Камілі). Повість постулює незмінність, тривкість духовно-аксіологічних основ творчості: «Життя пливе й пливе безустанно, міняються персонажі, але не міняється
сценарій: ми завжди ще під статуєю Христа на Корковадо» [72, с. 289].
Отже, пріоритетна увага письменниці до теми
мистецтва і процесу становлення творчої особистості,
реалізована в лейтмотивах її повістей, виявляє одну з
сутнісних граней художнього осмислення авторкою духовних основ людської екзистенції. Віра Вовк акцентує
на тому, що саме творчість дозволяє людині вийти за
межі її емпіричного життєвого досвіду, піднестися над
тлінним і несуттєвим, долучитися до вічного через відкриття універсального в собі.
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2.2. Автобіографічні тексти: мотив дому
як духовно-онтологічного опертя

Важливе місце у прозі Віри Вовк посідають мотиви, закорінені в архетипних пластах ментальності, серед
них — архаїчний мотив дому. Як конденсатор соціокультурної пам’яті й духовного досвіду, він наділений
унікальною властивістю: «може бути “розгорнутим”
до рівня світу і “стиснутим” до рівня людини» [6, с. 11].
К.-Г. Юнг убачав у ньому образ живої свідомості, а християнська герменевтика — «певну область трансцендування людини у світ» [127, с. 29], прообраз Небесної
Домівки. В онтології національного буття дім належить
до тріади основоположних архетипів: дім, поле, храм
(М. Гайдеґґер). Він символізує «святу округу буття, тобто місце, де нація чи людина відчуває своє центральне
положення» [138, с. 23]. У семантичному полі цього концепту — ідеї захисту, притулку, маркованості своїм, рідним, сакральним. Як мікромодель гармонійного космосу, «дім» протистоїть «антидому» [146, с. 314] — простору
неосвоєному, хаотичному, ентропійному. Звернення
до цього образу особливо актуалізується в переломні
моменти історії, позначені кризою сутнісних вартостей, духовним шуканням аксіологічного осердя буття.
Одним із таких періодів було ХХ ст., в умовах якого людина особливо гостро відчула свою «екзистенційну безпритульність» (М. Гайдеґґер). Творчі пошуки митців цього
часу підсвідомо інспірувала ідея пошуку притулку, особливо загострена в тих із них, які волею долі й історичних обставин були «змушені покинути дім-житло, аби в
еміграції зберегти дім як духовну величину» [212, с. 121].
У художньому мисленні Віри Вовк архетип дому
особливо вагомий. Він є смисло- і формотворчим цен108

тром різножанрових творів, довкола нього розвиваються колізії, мотиви пошуку притулку, сакралізації
роду, з ним пов’язаний ціннісний самопошук її героя-
мандрівника. В основі незмінної актуальності мотиву
дому у прозі авторки — особистий драматичний досвід
довголітньої розлуки з отчим краєм і глибока потреба
до налагодження духовного діалогу з рідною землею.
Просторова модель рідного дому тісно пов’язана зі спогадами дитинства. Творча уява Віри Вовк вилонює образ «білої хати на горбі» [60, с. 341], «дому на горі», на
дах якого «падали зорі і стиглі груші, / і падали дивні
сни / на подушку мені, дитині» [60, с. 351]. На відміну від
поетичної дійсності, у повістях письменниці концепт
дому позбавлений просторової конкретики і служить
для побудови художніх моделей ідеально-філософського змісту. Тут він функціонує водночас як образ і як мотив, виражаючи відповідно статичну й динамічну моделі розгортання семантичних асоціативних полів.
Глибокого філософського значення набуває у прозі
письменниці мотив пошуку дому. Він утілює екзистенційну безпритульність людини ХХ ст., виражає ідею
пошуку ціннісної основи буття. Найповнокровніше

Борислав. Дім, де жили діди Віри Вовк по матері.
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цей мотив реалізується у повісті «Старі панянки».
Увесь сюжет твору — історія пошуків дому двома героїнями-мисткинями — Альмою й Раїною (прототипом
яких є авторка). Подана вона в насвітленні журналіста
Лавра Мейрелеса, а також самих героїнь, голоси яких
вплітаються в повіствування через цитований Лавром
щоденник Альми. Історія нотатника вияскравлює життя двох самотніх жінок (килимарки Раїни й музикантки Альми) в чужому світі знецінених вартостей і подає
цю історію як драму пошуку дому, «мешкання, де кожна могла б бути цілковитою власницею свого світу» [72,
с. 220]. Ця драма розгортається в зовнішній і внутрішній
перспективі: у зовнішній — як мандри різними містами в пошуках притулку, у внутрішній — як ціннісний
самопошук душі, творчий шлях, означений «меандрами мислі». Дім постає ідеальним образом гармонійного світу, до якого прагне кожна з жінок. Не випадково
його координати, подані на початку повісті, промовисто
ілюзорні: «Дім лежить на віддалі трьох горбів на північ
від зодіяка Козерога і сімох стовбурів мулюнґу та двох
мангових дерев на схід від сорок четвертого меридіана»
[72, с. 216]. Отже, ідеться про дім ірреальний, а не реальний. У повісті — це символічний світ мистецтва з
«твердо поставленою на землі драбиною вартостей»
[72, с. 251]. Авторка поетизує образ дому, деталізує його
обстановку, майстерно добираючи кольорово-звукову
гаму: фіолетове світло, музика Альминої флейти, візерунки Раїниних килимів, численні мистецькі експонати, привезені з усього світу [72, с. 217, с. 252]. Розташований «між дійсністю і сном» [72, с. 214], цей дім-музей є
радше не конкретним помешканням, а символом душі
письменниці, у деталізації обстановки якого відбите
глибинне прагнення внутрішньої гармонії. Контекстуально він протистоїть «антидому» — хаосові мегаполісу
з його бутафорним блиском і карнавальною грою маріонеток. Тому завдання митця — пошук сталої пристані
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в цьому світі-навиворіт, плекання духовного притулку,
Це завдання по-своєму втілюють кожна з героїнь-мисткинь: музикантка Альма — у самовідданому служінні
творчим ідеалам, килимарка Раїна — у жертовній праці для блага рідної землі. У фіналі повісті мотив пошуку
дому отримує амбівалентну реалізацію: обидві героїні
так і не стають власницями особистого помешкання, та
водночас кожна з них віднаходить у своїй душі ідеальну
проекцію реального локусу дому, якою є позачасовий і
позапросторовий сакральний світ мистецтва.
Притаманна художньому мисленню Віри Вовк тенденція до розкодування, семантичного розщеплення
архаїчних культурних концептів накладає відбиток
і на рецепцію образу дому, який у белетристиці письменниці реалізується в тріаді символічних іпостасей:
1) внутрішнє «я» — духовний світ особистості;
2) родина — як кревна, так і духовна, «самовибрана» [27, с. 39];
3) батьківщина — велика (Україна) і мала (Кути,
Тюдів).
У контексті наведених символічних іпостасей образу дому розгортаються й відповідні мотиви, що увиразнюють символічні інваріанти центрального образу.
Так, плідним ґрунтом для реалізації образу дому в його
інваріантних іпостасях дому-родини й дому-батьківщини стають повісті «Духи й дервіші» і «Тотем скальних
соколів». В основі цих творів лежить автобіографічний
матеріал, тісно пов’язаний зі спогадами з дитинства
(топографічним простором Тюдова і Кутів, постатями
найближчих членів родини, передусім батька, лікаря
Остапа Селянського). Наскрізним у обох повістях є мотив сакралізації роду. У «Духах і дервішах» він реалізується в накладанні біблійної матриці на біографічний
контекст, а в повісті «Тотем скальних соколів» утілюється в художньому розгортанні міфологеми Світового дерева і в легендарно-фантастичних образах персонажів.
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Апеляція до біблійного контексту в осмисленні
образу родинного дому найяскравіше репрезентована
в повісті «Духи й дервіші», де «Віра Вовк «найглибше
дала вияв своїм інтимним релігійним почуттям, що
наче коштовні самоцвіти прикрашають цей твір...»
[162, с. 9]. Створена вже в еміграції, коли в житті
письменниці щемко постало «глибоке відчуття втрати батьківщини і потреба творити її в своїй душі» [96,
с. 7], повість містить багатий фактичний матеріал про
родину, дитинство в Кутах, еміграцію, юнацькі роки в
Дрездені та перші дні побуту в Бразилії. Це зумовило
особливе зосередження авторки на образах батьківщини, родини, породило мотив їхньої сакралізації.
«О краю мій, ти на здоров’я схожий» [33, с. 70] — ця
цитата Міцкевича рефреном звучить із перших сторінок повісті, в яких постає образ рідного краю, таємничої природи Гуцульщини, серед якої «можна було
почувати себе береженою, як молоде пташеня у жмені доброго Бога» [33, с. 102].
Наскрізний у «Духах і дервішах» мотив сакралізації роду реалізується через проектування біблійної
міфологеми на біографічний контекст. Художня уява
письменниці нівелює межі між реальним і фантастичним, розгортає асоціативні поля, творячи підтекст, символ. Родинну трагедію вимушеної еміграції Віра Вовк подає як релігійну драму, вплітаючи
в повіствувальну канву твору елементи різдвяної
містерії. Письменниця «модифікує семантику “святої
родини”, залучаючи своє сакральне до усталеного
тлумачення даного поняття» [195, с. 99]. Це яскраво
ілюструє розділ «Вертеп» — частина повісті, у якій
втеча сім’ї Селянських від радянської влади асоціюється із втечею Святої Родини від влади Ірода.
Так започатковується оснований на біблійному підґрунті мотив сакралізації образів членів родини, передусім постаті батька.
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Батько
для
авторки — уособ
лення
найвищих
моральних чеснот,
земний ідеал небесного
святого.
Як і в «Зачарованій
Десні» О. Довженка дід письменника нагадує Бога,
батько Віри, лікар
Остап Селянський,
уподібнюється до
постаті Святого Миколая [33, с. 125].
Розкриття
образу
батька відбувається за моделлю показу вчинків. МужРисунок Зої Лісовської з книги «Знамено». ня оборона правди,
милосердя, доброта й безкорисливість лікаря сприяють поглибленню асоціативних паралелей з образом
Божого угодника: «…дохтір не правив багато і їздив
верхом не раз дві днини, щоб родити нещасні гуцулята за простибіг. До тих бідолашних хат не раз зникали
наші рушники і простирадла…» [33, с. 65]. Через образ
батька опосередковується також мотив наслідування
Христа. Тернистий життєвий шлях Остапа Селянського нагадує Хресну Дорогу Спасителя, а добровільна
смерть, коли лікар відмовився рятувати власне життя
у бомбосховищі, рятуючи життя хворого, сприймається як кульмінація цього шляху.
Образ матері традиційно асоціюється з Богородицею: часто з ікони Діви Марії дивляться на Віру Вовк очі
її матері. Сюжет повісті наводить численні описи святих місць, більшість із яких прямо чи опосередковано
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пов’язані з іменем Марії. Зокрема, твір фіксує понад
десять найменувань церков Матері Божої в різних країнах світу, де побувала авторка. Відлуння асоціацій
(мама — Марія), вбачання рідного образу в інтер’єрі
сакральних споруд (скульптурі, іконі) згодом продовжується у повістях «Вітражі» й «Каравела».
Мотив сакралізації роду репрезентований і в зображенні найстаршого покоління. Бабуся Віри Катерина
Волянська, як і матір, нагадує Богородицю і є втіленням
безмежної доброти: «Бабуся, батькова мати, мала золоте серце і славу на далекі села… Її називали по селах
тільки “Касунею” і приходили до неї, як під Покров Богородиці, в кожній потребі» [33, с. 66]. Дідусь, священик
Григорій Вовк, уособлює моральне здоров’я, творчий
дух родини: «Дід сповідав і причащав гуцулів, плекав
троянди і писав книги…» [33, с. 67].
Неоромантична модель світобачення позначилася
й на розкритті образу головної героїні — Віри. Уже перші рядки повісті актуалізують легендарний контекст,
зосереджений у пророчих словах дідуся: «Це, певно,
буде якась позначена дитина, бо ці мирти цвітуть тільки що дев’ять літ…» [33, с. 64]. Небуденність образу героїні виявляється з перспективи інших: доктор Ерек
помічає в юній дівчині «нахил до містики» [33, с. 84],
дядько Роман вибирає чомусь саме Віру «на модель
своєї української Матері Божої» [33, с. 91], а близький
друг, Володимир Манастирський, одверто твердить, що
письменниця «має завжди Великого Союзника з cобою»
[33, с. 64]. Авторка заявляє натомість, що їй «ще далеко
до святости» [33, с. 70], та водночас визнає глибоку душевну спорідненість із постаттю святої Терези з Ліз’є.
До неї вона «молиться вечорами довго» [33, с. 118], їй
купує свічку в Нотр-Дам у Парижі і «просить щастя на
дорогу до нової землі» [33, с. 141], її називає «своєю святою» [33, с. 118] і на шляху життєвої мандрівки наслідує
щоденний героїзм небесної опікунки.
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Орельєфнення природи трансцендентного як невід’ємна максима мотивної структури повісті, виражена в сакралізації постатей членів родини, набуває
увиразнення в міфологічному образі дерева роду — великої різдвяної ялиці, з галуззям якої підсвідомо асоціює
себе кожен із членів Віриної сім’ї [33, с. 71]. Як зазначає
Н. Фрай, кожен письменник «володіє своєю власною,
чітко вираженою структурою образності, котра зазвичай проступає вже в найбільш ранніх його творіннях
та котра в основі своїй не змінюється і змінюватися не
може» [204, с. 166]. Таким незмінним символом у повістях Віри Вовк є, власне, образ дерева. На думку Н. Науменко, у символічному контексті образ дерева найтісніше пов’язаний з «моделлю дому» як священного
простору [156, с. 57, с. 59]. У художній канві творів авторки дерево символізує родовід, міцне духовне коріння. Уперше ця паралель розгортається в повісті «Духи й
дервіші», в якій розділена війною родина Віри Вовк порівнюється з «повідрубуваними від пня й попересаджуваними в різні підсоння» гілками «великої різдвяної
ялиці» [33, с. 71], а згодом неодноразово актуалізується
в інших творах письменниці, набуваючи особливої виразності і міфологічної поглибленості в повісті «Тотем
скальних соколів».
Як і в «Духах і дервішах», так і в основі повісті «Тотем скальних соколів» лежить фактологічний матеріал біографії письменниці. Твір реалізує авторський
задум художньо переосмислити біографічний сюжет
попередньої повісті, подати його «в іншому ключі» [27,
с. 27]. Документальна автобіографічна історія відходить
тут на задній план, поступаючись місцем історії фантастичній. Топографічний простір Кутів стає полем розгортання історії трьох поколінь легендарного гуцульського роду Моканюків, символічно названих «скальними
соколами». Започаткована в «Духах і дервішах» опозиція творення і руйнації подається в «Тотемі…» в оптиці
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реалістично-фантастичних
зіставлень, а наскрізний мотив
сакралізації роду
втілюється крізь
призму тотемістичної символіки. Міфологічну
вертикаль
художнього
світу
повісті
організує архетипний
образ Світового
дерева — дуба.
Слов’янський
креаціоністський міф про
Світове
дерево
(дуб), першоптаха
Сокола-Рода
і народження з
Рисунок Зої Лісовської з книги «Знамено». його яйця всесвіту проектується у повісті на історію роду Моканюків,
формуючи казково-фантастичне тло твору. Як подає
«Українська міфологія», «з яйця вийшов рід людський,
а іноді з нього народжується герой-деміург (напівбог), в
українській казці це богатир» [80, с. 613]. У повісті Віри
Вовк із яйця Сокола-Рода народжується головний герой — Михайло-Чудо, який уособлює ідею духовної не
знищенності роду, а ширше — української нації.
Хронотоп твору маніфестує паралельне розгортання двох контрастних часових площин: історичної
(Гуцульщина в середхресті воєнних лихоліть ХХ ст.)
і фантастичної (циклічне коло народних свят, на тлі
якого виписаний легендарний рід Моканюків). Фантас116

тичне органічно входить в історичне, гармонізує його,
«намагнічує тлінне духом вічності» (С. Кримський).
Досягається це ретрансляцією реальних подій крізь
призму фольклорної свідомості народного оповідача
Якова Ґудза. Так, основоположник роду Моканюків,
Штефан, з’являється в полі зору оповідача з крутежу
Черемошу і вирізняється унікальним відчуттям природи, яскравим мистецьким талантом. Син Штефана
Михайло-Чудо народжується з жолудя, подарованого
святим Онуфрієм, і теж має небуденні здібності: «дар
видіння» і «читання людських думок» [74, с. 48]. Онук
Штефана Іван переймає дідовий хист до різьбярства: витесує тотем свого роду — дуб із фігурами скальних соколів. У постаті юнака відроджується легендарний образ
Штефана-митця, втілюється ідея незнищенності роду,
тривкості генетичної пам’яті нації. Розгортання мотиву сакралізації роду засвідчує органічне поєднання у
творі релігійної й тотемістичної символіки. Легендарні
біографії героїв, як і надані їм символічні імена, сприяють універсалізації образу роду, увиразненню його
сакральної семантики. Авторка створює своєрідну родинну сагу, розгорнуту крізь призму космогонічного
міфу Світового дерева. У повісті цей образ-символ сприяє кристалізації архетипу дому як основи світобудови і
моральних вартостей.
Прикметно, що в процесі творчого становлення
Віри Вовк осмислення нею мотиву й образу дому проходить кілька стадій художньої еволюції, зокрема неоромантичну («Духи й дервіші»), яка відображає сакралізацію родинного дому шляхом проведення паралелей з
біблійним контекстом, і міфосимволічну («Тотем скальних соколів»), яка знову ж апелює до біографічного контексту, іпостасей дому-роду й дому-батьківщини, тільки проектує їх на матрицю міфу.
Так, у ранній повісті «Духи й дервіші», написаній у річищі неоромантизму, образ дому ще наскрізь
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 іографічний, пов’язаний із родинним оточенням
б
письменниці. Авторка виводить постаті батьків,
друзів і знайомих, тонує барвами неповторний світ
природи Гуцульщини, надаючи всьому сакрального значення. У творі це проявляється в художньому
накладанні біографічної канви на євангельську матрицю. Так, постаті матері, батька Віри асоціюються з образами святих, історія Кутів — з Євангелієм, а
вимушена еміграція родини Селянських — із втечею
Святої Родини в Єгипет. Повість виводить сакралізований образ родинного дому, співвідносний з образом
різдвяної ялинки — святого дерева роду, гілками якого є кожен із членів великої, згодом розпорошеної по
світах Віриної сім’ї.
Ще більшого згущення полівалентних символічних кодів набуває мотив дому в повісті «Тотем
скальних соколів», позначеній поетикою магічного
реалізму. Міфологічне мислення авторки долає просторово-часовий бар’єр: «заокруглений» образ світу
нівелює дистанцію між домом і храмом, моделює
відчуття всеприсутності дому-яко-храму в глибинах
душі і просторах довкілля. Світ ідеальний, витворений уявою, постає достовірнішим, ніж зрима дійсність, і образ дому, збережений у цьому ідеальному світі, — автентичнішим, ніж змінна реальність.
Авторка розробляє тему національної пам’яті і подає
її як виписану на тлі історичної дійсності міфологізовану історію роду. Символічно твір об’єднує образ
родинного дому, коріння якого сягає тотемних праоснов. Це засвідчують іпостасі дуба і сокола, від яких
авторка виводить легендарний родовід Моканюків.
Тенденція міфологізації притаманна й образу батьківщини, національному дому. У повісті — це простір
невеликого карпатського села, в якому опосередковується міфологема Аркадії, земного раю: «Коли десь
був рай, то хіба тут, — стверджує авторка. — Там у
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долині такі ж крислаті горіхи і яблуні, і там могло
рости оте дерево добра і зла» [74, с. 16]. Розгорнута на тлі історичної дійсності міфологізація образів
родини і батьківщини імпліцитно маніфестує ідею
вічності, незнищенності сакральних основ буття.
Отже, написані в різні періоди творчого становлення Віри Вовк, повісті «Духи й дервіші» і «Тотем скальних соколів» засвідчують незмінну увагу авторки до
мотиву дому та яскраво ілюструють основні етапи його
художнього розвитку від біографічної конкретики до
дедалі глибшої символізації й міфологізації.

119

2.3. Магнетизм дороги і вічне
повернення: образ героя-мандрівника

Художня проза Віри Вовк органічно просотана духом і
тональністю мандрівки. На це наклали відбиток і доля
письменниці, для якої подорожування — це «стиль
життя» [27, с. 46], і її життєвий досвід: еміграція з України в дитинстві, поневіряння в Німеччині в роки війни,
подорожі Європою і двома Америками під час побуту
у Бразилії. В усіх творах авторки в різних іпостасях і в
різних проекціях відбита екзистенційна драма «людини, розп’ятої
між
континентами»
[37, с. 17] в середхресті
ХХ ст.; усі вони репрезентують «історію душі» її
героя, «отого метелика,
який вилетів із рідного гнізда й подався у
світи, знаючи, що додому вороття нема…
українського емігранта…» [213, с. 7]. Незмінною іпостассю особистості у повістях Віри
Вовк є образ мандрівника — « повноквітної
ренесансної людини»
[58, с. 6], інтелігентної,
глибокодуховної,
та
водночас «нап’ятноваЗоя Лісовська. Екслібрис
ної зреченням, усамітВіри Селянської.
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ненням, трагізмом» [42, с. 96]. У творах це виражають
семантично місткі метафоричні порівняння героїв
із образами «перелетної звізди» [33, с. 104], «маріонеток… на невидимих нитках» [30, с. 188], зірваної вітром
«зернини муштарди» [72, с. 214], «безгніздої птахи» [57,
с. 524], мандрівника, приреченого «на довічне мореплавство» [42, с. 89] чи «вічного паломника» [58, с. 123].
Наведені асоціативні паралелі самобутньо огранюють
авторський образ мандрівної людини. Текстуально він
опосередковується у численних інваріантах:
— емігрант: Віра («Духи й дервіші»), Марко Вишня
(«Вітражі»);
— мандрівний філософ: Роман Мореплавець («Каравела»), Михайло-Чудо («Тотем скальних соколів»);
— подорожній науковець: Нестор («Останній князь
Звонимир»), професор («Спілкування з опалевим
метеликом»);
— мандрівний митець: Альма і Раїна («Старі панянки»), Айля і Йонатан («Книга Естери»);
— паломник: Джованні («Паломник»).
Звісно, наведений поділ — схематичний. Усе ж він
дозволяє бодай штрихово окреслити своєрідність авторської концепції мандрівника.
Усі герої Віри Вовк — подорожні, шукачі істини,
«пілігрими життя» [52, с. 44], за плечима яких — «роки
мандрівок світами, довгих студій, різновидної праці,
дорогих здобутків і пекучих утрат» [58, с. 5]. Усі так чи
інакше перебувають на шляху. Зазвичай, цей шлях має
чітко окреслену мету — духовно-філософську (себе-,
Бого- і сенсопошук) чи естетичну (пошук прекрасного в
довколишньому світі), а ширше — відображає філософське розуміння авторкою людської екзистенції. У цьому аспекті незмінним у повістях стає мотив духовних
шукань, об’єктивований як шлях пошуків людиною
власної ідентичності, власної духовної сутності, а також як осмислення сенсу буття. За Н. Звонок, «духовні
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пошуки» — це «викликаний бентежною роботою совісті стан особистості, невдоволеної існуючим у житті
станом речей» [115, с. 11]. У белетристиці Віри Вовк мотив духовних пошуків розвивається на ідейному ґрунті
філософії релігійного екзистенціалізму і є одним із репрезентантів авторської моделі поетики сакрального.
Як відомо, уже «в епоху бароко найпоширенішою
метафорою літератури стало змалювання життя людини як мандрів, духовного шляху від гріховної свідомості до праведної» [110, с. 23]. Корені цієї ідеї сягають
стародавніх міфологічних і апокрифічних джерел: мандрів Гільгамеша й Одіссея, блукань Агасфера, пошуків
св. Грааля Парсівалем. За визначенням В. Табачковського, «будь-яке мандрування символізує самоздійснення людини як культурної істоти… Для буддизму то
є шлях уникнення страждань, у християнстві — шлях
очищення стражданням, зрештою — шлях навернення до абсолютної трансцендентності» [188, с. 15]. Аналізуючи «духовне мандрівництво» як літературно-
філософську проблему, Ю. Степанов вказує на два його
різновиди: «тривожні душі рушають у мандри або по
світу, у пошуках у цьому світі світу іншого, або всередину себе, у пошуках Бога» [цит. за: 110, с. 24]. У прозі Віри Вовк реалізуються обидва ці аспекти, причому
перший (мандри по світу) зазвичай стає тлом, на якому імпліцитно накреслюється розвиток другого (мандрів героя всередину себе).
Наскрізно притаманне письменниці рефлексивне зосередження на сутнісних проблемах людської
екзистенції отримує стереоскопне втілення у філософських повістях «Вітражі» й «Каравела», які в лаконічній
притчевій формі виявляють глибокі екзистенційні роздуми авторки. Характеризуючи «Вітражі», Валерій Шевчук писав: «Дивовижна за своєю глибиною ця повість,
один із шедеврів української літератури, її екзистенціалізм пом’якшується гуманістичною християнською фі122

лософією, її символічні ряди тонко, ненав’язливо прокреслені; її архітектура — як храм, крізь вітражі якого
промовляє таємними словознаками “Режисер, якого ніхто не бачив”» [213, с. 13]. Ідейно споріднена з наведеним
твором і філософська повість «Каравела». Обидва твори
об’єднує образ героя-мандрівника та опосередкований
через нього мотив духовних пошуків, що трансформується в міфологему шляху, і реалізується по-різному в
кожному з творів. У повісті «Вітражі» оприсутнюється
дорога людини до усвідомлення покликання (смислопошук), у повісті «Каравела» — шлях реалізації вже
усвідомленого покликання як життєвої мети (смисло
творчість). Відповідно обидва твори втілюють різні
моделі духовних шукань героя-мандрівника: у «Вітражах» — це подорож-паломництво, у «Каравелі» — подорож-місія.
Екзистенційна
ідея
становлення
особистості проектується у «Вітражах» на історичну
дійсність 60-х рр.
ХХ ст. і осмислюється крізь призму
мотиву
духовних
шукань, зреалізованого як пошук автентичної людини
серед безликої маси
маріонеток. Сюжет
твору
схематичний — мандрівка-
паломництво стомлених
життям
людей різних наРисунок Зої Лісовської
ціональностей під
з книги «Знамено».
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 роводом духівника Андре Шардона. Однак на підтекп
стовому рівні повість конденсує глибокий філософський зміст. Так, жоден із персонажів не виписаний
чітко, не індивідуалізований: кожен є символом того
чи того життєвого шляху, того чи того екзистенційного вибору, марселівської homo viator. Утворюється
своєрідна мозаїка духовних шукань, яку структурно об’єднує ідея пошуку святині — вітражів вічності. Усіх героїв, за словами Вал. Шевчука, споріднює
«одна мета — побачити чи знайти вітражі, що може
означати й духовне ояснення і чистилище для скаламученого й хворого духу прочан без даху та коріння» [213, с. 12]. Як свідчить авторка, усі герої повісті є
відображенням трагедії «покоління, яке не спроможне
йти за покликанням» [30, с. 165]. Ідеться насамперед
про трагедію розпорошеної й дезорієнтованої української еміграції в умовах соціально-історичних катаклізмів ХХ ст.; утім філософський підтекст твору корелює глибші смисли, зокрема акцентує на проблемах
знеособлення людини в тоталітарній системі, на змізерненні людського духу в технократичній західній
цивілізації. Символічним вираженням цих проблем
є образи людей-«маріонеток» [30, с. 200], «обгризених
зір» [30, с. 179], а також низка демінутивних характеристик персонажів: «дрібнота» [30, с. 166], «жменька
людей» [30, с. 197], «товариство… чоловічків та жіночок» [30, с. 169]. Назріла потреба відновлення християнської системи вартостей, відродження «ренесансної
людини», «різьбленої з усіх боків» [30, с. 182], континує мотив духовних пошуків, провідний у повісті.
У спектрі символіки твору це і пошуки святині, і пошуки себе, свого місця у світі, свого покликання, які
є водночас пошуками Бога, Його волі щодо себе, своєї
країни. Віра Вовк констатує: лише той, хто знайшов
себе, не є маріонеткою долі, бо знає своє призначення, знає свій хрест покликання і несе його.
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Лейтмотив духовних шукань об’єктивується в символічних постатях мандрівників-прочан — Андре Шардона й Марка Вишні, з образами яких пов’язані мотиви
твору. Так, місійна діяльність священика Шардона викристалізовує образ духовного провідника нації, реалізує супровідні мотиви пророка, наслідування Христа, а
доля емігранта Марка Вишні репрезентує шлях поневірянь українського народу, мотив еміграції-спокути.
Виразником авторських ідей у творі є священик-
філософ Андре Шардон. Це тип героя-дивака, «трохи в
ньому від Дон Кіхота, трохи від Росінанта» [30, с. 166].
Ім’я героя символічне — Андре, як і ім’я апостола Андрія Первозванного, що поблагословив Божим хрестом
київські пагорби і, як стверджує авторка, вічно «присутній з нами, тільки вдягається в різні історичні костюми: одного разу з нього білобородий мешканець
ікони з символом кривого хреста (сам Андрій Первозванний. — Ю.Г.), вдруге — рудава зарость навкруги
обличчя й печерсько-лаврська ряса (о. Анастасій з Печерської лаври. — Ю.Г.), утретє — чисто виголені щоки,
камаші, парасоль (Андре Шардон. — Ю.Г.)» [30, с. 194].
Шардон — збірний образ духовного проводиря народу,
втілення моральних принципів, християнських основ
світу. У повісті з ним пов’язаний біблійний мотив пророка, «один із найважливіших, — на думку І. Бетко, — у
культурі нашої ще недавно бездержавної нації, адже
саме з символічною постаттю пророка старозавітного
типу в суспільній свідомості пов’язувалися сподівання
на вихід з усебічної неволі — національної, особистісної, духовної» [15, с. 1386]. Крізь сюжетну канву «Вітражів» виразно проступає біблійна міфологема про вивід
Мойсеєм єврейського народу з єгипетського полону і
їхнє сорокарічне блукання пустелею в пошуках Землі
Обітованої. Мета й місія Шардона виразно апостольська: пробудити в «пігмеїв духу», «типів», «маріонеток»
народ «чумацької породи», провести їх мандрами крізь
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пустелі власного «я» до усвідомлення спільної мети: пошуку свого покликання. Завдання кожної людини, на
думку мислителя, — дорости до «трагедійної ролі» [30,
с. 196] свого призначення. Тільки тоді відкривається
можливість відшукати вітражі, знайти себе, тільки тоді
«homo viator (Г. Марсель) у своєму пізнанні граничного
метабуття “виходить” на відчуття себе людиною трансцендентною…» [192, с. 179].
Безпосередньо пов’язаний із образом Шардона й
мотив наслідування Христа. Ісусовий поклик: «Іди за
Мною!» (16, Мат. 9:9) та спосіб його життя як дороги,
спрямованої на Голгофу, спричинив появу літературної традиції, що зображує наслідування Христа, християнський спосіб життя як алегоричну, а то й реальну
подорож. Власне, весь сюжет повісті — це алегорична
мандрівка-паломництво під духовним проводом Шардона. Упродовж цього шляху священик не тільки навчає людей бачити й розуміти красу в довколишньому
світі та в інших людях, а й кладе за «отих чоловічків та
жіночок» своє життя, рятуючи від самогубства Ілонку.
Його смерть об’єднує мандрівників, засвічує в їхніх душах вітражі вічності: люди з «буденників» [30, с. 202]
стають праведниками, з дезорієнтованої маси — народом, свідомим свого призначення.
Якщо з образом Андре Шардона пов’язана ідея пророка, духовного провідника нації, то мотив духовних пошуків українського народу в середхресті ХХ ст. відображає доля астронома-мандрівника Марка Вишні, від імені
якого ведеться оповідь. Письменниця прагне зобразити
героя, який би відтворив духовні запити сучасності, вважаючи, що як суспільство, так і кожна людина повинна пройти свій шлях прозріння, відкриття свого ідеалу,
який має втілитися в особистості. Самохарактеристика
цього персонажа лаконічна і промовиста: «…мені на ім’я
та прізвище Марко Вишня, званням астроном — після
голодного навчання в західноєвропейських університе126

тах, — родом з Києва, душею теж (якщо бувають душі)
і всесвітній громадянин памороками» [30, с. 165]. Ім’я
та прізвище героя символічні. Прізвище Вишня вказує
на українське походження, втілює архетипний образ
рідного дому, закладений у шевченківському «Садок
вишневий коло хати…». Водночас сам герой відірваний
долею від власного дому, позбавлений можливості вирости на рідному ґрунті «класичним деревом великої
простоти» [30, с. 165]. Ім’я Марко теж викликає асоціативні паралелі. По-перше, воно співзвучне з іменем героя давньоукраїнських різдвяних містерій Марка Проклятого (Пекельного) — вітчизняного образу вічного
жида «з його постійними мандрами й невлаштованістю
в світі» [213, с. 12]. У цій іпостасі герой уособлює трагедію
української еміграції, приреченої на «спокуту під чужими вівтарями», втілює мотив еміграції-спокути як свідомого вибору й невблаганної долі. По-друге, ім’я персонажа суголосне з іменем біблійного євангеліста Марка,
який записував за апостолом Петром його проповіді,
як і в повісті Марко Вишня сприймає й передає духовні
настанови Андре Шардона. Символічна також професія
героя — астроном: насамперед це той, хто крізь об’єктив
телескопа має можливість поглянути в небо, у вітражі
всесвіту. Також це митець у світі свого макрокосмосу,
який «рухається вкупі зі своїми планетами-музами» [30,
с. 185]. І завдання цього митця-астронома — відкривати
зорі людям і в людях відкривати зорі, найперше ж — сонце-зорю своєї вітчизни. «Ви повинні знову відкрити
зорю. Тоді ви її понесете в Київ. Але з неї не буде безіменне світило в Чумацькому Шляхові. З неї буде Віфлеємська Звізда…» [30, с. 200] — так визначає місію митця
Шардон. Так розуміє її й Віра Вовк: «відкривати Україну
світові і для України — світ», принести в Україну зорю
духовності, щоб ми не були «безіменними світилами»,
загубленими в Чумацькому Шляху, а народом, який
знає своє призначення.
127

Органічним продовженням філософського осмислення духовних пошуків героя-мандрівника є повість
«Каравела». За глибиною ідейних узагальнень і притчевою формою викладу її можна порівняти з філософським
твором
«Вітражі».
Віра
Вовк будує повість як алегорію
життєвої
мандрівки людини,
подаючи у післямові тлумачення
змісту й заголовку: «Море — дорога і ціль, каравела — крила
покликання. Мореплавець — носій вічних ідеалів» [42, с. 96].
У цих рядках
асоціативно відлунює
філософська теза Г. Сковороди: «Життя
Рисунок Зої Лісовської з книги «Знамено». наше — адже це
шлях безперервний. Світ цей — велике море нам усім,
пливучим. Він-бо є океан, який перепливається о вельми не багатьма щасливцями безбідно» [178, с. 124].
Написаний у стильовому річищі магічного реалізму,
твір утілює морально-етичні роздуми письменниці над
сенсом життя і творчості, сутністю людини, її зв’язком
із рідною землею, нетлінністю й значущістю простих
істин. У повісті ці проблеми реалізуються в лейтмотиві
духовних пошуків, а також у пов’язаному з ним мотиві
самовідданого служіння покликанню.
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Як і в «Вітражах», так і в «Каравелі» центральним
є мотив «життя-як-мандрівки», дороги духовних шукань. Його реалізації сприяють колоритні образи двох
мандрівників: журналіста Кнута Вестберґа і мореплавця Романа, через постаті яких опосередковуються реалістична й фантастична лінії твору, зіставляються
цінності сучасного світу й первісного світу тубільців.
Повість розпочинається епізодом, коли уява письменниці переносить на невідомий острів шведа Кнута Вестберґа. Він вирушає у тропічні краї, прагнучи збагатитися враженнями і створити роман «на взір Свіфтового
“Гуллівера”» [42, с. 21]. Як і в згаданому творі, герой-
чужинець є втіленням світоглядних позицій сучасного
світу, які виразно дисонують з істинними цінностями
первісного суспільства. Ненав’язливо, з притаманним
їй доброзичливим гумором, Віра Вовк спонукає сучасну
людину замислитися над сенсом сутнісних вартостей.
Найприкметніше їх виявляє здивування Кнута-Поліфема, пов’язане з постаттю короля атола, який «не зважає
на одяг чи на брак одягу» [42, с. 6], вірить, як і авторка,
тільки «в шляхетство духу» [27, с. 28], і, нехтуючи привілеями, стверджує, що «справжньому королеві зайва
корона: його короною мають бути характер і діла» [42,
с. 30]. Згодом виявляється, що король — це мандрівник-українець Роман Мореплавець. У його образі втілений ідеал мандрівної людини, свідомої свого життєвого
завдання, а в образі острова — символ-утопія ідеального державного устрою.
Мотив мандрівки і символічний образ мандрівника (українського емігранта) дозволяють провести
асоціативну паралель із повістю «Вітражі». Однак, порівняно зі згаданим твором, авторка виводить у «Каравелі» уже духовно зрілих осіб із чітко окресленими
життєвою стратегією й національними пріоритетами.
Головний герой повісті — українець Роман — із гідністю каже про себе: «Я — мореплавець, син своєї землі,
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куди б не заніс мене мій корабель, всюди несу її знамено» [42, с. 13]. На відміну від героя «Вітражів» Марка
Вишні, людини «без коріння», яка тільки шукає своє покликання, Роман Мореплавець — духовно зріла особистість, свідома своєї місії, свого національного ґрунту.
Обравши об’єктом художнього зображення долю
мореплавця*, Віра Вовк проектує особистісне на загальнолюдське, осмислюючи закладену в епіграфі сентенцію португальського письменника-інтелектуала Фернандо Пессоа: «Мореплавати — конечне; жити — не
конечне». У цьому аспекті мотив духовних пошуків
корелює з мотивом самовідданого служіння покликанню, трактування якого близьке до виведеного у
«Вітражах» мотиву наслідування Христа. Розуміючи
всю складність обраного шляху і трагедійність власної
долі, мореплавець усе ж «закоханий у море», і «любов
до моря глибша, ніж любов до життя» [42, с. 48]. Наприкінці твору король Роман покидає атол, і, як рибалки
за часів Ісуса, іде за покликанням. В образі мореплавця символічно втілюється образ митця. Він «з любов’ю
витесує кожну подробицю» свого майбутнього корабля, що для нього — «найважливіше заняття» [42, с. 30],
«внутрішній голос», який герой «чує і вдень і вночі» [42,
с. 30]. Засвідчуючи метафізичну сутність натхнення, у
художню реальність вплітається міфологічна: морська німфа-сирена перетворюється в галіон на кілі каравели і заклинає героя «на довічне мореплавство» [42,
с. 89]. У цьому постійному русі, невпинному духовному пошуку й полягає вищий сенс життєвої місії митця.
Свідомий цієї істини, Роман із гідністю приймає «вантаж» гелеонського пророцтва — «долю мореплавця»
[42, с. 89], стаючи, як Сізіф, «…вищим від своєї долі. Твердішим від свого каменя» [118, с. 306]. Однак, на відміну
від героя Альбера Камю, персонаж Віри Вовк позбавЙого прототипом є похресник письменниці — Роман Нижанківський.

*
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лений безнадійного трагізму, адже підпорядковує своє
життя «вічним ідеалам». Як підкреслює письменниця
у післямові до «Каравели», її герой-мореплавець, хоч і
«нап’ятнований зреченням, усамітненням, трагізмом,
але зате йому дано найбільший привілей взнесення й
відчуття краси» [42, с. 96]. В образі Романа втілюється
віра авторки в духовний поступ українського народу,
моральне відродження України, якій «вітер несе добру
вість на листку “Одкровення” Святого Йоана» [42, с. 87].
Сила й оригінальність творів Віри Вовк вдало «осучаснюють» вічну містерію духовних шукань, пов’язують її
з національною історичною дійсністю й наново переосмислюють на міфологічному ґрунті.
Глибокоінтелектуальна за змістом і оригінальна за
формою викладу повість «Каравела» близька до повісті
«Вітражі», що створює передумову для їхнього зіставлення. Обидва твори об’єднує образ героя-мандрівника і
мотив духовних шукань, який доповнюють і поглиблюють супровідні мотиви (пророка, наслідування Христа,
еміграції-спокути, самовідданого служіння покликанню). В художньому розкритті цих мотивів письменниці
суголосні думки християнських мислителів-екзистенціалістів, зокрема теорія пошуку сенсу життя М. Гайдеґґера, філософія морального вибору С. К’єркеґора, стратегія духовного стоїцизму К. Ясперса, концепція свободи
творчого самоздійснення М. Бердяєва, ідеї яких послідовно втілюються в її творах.
Отже, у повістях «Вітражі» й «Каравела» мотив духовних пошуків розкривається Вірою Вовк через осмислення проблем самореалізації, усвідомлення людиною
дороги свого покликання, трактування яких здійснюється на підґрунті філософії релігійного екзистенціалізму. Загалом же, образ героя-мандрівника у повістях
Віри Вовк характеризується багатоманітністю художніх іпостасей, домінантними з-поміж яких є постаті подорожніх митців і філософів. Усі вони репрезентують
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«позитивний тип» подорожнього, в долі якого реалізується екзистенціалістська максима: «бути — це бути в
дорозі до самопізнання» [150, с. 14]. Усі — мовби «обернені всередину», а кожен зокрема «є знаком в собі і знаком для когось іншого» [112, с. 80, с. 81]. Прикметними
рисами цих персонажів є схильність до філософування,
глибока духовність і ерудиція, поєднані з дитинною
щирістю, самотність, невписаність у зовнішню прагматичну дійсність. Зазвичай вони протистоять світу,
точніше, його здеградованій системі вартостей, вибудовуючи собі своєрідний духовний форпост чи інтелектуальну фортецю. Це люди високої гідності, скромні й талановиті. Вони, як і авторка, щиро «вірять у шляхетство
духу» [27, с. 28] та своїм життям і працею відкривають
Україну світові і для України — світ.
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2.4. Новелістичні цикли: опозиція
сакрального / профанного

Сакральне і профанне — граничні екзистенційні модуси, на яких утримується глобальний зміст існування
людства. Між ними існує нерозривний зв’язок діалектичної єдності: «профанне — це середовище, в якому
розгортається життя, а сакральне — та сила, яка його
творить» [21, с. 60]. У художньому світі Віри Вовк ці
полярні модуси людського буття найяскравіше виражені в новелістичних циклах «Святий гай», «Карнавал», «Сьома печать», «Напис на скарабею». Це серії
коротких образків, а інколи напружених новелістичних роздумів. Деякі з них близькі до імпресіоністичних етюдів М. Коцюбинського, інші — до арабескового
письма М. Хвильового, ще інші — до риторичної загостреності новел В. Стефаника. У центрі кожного з циклів — філософське осмислення екзистенції людини у
світі, подане в різнотипних культурно-історичних контекстах та відрефлекcоване крізь призму антагонізму
sacrum / profanum, унаслідок чого внутрішня організація елементів тексту базується на «принципі бінарної
семантичної опозиції» [145, с. 227]. У композиційній
структурі новели цей принцип виявляє особливу продуктивність, оскільки за своєю жанровою природою
новела — не що інше, як «показ бінарної опозиції, членами якої є або протагоніст і антагоніст твору, або персонаж і його оточення» [156, с. 180]. Саме протистояння
персонажа його оточенню, внутрішнього світу героя
зовнішній ворожій дійсності органічно притаманне
новелам Віри Вовк. Художня думка письменниці послідовно рефлексує різні модуси людської екзистенції
у світі, розвиваючи на принципі бінарних опозицій
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струнку систему мотивів, серед яких превалюють мотиви протистояння мрії і реальності, істини й омани,
життя і смерті, Еросу й Танатосу. Як інваріанти центральної опозиції сакральне / профанне, ці протиставлення стають конденсаторами смислового поля збірок
і реалізуються у них як лейтмотиви.
Екзистенціальне протистояння особистості і світу, трансформоване в мотив конфлікту мрії й реальності,
організує
збірку
новел «Святий
гай». Архетипний
символ
гаю (райського
саду,
космосу)
та епітет «святий» акумулюють семантику
сакрального,
яка
екстраполюється на внутрішній
світ
персонажів
і
різко
контрастує з дисгармоОбкладинка Віри Вовк.
нійністю об’єктивної дійсності, на тлі якої вони виписані. На цій
основі формується провідний мотив циклу — протистояння мрії як ідеальної креативної сили та реальності як дисгармонійного середовища, ворожого особистості. У прозі Віри Вовк цей мотив набуває
оригінальних авторських конотацій. Реальність, яка
в душі героїні (цікаво, що персонажі новел переважно жінки) викликає бунт, нерозривно пов’язується з
концептами чужини й самотності. Відповідно до наведеної семантики мотив конфлікту мрії і дійсності
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опосередковується у збірці через два менші взаємопов’язані мотиви, а саме:
1) мотив бунту проти долі чужинки («Пророк»,
«Українка», «Родина», «Мереживниця»);
2) мотив бунту проти самотності («Бик», «Ангел»,
«Танок», «Колядники»).
Мотив бунту проти долі чужинки набуває знакової символічної інтерпретації в новелі «Мереживниця».
Міфологічна іпостась мереживниці в назві твору уособлює образ мойри, богині долі, і експлікує семантику
ткання нитки життя. Наскрізний у новелі символ мережі кільцем асоціацій охоплює твір і розгортається у
візуальний ряд споріднених образів: «кактуси… кобрами, що танцюють» [69, с. 38], «вузлуваті пні й покручене коріння» [69, с. 38], «зміїні стежки» [69, с. 38], «стадо
білих чапель», що «піднялися, як мережа» [69, с. 39], спіралеподібна стежка героїні до дому ткалі за весільними
мережками, що уособлюють її мрію про щастя. Всюди
асоціативно присутній образ нитки-мережі, що імпресіоністичними штрихами формує антиципацію образу
мереживниці, на зустріч з якою їде дівчина. Як зазначає
М. Еліаде, «образи нитки, мотузки, зв’язування, ткання
неоднозначні: вони виражають як привілейовану ситуацію (бути з’єднаним з богом, перебувати у зв’язку з космічним Urgrund’ом), так і жалюгідний і трагічний стан
(бути обумовленим, скутим, визначеним наперед)» [99,
с. 438]. Новела Віри Вовк інтерпретує другий аспект цієї
антиномії — ідею заданості долі. Образ старої мереживниці (невблаганної мойри) контекстуально асоціюється із павуком «з білим черепом» [69, с. 40], а мрійлива
душа героїні — з безпорадною мухою, що «здригається» в його сітях [69, с. 40]. Символізм оповіді підкреслює умовний хронотоп: замкнутий простір екзотичного острова і суб’єктивна течія часу, яка спершу мовби
розчиняється у фокусі споглядання, а потім зненацька
проявляється в домі мереживниці, сенсоризується в
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«монотонному клепанні веретен» [69, с. 39], що нагадує стукіт годинника і ритм людського серця. Безмовну
тривогу, що наростає, раптово порушують слова старої: «Я кінчаю твою останню мережу» [69, с. 39]. Фраза
сприймається символічно і викликає в героїні реакцію
спротиву, бунту: «Відчуваю, що мені вже не потрібні
ті мережки» [69, с. 39]. Торжеством ірреального у творі
постає розгортання фантасмагорії за межами дому мереживниці, коли дівчина потрапляє в чужий світ («надворі — невідомий краєвид, незнані люди і звичаї» [69,
с. 40]) і відчуває на собі увесь трагізм екзистенційного
буття-на-межі. Мотив духовного бунту проти реальності акумулює кінцівка новели: «Біжу на вершок скелистого берега і кидаю в розбурхане море свої мережі» [69,
с. 40]. Горішня позиція героїні («вершок берега») знаменує вивищення її над власною долею, а первісна стихія води символізує звільнення, очищення, «падіння в
доформальне, повернення в непроявнену модальність
добуття» [99, с. 69], що, в підсумку, означає вічність, яка
нейтралізує межі часовості, стає медіатором антиномії
«свій / чужий».
Міфопоетичний аспект розгортання мотиву духовного стоїцизму людини в чужому оточенні продовжує
новела «Українка». На відміну від попереднього твору,
подієве тло новели має чітке реалістичне підґрунтя.
Віра Вовк осмислює долю сучасниці, українки-емігрантки, заробітчанки, яка в уяві представників чужого оточення всього лише лялька, що її накручують мосяжним ключиком [69, с. 45] для виконання тої чи тої
роботи. Екзистенційну безвихідь мрії жінки про волю
символізує замкнутий простір кімнати, поданий у творі
в асоціативній єдності з образом «бамбукової клітки», у
яку потрапила голуба пташка саньясу [69, с. 45]. Неможливий у реальності бунт проти прагматичної дійсності
розгортається в уявній площині: героїня перевтілюється в «метелика пшеничної барви» [69, с. 45] і разом із си136

нім птахом покидає кімнату (у дійсності — «згорає від
високої температури» [69, с. 45]).
Тему відчуження й самотності людини у багатотисячному мегаполісі розвивають також новели «Пророк» і «Родина», побудовані на реінтерпретації євангельського матеріалу. Психологічну ідею бунту в цих
творах змінює духовний пафос прозріння істини, а драматичний конфлікт мрії і дійсності континує внутрішній спротив суєті світу, що затирає сутнісне.
Інший вектор художнього осмислення антагонізму
мрії й реальності експлікують твори, об’єднані мотивом бунту проти самотності: «Бик», «Ангел», «Танок».
Якщо новела «Танок» репрезентує традиційний фольклорний сюжет неблагословенного батьками шлюбу і
трагічної смерті закоханих (як бунту проти нездійсненності мрії бути разом тут, на землі), то новели «Бик» і
«Ангел» утілюють авторську рецепцію цього мотиву.
Семантика бунту реалізується в них через психологічну
матрицю підсвідомого: як еманація у мріях жінки ідеального образу чоловіка (Анімуса), який візуалізується
в міфологічних іпостасях бика й ангела. В обох творах
оприявнений конфлікт мрії і дійсності, трансформований у різних проекціях: новела «Бик» утілює неможливість зустрічі й поєднання з ідеалом (оприсутнення
мрії в реальності), новела «Ангел» — неможливість ідеального співжиття (сприйняття реальності як мрії).
Рефлексію авторкою граничних модусів людської екзистенції підсумовує завершальна новела циклу — «Колядники». Проникаючи художнім зором у закадрову хроніку подій (чи радше — дантових кіл) будня
жінки, письменниця обсервує у філософському ключі
індивідуальний досвід відчуження й самотності, експлікує глибинну, невтілену мрію про душевну гармонію і
родинний затишок. На відміну від попередніх творів,
у яких означені екзистенціали оформлювалися в мотиви неоромантичного бунту проти реальності, новела
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 Колядники» виявляє іншу тактику розгортання сю«
жету, спрямовану на подолання центральної опозиції.
Як зазначає С. Кримський, «людина може, всупереч усім
несприятливим і навіть погибельним наслідкам власного вибору, перетворити свою долю у призначення»
[137, с. 53], довіривши щоденний життєплин мудрому
промислові Провидіння. Сюжет твору реалізує суголосну зміну акцентів. На риторичне запитання героїні, чи
мають сенс життя, мрії, страждання, щоденний духовний подвиг, мовчазний досі Сфінкс відповідає ствердно, тим самим проектуючи хід її думок у річище іншої
(релігійно-міфологічної) логіки світосприймання, з перспективи якої все набуває якогось незглибимого сенсу
як «здалека намічене, предвічне, премудре» [69, с. 54],
мотивоване не безвихіддю реальності, а креативною
софійністю непроглядних меандрів Провидіння.
Філософські роздуми Віри Вовк над двоїстістю світу, швидкоплинністю життя і незмінністю істинних
вартостей репрезентує цикл новел «Карнавал». Полі
семантичний
образ
карнавалу і пов’язаний
із ним концепт
маски (та її антиподу — обличчя)
формують
підґрунтя
для
художнього осягнення полярних
модусів
людської екзистенції. Як «складний
і багатозначний
мотив народної
культури»
[7,
с. 48], маска у різОбкладинка Юрія Соловія.
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них контекстах набуває неоднозначних смислових відтінків (від позитивних до негативних), що пов’язане,
на думку М. Бахтіна, з єдністю / відокремленістю її від
первісного «народно-карнавального світовідчуття» [7,
с. 48]. У творчості Віри Вовк образи карнавалу й маски
суттєво переосмислені і здебільшого наділені негативною семантикою профанації дійсності, лицедійства,
омани. У «Старих панянках» авторка описує карнавал
як «царство пекельного блиску», «поганську відправу» [72, с. 243], мить, за яку багато хто платить життям.
Це значення розгортається і в однойменному новелістичному циклі, де маска набуває конотації приховування або спотворення істини. Як зауважує Л. Софронова, «провідною опозицією, яка визначає концепт маски,
є опозиція істина / омана» [183, с. 354], у цьому аспекті
«маска протиставлена обличчю і людині в цілому [183,
с. 348]. Оснований на антагонізмі істини / омани мотив
протистояння обличчя і маски композиційно організовує збірку і реалізується через систему менших взаємозв’язаних мотивів, а саме:
1) мотиву відсутності карнавального одягу («Людина, що падає», «Розп’яття»);
2) мотиву «само-із-себе-роздягання» («Жінка в дзеркалі», «Каппа Хреста»);
3) мотиву справжнього одягу, який сприймають як
карнавальний («Папа в жалобі»);
4) мотиву справжнього одягу, який видають за карнавальний («Весільне плаття», «Сузір’я»).
Ідея протистояння тотальному знеособленню,
безликості, розчиненню особистості в масі втілюється в мотиві відсутності карнавального одягу, який
формує зовнішнє обрамлення збірки і об’єднує початкову й завершальну новели циклу («Людина, що
падає», «Розп’яття»). Обидва твори крізь призму опозиції обличчя й маски інтерпретують євангельський
конфлікт пророка і юрби, творчо переформатований
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і спроектований на сучасність. Уміло поєднуючи хронотоп латиноамериканського карнавалу та біблійну
інтертекстуальність, Віра Вовк осмислює трагедію сучасної людини, яка прагне більше «здаватися», ніж
«бути», і, змінюючи одна за одною маски, втрачає
себе, своє істинне обличчя. Авторка створює візію світу, який «випорожнів» [43, с. 56], і в самому розпалі вітаїстичного карнавального дійства подобає на «цвинтар душ», де годі знайти «принаймні… одну справжню
людину» [43, с. 58]. Антагонізм індивідуальності й
безликості символічно виражається крізь призму наявності / відсутності карнавального одягу, який «за
функціями тотожний масці» [183, с. 343]. У новелі
«Людина, що падає» це протистояння оформлюється в
діалог героя і «малого шакала» з карнавальної процесії, у новелі «Розп’яття» — трансформується в алегорію
хресної смерті Спасителя. За гротескною пантомімою
масок і біблійною алюзійністю криється глибока драма знеособлення сучасної людини «у великій карнавальній юрбі» [43, с. 74], де всі, кого «не доторкнувся
дух карнавалу» [43, с. 79], приречені на смерть. Обидва
твори об’єднує пафос внутрішнього стоїцизму особистості. Герой Віри Вовк духовно підноситься над світом (у першій новелі — на вежі собору, у другій — на
стовпі, що символізує хрест). Постаючи віч-на-віч із
дійсністю, він не тікає від її трагізму в карнавальну
фантасмагорію і свідомо зрікається лицедійства, провокуючи на себе свавілля юрби, яка «внизу реве тисячами голосів, наче велетенська потвора: Стрибай!
Стрибай!» [43, с. 58]. Самосуд натовпу над тими, хто
не скорився його законам, ілюструє новела «Розп’яття», у якій замасковані особи (суддя, вояк і кат) розпинають на телеграфних стовпах «трьох без масок: жебрака, злодія й учителя» [43, с. 79]. Постать Учителя і
його оточення: Матері (Консейсан), Магдалини (Аманди), улюбленого учня (Жоана), передсмертні слова
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розкаяного розбійника («Пом’яни мене, як прийдеш
у царство небесне» [43, с. 82]) алюзійно експлікують
біблійний контекст. Водночас заміна сакрального образу хреста образом телеграфного стовпа (атрибутом
сучасної цивілізації) вказує на сьогочасність всесвітньої трагедії смерті Бога і непізнаності Його світом.
Драматичне протистояння істини й омани набуває смислового увиразнення в мотиві «само-із-себе
роздягання», який формує внутрішнє обрамлення збірки і реалізується в новелах «Жінка в дзеркалі», «Каппа
Хреста». Глибоке прагнення письменниці до щирості й
очищення серця від найменших компромісів із собою і
світом континує мотив жертовності, зречення власної
волі, а метафорично — «роздягання із себе». У новелі
він вербалізований в авторефлексіях Сільвії: «Чому я не
спроможна роздягнутися з себе самої, як з карнавального одягу, чому не можу помінятися з кимось іншим
своєю долею, своєю особою?» [43, с. 61]. Наскрізний в
обох творах мотив самозречення трансформується в
кожному з них у символічну сцену ініціаційної смерті.
У новелі «Жінка в дзеркалі» він втілюється крізь призму фольклорної моделі обміну долями: відома балерина Сільвія віддає свою долю жебрачці, символічно ж:
прощається з чорним доміно (смертю) і зустрічає золоте доміно (життя). У новелі «Каппа Хреста» — реалізується в магічному епізоді ворожіння, коли поетапні
зречення талановитої танцівниці Анжеліки непомітно
переходять межу фізичної реальності і екстраполюються у сферу духу: героїня зрікається не тільки діадеми, волосся, очей, шкіри, статі, але й гордости, впертости, самолюбства, навіть бажань, надій і мрій [43, с. 77]
і врешті сама стає духом — «малим вогником на глиняній долівці колиби», який «підноситься вгору свят-
івановим ліхтарем і зникає в сузір’ї Південного Хреста»
[43, с. 78]. Авторка називає це «вознесінням Анжеліки», що є своєрідною жіночою версією євангельської
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і сторії вознесіння, реформованою карнавальною логікою «взаємозамінності жіночих і чоловічих ролей» [7,
с. 454]. Успішні й багаті, а водночас справжні, природні,
щирі, героїні обох творів добре бачать усю зовнішню
показовість бутафорного світу-навиворіт, тому добровільно зрікаються не тільки карнавального одягу (маски), але й самих себе, власного «я» (обличчя). Так виявляється прозора фактура душі і віддзеркалена в ній
сакральна суть первообразу — лику Божого в людині.
Внаслідок цього бінарна опозиція обличчя / маска набуває тріадної організації «лик–обличчя–личина», де
лик «є явищем духовного вічного змісту, його онтологічним виявленням» [176, с. 7] і протистоїть масці, личині, «що видає себе за обличчя й блокує явище абсолютного» [176, с. 7].
Інший аспект художньої трансформації бінарної
опозиції обличчя / маска, оснований на інтерпретації
полівалентної семантики карнавального одягу, втілюється в мотивах справжнього одягу, який сприймають
як карнавальний, і справжнього одягу, який видають за
карнавальний. Перший побудований на моделі невпізнання сакрального у профанному («Папа в жалобі»), а інший — на моделі підміни сакрального профанним («Весільне плаття», «Сузір’я»). Так, новела «Папа в жалобі»
розвиває алегорію сучасного індустріального світу,
в якому дедалі вужчає «простір віри і чуда», а в гротескному параді масок зникає справжнє людське обличчя.
У карнавальному натовпі залишається невпізнаним
сам Папа Римський у своєму папському вбранні, і лише
чиста душа Лейлі-Колумбіни помічає в ньому небуденну постать (чарівника, підземного царя), що оприсутнює
для дівчини реальність чуда. Чорні (жалобні) ризи Папи
контрастують зі строкатістю карнавальних костюмів і
символізують смерть для світу, його швидкоплинної радості, втілюючи мовчазне, але промовисте протистояння знеціненню істини, секуляризації сакрального.
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Інший вектор розгортання цієї проблеми репрезентує мотив справжнього одягу, який видають за карнавальний. Авторка акцентує на сакральній сутності
правдивих почуттів: дружби, кохання («Шлюбна сукенка — не одяг для карнавалу… Шлюбна сукенка — свята»
[43, с. 71]) і відповідальності кожного за їхнє збереження. Посягання на сакральне неминуче карається смертю: за зраду подружньої вірності гине Люана («Весільне плаття»), а через дріб’язковий егоцентризм одиниць
розпадається плеяда творчої дружби талановитих митців («Сузір’я»). Обидва твори прокламують особисту відповідальність людини за пізнання й гідне поцінування
в собі і в інших Божого образу.
Осмислюючи антагонізм істини й омани крізь
призму бінарної опозиції обличчя / маска, Віра Вовк моделює власну візію карнавальної дійсності, у якій «мистецтво ставати Іншим» стає лише тлом оприсутнення
креативного потенціалу «мистецтва бути собою» як онтологічно притаманного людині прагнення святості.
У збірці новел «Сьома печать» художня візія світу
крізь призму опозиції сакрального і профанного трансформується в мотив антагонізму життя і смерті. Як і
попередні твори, новели циклу закорінені в релігійно-міфологічному підґрунті, на що вказує семантика
назви, маркована інтертекстуальним паралелізмом із
біблійним Одкровенням, пророчою Книгою сімох печатей. Усе ж, реінтерпретація євангельських подій не
становить єдиної ідейної основи збірки. У центрі цього циклу — тема покликання, життєвого призначення людини як печаті, даної Богом. «Я свідомий свого
покликання, свого чину, який Бог дозволив сповнити. Хай инші хизуються славою, а я високо несу в собі
свою перемогу» [73, с. 119], — заявляє Христофор Колумб, один із персонажів циклу. Саме реалізація покликання, на думку письменниці, є єдиною можливістю самоствердження всупереч небуттю, теургічним
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актом трансценденції, виходу у сферу духу. Тим-то
тема покликання в новелах Віри Вовк невіддільна від
теми Провидіння. Художньо вона відрефлекcована в
екзистенційних координатах буття і небуття, коли містерія народження в людині творчого генія передається
через символіку ініціаційної смерті. Провідний мотив
збірки — антагонізм життя і смерті — набуває в цьому
аспекті такої репрезентації:
1) мотив ініціаційної смерті митця і відродження
його у творі мистецтва («Дзвін Святого Лаврентія»,
«Суха мореля», «Лице на ріці»);
2) мотив жертовного служіння покликанню
(«Довг», «Покликання», «Самотність»);
3) мотив цілковитого самовіддання Провидінню
(«Давидова рогатка», «Камінь Сокільського»);
4) мотив смерті, що врівноважує правду («Король
і карлик», «Похорон пана Губернатора», «Дорога»,
«Поганюща»).
В усіх наведених мотивах наскрізно присутня ідея
жертви як необхідної передумови осягнення сакральної повноти буття. Д. Павличко зазначав, що «ідея світу у творчості Віри Вовк — це насамперед ідея жертви,
добровільної, усвідомленої жертви, яку людина, що
стає на коліна перед власною святістю, повинна віддати в боротьбі за перемогу добра» [163, с. 2]. На думку
М. Еліаде, «ініціаційна смерть — це початок, вона ніколи не матиме кінця… Пришестя смерті уможливлює
спосіб буття духу, але, навпаки, процес одухотворення
реалізується і виражається через символи й метафори
життя» [99, с. 297, c. 505]. Цей містичний «парадокс взаємопереходу символів і метафор життя та символів і
метафор смерті» [99, с. 506] оригінально ілюструють новели «Дзвін Святого Лаврентія», «Суха мореля», «Лице
на ріці», які об’єднує мотив ініціаційної смерті митця
і відродження його у творі мистецтва. Авторка моделює межові ситуації, коли покликання вимагає від лю144

дини найбільшої жертви: «чистого золота» — серця [73,
с. 99], «найвищої ціни» — життя [73, с. 100]. У тісному
зіткненні буття й небуття стирається межа між ними:
страждання закоханих стає «родами пісні» [73, с. 103],
смерть Рут — відродженням її весільної морелі [73,
с. 101], плоть ливарника Лавра — «серцевиною дзвона
Святого Лаврентія» [73, с. 99]. У цій відмові від тимчасового, іманентного на користь трансцендентного, вічного реалізується діалектична сутність буття, що полягає
у набутті самого себе шляхом самозречення, «виходу
за межі себе», коли «над життям та смертю сходить як
символ третьої правди вічність» [138, с. 239].
Суголосну ідейну спрямованість виражає мотив
жертовного служіння покликанню, коли не смерть, а
саме життя стає офірою, низкою добровільних актів
самопосвяти. Цей мотив художньо втілюється в різних
контекстах — казковому («Довг»), історичному («Покликання»), біблійному («Самотність») — і окреслюється як добровільна сплата «довгу» [73, с. 112], який
неможливо віддати (Кекилія), сповнення «шаленого задуму» [73, с. 118] без надії на світове визнання (Христофор Колумб), свідоме прийняття хреста самотності [73,
с. 120] і перемінення його у радість призначення (Єва).
В усіх новелах письменниця проголошує життєтворчу
сутність покликання як того, що надає сенсу людському
існуванню, робить людину вищою від самої себе.
Наскрізну у збірці ідею жертви, альтруїстичного
служіння життєвій місії розвиває мотив цілковитого
самовіддання Провидінню, втілений у новелах «Давидова рогатка» і «Камінь Cокільського». Авторка наводить біблійну максиму: «Ніщо тобі не станеться, коли
не має статися. Кожен волосок твоєї голови порахований» [73, с. 104], висловлюючи думку, що людина тільки
«інструмент», яким керує рука Творця [73, с. 107]. У світ
оглядному аспекті тут відлунює релігійна концепція
М. Бердяєва, згідно з якою «в індивідуальній долі кожної
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людини можна бачити руку Божу, бачити сенс, хоч і не
доступний раціональному пізнанню» [13, с. 20]. Обидва
твори об’єднує художня експлікація чуда — неминучої
смерті, відверненої Провидінням, — що реалізує у сучасному житті вічну значущість біблійних істин.
Художня рефлексія письменницею екзистенціалів
життя і смерті отримує оригінальне втілення в мотиві смерті, що врівноважує правду. Віра Вовк моделює сучасні притчі, майстерно інтерпретуючи казкові («Король і карлик», «Похорон пана Губернатора»),
фольклорні («Поганюща») і фантастичні образи («Дорога»). Смерть у новелах стає своєрідним дзеркалом, у
якому виявляється обличчя істини, приховане чи викривлене логікою світу. Перед її маєстатом міняються
місцями король і карлик, губернатор і злидар, тілесна
краса поступається місцем духовній, а стрімка земна
дорога, «де саме каміння й будяки» [73, с. 110], непомітно стає небесним шляхом, що «стелиться між зорями» [73, с. 111].
Розкриваючи в ціннісній перспективі діалектику
буття і небуття, авторка акцентує на вагомому значенні
покликання в духовно-творчому становленні особистості. Суголосно з Е. Фроммом, письменниця вбачає шлях
до справжнього буття у «проникненні крізь оманливу
видимість до сутності реальності та пізнання цієї сутності» [205, с. 112], що в контексті її новел реалізується
як усвідомлення та пізнання людиною свого призначення. Водночас сам шлях творчого становлення постає невіддільним від ідеї жертви, ініціаційної смерті,
що виявляє онтологічну здатність людської природи до
трансценденції і є своєрідною формою філософського
осмислення авторкою діалектики буття і небуття крізь
призму категорії сакрального.
Органічним продовженням попереднього мотиву
і водночас спробою досягнути максимальної напруги
між бінарними елементами опозиції життя / смерть
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є цикл «Напис на
скарабею». З-поміж
новел Віри Вовк це
найбільша за обсягом
і
культурологічним
наповненням збірка.
Топографія сюжетів
творів, що входять
до неї, охоплює понад 15 країн різних
континентів (Україна, Італія, Бразилія,
Туреччина,
Іспанія,
Німеччина, Перу, Нігерія, Палестина, Ізраїль, Китай, Греція,
Індія, Вавилон, Єгипет), хронологія подій
висвітлює період від
Обкладинка Віри Вовк.
сучасності до І ст. до
н.е. й епохи доісторичного часу, а ідейно-змістове підґрунтя формує розгалужена система інтертекстуальних образів із основних світових релігій (християнства,
мусульманства, індуїзму, буддизму) та найдавніших
міфологічних систем (шумерської, єгипетської, грецької, древніх вірувань бразильських індіанців та нігерійських племен).
Притаманний новелам циклу масштабний комплекс транскультурації ідей та образів творить єдину мікромодель світу й людських взаємин, розширену географічно і культурно і водночас цільну,
об’єднану рефлексією вічного протиборства двох антагоністичних сил людської природи — Еросу й Танатосу. Це промовисто ілюструє віршовий епіграф до збірки: «Кохання і смерть — два демони, / витязі в кожній
битві. Можеш боротися, аж поломиш / усі роди зброї,
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 тікати у катакомби, / в лабіринти термітів, в ідеали,
в
геройство, релігію… вони тебе завжди знайдуть…» [55,
с. 124]. Провідний мотив циклу — боротьба Еросу й
Танатосу — отримує у новелах поліаспектне вираження, пов’язане передусім з філософським осмисленням
письменницею феномену любові. Для авторки це «містерія поза межами будь-якого логічного пояснення,
будь-якого практичного опертя…» [27, с. 57]. Незбагненна людському racio енігматична природа цього феномену містить водночас полярну валентність опозиції
життя / смерть і потенцію її подолання, яку сучасна дослідниця юнгівського психоаналізу К. Естес визначає
як архетип Життя–Смерті–Життя, акцентуючи, що «кохання у своїй повній формі є низкою смертей і відроджень» [217, с. 162]. У «Написі на скарабею» цю діалектику кохання конденсує винесений у заголовок образ
скарабея, що традиційно «вважається символом нового
народження в міфології древнього Єгипту» [88, с. 105].
На ідейно-смисловій амбівалентності концепту любові
і багатогранності його виявів ґрунтується система мікромотивів, які розвивають і поглиблюють провідний
мотив циклу. Це передусім:
1) мотиви жертовної любові до людини («Дезертир»,
«Свята», «Хрестоносець»), до батьківщини («Балерина», «Богуславка»), до мистецтва («Самба», «Скрипка»,
«Страшний суд», «Чужинка», «Весна», «Метаморфоза»);
2) мотиви любові-святості («Франческо», «Марія
Магдалина») і любові-справедливості («Шумильце»,
«Заповіт»);
3) мотиви любові як фатальної пристрасті («Перелюбниця», «Біла дівчина», «Мандарин»), як нереалізованої мрії («Волошковий вінок», «Стефанія», «Мадам
Маркіза») і як здійснення пророцтва («Циганка», «Княжі
лови», «Пророцтво»).
Осмислення Вірою Вовк феномену любові тісно
пов’язане з аксіологічною системою релігійно-хрис148

тиянського світогляду. З позиції християнства «шлях
до вічності й свободи... веде через кохання, а тому
кохання й смерть у християнстві тісно взаємопов’язані» [214, с. 164]. Таке трактування вічного почуття
контекстуально експлікує одну з фундаментальних
ідей філософії релігійного екзистенціалізму, згідно з
якою любов позиціонується як смерть для себе і народження для Іншого, як «вміння долати межі свого
реального феноменального існування, вміння жити
не тільки в собі, але й в Іншому» [182, с. 115]. У художньому світі новел Віри Вовк любов мислиться як аксіологічне осердя людського існування. Авторка прокламує: «Головною заповіддю Євангелії, так, як і Корану, є
закон любови» [55, с. 176]. Креативна природа любові,
її неперехідна роль у формуванні духовного всесвіту
особистості зумовлює послідовну інтерпретацію письменницею різних станів цього почуття: закоханості
(філії), пристрасті (еросу), жертовної любові (агапе)
й ін. Наскрізною у збірці є ідея любові-агапе, «сильної,
як смерть» (Майстер Екгарт). Трансформована в різних
контекстах, вона реалізується в мотивах жертовної
любові до людини, батьківщини й мистецтва, виявляючи небуденні взірці альтруїстичного гуманізму, патріотичної героїки, творчого самозречення. В об’єктив
художнього зору письменниці потрапляють історичні
особи (Ніколо Паганіні, Аспасія, Мікеланджело Буонарроті), міфологічні образи (Весна, Ненуфар) і легендарні
персонажі (Маруся Богуславка), вимислені й домислені постаті (дівчина з нігерійського племені Ібо, каріока-бразилійка Еванжеліна, єврейська балерина Сара
Лінде, мати українського партизана). У мозаїці їхніх
доль інтертекстуально прочитується стійкий євангельський архитекст — притча про милосердного самарянина чи міфологема Via Dolorosa (Хресної Дороги).
Реалізація мотиву жертовної любові корелює в новелах з ідеєю святості, самопосвяти для інших. Авторка
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розуміє її як онтологічну потребу людського єства,
не обмежену канонами віровизнання. Саме тому святість актуальна і в дохристиянський період («Свята»),
і в середовищі іновірців («Хрестоносець»), і в жорстокій воєнній дійсності ХХ ст. («Дезертир», «Балерина»).
Будучи осердям духовного світу особистості, вона скеровує людину на шлях зречення і самопосвяти, стає
основою героїзму («Балерина», «Богуславка») чи цілковитої самопожертви мистецтву («Самба», «Скрипка»,
«Чужинка», «Весна», «Метаморфоза»), «коли трансформація тілесності стає маніфестацією духовності» [138,
с. 238]. У цьому аспекті жертовна любов до творчості
«не тільки слугує передумовою естетичного почуття,
але й перетворюється в нього, досягає чистоти естетичного почуття» [218, с. 175] і стає джерелом освячення навіть для сповненої сум’яття і душевного протиборства душі митця («Страшний суд»). Тут відлунює
теза М. Бердяєва про те, що геніальність митця — «це
свого роду святість» і «в кожній істинній творчій геніальності втілюється святість творчої епохи, святість
інша, подекуди більш жертовна, ніж святість аскетична і канонічна» [12, с. 393].
Осмислюючи найвищий прояв любові, Віра Вовк не
оминає увагою вічної діалектики духовного й тілесного,
притаманної двоїстій людській натурі. Рівноцінна святості любов-агапе позиціонується авторкою як наслідок постійної перемоги над собою, здолання творчого
духу над стихією природних інстинктів. Це промовисто
ілюструє мотив любові-святості, втілений у новелах
«Франческо», «Марія Магдалина». У цих творах письменниця подає власне тлумачення життєвих сюжетів
відомих християнських містиків — св. Франциска з Ассізі й Марії Магдалини, — духовний шлях яких постійно балансував «між екстазами кохання та зреченням»
[55, с. 179], між Божественним і людським, між любов’ю
і смертю у просторі власного серця.
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Особливого загострення драматичний конфлікт
любові і смерті набуває у сфері родинних взаємин.
Авторка континує мотив любові-справедливості і проектує його розгортання у морально-етичну площину
стосунків між членами однієї родини. Акцентуючи
на непорушності сакрального зв’язку любові й істини, Віра Вовк пропагує вимогу покарання несправедливості, навіть, якщо її вчинили найрідніші особи.
Так формуються твори стефаниківської напруги, такі,
як новела «Шумильце», у якій мати, долаючи сердечну
приязнь до сина, смертю карає його за скоєні злочини.
Тим-то справжня любов постає невіддільно від категорії справедливості, істини, любові свого як Іншого й
Іншого як свого.
Новелістична рефлексія феномену любові охоплює
і такі її вияви як любов-ерос (мотив любові як фатальної пристрасті) і любов-філія (мотив любові як нереалізованої мрії). У творах Віри Вовк пристрасть традиційно
отримує негативну конотацію і трактується як «хмільний трунок», «невимовна жага» [55, с. 157], «отруйний
мед диких шершнів» [55, с. 158], загалом, — фатальна
сила, рівнозначна смерті («Біла дівчина»), що привносить у міжособистісні взаємини не гармонію, а руйнування. На противагу їй, закоханість розгортає креативний потенціал: дає можливість «ні з чого робити щось
незвичайне» [55, с. 125], «перетворюватися в різні славні постаті» [55, с. 129], створює простір для сновізійних
метаморфоз уяви [55, с. 153]. Але й ці химери мрійливої фантазії, хоч і облагороджують душу, усе ж нетривкі, позбавлені реального підґрунтя виходу за межі
себе в Іншого і сили справжнього почуття, тому побутують лише у просторі уяви і зазвичай залишаються
нереалізованими.
Романтичне розуміння вічного почуття як напередвизначеності долі виражає мотив любові як здійснення пророцтва, екстрапольований художньою думкою
151

письменниці в різні часові періоди, зокрема в історичний простір української сучасності («Циганка»), у княжу
добу Київської Русі («Княжі лови») і в легендарну епоху
богів-правителів Вавилону («Пророцтво»), в контексті
чого любов осмислюється як містерія аb aeterno, «з початку часів». Активне використання у творах «транслітературних і трансісторичних символів та кодів, так
званих “вічних образів”, а також тем, мотивів, конфліктів, моделей» [167, с. 10–11] в інтерпретації антагонізму
кохання і смерті сприяє формуванню культурно-філософської глибини збірки, актуальності її сюжетів.
Реалізовані в мотивах бінарні опозиції становлять
струнку систему сюжетотвірних координат новелістичних циклів Віри Вовк. Майстерно використовуючи міфологічний принцип бінарних опозицій, авторка моделює самобутню візію світу, в якій вміло впорядкована
фрагментарність творить об’ємну цілісність і повноту
художнього бачення.
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2.5. «Книга Естери»: біблійна
інтертекстуальність семантичного поля

У творчості Віри Вовк, письменниці з «активно релігійним світоглядом» [135, с. 258], сюжетно-образний
матеріал Книги книг становить невід’ємну складову
художнього світу. Як зазначає М. Овчаренко: «Релігійність В. Вовк — не скучне проповідництво чи штучна
літературна поза, а щось органічне, що виростає з усієї її духової Істоти» [162, с. 12]. Це відображає лірика і
драматургія авторки (збірки «Зоря провідна», «Маївка
для Богородиці коралів», драми «Іконостас
України»,
«Зимове
дійство»),
а також її белетристика (збірка «Леґенди», новели-притчі з
циклів «Святий гай»,
«Сьома
печать»,
притчеві елементи
у повістях «Вітражі»,
«Останній князь Звонимир» та ін.). Прикметно, що у прозі
Віри Вовк виразно
превалює
новозавітна тематика, тоді
як старозавітна чітко репрезентована
лише в творі «Книга
Естери». За словами
На обкладинці — ікона українських
авторки, він «вільно
емігрантів у Курітибі.
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 обудований на однойменній розповіді із Старого Зап
віту й на “Персах” Есхіля» [46, с. 120]. Домінантною основою сюжету, все ж, є, насамперед, біблійна оповідь.
Про що ж ідеться в канонічному тексті і що спонукало
письменницю звернутися до нього?
У Святому Письмі Книга Естери належить до завершальних розділів Старого Завіту. Події, описані в
ній, охоплюють 485–465 рр. до н. е. — період правління
перського володаря Ксеркса І, коли одна частина єврейського народу повернулася після вавилонського полону на батьківщину, в Єрусалим, а інша — залишилася
в чужому краї і розсіялася по всій могутній Перській
імперії. В основі біблійного тексту — три сюжетні лінії.
Перша висвітлює події із життя Ксеркса: 180-денний
бенкет у замку в Сузі, непокору цариці Вашті, пошук
нової обраниці, одруження з Естерою, племінницею
й названою донькою єврея Мардохея. Друга розкриває плетиво придворних інтриг: змову проти Ксеркса,
викриту Мардохеєм, гордість і підступність царського
урядника Амана, який за відмову Мардохея йому поклонятися, домігся видання ухвали про знищення всіх
євреїв у Перській імперії. І третя лінія показує дію Божого промислу, що через Естеру рятує обраний народ
від загибелі. Ключовий у біблійній оповіді, цей епізод
дає підстави трактувати Книгу Естери «як Книгу про
Боже Провидіння» [154, с. 535].
Саме цей аспект, вочевидь, і став ідейним поштовхом до написання повісті, в якій старозавітній сюжет
алегорично втілює український історичний контекст
початку ХХІ ст., а водночас виражає незмінно актуальний у прозі Віри Вовк мотив оприявнення в житті
народу і житті людини дії Божого Провидіння. Немаловажну роль у виборі першоджерела відіграла й ідейно-
естетична канва прототексту. З-поміж оповідей Старого Завіту в Книзі Естери, за спостереженням С. Хороба,
найчіткіше проявляються художньо-літературні еле154

менти: вона має «виразний епічний характер» і є «прикладом історичного роману» [207, с. 88]. Віра Вовк теж
називає свій твір «історичним романом» [46, с. 63], хоча
за композицією він більше нагадує драматизовану повість-притчу про торжество Божої справедливості.
В українській літературі це перше художнє осмислення біблійної Книги Естери, досі інтерпретованої
переважно західноєвропейськими митцями: Гансом
Саксом, Ж.-Б. Расіном, Е. Полак, М. Бродом, Джеймсом
Брайді та ін. Як зазначає Л. Залеська-Онишкевич, повість Віри Вовк «дуже нагадує драми Лесі Українки,
яка часто використовувала біблійні постаті і ситуації
для передання проблем свого краю і свого часу» [107,
с. 61]. Справді, як і Леся Українка, Віра Вовк алегорично проектує на вітчизняну історію долю юдейського
народу, розкриває конфлікт аристократизму і духовного плебейства, розвиває мотив невизнаного (а радше — гранично самотнього) пророка, розробляє теми
жертовності й самопосвяти. Її драматизована повість,
в якій «подія розвивається з різних кутів бачення» [46,
с. 120], асоціативно нагадує філософські «драми ідей»
поетеси. Водночас, якщо «старозавітні» колізії творів
Лесі Українки («Вавілонський полон», «На руїнах»)
висвітлюють трагедію юдеїв у єгипетському рабстві,
«Книга Естери» Віри Вовк зображує хронологічно пізніший контекст — трагедію всенародного збайдужіння
в період вавилонської псевдо-демократії. Скомпонована із дванадцяти розділів-сцен, події в яких почергово
подаються від імені різних осіб, повість, справді, нагадує сценічний твір, а її персонажі — замаскованих акторів, кожен із яких вміло грає свою роль.
Поглиблюючи й розширюючи драматизм біблійного тексту, письменниця творить власну історію
«біблійної Роксолани», розвиваючи мотив жінки,
яка врятувала свій народ. При цьому старозавітна
оповідь стає для авторки своєрідною аксіологічною
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 ризмою, крізь яку вона алегорично осмислює актуп
альну українську дійсність і її наболілі проблеми: свавілля чиновників, деморалізацію і корупцію влади,
байдужість та інертність загалу. У творі цей прийом
«художнього палімпсесту» сприяє висвітленню «причинно-наслідкових зв’язків між різними хронотопами, допомагає з’ясувати глибинні витоки сучасних
катаклізмів» [160, с. 150]. Окрім того, авторка активно
застосовує діалогізацію оповіді, що «гранично поляризує позиції співрозмовників, оголює мотивацію вчинків, прояснює світоглядні принципи» [187, с. 136].
Як і біблійна Книга Естери, повість розпочинається
з епізоду бенкету в Сузі. Авторка колоритно описує це
дійство, імітуючи орнаментальний стиль першоджерела. Лет її уяви вихоплює з-за лаштунків історії яскраві
художні деталі, що віддзеркалюють особливості інтер’єру царського двору: вина, що «рясними потоками
точаться із царських льохів», золоті чаші, що «між ними
не найти двох однакових», килими, «вишиті золотом і
сріблом» [46, с. 65]. Подібними описами інкрустовано і
старозавітній текст: «напої подавано у золотих кубках, і
не було їх двох однакових»; «царське вино текло рікою,
як личило царській щедрості» (16, Ест. 1:7). Водночас під
пером письменниці такий паралелізм стає не стільки
засобом стилізації, скільки сприяє гумористичному викриттю бездумного марнотратства перського володаря,
який міг «дозволити собі бути щедрим на рахунок підкорених держав» [46, с. 65].
Загалом, постаті й події, виписані в Біблії емоційно
нейтрально й мовби відсторонено, у Віри Вовк набувають суттєвого художнього переосмислення й оцінних
характеристик. Передусім це стосується образів персонажів. У творі їх семеро: п’ятеро історичних (Ксеркс,
Аман, Вашті, Естера, Мардохей) і двоє вимислених,
створених уявою авторки (Айля і Йонатан). Усі вони,
за словами Віри Вовк, «правлять за втілення ідей» [46,
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с. 120] і сприяють розвитку сюжету повісті, метафорично втілюючи різновекторні світоглядні орієнтири. Розглянемо ці образи детальніше.
Найколоритнішою
постаттю
в
повісті
є
Аман — «права рука» Ксеркса, «князь і довірений його
величності» [46, с. 66]. Це від його імені розпочинається оповідь, виявляючи в прожекторному світлі старанно приховані від стороннього ока таємні лабіринти
перської монархічної системи. Чужоземець, який «хитрощами здобувся передостаннього щабля у драбині
імперії» [46, с. 85], він постає узагальненим втіленням
лицемірства, підступності й цинізму владної верхівки, про що свідчить викривальна самохарактеристика
персонажа: «ще від свого хитрого батька я навчився, що
мудрий чоловік має натискати на менших за себе, щоб
вивищитися… Так я, звичайний собі свинопас, став дорадником і десницею Ксеркса» [46, с. 75, с. 77]. Спритно
ототожнюючи «мудрість» із «хитрістю», чи, радше, спотворюючи істинну сутність цих понять, Аман майстерно снує плетиво придворних інтриг і мріє про час, коли
«світ, нарешті, належатиме найхитрішому з найхитріших» [46, с. 87]. Фактично саме він, а не цар, править
імперією із 127 підкорених країн.
Якщо у Біблії розповідь про Амана вплітається в
сюжетну канву не одразу і трактується як відсторонений факт без додаткових мотивацій: «Після тих подій
звеличив цар Ксеркс Амана» (16, Ест. 3:1), то у повісті
ця історія постає уже з перших сторінок і має чітку
емоційно-оцінну характеристику. Найбільш промовисто викривають підступну політику царського урядовця слова молодого юдейського пророка Йонатана.
На тлі всенародного збайдужіння тільки він помічає
в Амані «хитрого лиса», що «вміє промовляти єлеєм
обмазаними словами» [46, с. 70] і «намагається перетворити всіх підкорених жителів інших країн на правовірних персів» [46, с. 70].
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Прикметно, що у Віри Вовк Аману протистоїть саме
Йонатан, а не Мардохей, як у Біблії. І тут ідеться не просто про «перегравання біблійної місії», а радше — про
поглиблення, драматизацію ідейного конфлікту. Письменниця цілеспрямовано створює образ юного пророка. Мужній і вольовий, безстрашний перед життєвими
викликами, свідомий своєї місії й упевнений у перемозі добра, герой уособлює молоде покоління українського народу, в майбутнє якого свято вірить авторка. Як і
Мардохей у Біблії, Йонатан не схиляє голови перед Аманом, навпаки, наважується на сміливий протест (жбурляє яйце у пихате обличчя князя) і при цьому відверто
сміється в очі лиху. На відміну від засліпленого матеріальними благами й заляканого загалу, образ якого в повісті втілює старець Мардохей, юний герой об’єктивно
оцінює історичну ситуацію і стверджує, що для «нащадків Ізраїля найнебезпечнішою не була єгипетська чи
вавилонська неволя, тільки сьогоднішня спокуса раювання від чужого владаря» [46, с. 72]. Якщо «Мардохей
марить бачити євреїв біля царського престолу ситими
й одягненими в синьо-білі шати, на високих посадах»
[46, с. 71], то Йонатан щиро мріє, щоб «пережили їхні духовні цінності» [46, с. 71], і вказує напрям цього поступу: «Не зброєю здобудуть юдеї волю. Нам треба загартувати дух, закарбувати в ньому ім’я вітчизни, клейноди
її історії, пісень, священних книг і мови» [46, с. 70–71].
У повісті Віри Вовк Йонатан насамперед — пророк, провидець. Асоціативно його постать нагадує біблійний
образ Йоана Хрестителя — світоча правди в народі і
скалки в очах сильних світу цього. Для Амана Йонатан — «провокатор», «ватажок серед голодранців-юдеїв» [46, с. 87]. Для побратимів по духу — полум’яний
патріот, який навіть у в’язниці вірить у майбутнє свого поневоленого краю, «де, мов на базарі, продавали
й купували людські обличчя» [46, с. 91]. Ув’язнений за
замах на Амана і згодом осліплений за наказом царя,
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Йонатан не зневірюється, не втрачає прозорливості
думки. Навпаки, він стає ясновидцем і передбачає майбутнє падіння Перської імперії. Так здійснюються слова
пророка про те, що «пиха ще ніколи не встояла в бою
проти мудрості» [46, с. 107].
Розвиваючи алегоричний підтекст оповіді, Віра
Вовк щодалі відходить від біблійної основи, накреслюючи нові витки сюжетних ліній, поглиблюючи психологізм образів і драматизм конфліктів. Уява письменниці суттєво переформатовує старозавітній сюжет,
зміщує його темпоральні площини й ідейні акценти,
скеровуючи вектори розгортання сюжетних колізій у
мікропростір людської душі.
Так, кульмінаційний епізод біблійного тексту — указ Ксеркса про знищення євреїв — у творі хронологічно передує обранню Естери царицею і в психологічно-емоційній атмосфері повісті слугує лише
зав’язкою майбутньої драматичної кульмінації. Осмислюючи відважний вчинок юдейської дівчини, перед
якою «лежали усі багатства і скарби Мідо-Персидської
імперії», але яка «була готова пожертвувати ними в ім’я
свого народу, нехай навіть ціною власного життя» [17,
с. 69], письменниця розробляє тему жертви, свідомої й
цілковитої самопосвяти.
Як і біблійна героїня, Естера Віри Вовк — мудра
і вродлива юдейка, яка «знаходила ласку в очах усіх,
хто її бачив» (16, Ест. 2:15). Красуня «з розкішним червоно-золотим волоссям, названа донька сторожа Мардохея» [46, с. 71], вона належить до молодого покоління
Йонатанових однодумців, свідомих свого національного коріння. Ім’я дівчини міфологічно символічне: в ньому промовисто поєднано алюзію з образом зірки («О, Естеро! Ти справжня зоря серед нашого неба!» [46, с. 93])
та асоціацію з образом головної вавилонської богині
Іштар, що, за авторкою, втілює «божество, яке все знає,
все вміє, все вирішує й розв’язує» [55, с. 202]. Власне,
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 ішучість, мужність, активна діяльна позиція — визнар
чальні риси, які характеризують Естеру в повісті й асоціативно зближують її з постаттю попередньої цариці
Вашті — вольової, гордої й незалежної жінки, яка відважилась на непокору Ксерксу. Юна дівчина теж вольова і смілива. На відміну від свого боязкого опікуна Мардохея, який, почувши указ про знищення юдеїв, почав
панікувати і «посипав голову попелом» [46, с. 92], Естера
чітко усвідомлює глибинний зміст події: «…на нас звалилася важка кара Всевишнього… Не поможуть плачі
й стогони, треба самим шукати спасіння» [46, с. 92] і не
боїться взяти на себе відповідальність за ситуацію.
Художньо інтерпретуючи постать відважної юдейки, письменниця залучає для її характеристики важливу деталь: Естера — «обіцяна наречена Йонатана» [46,
с. 83]. Цей факт, згаданий на початку повісті, суттєво
змінює мотиваційне осердя оповіді, поглиблює її психологізм. Любов до Йонатана, прагнення врятувати його
від неминучої смерті породжує в душі дівчини відчайдушне рішення: всупереч власній волі прийняти осоружну пропозицію Ксеркса. Якщо в Біблії Естера стає
дружиною царя за «жеребом долі» (перед нею немає вибору) і ризикує своїм життям, спонукана настановою
Мардохея («Якщо ж ти в цей час мовчатимеш, то допомога й рятунок юдеям прийде з іншого місця, та ти й
дім батька твого загинете. І хто знає, чи не задля такого
лютого часу, як цей, ти й досягла царської чести?» (16,
Ест. 4:14), то в повісті героїня свідомо обирає жертву і в
цьому — сила й трагізм її образу. Естера Віри Вовк офірує себе добровільно, не з наказу чи примусу і навіть не
так з патріотичних мотивів, як за волею серця, цілковито усвідомлюючи граничну безвихідь свого кохання.
У розмові з подругою вона зізнається: «Ти добре знаєш,
чому я стала царицею. Адже я мусіла рятувати Йонатана від певної смерти, а всіх нас, євреїв… від повільної
загибелі» [46, с. 100].
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Накреслена в повісті логіка розвитку характеру
унеможливлює щасливий фінал. Як і в старозавітній
оповіді, Естера рятує юдеїв від знищення, домагається
справедливої кари для Амана, стає царицею Перської
імперії і вірить, що «мій народ розцвіте під моїм покровом» [46, с. 102]. Однак, якщо біблійна історія на цьому завершується, повістевий сюжет, навпаки, набуває
кульмінаційної градації, що досягає апогею в розділі
«Царська ласка». Експресивно, в іронічно-саркастичній
формі авторка показує тут істинне обличчя вавилонського монарха, розкриваючи підступність його слів і
вчинків. Гротескно «декорований» титулами (на зразок «володар Персії, Мідії і сто двадцять сімох підкорених держав», «цар над царями», «сонце земного диску»
[46, с. 74, с. 73, с. 89] та ін.), Ксеркс у Віри Вовк постає
не грізним правителем імперії, а боягузом, охопленим
манією величі, психічно неврівноваженим і бездумним володарем, який «у люті тратив голову», навіть
«наказав бичувати море», коли те потопило його ескадру (тут — алюзія на слова Геродота: «Ксеркс запалав
сильним гнівом і наказав бичувати Геліспонт, велів
дати 300 ударів батогом, а потім погрузити у відкрите
море пару оков» [85, с. 325]). Ця та інші деталі-характеристики суттєво контрастують з пропагованим у країні
образом мужнього державця і сліпою вірою люду в його
«царську ласку», адже «той, хто завоював стільки народів, — наголошує авторка, — не може мати доброчинного серця й величі духу» [46, с. 105]. Неминуча драма
прозріння торкається кожного з юдеїв і особливо гостро
виявляється в долі Естери. Вона теж на мить повірила
в «гонорове слово» того, який обіцяв волю Йонатанові.
Саме тому жорстока звістка, що Ксеркс «великодушно
подарував життя» молодому пророку, однак велів його
осліпити, щоб ласо не дивився на царську «власність»
[46, с. 103], стає для дівчини фатальною: вона божеволіє
з розпуки і помирає. Трагічна жертва цариці все ж не
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є марною. Її смерть пробуджує в серцях співвітчизників усвідомлення власної гідності, прагнення посвяти й
чину, і цей духовний фундамент стає основою їхнього
майбутнього поступу. Історія Естери завершується, однак не завершується історія її племені, адже не може
загинути народ, у якого є «жертвенні діти», Усевишній
«не дозволить, щоб їх розтоптав негідник» [46, с. 106].
Дія Божого промислу, оприявнена в долі народу,
становить змістове осердя біблійної й художньо інтерпретованої «Книги Естери». У Віри Вовк канонічний
контекст доповнений ще й історичним — переосмисленою на основі трагедії Есхіла історією занепаду Перської імперії після поразки Ксеркса в морському бою
з греками біля Саламін. Так об’єктивується Божа справедливість, яка скеровує не лише індивідуальний, а й
усесвітній плин історії. Резонатором цієї ідеї у повісті
є Айля — скромна юдейська дівчина, обдарована від
природи мудрістю, даром віщого слова і талантом гри
на цитрі, близька подруга Естери і Йонатана. Це з її уст
під час ув’язнення пророка і згодом, після його смерті,
звучить правдива історія краю, його «страждань, важких провин, геройських дій і щирого каяття» [46, с. 109].
Як і образ Йонатана, постать Айлі художньо вимислена і уособлює відлуння авторського голосу в тексті.
Ззовні проста й непоказна, але духовно глибока, вона є
прикладом мовчазного стоїцизму і щирої посвяти, полум’яного патріотизму і тихої щоденної жертви. Думки
і слова Айлі завжди звернені до Юдеї. Рідна земля
живе в серці, воскресає в пісні, ввижається сновиддям.
Навіть у вигнанні дівчина не втрачає духовного зв’язку з батьківщиною, постійно плекає і підтримує його.
Здавалось би, звичні на перший погляд реалії — «свіжоспечений житній хліб», що «пригадує… юдейські
жнива» [46, с. 69], співані під цитру «лементи Єремії»
[46, с. 101], «вишиванка із Сіону» [46, с. 100] — на чужині стають національними символами, натякають на
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щось сокровенне, глибинне, пробуджують історичну
пам’ять. У голосовій партитурі повісті мова Айлі ледь
чутна. Її рефлексії часто поєднані з думками Йонатана,
а образ — затінений постаттю Естери. Водночас кожне
слово пророчиці — це завжди свідома позиція, національно маркована, істинна і безстороння, лаконічна
і промовиста, як-от: «ніч — довга для вигнанців своєї країни», «на слово тиранів не можна покладатися»,
«уся надія на молоде покоління» [46, с. 69, с. 101, с. 70].
Дівчина жертвує усім, навіть особистим щастям, заради правди. На схилі літ, «сидячи в тіні оливи» перед
єрусалимською святинею і «пригадуючи минулі важкі роки на чужині» (смерть Естери і Йонатана, розпад
Перської імперії, розпорошення юдеїв), Айля резюмує:
«Мені залишилася моя самотність й моя вірна цитра.
Це вона, не я, розказуватиме молодим поколінням про
нашу бувальщину... Усі слухатимуть її тихого голосу,
що з Божою ласкою розкотиться громом по нашій, уже
вільній, землі» [46, с. 108–109]. Цими словами завершується художній переспів біблійної історії.
Незважаючи на те, що в основі «Книги Естери» — драматичні події, повість Віри Вовк перейнята
оптимістичним пафосом. Авторка вірить: Боже Провидіння, яке оберігало юдейський народ і рятувало його в
поворотні моменти історії, незмінно провадить і українську націю. Біблійний сюжет наново оживає під пером письменниці, набуває етнічного колориту й філософсько-психологічної поглибленості.
Художня історіософія повісті ґрунтується перед
усім на образах персонажів. Письменниця мислить
образами, виражає у них свої аксіологічні орієнтири. Кожен персонаж повісті репрезентує ту чи
ту поведінкову модель, ту чи ту типологічну рису:
Аман — підступність, Ксеркс — жорстокість, Мардохей — малодушність, Естера й Айля — жертовність,
Йонатан — сміливість, Вашті — гідність. Водночас усі
163

вони постають персоніфікованими образами історії
юдейського народу, його духовного становлення і національного самоусвідомлення.
Вміло використовуючи біблійне тло, Віра Вовк демаскує українську суспільно-історичну дійсність і зусібіч
висвітлює її наболілі проблеми: корупцію, пристосуванство, свавілля чиновників, неприховану байдужість
і інертність загалу, та все ж вірить у творчу потугу молодих сил української нації, у кращу долю прийдешніх
поколінь. Передумовою цього, за авторкою, є подолання комплексу меншовартості, жертовна праця на благо
батьківщини, моральний максималізм і активна діяльна позиція у відстоюванні національних ідеалів.
Увиразнюючи драматичні сторінки історії, письменниця талановито поєднує конкретне із загальним,
мікроаналіз людської душі й панорамне висвітлення
подієвого тла, що виявляє рух її художньої думки від
екзистеційно-особистісного, персоналізованого до онтологічних і загальнолюдських універсалій. Біблійний
матеріал стає для Віри Вовк плідним ґрунтом, з якого
виростає вістря її творчого пошуку, набуваючи щораз
інших естетично-художніх модифікацій, яскравим свідченням чого є літературна інтерпретація старозавітної
оповіді. Невелика, але містка й глибока, повість «Книга
Естери» алегорично висвітлює сучасну українську дійсність, увиразнює її актуальні проблеми й утверджує
віру в перемогу добра і торжество Божої справедливості.
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2.6. Вічне у плинному: інтелектуальний
роман «Паломник»

Щільне письмо, лаконічний стиль, небуденний погляд
на щоденне і звичне, невгасний пульсар думки, що
прагне все нових і нових форм художнього вираження, пильна увага до архаїчного, зосередженість на непроминальному — все це органічні риси белетристики
Віри Вовк, що увиразнюють своєрідне інтелектуально-художнє осягнення світу. Власне, інтелектуалізм
(особлива
«філософічна поглибленість» [82,
с. 173]) — іманентна риса
письма авторки, відзначена багатьма дослідниками
її прози і особливо яскраво виражена у романі
«Паломник».
За Ю. Борєвим, інт е л е к т у а л і з м —  ц е
« …змістово-стилістичні
особливості
літератури,
які проявляються завдяки надзвичайно вагомому проникненню у твір
філософського
начала»
[20, с. 105]. Домінантною
Обкладинка Віри Вовк.
рисою такої літератури є
превалювання змісту над формою, коли «сама колізія,
конфлікт є певною розумовою схемою, якій підкорений розвиток сюжету» [164, с. 214]. Це і зумовлює низку характерних типологічних ознак інтелектуальної
прози, з-поміж яких — наявність концептуальної ідеї,
165

проведеної крізь увесь текст; схематичність героїв, які
резонують думки автора; моделювання умовних ситуацій, що логічно підтверджують основну тезу твору;
параболічність; фрагментарність, пропуски сюжетних елементів і перебивання часових відтинків; деепізація й дефабуляція; використання поетики парадоксу,
різних видів інтертекстуальності, мовних експериментів*. Наведені риси органічно притаманні твору Віри
Вовк «Паломник», що дозволяє змогу окреслити його як
інтелектуальний роман.
У смисловому об’єктиві цього ідейно насиченого
і композиційно неоднорідного твору — мандрівний
шлях науковця-інтелектуала. Уже сама назва роману містить у своєму концептуальному полі семантику мандрівки, подорожі чи, радше, дороги до святині,
оскільки паломництво — це цілеспрямована подорож
до святих місць. Сюжет твору, власне, й побудований
як мандрівка — ретрансльована у спогадах головного героя проекція динамічної кінострічки його життя, геокультурна топіка якої охоплює майже двадцять
країн різних континентів, а екзистенційний контекст
концентрує невичерпну модальність людського буття.
Слід зазначити, що тип героя-пілігрима і художня проекція його життя як подорожі незмінно актуальні в белетристиці Віри Вовк. Це виразно ілюструють повісті
«Вітражі», «Каравела», «Останній князь Звонимир», у
яких мандрівний шлях персонажів алюзійно віддзеркалює життєвий досвід письменниці, її подорожей різними країнами Європи, Південної й Північної Америки.
Смислоємний і універсальний, хронотоп мандрівки
дозволяє авторці панорамно показати географічне тло,
залучити широкий культурологічний контекст для
розгортання магістральних ідей. Так формується інтелектуальна канва оповіді, особливо виразна в романі
Детальніше див.: Синицька Н. Характерні ознаки інтелектуальної
прози / Ніна Синицька // Слово і Час. — 2003. — № 11. — С. 77–80.

*
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«Паломник». Щоб розкрити художню специфіку цього
твору, розглянемо детальніше притаманні йому риси
інтелектуальної прози.
Концептуальною ідеєю і провідним мотивом роману є філософське осмислення феномену людини
на тлі культурної панорами епох, людини в її величі і слабкості, в її одвічному пориві самоствердження,
висвітленому немовби зсередини, із видноколів душі.
Саме внутрішній світ особистості, «нерозгадана, нерозглядна людська душа» [58, с. 41] постає в центрі уваги
письменниці. У резюме до роману Віра Вовк так визначає змістове ядро твору: «У пошуках краси й істини по
світу, паломник, разом із своїми супутниками, переживає різні стадії душі: розчарування, недолю, несподіване щастя, гріх, покуту, роздоріжжя різних ідей…
Це — дорога через вершини й яруги життя до миру» [58,
с. 136]. Пошук краси й істини в людині і в довколишній
дійсності визначає цільову спрямованість подорожі героя-мандрівника, шлях якого здійснюється воднораз в
ідеальному (душа) і реальному (світ) просторі. На запитання, що кличе його у мандри, паломник відповідає:
«Цікавість, ота прикмета конкістадорів, мореплавців,
що здобували континенти. Я також їх здобував, але без
зазіхань якогось присвоєння… Мені вистачало бачити,
загорнути в душу їхню красу, пережити її. Я — вічний
паломник» [58, с. 122–123].
Кожен із розділів роману відображає окремий етап
цього шляху пошуків, окремий щабель осмислення полівалентної людської екзистенції. Непроста дорога до
розуміння людини трансполюється в низку конкретних
сенсобуттєвих запитань, які постають перед героєм під
час подорожей, зокрема: «яка мета людського життя?»;
«що таке любов?»; «чи існує кара за гріх, детермінованість долі?»; «чи повинен геній служити істині?»; «яка
моральна вага помсти і прощення?»; «на чому заснована спадкоємність поколінь, тривкість культур, міць
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цивілізацій?»; «що, загалом, є вічним, непроминальним?». Відповіддю на кожне із цих запитань є окрема
подорож героя, спроектована у конкретну топографічну реальність — зазвичай один із відомих цивілізаційних осередків світу, — що поглиблює масштабність і
вагомість порушених проблем.
Так, тема гріха і кари, профанації сакрального в
сучасності осмислюється в контексті подорожі до старовинного міста гетитів Дерінкую (розділ «Малюнки
на видмах»), опосередковується через мандрівку до
колишнього осередку цивілізації ацтеків і майя в Мехіко (розділ «Сонце з кукурудзяними зубами»), або ж
інтерпретується як паломництво до «колиски християнства» — Святої Землі (розділ «Хресна Дорога»). Тема
любові і жертви розгортається в сув’язі з висвітленням
древньої культури інків, яка відкривається паломнику
під час мандрівки до Мачу-Пікчу в перуанських Андах
(розділ «Сад над Тихим океаном»). Натомість осмислення теми геніальності, її позитивних і негативних полюсів здійснюється через інтерпретацію яскравих епізодів
із життя відомих постатей: Леонардо да Вінчі, Ейтора
Вілла-Лобоса, Григорія Сковороди. Наведені факти свідчить про широкий культурологічний контекст подорожей героя, а водночас створюють рафінований, інформативно насичений стиль письма, характерний для
інтелектуальної прози.
Оригінальне втілення концептуальної ідеї осмислення феномену людини на тлі культурної панорами
епох репрезентує форма роману. Незважаючи на те,
що написаний в оповідній манері, за композицією
він нагадує великий симфонічний твір із багатоголоссям поєднаних мотивів і невеликими віршованими
лібрето до розділів-новел. Так виявляється синкретизм художнього мислення авторки, закоріненого в
музично-поетичній стихії. Кожен із 28 розділів книги розпочинається ліричною мініатюрою, яка у віль168

новіршованій формі виражає його зміст, акумулює в
зародку домінантний мотив, який згодом поглиблюється в новелістичній оповіді, апробовується в конкретній життєвій ситуації і наприкінці розділу увиразнюється в афористичному фіналі. Прикметно, що
й сам роман теж має поетичний вступ, у якому письменниця спонукає до вдумливого прочитання тексту,
до пильної роботи думки: «Нам треба читати життя
між рядками, / розуміти намічену істину, / відгребати коштовності в попелі» [58, с. 3]. Так, уже з перших
слів артикулюється філософське, морально-етичне
спрямування твору.
Об’єднує поліфонічну структуру роману образ героя-оповідача. Як і в творах інтелектуальної прози,
це — інтелігент, «вихоплений з плину життя й перенесений у духовно насичену атмосферу, — носій філософської концепції» [177, с. 77]; а ще — самітник, мандрівник, людина, «відчужена від звичайного оточення,
звичної круговерті», яка «пристрасно прагне до тривких людських цінностей, до істини, свободи, мудрості»
[177, с. 78]. Саме такий головний герой роману: в минулому — «непомітний студент історії», італійський емігрант-українець, згодом — відомий професор, якому
«була дана ласка підвестися по професійних щаблях
до професури в Болонському, а потім Падуанському
університетах» [58, с. 6], і врешті — паломник, самотній філософ-сковородинівець, який в дусі францисканської убогості позбувся усього, щоб «жити, як польові
лілеї й небесні птахи…» [58, с. 126]. Віра Вовк не подає
жодної характеристики, яка б описувала риси зовнішності чи характер цього персонажа: він постає нео
кресленим, присутньо-відсутнім; його погляд на світ
органічно зливається з поглядом авторки. Єдине, що
увиразнює постать паломника, — це семантика імені.
Письменниця називає його перелицьованим на італійський лад імененем Джованні (Іван — «божа милість,
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божа благодать» [197, с. 143]). Поширене в українському фольклорі, це ім’я часто вживається в чарівних
казках. Асоціативно герой, справді, нагадує казкового персонажа виразною «інакшістю», невписаністю
в довколишню матеріально-емпіричну дійсність, що
засвідчує навіть його помешкання — «один зі старих
замків Тоскани» [58, с. 6]. На цій тезі уже з перших
рядків твору засновується конфлікт — антагонізм ідеалістичних поглядів авторки, позицію якої репрезентує Джованні, та звичних суспільних стереотипів, які
висловлює його товариш із Львівського університету
Володимир Ясінський.
Власне, весь роман побудований як низанка спогадів, якими Джованні ділиться з Володимиром. Їхня
зустріч у Львові розпочинає й завершує (циклічно обрамлює) твір, де кожен із розділів — це окрема подорож
героя, окрема зустріч, окремий духовний досвід пережитого й побаченого. Тим-то, на перший погляд, панорамний сюжет, насправді, поєднує два хронтопи: реальний — звужений, мінімізований до простору кімнати,
в якій відбувається діалог чи, радше, монолог-сповідь
паломника, та ідеальний — розширений географічно і
темпорально світ спогадів героя, його мандрівок світами, його екзистенційних рефлексій.
Строката географія твору охоплює майже 20 країн
різних континентів: Україну, Італію, Перу, Туреччину,
Норвегію, Йорданію, Марокко, Францію, Ізраїль, Грецію, Аргентину, Єгипет, Японію, Палестину, Індію, Бразилію, Мексику, Тибет. Подана з науковою достовірністю, вона може бути представлена як своєрідна карта
подорожей Джованні. Віра Вовк детально описує мистецьку палітру цих країн (адже в багатьох із них побувала особисто), звертає увагу на специфіку архітектури,
природний ландшафт, ментальні особливості етносів,
наводить історичні факти, називає відомих осіб різних
епох. Це державні діячі й воєначальники (Володимир
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Великий, Нерон, Діоклетіан, Франциск І, Педру II, Ернан Кортес), митці (Ієронімус Босх, Марія Примаченко,
Леонардо да Вінчі, Сальвадор Далі, Йоганн Себастьян
Бах, Поль Клодель, Анна Ахматова, Ейтор Вілла-Лобос,
Григорій Сковорода), боги і святі різних релігій (Ісус
Христос, Діва Марія, Франциск Ассізький, Будда, Аллах,
Тупан, Вішну, Шіва, Індра та ін.). Все це панорамне культурологічне панно найменувань репрезентує невід’ємний інтелектуалізм письма Віри Вовк, а у творі — слугує тлом для висвітлення одвічної загадки людини й
парадоксальності її долі.
Саме парадоксальність як одна з характерних рис
інтелектуальної прози є сюжетотвірною домінантою
всіх новелістичних розділів роману, наскрізним алгоритмом їх ідейно-змістової організації. У цьому напрямку розгортаються центральні колізії складових
новел роману. Передусім це парадокс між зовнішнім
(поверхневим) сприйняттям людини та її внутрішньою
(істинною) сутністю. «Гігантам зайві контури, / вони
помітні / без корони й медалей» [58, с. 48], — стверджує
авторка й інтерпретує цю істину в різних буттєвих контекстах. Ті, кого цивілізація вважала нижчими верствами суспільства, постають у її творі істинними творцями культури (музикант Ейтор Вілла-Лобос, нащадки
племені майя в Мехіко), а ті, яких уважали авторитетами в мистецтві (Леонардо да Вінчі, Сальвадор Далі), аж
ніяк не є авторитетами в моральному житті. Ті, імена
яких люди затаврували клеймом грішників (Марія Магдалина, астроном Петрос Космас) у світлі покаяння виявляються праведниками, а той, чия зовнішність імітувала праведність, насправді постає спритним лицедієм
(віфлеємський сліпець). Так само ті, кого вважали «оспіваними велетнями», в реальності постають «надмуханими карликами» [58, с. 48] (Османова шайка), а та,
яку нарекли божевільною, в дійсності є пророчицею
(стара індіанка). Наведені парадокси виявляють не
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тільки філософське осмислення авторкою феномену
людини, а й організовують твір композиційно: на них
базуються пуанти розділів-новел, тримається художня
напруга роману.
Прийом одивнення стосується не тільки постатей,
але й буттєвих колізій. Письменниця стверджує: «Чудеса належать до будови всесвіту, навіть, коли вони рідкісні» [58, с. 108], насправді, «вони бувають частіше, ніж
ми собі уявляємо, бо кожен раз намагаємось пояснити
їх розумово, тоді, коли вони існують у надприродний
спосіб» [58, с. 81]. Чудо в реальності й реальність чуда,
здивований погляд на світ, що відкриває небуденні
грані щоденності — ось та невидима орбіта, по якій рухається творча думка Віри Вовк. Відчуття присутності
дива, сподівання на диво притаманне і її персонажам.
Саме воно дозволяє у відчаї не втрачати надії і побачити «охоронну небесну руку» [58, с. 99] навіть у безвиході
(розділи «Північне світло», «Колядники вовків»). Безкорисний, щирий, сповнений довіри погляд на довкілля
дозволяє помітити у звичному й непоказному сокровенне (розділи «Слідами Григорія Савича», «Старі церковці»), відкриває дітям таємниці, заховані від дорослих (розділ «Пошук самоцвітів»), і дає подорожньому
можливість збагнути, що важливою є не тільки ціль,
але й шлях до неї, що те, чого найбільше прагнемо, ми,
насправді, уже маємо (розділ «Млинок молитов»). Ці й
подібні «осяяння» наповнюють життєву дорогу героя-
паломника, визначають її духовний вимір. Не поєднані між собою каузальними зв’язками, вони репрезентують радше асоціативний шлях думки авторки, аніж
логічну схему подорожей героя.
Умотивованість колізій, плавність часових і просторових переходів не важливі для письменниці.
Головне — маніфестація ідей, висловлення особистого
екзистенційного досвіду. Насправді важко повірити,
що стільки перипетій, карколомних пригод, інтенсив172

них переживань може випасти на долю однієї людини.
Водночас художня реальність твору засвідчує протилежне. Віра Вовк свідомо переносить героя у все нові й
нові топоси, ставить перед ним щоразу важчі моральні
дилеми. Так формується властива інтелектуальній прозі деепізація й дефабуляція тексту. Її художньому втіленню в романі сприяють притчеві елементи у структурі оповіді, розгорнуті метафори, афористичність тексту.
Деякі з розділів («Хресна Дорога», «Божий Перст»,
«Млинок молитов», «Пошук самоцвітів») виразно нагадують сучасні притчі. Параболічна дуга думки, морально-етичний фінал, актуальний контекст розгортання відомих колізій дозволяють авторці по-новому
представити стереотипне, знане, звичне. Так, у розділі «Хресна Дорога» сукупно інтерпретовані біблійний
і сучасний образи Хресного Шляху. В основі сюжету — реальна подія: відвідини Вірою Вовк Єрусалиму
у 2012 році*. Втім під пером письменниці фактичний
матеріал особистої біографії набуває притчевого переосмислення. Авторку хвилює проблема дедалі більшої
секуляризації сакрального в глобалізованому світі, де
не існує норм і заборон. Відображений у спогадах образ
Хресної Дороги, що «серед метушні продавців, туристів
і пілігримів, тратить своє сакральне обличчя» [77, с. 9],
переростає у творі у фантасмагоричне видіння старого торговця Леві: «Я бачив, нібито під гору, ще не по
сходах, а прямо витоптаною стежкою, спинається на
Голготу кишнява людей: купа озброєних харцизів, з
кавулями й горпанами, підганяє, наче скаженого пса,
якусь людину, на сміх одягнену в багряницю, що вже
стала катраном…» [58, с. 58]. Віра Вовк свідомо не називає Божого імені, а кількаразово підряд вживає слово
«людина» на означення Ісуса. Цим авторка маніфестує
гуманістичну проблематику, апелює до глибинних
Детальніше див.: Вовк Віра. Човен на обрію. Спогади 2010–2013 /
Віра Вовк. — Л.: БаК, 2013. — С. 38–39.
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моральних первнів, властивих всім, не залежно від
віровизнання. Побачена візія кардинально змінює світогляд Леві. Він не може більше використовувати «на
сенсацію й на купецький успіх… кров страждальної
людини» [58, с. 59], і з торговця стає хліборобом. Життєвий вибір персонажа втілює ідейну позицію Віри Вовк,
увиразнену в притчевому фіналі: «Так хочеться, щоб
очистили Хресну Дорогу від усіх тих гендлярських наметів… і дали наказ, що на Хресній Дорозі не дозволено
ні говорити, ні співати, ні вголос молитися, хіба подумки…» [58, с. 59]. У цих словах віддзеркалено авторське
розуміння оповитої тишею таємниці сокровенного.
Може скластися хибне враження, що в романі відображена всуціль ідеалістична, відірвана від життя філософія. Віра Вовк не оминає гострих проблем сучасності,
навпаки, її перо, як сейсмограф, відчуває болючі рани
суспільства. Це яскраво репрезентує розділ «Божий
Перст», який у притчевій формі викриває жахливі злочини цивілізації: сектантство (сатанізм), продаж дітей
«на органи», міжнародну корупцію, загалом, «втрату
відчуття гріха» як одну з найбільших загроз духовності сучасної людини. Промовиста назва розділу вдало
поєднує кілька семантичних пластів. У реалістичному
контексті Божий Перст — назва однієї з вершин скелястого гірського пасма в Ріо-де-Жанейро, де відбуваються
події. В символічному — це пересторога-пригадування
людству про всеприсутність Бога і торжество його справедливості. Сплячу совість мешканців узгір’я зненацька потрясає буря. Вона руйнує дорогі вілли сатаністів,
приносить сотні жертв, велику матеріальну шкоду.
Природна стихія символічно втілює справедливу кару,
що спала на грішників, адже «Божий Перст високо виднів для всіх жителів: вони могли вибрати» [58, с. 91].
Дидактичний фінал розділу рельєфно огранює думку,
висловлену у вступі: «Молімося, щоб боязнь Божа / поселилася в грішниках, бо його кара може звалитися / та174

кож на праведних» [58, с. 87]. У наведених рядках сконденсовано притчевий сенс оповіді.
Логічно не пов’язані між собою, ці притчеві сюжети творять строкату канву подорожей героя, а водночас висвітлюють різні грані людського єства, його явні
й приховані глибини. У творі цю тонку і філігранну
фактуру людської душі художньо відображають культуроємні метафори, втілені в образах «замку», «обсерваторії» і «лабіринту». У розділі «Йорданський замок»
людська душа з її незбагненними потенціями асоціюється із замком з потаємними кімнатами, ключами до
яких є доброта і щирість. Притаманна душі естетика поривань і стремлінь до надземного створює асоціативне
підґрунтя для порівняння її з обсерваторією, в якій у
земному віддзеркалюється небесне. Таким постає у розділі «Обсерваторія Метеори» друг Джованні, астроном,
а згодом чернець у Метеорах — Петрос Космас. Цікавою метафорою на означення складного, часто заплутаного світу душевних переживань є образ лабіринту.
В розділі «Нитка Аріядни» це лабіринт Мінотавра, заблукавши в якому, паломник починає аналізувати своє
життя і, усвідомивши, що «весь той туго завузланий лабіринт — тільки в моїй душі» [58, с. 95], знаходить вихід.
В аналогічному метафоричному річищі розгортаються сюжети розділів-новел «Танцівниця бога Індри»,
в якому через метафори ритуального танцю і «священного вогню» [58, с. 84] передано сакральне розуміння
мистецтва і творчого горіння, та «Індіянка над водоспадом», у якому водоспад Іґуасу («Велика Вода — вічно та
сама / і вічно інша» [58, с. 65]) метафорично виражає незмінність національних прикмет у плинності поколінь.
Віддзеркалені у притчевих і метафоричних формах, філософські роздуми Віри Вовк, мабуть, найконденсованіше відображені в афористичних сентенціях.
Із-поміж них чітко виокремлюються афоризми релігійного й морально-етичного спрямування, якими щедро
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інкрустована мовна палітра роману, зокрема: «Молитва — не позичка і не обмін. То — дар» [58, с. 124], «Бог
не приймає краденої офіри» [58, с. 102], «Слід прощати
те, що ображує твою плоть, але не те, що оплюгує твоє
Святая Святих» [58, с. 74] та ін.* Не оминає письменниця й філософського осмислення людського буття, зокрема екзистенційних категорій темпоральності, вічності, взаємозв’язку сущого. Це ілюструють сентенції на
зразок: «Ніщо не станеться, що не має статися, що не
записане в книзі вічности» [58, с. 39], «Все на світі так
упорядковане, мов у найскладнішій машині, де не можуть існувати винятки» [58, с. 108], «Вічне. Це те, що не
минає, що завжди діє, що не зуживається… Серед людей
воно має назву: Любов» [58, с. 76]. Інкорпоровані в текст
роману, ці афористичні вислови формують епіграфи
і пуанти новелістичних розділів, увиразнюють їхню
ідейну спрямованість, загалом, виражають глибокий
інтелектуалізм письма авторки.
Отже, жанрово поліфонічний і тематично розмаїтий роман «Паломник» є самобутнім зразком сучасної
української інтелектуальної прози. З різних філософських ракурсів і в різних культурних контекстах Віра
Вовк обсервує в ньому одвічну загадку людини і незбагненну таємницю її душі. Яскравими рисами інтелектуалізму в романі є форма твору — об’єднана хронотопом мандрівки і образом оповідача-паломника
мозаїка новелістичних розділів, кожен із яких виражає
конкретну подорож героя, а метафорично — конкретну грань осмислення гуманістичної проблематики.
Кристалізації думки сприяють афористичні поетичні
епіграфи до всіх частин роману, розгорнуті метафори,
притчеві елементи у структурі оповіді. Своєрідним засобом естетичного «пересотворення» чи інтелектуального переосмислення світу у Віри Вовк є поетика парадоксу, реалізована як свідоме одивнення реальності й
*

Див. Додаток І. Афористика творів Віри Вовк (тематичні групи).
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усвідомлення реальності дива. На цьому художньому
засобі тримається вістря емоційної напруги кожного
з новелістичних розділів твору. На ідейно-концептуальному рівні інтелектуальну природу роману увиразнюють інформативно місткі культурологічні деталі: численні назви міст і країн, у яких побував герой
(переважна більшість із них — древні цивілізаційні
осередки світу), імена відомих діячів історії й мистецтва, міфологічних і релігійних постатей, із якими асоціюється той чи той топос, той чи той екзистенційний
контекст. Спільним центром, що об’єднує різі художні
сегменти й контексти, є образ оповідача-паломника
Джованні — науковця-інтелектуала, своєрідного alter
ego Віри Вовк, резонатора її ідей. Зіткана зі споминів,
сповідь головного героя циклічно обрамлює роман і
структурує його змістове наповнення, що відображає
стереоскопічне, інтелектуально-філософське бачення
авторкою незмінної духовної сутності людини у вічно
мінливому калейдоскопі світу.
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Розділ 3

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОЕТИКИ
САКРАЛЬНОГО
«Вважаю, що дорога роману: будувати
контрастуючими засобами, вистерігатися тез,
щоб читач сміявся і жахався, та без поетичної
красивости дійти до краси. І ще думаю, що слід
підводитися в надземне, що кидає світло на
кам’яні плити гробівців»
(Віра Вовк, «Північним континентом», із
кн. «Спогади»).

3.1. Притчева архітектоніка прозового
тексту: аспекти алегоричного

Філософська зосередженість Віри Вовк на спектрі проблем екзистенційного й морально-етичного характеру
зумовлює звернення авторки до літературних форм з
елементами художньої умовності, зокрема до поетики притчевості. За О. Колодій, притчевість — це «така
якість художнього твору, яка виявляє завуальоване,
приховане в тексті, його вихід на морально-етичну та
філософську проблематику на високому рівні узагальнень» [133, с. 14]. Притчеві елементи простежуються
уже в новелістичних циклах «Святий гай», «Карнавал»,
«Сьома печать», збірці «Леґенди», яким властива багатопланова символіка, алегоричне утвердження істини,
добра, краси. Притаманні вони й роману «Паломник»
та філософським повістям «Вітражі» й «Каравела», у
яких авторка порушує фундаментальні питання людської екзистенції в контексті історичної дійсності.
Окреслюючи «духовні горизонти» доробку Віри
Вовк, М. Коцюбинська зауважує, що в її творах «завжди напоготові моральний повчальний підтекст, що
узгоджується з християнською (і не тільки християнською) мораллю… Завжди напоготові християнська
притча — відома, але переосмислена, а то й авторська, з характерними для Віри Вовк моральними наголосами» [136, с. 18]. Свідоме звертання до символізму,
багатозначності, притчевої алегорії стає для авторки
органічною формою вираження сакрального, морально-етичного змісту. Це споріднює її художні шукання як з притчевою прозою вітчизняних і діаспорних
українських письменників ХХ ст. (Василя Барки, Дарії
Віконської, Володимира Дрозда, Наталени Королевої,
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Валерія Шевчука й ін.), так і з алегорично-філософською белетристикою латиноамериканських митців
(Габріеля Маркеса, Жорже де Ліма, Фернандо Пессоа,
Ракел де Кейрос та ін.).
Як зауважує Т. Мейзерська, «про притчевість різножанрових художніх творів йдеться і тоді, коли твір
структурно запрограмований на пріоритеті заданості,
до того ж хід “від тези” передбачає цю заданість в рамках лише однієї ідеї (тези)» [151, с. 276]. У філософських
повістях Віри Вовк такою єдиною наскрізною тезою
є ідея духовних шукань особистості, сконденсована в
міфологемі шляху. На думку В. Табачковського, топологія шляху — то «універсальний архетип людського
світосприймання» [188, с. 13]. У міфологічній формі
він «скеровує людину до усвідомлення її ідентичності,
він орієнтує її у просторі одвічного запитання: «Ким
я є? В чому моє призначення?» [167, с. 20]. Наскрізні у
творах авторки, ці екзистенційні запитання особливо
увиразнюються у повістях «Вітражі» й «Каравела», які
ідейно об’єднує мотив духовних шукань особистості.
В обох творах яскраво виявляються такі виокремлені
О. Колодій риси притчевої прози, як «двоплановість,
ситуації морального експерименту, багатопланові
символічні образи, використання параболи, ускладнені
часопросторові характеристики, спорідненість притчевості та іронічності, біблійна символіка, міфологічне світовідчуття» [133, с. 12].
Концепція шляху духовного становлення особистості проектується у «Вітражах» на повоєнні роки
середини ХХ ст. й осмислюється крізь призму пошуку
вітражів (своєрідного духовного центру) групою мандрівників-прочан, об’єднаних спільним відчуттям
«всесвітньої безпритульності», «національного і духовного безґрунтів’я». Філософська ідея духовних пошуків,
об’єктивована в алегоричній формі шляху-паломництва, реалізується в повісті як пошук людиною свого
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покликання, а водночас
як пошук автентичної
людини серед безликої маси маріонеток, і
концентрується в риторичному запитанні
провідника
паломників, священика Андре
Шардона: «…Хто з вас
бореться аж до смерти
за покликання?» [30,
с. 167].
Як відомо, диференціальними рисами
притчевої прози є двоплановість, або ж наявність підтексту, а також
Обкладинка Роберта Лісовського. параболічне обрамлення. Функцію сюжетного обрамлення у «Вітражах» виконує хронотоп мандрівки, оформлений логічними
рамками «вирушання» і «повернення», а формування
притчевої двоплановості забезпечує розгорнута система образів-символів. З-поміж них тематично превалює релігійно-християнська символіка, пов’язана із
сакральними образами храму і причастя. Імпліцитна
паралель з образом храму міститься вже в назві повісті, адже асоціативне поле концепту «вітраж» охоплює
поняття «вікно», «собор», «храм», «ікона». Віра Вовк називає вітражі «вікнами безсмертя» [30, с. 201]. У творі
вони символізують браму вічності — вищі духовні цінності, які здатні кристалізувати мозаїчність і хисткість
світу й людської натури в ньому, витворивши в них цілісний образ Творця.
Символ храму, пов’язаний із концептом вітражів,
актуалізується наприкінці твору в образі човна як
надійного пристановища в бурхливому житейському
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морі. «Я — на певному човні», — каже мандрівникам
Шардон, який отаборився на човні «Stella maris», названому «одним із епітетів Богородиці в латинській
літургії — “Морська зоря”», і додає: «Кому занадто тісно в шатрі, хай іде сюди» [30, с. 193]. Фраза сприймається символічно: як заклик до духовного поступу, до
ініціаційного очищення від духовного плебейства в
сакральному просторі храму. Як відомо, «у християнстві загальновідомий образ човна-ковчега, що символізує силу, яка зберігає усе суще і гарантує його відродження» [126, с. 246]. У повісті образ човна постає
символом церкви, духовного пристановища: «Було в
ній (церковці в Роншарі — Ю.Г.) щось від великої каравелі: радіоактивність, космічні позивні сигнали»
[30, с. 201]. Виведений у «Вітражах» біблійний символ
храму-човна дає змогу провести асоціативну паралель з образом човна в «Каравелі», де цьому образу
притаманна семантика «храму мистецтва».
Із символом храму безпосередньо пов’язаний символ причастя. Він проходить через увесь твір і увиразнюється в низці промовистих асоціацій. «Ви голодні?
Ходімо» [30, с. 169] — ці слова священика Андре Шардона, такі близькі до Ісусових: «Коли спраглий хтось,
нехай прийде до мене і п’є!» (16, Йо. 7:37), звучать як
заклик на початку мандрівки героїв і згодом конкретизуються в тексті, набуваючи семантики причастя:
«Чи ж хліб і виноград — не основна їжа людини» [30,
с. 176]. Дорога до храму інтерпретується як шлях через
духовне причастя мистецтвом до Господнього причастя вірою. Наприкінці паломництва всі його учасники
стають спостерігачами родинної мікромістерії Тайної
вечері («Велика сім’я, зібрана при одному столі, молиться й ломить хліб» [30, с. 198]), а згодом — безпосередніми учасниками великого таїнства відкуплення
людства («Підлога підпливала до престолу й збирала
всіх на бар’єрі причастя» [30, с. 202]). Шлях мандрів184

ників досягає фіналу, а кожен з прочан — усвідомлення власного покликання.
Ще одна сутнісна ознака притчевості — художня
умовність — реалізована в ускладненні часопросторових параметрів твору. На неї вказує зигзагоподібна лінія
часу, яка то виражає спрямовану в майбутнє теперішність мандрівки, то повертається назад, до горизонтів
минулого у спогадах героя, а то й виходить поза традиційну лінійну колію в позачасовість «вічного повернення», проявляючись в асоціативному зіставленні Андре
Шардон — отець Анастасій — Андрій Первозванний [30,
с. 194], мати Марка Вишні — Богородиця [30, с. 194].
Своєрідною притчевою особливістю «Вітражів» є
інкорпоровані в сюжет авторські легенди-притчі. Як зазначає Ю. Клим’юк, «вбудована» в тканину твору «притча сигналізує реципієнтові про той згусток думки, що
допоможе йому розкодувати задум автора, зрозуміти
його позицію. Коли притча використовується як вставний елемент, то це означає, що твір загалом має бути
притчевим» [128, с. 17]. Властиво, «вбудована» притча
може входити в художню тканину твору по-різному:
як відносно самостійний елемент композиції і як допоміжний матеріал, що увиразнює основну думку письменника шляхом виокремлення її з основного тексту.
Останній варіант реалізовано у «Вітражах». Дві вставні легенди-притчі («Снігове чудо» і «Смерть недоброї
людини») є ідейними центрами, які поглиблюють авторську інтерпретацію духовних мандрів-шукань і
формують динаміку підтексту. Перша легенда-притча
логічно підсумовує зав’язку повісті. Її сюжет ілюструє
духовну мізерність сучасної людини, породжену браком віри, нездатністю сприйняти Христа як «Святого
Іншого» (С. К’єркеґор): люди не вірять у Ісуса-негреня і
його тропічне чудо — сніг; на шляху їх духовного поступу постають перепони догм і стереотипів. Сконденсована в легенді притчева мораль формує ідеал істинної,
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 ешаблонної віри, до якої скеровує прочан мудрий прон
від духівника Шардона.
Друга легенда-притча завершує повість, підсумовує твір ідейно й композиційно. Її промовиста назва — «Смерть недоброї людини» — символізує смерть
«дріб’язкового філістера» [30, с. 167] в кожному з пілігримів-прочан і відкриває перспективу їхнього духовного
народження, аналогічного біблійному «народженню з
висоти» (16, Йо. 3:3–7). Саме ініціаційна смерть постає
контрапунктом шляху духовних шукань героїв, вітражем вічності. У легенді-притчі це смерть грішника і
переродження його у праведника через співтерпіння з
Христом, у повісті — смерть священика Андре Шардона
і духовне переродження його «пастви» через прозріння,
покаяння і причастя.
Як невід’ємні елементи повісті, вставні легенди-притчі сприяють увиразненню її ідейно-тематичних
горизонтів, конкретизації авторського задуму. Художність цих творів основана на поетиці чуда. Так, легенда-притча «Снігове чудо» в буденному «прозріває» небуденне (у негреняті з фавель — Христа); легенда-притча
«Смерть недоброї людини», навпаки, небуденне (потойбічне життя) тлумачить із перспективи буденного (реального світу), тільки розставляє при цьому відповідні
морально-етичні акценти. Як асоціативно-символічні
ілюстрації основного сюжету легенди-притчі увиразнюють притчеві характеристики повісті і є оригінальним виявом творчих пошуків авторки у царині умовно-
алегоричної форми.
Отже, на основі аналізу повісті «Вітражі» можна
виокремити такі властиві їй риси притчевої прози, як
сюжетна двоплановість і композиційна параболічність
(умовний хронотоп мандрівки, обмежений композиційними рамками «вирушання» і «прибуття»); активне
використання біблійної символіки (вітраж, човен, причастя); ускладнені часопросторові параметри твору; за186

лучення в композицію повісті вставних легенд-притч
(«Снігове чудо» і «Смерть недоброї людини»).
Притаманна художньому мисленню Віри Вовк
притчева рецепція дійсності виявляється й у «Каравелі», втілюючи осмислення шляху людини
за покликанням. Як відомо, сутнісні ознаки
притчі — алегоризм
і
дидактика.
Алегорична — фабула «Каравели»,
дидактичний — її зміст.
Символ каравели, винесений у заголовок, співвідноситься з Ноєвим
Ковчегом, знаменуючи
прихисток серед хвиль
океану й набуваючи авторського тлумачення
«крил покликання» [42,
с. 96]. Символічне наванНа обкладинці — римська мозаїка таження має й епіграф,
з Остії.
який проектує семантику тексту: «мореплавати», або ж самозречено служити
покликанню, наслідувати Христа. Трактуючи докорінні проблеми буття, авторка тяжіє до міфологізму й багатозначності. Саме завдяки багатозначності «Каравела»
набуває особливої філософської глибини, жанрово окреслюючись як філософсько-алегорична повість з елементами притчевості.
Сутнісна ознака притчевості в «Каравелі» — специфічні, ускладнені часопросторові параметри. Як наголошує Л. Тарнашинська, характерним для умовно-
алегоричної прози є прагнення авторів «обмежитись
для розповіді певною ділянкою уявної чи реальної
дійсності, тобто створити своєрідне дослідне поле,
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 абораторний майданчик, де події можуть безперел
шкодно розвиватися у заданій автором системі філософських та морально-етичних координат... В англійській літературі... ним ставав здебільшого острів» [191,
с. 105]. Місце дії повісті Віри Вовк — також острів, один
із атолів біля узбережжя Бразилії. Водночас це символічний «замкнутий простір», своєрідний «рай на землі»
[42, с. 25], де живуть «невеликі зростом, але великі душею» [42, с. 83] тубільці, і на який уява авторки переносить своїх героїв — шведа Кнута Вестберґа й українця
Романа Мореплавця. Слід звернути увагу й на часовий
контекст «Каравели», який, відповідно до вимог жанру,
не має усталених хронологічних параметрів, а містить
водночас потенції і минулого, і майбутнього. Прикметною художньою деталлю є те, що головний герой, Роман Мореплавець, потрапляючи на острів, здає в оренду свій годинник і повертає його незадовго до того, як
має покинути атол. Час на острові мовби зупиняється,
розчиняється у вакуумі вічного, міфологічного хроносу.
Навіть актуалізація історичної конкретики, подана у
спогадах персонажів, набуває позачасовості, стираючи
межі між реальністю й фантастикою.
Сюжет «Каравели» формує параболічне обрамлення — причалення до острова й відчалення від нього
Кнута Вестберґа й Романа Мореплавця. Перше описане
безпосередньо, друге — ретроспективно. Отже, можна
виокремити два обрамлення і водночас дві лінії підтексту: перша (з позиції Кнута) — співвіднесення цінностей сучасного світу і древнього світу тубільців, друга
(з позиції Романа) — співвіднесення фантастичної дійсності бразильського острова з історичними реаліями
України. Водночас обидві підтекстові лінії розвиваються в одному ідейному напряму, розкриваючи суть символу, закладеного в епіграфі: «мореплавати», тобто йти
за покликанням. В образах героїв втілюється вічний образ cкитальця Парсіваля.
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Повість «Каравела» відображає події, які відбуваються «між дійсністю й фантазією, явою й уявою» [42,
с. 96]. У творі діють міфологічні образи сирени, індійських богів (Вішну й Ганеша), бразильських міфологічних персонажів (Ешу, Оґуна), велике значення надається передчуттям, пророцтвам, трактуванню «книги
природи». Міфологічне світовідчуття тісно поєднується з релігійним; більшість символічних образів мають
релігійне підґрунтя. Найприкметніші з них — символи
добра і зла, втілені в постатях лікарки Санти й знахаря Аґріпіно. Про це свідчать і описи в тексті. Згадуючи
Санту, король констатує: «Вона свята» [42, с. 47]; «Вона
якась нереальна. Ходить по джунглях з розвіяним сивим волоссям. Здається, що її очі світяться в сутінку»
[42, с. 28]. Санта — приклад самовідданого служіння покликанню, символ добра, земної святості. «Світилище
добра й милосердя», вона організовує на острові притулок для сиріт, безкорисливо допомагає хворим, даючи
ліки не тільки для тіла, а й для душі. Уособленням міфічного зла є знахар-чаклун Аґріпіно, який асоціюється
в уяві корінного тубільця з демоном, котрий «вийшов з
пекельного полум’я» [42, с. 48]. Гармонію острова раптово пронизує жахлива трагедія: помста чаклуна, до
якого вже не звертаються за потребами, вбиває Санту.
Проте вона не спроможна знищити добро і справедливість. Смерть Санти «врівноважується» народженням
двох близнюків, а під час грози, яка карою спадає на острів, гине Аґріпіно. Зло змиває дощ (символ очищення)
і прощення Ірії (доньки Санти): «Не судім його! Тепер
він під Божим судом… Молімся за нього…» [42, с. 67].
І в цій незбагненній містерії добра, стверджує авторка,
«альфа й омега всієї філософії» [42, с. 67].
Наскрізна ідея моральної відповідальності людини за кожен свій учинок актуалізується в творі завдяки притчевому прийому морального експерименту.
У повісті змодельовано численні внутрішні колізії
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 ерсонажів, у результаті яких відбувається вибір ними
п
власної духовної сутності, здійснюється випробування
на вірність покликанню. Зазвичай це вибір між добром
і злом, істинними й фальшивими цінностями, а іноді — вибір між життям і смертю, як-от доля українця Романа Мореплавця, який, ризикуючи життям, зводить
нанівець таємні плани наркоторгівців. Раптово постаючи перед дилемою (довести до пункту призначення
кокаїновий товар чи стати ворогом усієї «міжнародної
мафії» [42, с. 72]), герой залишається вірним батьківському заповіту і спрямовує вітрильник на гострі скелі
підводних рифів, сприяючи своїм екзистенційним вибором утвердженню й перемозі добра.
Отже, за жанровими рисами філософську повість
«Каравела» можна справедливо вважати твором із елементами притчевості, про що свідчать такі висвітлені ознаки притчевої прози, як параболічна структура
(приїзд на фантастичний атол і від’їзд з нього письменника Кнута й мореплавця Романа); ускладнені параметри хронотопу (замкнутий простір острова й умовна
лінія часу); символічні образи (основані на міфологічному і релігійному підґрунтях); активне використання
прийому морального експерименту для відтворення
ситуацій морального вибору героїв.
Умовно-алегорична форма викладу, глибокий філософський зміст і специфічні жанрові ознаки, притаманні повістям «Вітражі» й «Каравела», дозволяють
ідентифікувати їх як твори притчевого типу, а послідовне осмислення авторкою морально-етичної проблематики репрезентує притчевість як одну з домінантних форм вираження поетики сакрального.
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3.2. Діалог з Божественним: епіка і лірика
Оприявнення різнорідних творчих імпульсів (епічного
й ліричного) в архітектоніці прозового тексту — одна з
особливостей творчості Віри Вовк, її художньої індивідуальності. Притаманне авторці ліричне світовідчуття
послідовно актуалізується й у царині прози, зумовлюючи постійний пошук і експериментаторство у сфері формального вираження. Як і Б. Бойчуку, Вірі Вовк близька
концепція «тотального роману», що передбачає синтез
«прози, поезії, прозопоезії, театральних діалогів, фотографій, художніх творів і перетасування часу» [18, с. 3].
Художній стиль письменниці тяжіє до ліризації епічного тексту: лаконічності вислову, фрагментарності оповіді, використання малих жанрових форм. В одному з
інтерв’ю вона зізнається: «Дехто любить якраз епічний
розлогий виклад, а я люблю сконцентрований. Лірика
для мене — найважливіший жанр…» [97, с. 26]. Поетичні вкраплення — невід’ємний компонент прози авторки, починаючи вже від першої повісті «Духи й дервіші»,
у якій Віра Вовк висловлює міркування про те, що «слова, не зв’язані в поетичній формі, обдирають думку»
[33, с. 121]. Відтоді чи не в кожному з її прозових творів присутній ліричний компонент як епіграф, цитата
пісні чи молитва. У збірці образків «Коляда на Щедрий
вечір» та повісті «Спілкування з опалевим метеликом»
поетичні вкраплення відіграють ще й важливу роль у
конструюванні сюжету, організованому за принципом
діалогу людини й Божественного і зосередженому довкола спектру сенсобуттєвих питань.
Осмислюючи поетичну інтерпретацію містичного
досвіду спілкування між Богом і людиною, Т. Головань
виокремив у ньому два типологічні різновиди — «поезію проникнення» (споглядання Бога людиною) та
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«поезію Об’явлення» (споглядання людини Богом) [87,
с. 79–80]. Подібна модель діалогічних взаємин творіння і Творця притаманна художній прозі Віри Вовк,
тільки вербальне розподібнення Божественного й
людського композиційно оформлюється поетичними й прозовими фрагментами тексту. Мова людини
здебільшого набуває форм розлогих епічних рефлексій чи коротких риторичних запитань сенсуального
характеру, а мова Божественного найчастіше отримує
форму віршованих ліричних мініатюр афористичного
типу й окреслюється як сакральна, «небесна мова».
Це засвідчує прикметна деталь із «Коляди на Щедрий
вечір», де душа героїні говорить із янголами «у формі поезії, / бо тільки такою мовою / там спілкуються» [47, с. 218]. Прикметно, що «сама поетична мова
у своєму онтологічному вимірі постає “незвичайною
мовою”, для неї загальна граматика мови спрацьовує
лише частково» [98, с. 418]. Н. Фрай вказує на архаїчність поетичної мови і наголошує на тому, що «поезія
висловлює щось, що в даній події є універсальним,
зачіпає саме той аспект, який робить її прикладом
вічного» [203, с. 82]. Художньо інтерпретуючи цей містичний аспект поетичної мови, Віра Вовк використовує її як вербальний маркер мови Божественного.
В основу композиції повісті «Спілкування з опалевим метеликом» і збірки образків «Коляда на Щедрий
вечір» покладено модель діалогу. За М. Бахтіним, уже
сам «екзистенційний контур людського буття збігається зі смисловою структурою діалогічності» [149,
с. 7]. У прозових творах Віри Вовк модель діалогу використовується для постановки й розв’язання важливих
екзистенційних проблем і трансформується зі сфери
міжособистісного спілкування у простір взаємин між
людиною й Божественним, між індивідуальним «я» і
«Вічним Ти» (М. Бубер). І «тут не просто розмова задля
сюжету, це спілкування на найтонших і найпотаємні192

ших регістрах людської душі, це бесіда про найвизначальніше: Віру, Добро, Бога» [117, с. 7]. Художнім засобом
вираження цього діалогу, зосібна його різновекторних
наративів (сакрального й мирського), стає «мозаїчний»
спосіб викладу з довільним чергуванням прозових і
поетичних фрагментів тексту.
У «Коляді на Щедрий вечір» діалог між людиною
й Божественним набуває форми своєрідної різдвяної
містерії (почергової з’яви душ людей, найближчих
серцю героїні), у повісті «Спілкування з опалевим метеликом» — утілюється в епізодах розмови героя й
фантастичного «небесновидного єства» [71, с. 16], тропічного метелика Morpho Aega Cytheritis. В обох творах
реалізації діалогу сприяє введення в текст субстанційного образу представника потойбіччя. У повісті «Спілкування з опалевим метеликом» — це фантастичний
образ жінки-метелика
(малярки Морфо), яка
раптово
з’являється
на підвіконні професора-ентомолога, у циклі
«Коляда на Щедрий вечір» — дванадцятеро
онімблених душ друзів героїні, які постають перед нею у свічах
дванадцятираменного
різдвяного
свічника.
В обох творах ієрофанія описана як зовнішня (відбувається в кімнаті персонажа), хоч
насправді простором її
розгортання стає душа
героя, царина його
авторефлексій,
крізь
Обкладинка Віри Вовк.
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призму яких внутрішнє подається як зовнішнє, ідеальна сфера бажань і прагнень проектується на реальність,
а думки втілюються в слова. У цьому інтенціональному
просторі суб’єктивного світу відбувається зустріч героя
з небесним співбесідником і мисленнєвий діалог між
ними, тематика якого охоплює спектр важливих сенсобуттєвих питань.
Так, у повісті «Спілкування з опалевим метеликом» в об’єктив художнього зору авторки потрапляє
невеликий темпоральний відрізок життєвого шляху
львівського науковця. У суб’єктивну оповідь героя несподівано вплітається тихий голос Іншого, і цей внутрішній антагонізм голосів і ціннісних позицій семантизується в діалог, у небуденне спілкування дослідника
комах і опалевого метелика-жінки. Професор зі світовим визнанням і багатолітнім науковим стажем, він
постає цілковито неозброєним перед загадкою життя і
схованими у буднях вічними істинами, які йому роз’яснює Морфо. Світи ratio й emotio, практичного розмислу
і містичного споглядання постають в єдності та протиборстві в інтуїтивному просторі душі, яка прагне істини, й оформлюються в епічно-ліричний діалог людського й Божественного.
Вербалізована у прозових фрагментах тексту мова
людини — це переважно серії риторичних запитань
про сенс і значення щоденної праці («…скільки це все важить… Яку користь воно приносить людству в обличчі
страшних катаклізмів і щоденних трагедій? Яка його
остаточна ціль?» [71, с. 14]). Це також роздуми про актуальні проблеми сучасності: особистісні (взаєморозуміння між людьми, подолання самотності), історичні
(чорнобильська трагедія, голодомор), загальнолюдські
(гідне ушанування тих, хто відійшли у вічність, передання інтелектуальної спадщини майбутнім поколінням). Утілені в епічній формі, ці думки сприяють
розгортанню проблемно-тематичних аспектів повісті.
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Водночас у них окреслюється активна життєва позиція
героя — сучасної людини, яка прагне знайти відповідь
на щоденні виклики культурно-історичних обставин
та непізнаних глибин власного «я», утім сфера пошуків
якої вузько обмежена рамками об’єктивного світу і панівного в ньому принципу практичної раціональності.
Спробою авторки знайти адекватну відповідь на
означені запитання є діалог, у результаті якого в хід
думок героя вплітається мова Божественного. Відлита
у форму вільного вірша, вона вигідно вирізняється на
тлі епічної фактури твору (мови героя) й огранює іншу
філософію, інший принцип розуміння життєвих подій, оснований на інтуїтивному досвіді споглядання.
Недарма небесна гостя позиціонує себе маляркою, а
свою поетичну мову називає «імпресіоністичним малярством» чи «іконописанням» [71, с. 29], спонукаючи
героя до сприйняття почутого як побаченого, не сферою розуму, а «очима душі». На це вказують мотиваційні слова, які передують віршовому тексту («дивись»
[71, с. 43], «поглянь» [71, с. 43], «хочеш бачити» [71,
с. 44], «я намалюю тобі портрет» [71, с. 24, с. 35, с. 55]).
Наділена «якоюсь своєрідною мудрістю» [71, с. 27] і
здатністю проникати «в інтимні думки» [71, с. 39] співбесідника, Морфо визначає своїм життєвим завданням показати людям «інший вимір існування» [71,
с. 21] і окреслює його метафоричною мовою «філософії
квітів»: «Велика дань — жити, мов квіти: / без наживи, без хвастощів, / радувати навідувачів / малюнком
і ароматом…» [71, с. 21]. За словами жінки-метелика,
шлях думки до «незбагненної істини» — «то — дорога
наосліп / до гнізда світла, / то тільки дивитися…» [71,
с. 20]. На кожне питання героя, на кожен порух його
думки малярка відповідає серією ліричних образків, у
яких символічно об’єктивуються основні положення
східної філософії: гармонія людини з природою, самозаглиблене споглядання, емпатія, віра в реінкарнацію
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душі: «Як личина стає метеликом / до сонця розгортаючи / пом’яті крильця, / як брила мармуру / з-під долота і рильця / у скульптура долоні, — / потрібне преображення, щоб стати більшими від себе» [71, с. 36];
«Учений шукав у звоях пергаментів / за дивовижами
світу. / Не бачив, як при стежці / перша стокротка розплющила око, / а на вечірку готовилась ніч / із місяцем у новій крисані» [71, с. 25–26].
Позначені лапідарністю, відточеністю стилю, ці
віршові мініатюри тяжіють до «афористичних поезій зі східним забарвленням» [54, с. 398], виявляючи
в лаконічній формі сконденсовані згустки мудрості:
«нам не вільно тонути у хлані поточних обов’язків
і не прийняти священної щедрости з рук Божества»
[71, с. 27], «Ми постійно перетворюємося» [71, с. 37],
«Творець чує голос мурашки» [71, с. 38]. Синтезуючи
афористичні максими східних релігій (індуїзму, буддизму) і містичний досвід християнства, життєва філософія Морфо вчить сучасну людину впізнавати в
довкіллі таємні скрипти вічного, бути «вдячною за
кожну дань» [71, с. 38], і віднаходити понадбуттєвий
сенс навіть у несприятливих обставинах. Крізь призму цього погляду життя персонажа і рефлексія ним
дійсності набуває ціннісної переакцентації. Чимало
віршових фрагментів тяжіють до молитовних інтенцій, поетичних одкровень істини: «Визволи мене від
себе самої... / Даруй ласку щедрости / іти позначеними слідами / тих, хто черпає мудрість / із книги сімох
печатей, / якої я, сліпа, / не вмію читати» [71, с. 48];
«Святися земле, водо, повітря, / святися дерево, птахо,
тварино, / святися іконо Творця в людині!» [71, с. 36].
Осмислюючи парадигму людського життя в категоріях вічного і проминального, авторка проголошує неперехідне значення любові в житті особистості та світу: «Минеться тлінне. / Зостануть пожовклі світлини й
трофеї в музеях. / Засне божевільне серце / в потоці бай196

дужого часу / і жести втратять вагомість. / Безсмертний
є вірш про кохання» [71, с. 45]. Саме любов як уміння дивитися «очима душі» надає істинного виміру людському
існуванню, освячує кожну мить життя, внутрішній і
зовнішній світи. Сенсобуттєвий пошук героя, окреслений на початку повісті в низці риторичних запитань
і спроектований на канву його життєвого шляху як
«спілкування з опалевим метеликом», набуває наприкінці твору логічного підсумування. Вчений усвідомлює: «Єдиним оправданням людського існування могла б бути любов... Любов
до цієї землі з усіма її
жителями, з її надбаннями... Такий, здається
мені, заповіт Творця»
[71, с. 58]. Метафізичний діалог свідомостей
(ratio й emotio) досягає
гармонії, виходить у духовну сферу, де любов
стає точкою перетину
горизонтів людського й
Божественного.
Аналогічну
стратегію смисло- і себевіднайдення
репрезентує діалогічна форма
в циклі образків «КоОбкладинка Віри Вовк.
ляда на Щедрий вечір». Композиційна структура цієї збірки асоціативно
наближає її до невеликої драми-містерії зі вступною
частиною і дванадцятьма сценічними образками, кожен з яких — це окремий епізод зустрічі, окремий діалог, окремий життєвий сюжет. Твір автобіографічний у
своїй основі: з багатолітньої мозаїки споминів авторка
моделює рельєфні художні портрети друзів-митців, які
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відійшли у вічність, і світлу пам’ять про яких вона прагне закарбувати в слові. Під пером Віри Вовк фактичний
матеріал подій і доль трансформується в художньо інтерпретовані сторінки агіографій. Притаманний письменниці погляд на людину «очима душі», уміння побачити, відчитати в довколишньому світі ознаки іншого,
надреального, стають плідним підґрунтям для реалізації діалогу між людиною і Божественним. Цьому сприяє
і час Епіфанії (Богоявлення), символічно переданий як
поступова з’ява героїні сакрального світла: спершу дванадцяти «світлих гостей» [47, с. 212] з потойбіччя, згодом
«Жінки, від якої б’є світло, неначе від тисячі дзеркал» [47,
с. 282], — Матері Божої Коралів. Простором розгортання
містерії стає «самотня півтінь кімнати» по той бік океану (а імпліцитно — душа героїні), у свят-вечірню тишу
якої раптово проникає відгомін далекої української
коляди «Нова радість стала», а з ним — містичне світло онімблених постатей («ввійшло їх дванадцятеро, як
апостоли, усі в німбах» [47, с. 212]). З кожним із небесних
гостей відбувається задушевний діалог, змістове поле
якого найповніше ілюструють рядки, звернені до Олени Колодій: «Ти вже неземна, подруго… / Листкуєш Премудрість / у книзі Сімох Печатей… / Скажи нам: яке там
буття, / де вже нема смертей?» [47, с. 233]. Прикметно, що
поетична мова органічно вплітається і в наратив героїні, і в репліки її співбесідників, акцентуючи на зосередженості голосу Божественного не лише в зовнішньому
просторі, а й в інтуїтивних глибинах внутрішнього світу особистості. Як і в повісті «Спілкування з опалевим
метеликом», імпліцитну мету спілкування становить
переосмислення життєвих цінностей з перспективи
вічності. Однак, якщо в першому творі пошук істини
реалізується на основі зіставлення протилежних ціннісних позицій («сократівський діалог»), то в «Коляді на
Щедрий вечір» він базується на основі їхнього взаємодоповнення, суголосся. Кожен із персонажів представляє
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осібний життєвий вибір, а всі разом маніфестують три
сутнісні вектори людської екзистенції — творчу працю, любов до прекрасного і самопожертву. Деякі з цих
аксіологічних орієнтирів авторка виражає поетично,
однак здебільшого застосовує епічний виклад, модель
розкриття характерів через учинки. Зокрема промовистими прикладами самопосвяти творчій праці є життєві
сюжети Терезії, Анни-Марії, Олени, Марти, матері Евхаристії, Любка, Євгена; свідченнями любові до прекрасного — ціннісні позиції Валтера, Аляїра, Саліма, а взірцями
найвищого дарунка, жертви, — доля Левка Стефановича
й Надії Світличної. Побудований як низка послідовних
сцен зустрічей і бесід, твір накреслює імпресіоністичну
панораму людських доль, у якій кожен життєвий сюжет
постає інсценованою відповіддю на запитання про сенс
людського буття і його значення у вічності.
Як і в повісті «Спілкування з опалевим метеликом»,
так і в «Коляді на Щедрий вечір», авторка чергує епічний виклад із поетичними одкровеннями сакрального.
Короткі ліричні інтермецо містять у собі незглибимий
потенціал вічних істин і апелюють до сприйняття їх
серцем, акцентуючи на необхідності слухати, вслухатися в мову довкілля. Це промовисто ілюструють рядки:
«Слухай дощу, який довгими пальцями / на ксилофоні
дахівки / грає тобі вість і пише її постійно / сльозами по
шибі» [47, с. 263]; «Часто нам скаже істинне слово / божество крізь маску людини, / і треба зуміти слухати /
мови, на звуки земної, / що рине з небесних джерел»
[47, с. 260]. Тут утілена життєва філософія авторки,
близька до світоглядної позиції німецького релігійного
мислителя Мартіна Бубера, на думку якого звернення
Бога до людей «пронизує все, що відбувається в житті…
У кожній сфері, в кожному акті взаємин... наш погляд
ловить край вічного Ти, в кожному Ти наш слух ловить
його віяння…» [23, с. 92, с. 73]. Відлунюють тут і пантеїстичний міфосвіт Б.-І. Антонича, і сонячний кларнетизм
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П. Тичини, і просвітлена гармонія філософської лірики
В. Свідзинського. Саме така налаштованість на чуттєве сприйняття довкілля, уміння слухати і чути дозволяють людині збагнути «небуденний вимір будня»:
«Обідраний вуличник, / босий, замурзаний, / просить
молока з кавою / при вході до пекарні. / З нічим відправлений, / посвистуючи піднімається / на горб, до фавелі. /
То був Ісус Христос» [47, с. 259]. Короткими імпресіоністичними мазками вільновіршованих рядків авторка
легко й невимушено інтегрує в текст мову Божественного, декларує складну простоту вічних істин. Морально-етичну спрямованість твору увиразнюють численні
афористичні сентенції, на зразок: «Ми ніколи не спроможні віддати комусь вчинене нам добро, але маємо
віддавати його иншим на дорозі життя» [47, с. 247], «Великі премії даються часто за малі діла» [47, с. 241] та ін.*
У цих сконденсованих мисленнєвих формулах зримо
постає «світ ідей, про який писав Плятон» [47, с. 255],
і експлікований у ньому «вимір мудрості» [47, с. 241].
Прикметно також, що, як і в повісті «Спілкування з опалевим метеликом», так і в «Коляді на Щедрий вечір»,
поетичні рефлексії спорадично набувають сакральної
тональності молитви («У паранджі скорботного серця /
відправляю свою панахиду / за далеких сестер і братів
із нутрощів історії» [47, с. 272]), а почасти — нетрадиційних, парадоксальних одкровень живої віри («Змилосердися, Господи, / над своїми створіннями, визволи
їх від гріха пожирання, / дай мир і злагоду / акулам, крокодилам, носорогам, / кобрам, скорпіонам / і людям, / бо
Твої — царство, і сила, і слава» [47, с. 226]).
Як і в повісті «Спілкування з опалевим метеликом»,
поетична мова Божественного в «Коляді на Щедрий вечір» стає інструментом увиразнення життєвих істин,
розгорнутих у епічній канві твору. Авторка виокремлює
три сутнісні вектори людської екзистенції — любов,
*

Див. Додаток І. Афористика творів Віри Вовк (тематичні групи).
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працю і жертву, утверджуючи неперехідне значення
любові в житті людини і світу: «Найважливішим є закон любові, перед яким бліднуть усякі инші розважання» [47, с. 271]. У цьому аспекті відбувається інтеграція
поглядів героїні і її друзів-співбесідників, а розгорнутий
у дванадцяти сценічних образках діалог людини й Божественного досягає своєї мети, — окреслення аксіологічних дороговказів життєвого шляху особистості. Символічним підсумуванням цього діалогу з потойбічними
гостями постає прикінцева сцена Епіфанії — мовчазної
з’яви Матері Божої Коралів, на ризах якої сяє намисто із
доль тих, чий життєвий подвиг ознаменований творчою працею, самопожертвою й любов’ю.
Отже, домінантою, що об’єднує і повість, і цикл
образків, є філософська ідея пошуку сенсу життя, його
ціннісної основи з перспективи вічності, яка трансформується в епічно-ліричний діалог людини й Божественного і по-різному виявляється в кожній із книг. Якщо в
повісті «Спілкування з опалевим метеликом» лірична
мова стало співвідноситься з постаттю персонажа-представника ідеального світу (Морфо), то в циклі «Коляда
на Щедрий вечір» вона притаманна і «гостям з потойбіччя» (онімбленим душам), і героїні. Внаслідок цього
мова Божественного постає не лише як почута ззовні,
але і як внутрішній голос, що лунає в глибині душі.
Слід зазначити, що вербальним маркером розмежування мови земного й Надземного є не лише опозиція
поетичного і прозового текстів, а й їхнє стилістичне
оформлення. Так, вираженій у ліричній формі мові Божественного притаманні смислова сконцентрованість,
афористичність, молитовна інтенціональність. Натомість утіленій в епічній формі мові людини властиві
риторична загостреність, сповідально-медитативна тональність, а ще — символічна безіменність наратора,
що засвідчує потенційне тяжіння оповіді до широкого
спектра узагальнень.
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Виявлена в «Коляді на Щедрий вечір» і «Спілкуванні з опалевим метеликом» віртуозна пластика контурів
між прозою і поезією, реальністю й фантастикою, об’єктивним і суб’єктивним, творить гармонійну діалогічну
візію світу, в якій органічно поєднані земне і небесне,
реальний світ і світ уяви, людське й Божественне.
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3.3. Оніричний простір: вербалізація
невимовного

Асоціативно-символічна «мова» сновидінь активно
використовується художньою творчістю упродовж
століть. Почасти це зумовлено тим, що онтологічні
джерела сну й мистецького натхнення близькі за
своєю суттю. На думку П. Флоренського, у художній
творчості, як і в сновидній візії, «душа відділяється від земного світу і підноситься у світ небесний.
Там вона насичується спогляданням безтілесних
сутностей вишнього світу і, збагачена побаченим,
знову спускається на землю» [202, с. 352]. Такий
«зв’язок поетичного натхнення і містичного сновидіння, — вважає Ю. Лотман, — універсальне явище
для багатьох культур» [146, с. 125]. Як стверджує
вчений, сон — це «семіотичне вікно» чи «дзеркало,
у якому кожен бачить відображення своєї мови», це
також «дорога всередину себе», об’єктивація «нереальної реальності» [146, с. 123, с. 124, с. 125]. Згідно з богословськими канонами, сон — це спроба
Божого наміру доступитися до душі людини і встановити там рівновагу між силами добра та зла, які
вічно змагаються між собою в хвилини неспання.
За М. Еліаде, це також один із пограничних станів між свідомим та несвідомим, у якому релігійній
людині оприявнюється сакральне як «онтологічна
спрага буття» [99, с. 35]. Ретрансльований у простір
художнього тексту, сон стає одним із засобів вираження «незбагненності буття», присутності у буденному світі іншого, надреального.
У сучасній літературі важко знайти автора, який
не використовував би у своїх творах художній прийом
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сновидіння — «чи то з метою досягнення психологічної
достовірності поведінки і духовного формування героя,
чи то для підсилення й акцентування фантастичного,
містичного, ліричного, гротескного й комічного, сатиричного ефекту» [158, с. 97]. Оригінальна інтерпретація
асоціативно-символічного потенціалу сновидінь притаманна й художній прозі Вірі Вовк. Творча думка авторки вільно балансує на межі реального і фантастичного, зримого й ілюзорного, минулого і майбутнього.
Важливим фактором цілісності такого багатогранного
світу є сновидіння як своєрідна сфера сингармонізму
дійсного й ідеального, індивідуального й усезагального, сфера оприявнення символічних знаків Абсолюту.
Оніричний простір органічно входить у повіствувальну канву творів Віри Вовк і проявляється як семіотична сітка вільно розміщених оніричних елементів
(снів, видінь). Найчастіше він інкорпорується у структуру авторефлексій оповідача й набуває форм переказу
сну або ретроспективної оповіді про нього. Рідше використано модель безпосереднього зображення перехідного стану сон / ява: сон Віри на Свят-Миколаївське
свято («Духи й дервіші»), сон-сходження на полонину
Нестора («Останній князь Звонимир»).
Ураховуючи психологічну класифікацію сновидінь, запропоновану З.В. Дудеком [219, с. 19], а також
типологію снів як складових елементів художнього
твору В. Чаликової [210, с. 82], у повістях Віри Вовк можна виокремити такі три типи оніричних візій:
1) концептуальні, які відображають авторське бачення життя та реалізуються крізь призму образів-
символів і архетипів;
2) компенсаційні, які виявляють психологічні
процеси, в основі яких лежать нездійснені бажання
(сни-мрії);
3) профетичні, які слугують засобом створення акаузальних ситуацій (поетики чуда).
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Слід зазначити, що в корпусі художнього тексту ці
групи сновидінь не існують відокремлено, а взаємопроникають, накладаються одна на одну, поєднуються
з акаузальними моделями, внаслідок чого формується
ідейно-змістова цілісність оніричного простору твору.
У художній прозі Віри Вовк суттєво превалюють
концептуальні оніричні візії. Провідну роль у них
відіграє художня деталь-символ, яка тонкими асоціативними зв’язками сполучає сновидіння з контекстом. Так, у «Духах і дервішах» духовний подвиг
героїні, пов’язаний із самоствердженням на Південноамериканському континенті, трансформується в оніричну сцену «магічного польоту-сходження»
(М. Еліаде) — здіймання по дереву за тропічними
квітами — і розшифровується крізь призму флористичної символіки. Героїня зізнається: «Мені снилися
орхідеї: рожеві, жовті, фіялкові. Вони росли високо
на тропічних деревах і я хотіла спинатися за ними.
Може, вертається до мене епоха біблійних снів» [33,
с. 148]. Невелика художня деталь — «епоха біблійних
снів» — налаштовує на символічне сприйняття сновидіння. Важливою для його розуміння є не лише
ідея сходження — алегорія духовного поступу (своєрідний аналог ініціації), а й флористичний символ
орхідеї — уособлення святості. Цю семантику яскраво
ілюструє попередній контекст: «Святий є, як орхідея,
що живе серед гнилі і цвіте для Бога» [33, с. 147].
На окресленому паралелізмі формується містична єдність сну і реальності: сновидіння акумулює алегоричну рецепцію героїнею її власного життєвого шляху з
глибоким усвідомленням його подвижницької місії.
Асоціативно-символічний потенціал оніричної
образності активно використовується Вірою Вовк для
поглиблення філософського підтексту творів. У повісті «Вітражі» це ілюструє сюрреалістична символіка «обгризених зір», яка увиразнює основну тезу
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 вору — «трагедію… покоління, яке не спроможне йти
т
за покликанням» [30, с. 165], і корелює з образом Вифлеємської Зірки. Символ зорі асоціативно пов’язаний із
професією головного героя, астронома-українця Марка
Вишні. Інтерпретаційний потенціал астрального образу репрезентує сон Ярини [30, с. 179], у якому її друг
Марко, сидячи на щоглі, зриває з неба і жбурляє в море
обгризені зорі. Так авторка акцентує увагу на крихкості
ідеалів людей (у творі — паломників-емігрантів), позбавлених можливості самоствердження у чужому
середовищі без опертя на духовну й етноментальну
основу рідного ґрунту. Алегоричний зміст цього сну
ілюструє передсмертний заповіт священика Андре
Шардона, який пророкує Марку «знову відкрити зорю»
і понести її в Київ, де «з неї не буде безіменне світило в
Чумацькому Шляхові. З неї буде Вифлеємська Звізда...»
[30, с. 200]. Так оніричний діапазон астральної символіки концептуалізується в художній реальності повісті,
увиразнюючи її ідейно-змістовий контекст.
Почасти оніричні образи-символи сягають міфо-релігійного підґрунтя, виявляючи глибинний «контакт
свідомого й несвідомого» (К.-Г. Юнг). Такими є образи
гірчичного дерева (Царства Небесного), безконечного
парку (раю), снопів (поколінь) у сновидіннях Альми
(«Старі панянки»), сюрреалістична інтерпретація міфологічного сюжету змієборства у сновидінні Нестора («Останній князь Звонимир»). Ці архетипні образи
сприяють збільшенню символічного навантаження
творів, уведенню в їхню структуру містичних мотивів,
зростанню інтерпретаційного потенціалу.
На думку Дж. Кемпбела, кожна людина «має свій
власний, невизнаний, рудиментарний, але тим не менше глибиннодіючий пантеон сновидінь» [125, с. 18].
Індивідуальну специфіку візійного світу особистості
адекватно репрезентують компенсаційні сни. Як сконденсовані вияви несвідомих бажань і прагнень, вони оп206

рисутнюють в оніричному просторі реальність бажаного, забезпечуючи відновлення психологічної рівноваги.
У прозі Віри Вовк це, переважно, філософські медитації
на тему самотності. Герої її повістей, як і авторка, наділені гострим відчуттям «екзистенційної безпритульності»
у світі, і цей стан сприймають амбівалентно: як невблаганну долю скитальців і як містичний знак обранців
Провидіння.
Сновізійний простір стає для них
своєрідним полем
самовираження,
середовищем виявлення і подолання
внутрішньої психологічної кризи,
а почасти — «єдиною можливістю
пережити сакральний досвід» [141,
с. 57]. Яскравий
приклад компенсаційних
сновидінь — візії Альми,
героїні «Старих панянок». Підсвідоме
бажання захисту,
притулку, виходу з
Обкладинка Лади Нижанківської-Кукс.
одноманітної одинокості вилонює в уяві героїні сюрреалістичний образ супутника життя. Він втілюється і в постаті Орляндо [72,
с. 227], і в сакральній іпостасі бога Індри [72, с. 255]. Цікаво,
що ідеалізація, навіть ефемерність образу коханої людини загалом характерна для творчості письменниці.
У сновидіннях Нестора («Останній князь Звонимир»)
подруга героя Сяня являється йому в міфічній іпостасі
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Лісної [57, с. 516]. У новелах ця тенденція проступає ще
чіткіше: прагнення подолання самотності стає тут прихованою пружиною динаміки сюжету, а об’єкти марень
героїні / героя втілюються у плеяді сакральних образів:
бика [69, с. 41], янгола [69, с. 43], Сфінкса [69, с. 53] (цикл
«Святий гай»), мага [55, с. 125], духа-жакуї [55, с. 157], Індри [55, с. 199] (цикл «Напис на скарабею»). Означена тенденція символічного зображення образу-мрії висвітлює
амбівалентну природу інтенціонального світу персонажів Віри Вовк, виявляючи, з одного боку, їхнє інтуїтивне бажання подолання самотності, а з іншого, навпаки, — прагнення відособлення як передумови свободи й
незалежності власного духовного світу, адже «самотнє
життя більш містичне. Бог посилає йому глибші сни»
[33, с. 143]. У повісті «Старі панянки» цю амбівалентність
поривань утілюють образи дитини (сина Орляндо) й маріонетки (власноруч зробленого Альмою мистецького
витвору). Візія хлопчика виявляє підсвідоме прагнення
героїнею родинного затишку, а образ маріонетки, врятованої з рук дитини, символізує невід’ємну потребу збереження творчої незалежності, а водночас — підсвідоме
превалювання стихії творчого пошуку над розміреністю
сімейного побуту.
Інший тематичний вектор компенсаційних сновидінь у повісті «Старі панянки» інспірований просторовим образом дому. З ним пов’язані символи
муштарди — дерева духовного й генетичного коріння,
що «росло всередину і всисало в себе таємний світ початків» [72, с. 214], парку як мікромоделі земного раю з
«велетенським деревом посередині» [72, с. 215], і власне дому — «клуні, наповненої снопами…» [72, с. 215].
Викристалізуваний у сновидіннях асоціативно-символічний колаж рідного простору постає компенсацією
його відсутності в об’єктивній дійсності і служить засобом розкриття архетипного образу дому. Слід зазначити, що наведені оніричні візії можна трактувати
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двоаспектно: як компенсаційні, оскільки вони в ірреальному світі оприсутнюють візію батьківської землі,
і водночас як концептуальні, оскільки в них у символічній формі постає авторська концепція цього образу,
трансформована крізь призму свідомості героїні.
Оніричну архітектоніку повістей Віри Вовк доповнюють профетичні, або пророчі сни. Притаманне їм
містичне значення «провісників майбутнього» бере
початок ще з античності, а згодом утверджується в
християнстві як віщі сни пророків і святих. У художньому творі таким снам властиві певна загадковість
і символічна образність, розкодуванню яких сприяє
оприсутнення сновидіння в подієвій конкретиці реальності. Внаслідок цього акаузального збігу явного й
уявного виникає ефект провидіння чи передчуття героями майбутніх подій, таємного зв’язку видимого й
невидимого. Авторка стверджує, що її персонажі «притягують до себе, наче громовідводи бурю, небуденні
пригоди, тому й не дивно, що з ними діється щось
особливе» [72, с. 252]. Альму, героїню повісті «Старі
панянки», часто «переслідують дивні сни» [72, с. 269],
які справджуються в реальності. Зазвичай це антиципації трагічних подій, передчуття втрати когось із
друзів, знайомих, навіть власного відходу з цього світу [72, с. 284]. Асоціативні образні ряди профетичних
снів героїні, зокрема візії пораненого дельфіна, який
«гинув, співаючи» [72, с. 269], спраглої риби, яку погубив ковток води [72, с. 269], синхроністичним вузлом пов’язані з циклом смертей відвідувачів мистецького салону пані Еолі, що невдовзі перетворює його
у «некрополь» [72, с. 270]. Алегоричний зміст сновидінь містить прихований натяк на моральний занепад і духовну смерть цього мистецького товариства,
позбавленого аксіологічних основ, що підтверджує
символічна сцена мистецького бенкету, коли свято
бога Гелія стає торжеством Діоніса [72, с. 274].
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Іншим прикладом реалізації профетичної функції оніричного дискурсу у творах Віри Вовк є видіння.
Вони притаманні повістям «Духи й дервіші» та «Останній князь Звонимир». У першому творі це образ «суворого апокаліптичного ангела з хмар» [33, с. 111], який
з’являється Вірі напередодні бомбардування міста її
юності, Дрездена, у другому — постаті оленя-Рогаля та
«Хлопчика зі станіолевим німбом» [57, с. 518], візії яких
супроводжують етапи духовного і професійного становлення Нестора Звонимира.
Імпліцитними маркерами поетики сакрального у
сюжетній канві повістевих творів Віри Вовк є також
численні акаузальні ситуації. Як зазначає М. Еліаде,
«священне завжди проявляється як реальність зовсім
іншого порядку, аніж реальності природні» [99, с. 7].
У свідомості людини воно семантизується як щось невимовне, незбагненне, таке, що не вкладається в систему
причинно-наслідкових (каузальних) законів об’єктивної дійсності. Характерними прикладами акаузальності, на думку І. Качуровського, є «випадки достеменного справдження бачених людиною снів, передчуття
нещастя, яке надходить, телепатійне сприймання чужих думок… Усі ці “парапсихологічні” явища давали
продуховину і для релігії, і для ідеалістичного світогляду, і для містичних елементів у поетичній творчості»
[123, с. 684]. Як стверджує один із персонажів Віри Вовк,
Кнут Вестберґ, життя готує нам «такі несподівані зіставлення долі, що подобають на вигадки, на якісь сюрреалістичні картини» [42, с. 73]. Ця первісна атмосфера
світу «дива і катастрофи», в якому причинність і випадковість, індивідуальне і всезагальне постають взаємопов’язаними проявами єдиної реальності, континує небуденну сакральну тональність повістей авторки.
Реалізація акаузальності в її творах відбувається
здебільшого за моделями вислуханої молитви чи дії
Провидіння. Текстовими ілюстраціями першої моделі
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синхроністичності є вислухані молитви Віри про долю
батька [33, с. 113], Альми про власний дім [72, с. 252],
отця Захарія про іконостас [74, с. 31], що трактуються героями як чудо Божої благодаті: «то наче якась справжня
казка, але Альма глибоко віруюча, заодно молилася і
просила святу Терезу з Ліз’є, щоб їм допомогла, аж одного ранку сталося щось, що можна вважати чудом» [72,
с. 252]. Прикладами іншої моделі акаузальності — інтерпретації дива як дії Провидіння — є життєвий шлях
отця Боголюба, який «за Божим Провидінням... став парохом свого власного князівства» [57, с. 479], а також
доля мореплавця Романа, в житті якого «небо подбало»
про щасливу розв’язку небезпечної подорожі [42, с. 73].
Висвітлюючи моменти присутності незбагненного в
житті людини, письменниця торкається теми Божої
справедливості [42, с. 66], або ж всесвітнього «закону
рівноваги» [72, с. 280], дія якого, як і дія Провидіння, ознаменована таємничою напередвизначеністю. У контексті цієї «надприродної логіки» в «Каравелі» осмислюється «вічний двобій двох містерій» (добра і зла),
коли в одному часовому проміжку збігаються смерть
Санти та покарання за гріх Аґріпіно [42, с. 62, с. 66], а
у повісті «Старі панянки» декларується «закон спокути
чистих душ» за гріхи кревних (наївної пані Еолі за провини рідного брата Олівера [72, с. 280]).
Вираженню акаузальності у прозових творах Віри
Вовк сприяє наділення персонажів здібностями передбачення чи передчуття майбутніх подій, унаслідок
чого створюється синхроністичний, «незбагненний
для раціо зв’язок між індивідуальною психікою і об’єктивним світом» [113, с. 166]. У повісті «Тотем скальних
соколів» такі риси притаманні провидцеві Михайлові-Чуду, який «остерігав» свого батька, Полімеда й Ліду
перед майбутніми небезпеками [74, с. 58], та святому
Онуфрієві, який напророчив Михайлові «очисну купіль
у водоспаді» [74, с. 104]. «Пророчі здібності» властиві й
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персонажам інших повістей, зокрема флейтистці Альмі
[72, с. 252], столітній бабі Флоріді [42, с. 37], дідусеві Віри
[33, с. 64], юдейському пророкові Йонатану [46, с. 107].
Зазвичай у текстах ці риси окреслені як «віщування»
[33, с. 64], ворожіння [33, с. 104], «внутрішнє знання» [72,
с. 239], «дивне передчуття» [72, с. 36], «дар видіння» [74,
с. 48], пророцтво [74, с. 104]. Ними наділені не тільки герої творів, а й сили природи, фантастичні істоти, тварини, навіть неживі предмети, як-от буря над атолом [42,
с. 65], галіон на кілі каравели [42, с. 88], королівський
пес Арґос [42, с. 61], «голос» дзвону із кропивницької
церкви [57, с. 485]. Органічно вплітаючись у реалістичне подієве тло, фантасмагоричні петлі антиципацій
створюють ефект очуднення дійсності, привносять у
неї атмосферу чарівного, казкового, що супроводжує буденне, звичне. Зазвичай у цих коротких відхиленнях за
горизонт об’єктивного часоплину присутнє імпліцитне тяжіння оповіді до сфери сакрального, вплітається
інша (міфологічна чи есхатологічна) логіка мислення,
яка скеровує причинно-наслідковий розвиток подій у
русло духовно-інтуїтивної сфери.
Активно використовуючи потенціал оніричного дискурсу, Віра Вовк формує власну художню візію
світу, в якому «реальний та містичний простори — не
опозиційні поняття, а взаємопроникні сфери однієї
великої таємничої реальності» [192, с. 296], та в якому все «вбудоване в якусь колосальну цілість, де нема
принагідного, де все мотивоване і прецизне, як у найскладнішій системі» [27, с. 56]. Як важливий компонент поетики художньої прози Віри Вовк оніричний
простір забезпечує поліваріантну асоціативно-метафоричну образність її творів, увиразнює їхні ідейно-змістові параметри, а водночас сприяє художній рецепції
позараціональних виявів сакрального, тієї духовної,
потаємної сутності буття, яку можна осягнути лише
творчою й духовною інтуїцією.
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3.4. Символічна матриця художнього
світу Віри Вовк

Органічною формою репрезентації сакрального досвіду у прозі Віри Вовк є символіка. За Р. Тонеллі, «символ
охоплює щось усезагальне… Символ чинить так, що людина переступає простір і час, у якому живе, з метою наближення до дуже глибоких значень, пов’язаних із сенсом її присутності у світі» [224, с. 22].
У белетристиці Віри Вовк символіка — вагомий
засіб конструювання синкретичної картини світу, в
якій гармонійно поєднані полярні сфери уявного й
дійсного, українського і бразильського, міфологічного
і християнського, і в цьому колажі художніх реальностей рельєфно огранена трансцендентна природа сакрального. Письменниця стверджує: «Абсолютне — незриме, тільки віддзеркалюється у зримому;
ми не можемо його ствердити в такий спосіб, наче
якусь конкретну річ чи навіть висоту якогось звука,
обрахованого по своїх хвилях дрижання…» [75, с. 180].
Візіонерський тип художнього мислення Віри Вовк
іманентно тяжіє до символізації сутнісних основ людської екзистенції. За авторкою, «з усього пережитого
нам залишаються фрагменти-символи, що їх ховаємо
на дні серця» [52, с. 38]. Саме із цих мозаїчних фрагментів-символів вона «компонує і перекомпоновує
калейдоскоп своєї дійсности» [75, с. 186]. Внаслідок
цього створюється нова художня реальність (своєрідна «реальність ідеального»), ключем до розуміння
якої стає авторська палітра образів-символів.
Як відомо, художній образ — фундаментальна
клітинка естетичного цілого твору, яка віддзеркалює
й осмислює дійсність, а водночас «розкриває єдність
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с віту в його багатоманітності, промовляє своїм “індивідуалізованим” змістом і значенням про загальне» [104,
с. 248]. У цьому аспекті символ «можна розглядати як
образ макросвіту довкілля, зосереджений у мікросвіті художнього слова» [156, с. 180], що неповторний у
кожного автора.
Характеризуючи специфіку образотворення Віри
Вовк, Б. Рубчак зазначав, що її образи основані «на
прецизному — майже малярському — спостереженні
світу. Таке “імажиністичне” трактування дійсности, одначе, часто підноситься до символічности своєрідною
мітичною енергією» [171, с. 38]. Ґрунтуючись на класифікації Н. Науменко [156, с. 68], у структурі художньої
прози Віри Вовк можна виокремити вісім тематичних
груп образів-символів: релігійно-християнську, часову,
просторову, символіку чотирьох першооснов, а також
астральну, рослинну, тваринну й колористичну. Кожна
з наведених груп виявляє своєрідність авторської художньої картини світу, в якій незмінним центром
ідейно-естетичних рефлексій є категорія сакрального.
Домінантною сферою реалізації поетики сакрального у белетристиці авторки є релігійно-християнська
символіка. Саме вона формує високий каркас духовності, неуникної скерованості до Бога. Його образ присутній у кожному з творів письменниці і особливо виразно
виписаний в іпостасі Дитини, немовля-Ісуса, що відзначає, зосібна, Т. Ткаченко [193, с. 154]. Актуалізуючи семантику «незахищеності», «щирості», «максимальної
відкритості до світу», образ Божої Дитини промовляє
до серця людини і в суєті сучасного мегаполісу («Свята
Родина»), і на далекій карпатській полонині («Різдвяна
леґенда», «Останній князь Звонимир»), і навіть у потойбіччі («Смерть недоброї людини»). Віра Вовк послідовно
творить власну неканонічну концепцію цього образу,
розвиваючи мотив прозріння небуденного в буденному. Здебільшого він реалізується на основі перенесен214

ня подій сакральної
історії в актуальний
історичний
контекст,
внаслідок
чого «невпізнаний
Бог-Дитя» постає то
убогим хлопчиком
сім’ї емігрантів [69,
с. 49], то негреням із
фавель [30, с. 189], то
дитиною, покинутою напризволяще
[71, с. 52]. Зазвичай
тлом реалізації цього образу стає містерійний хронотоп
Різдва, коли «Бог...
щорічно відроджується в пам’яті людства і пригадує йому
втрачене, невинне
Обкладинка Віри Вовк.
дитинство, коли ми
всі стоїмо обеззброєні перед наївним чудом вертепу»
[41, с. 94]. Внаслідок цього події сакрального часу переносяться в актуальний історичний контекст, а містерія
Різдва оживає в сучасності, спонукаючи до прозріння
Божого образу в кожній людині, незалежно від віку,
раси, національності.
Наснажене духом християнського віровчення, художнє мислення Віри Вовк інтерпретує і роки діяльності дорослого Христа, час його навчання, проповідування і смерті. Як і у творчості Емми Андієвської, це
Бог безмежної доброти, милосердя і всепрощення [33,
с. 155], Бог, який «не питаючи, все відав... поглядом прощав, благословив, освячував» [55, с. 184]. У художній
реалізації цього образу превалюють іпостасі Христа-
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Доброго Пастиря («Марія Магдалина», «Страшний суд»,
«Коляда на Щедрий вечір»), Христа-Вчителя («Леґенда
про сухе дерево») та Христа, розіп’ятого за людські провини («Розп’яття», «Марія Магдалина»).
Часто образ Ісуса у творах Віри Вовк імпліцитний,
представлений метафорично-символічно. Показовою
в цьому аспекті є біблійна метафора Господа-садівника — того, хто вирощує і плекає плоди життя, передусім духовного. Це промовисто ілюструє «Леґенда про
калиновий кущ», у якій душа людини співвідноситься
з тендітним кущем калини, а Ісус — із дбайливим Огородником, що посадив його і «наказав росам спливати
на нього, вітрам — чесати його, сонцю — любити його,
і порахував усі його листочки» [49, с. 396]. У наведеній
метафорі алюзійно відлунює євангельська символіка
порахованих на голові волосин, жодна з яких не впаде
без Божої волі (16, Мт. 10:29–30). Іншою метафоричною
іпостассю Бога у прозі письменниці є образ Господа-
митця, реалізований в іпостасях Майстра, що виливає
дзвони («Дзвін Святого Лаврентія»), «Режисера, якого
ніхто не бачив» («Вітражі»). Оригінальним є також етномаркований образ Ісуса-керманича на дарабі («Леґенда про керманича»), що втілює ідею духовного провідництва у непередбачуваних життєвих обставинах.
У творах Віри Вовк образ Бога часто постає неназваним. Зазвичай на нього символічно вказує займенник
Він, доповнений контекстуальною характеристикою,
як, наприклад, у «Коляді на Щедрий вечір»: «Він поглянув на мене з такою любов’ю, як ніхто до того часу»
[47, с. 224], «Він... знає поіменно кожне своє створіння»
[47, с. 270], «Він є володарем народжень і смертей, надія
тих, хто метається над проваллями сумніву» [47, с. 277].
Подекуди це тільки невиразний, ледь окреслений натяк на особу Христа, переданий займенником хтось.
У світі художньої прози Віри Вовк Господь-Ісус — це і
«хтось невидний з покаліченим обличчям», хто «при216

тулився до нашого рам’я, щоб нас потішити» [72, с. 222],
і «хтось», хто «дав себе розп’ясти за дебелі провини світу» [30, с. 173]. Отже, іпостась Бога не іменується, не називається безпосередньо, а окреслюється як невловима
і водночас проявлена сутність, яка постає невербальною маніфестацією сакрального смислу.
Притаманна прозі Віри Вовк і богородична символіка. Як зазначає письменниця, Діва Марія для
неї — «найбільша святість, філософсько глибока й трагічна в житті і безмежно величава в небі» [33, с. 134].
Втім, порівняно з сакральною іпостассю Христа, образ
Богородиці засвідчений меншою кількістю прикладів
і зазвичай представлений в асоціативному зв’язку з
історичним образом України як його сакралізований
інваріант. Символічним утіленням цього образу є іконографічні іпостасі Страждальної Матері з серцем,
перебитим сімома мечами («Вітражі», «Леґенда про
колоски»), а також Берегині-Оранти, Жінки, зодягненої в сонце («Каравела», «Коляда на Щедрий вечір»).
Латентною еманацією образу Богородиці є також образ
човна — прообраз ковчега завіту, церкви, Невісти Божої (на це вказує прикметна деталь — назви човнів духовних провідників Христофора й Шардона, пов’язані з
іменем Діви Марії: «Санта Марія» і «Stella maris»).
Різнорівнева актуалізація у белетристиці Віри Вовк
центральних образів християнського віровчення (Ісуса
Христа і Марії-Богородиці) вказує на вагому роль релігійно-християнської складової в авторській рецепції
сакрального. Водночас «морально-психологічний об’єм
пам’яті цих образів у силу своєї багатопланової універсальності має виняткову пристосованість до запитів
різних духовних континуумів» [1, с. 294], а в художньому тексті сприяє синтезу культурного досвіду різних
епох та історичних періодів.
Як зазначає М. Еліаде, «для релігійної людини простір не є однорідним» [99, с. 12]. Внаслідок ієрофанії
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(прояву сакрального) він поляризується на «священний простір, могутній, значущий», розміщений у центрі, і «інші простори, не святі, позбавлені структури,
стійкості» [99, с. 12], профанні. Символіку священного простору в релігійних концепціях картини світу
найчастіше виражають образи з семантикою висоти:
«стовп (Колона Всесвіту), сходи (сходи Якова), гора, дерево, ліана» [99, с. 21], які представляють сакральний
зв’язок між небом і землею.
У прозі Віри Вовк цю символіку традиційно передає концепт вершини в його інваріантних проекціях
дому, храму і гори. Цікаво, що жоден із цих текстових
інваріантів не отримує предметного вираження, а окреслюється символічно, імпресіоністичними штрихами-натяками. У повістях архетипний образ дому постає
символом духовного мікрокосму особистості («Старі панянки»), а також символом рідної землі, батьківщини
(«Духи й дервіші»), що, згідно з теорією Г. Башляра, є
уособленням «образів, які дають людині опору або ілюзію стійкості» [9, с. 35]. Маркерами-репрезентантами
цього сакрального топосу найчастіше стають рослинні
(вишня, ялина) й астральні (Чумацький Шлях, Великий
Віз) образи-символи.
Традиційне «місце зустрічі людини з Божеством,
символ світоутворення, вибудуваний навколо вівтаря
як світової осі» [216, с. 546], виражає у повістевих творах
образ храму. Передусім він символізує трансцендентну
мету духовних шукань героя-мандрівника («Вітражі»,
«Каравела»). Для конкретизації цього образу письменниця залучає символи вітража, човна (ковчега завіту) і
причастя, а також численні описи паломницьких центрів Європи, цитати й алюзії зі Святого Письма, у контексті чого образ храму набуває символічного значення духовної вершини.
Цю семантику розвиває також символіка гори, реалізована у «вершинній позиції» персонажа, яку він
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займає у своєму екзистенційному діалогові зі світом.
У новелах це і вершок скелястого берега, з якого героїня кидає виклик долі («Мереживниця», «Чаклунка»), і шпиль собору, дзвіниця, на яких герої духовно
підносяться над світом («Людина, що падає», «Дзвін
Святого Лаврентія»), і карнавальний стовп, на якому
здійснюється новітнє розп’яття («Розп’яття»), і гора з
рядами убогих фавель, на якій відбувається містерія
вознесіння («Вознесіння Анжеліки»). Прикметно, що
у прозі Віри Вовк символіка вершини реалізує традиційне значення «священного простору теофанії»
(оприявнення Божественного), причому ця семантика
не залежить від локалізації гірських об’єктів: її втілює і скелясте пасмо в Ріо, з якого промовляє Сфінкс
(«Сфінкс»), і далека карпатська полонина, на якій
Пастушок-Господь дарує людині недосяжну «голубу
зірку» («Останній князь Звонимир»).
Експлікована у белетристиці символіка сакрального часу пов’язана насамперед з концептом свято.
За Р. Кайюа, «свято — це міфологічний час, Золотий Вік
людства» [124, с. 134]. Наділений властивістю циклічного повторення, час свята уможливлює для релігійної
людини мирську часову тривалість, у якій проходить її
щоденне буття. Для християнина священний календар
освячує навіть історію, оскільки вона «виявляється новим виміром присутності Бога у Світі» [99, с. 60].
Характерною рисою повістей авторки, як і її менших прозових творів, є актуалізація у лінійній структурі
їхнього часоплину циклічної моделі сакрального часу
і внаслідок цього — зіставлення різних темпоральних
площин: минулого і сучасного, історичного й міфологічного. У більшості творів таким сакральним часом є
Різдво. Символіка цього свята пов’язана з ідеєю життєдайної надії, а в контексті української історії — зі сподіванням на духовне й національне відродження України.
Так, у «Духах і дервішах» різдвяна містерія втілюється
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у драматичне вертепне дійство, на тлі
якого
розгортається
історія родини письменниці, її вимушеної
еміграції за кордон у
період окупації Галичини, аналогічна втечі Святої Родини від
влади Ірода.
Подібну
модель
художнього
переосмислення минулого рідного краю шляхом
проектування
історичного часу на
час сакральний використовує авторка у
повісті «Тотем скальних соколів». УнасліОбкладинка Віри Вовк.
док цього створюється
ефект магічної реальності оповіді, коли історичні події
набувають сакрального сенсу, а міфологічні окреслюються як історичні. Тенденцію художньої реінтерпретації символіки Різдва в контексті української історії
втілюють також «Різдвяна леґенда» і «Леґенда про Христофора». У цих творах події сакрального часу переносяться у світ Гуцульщини, у динаміку буднів далеких
карпатських сіл. Містерія народження Божого Дитяти
відбувається у тісній колибі на полонині [49, с. 382] чи
оживає у малій капличці на поляні [49, с. 383], внаслідок
чого вся довколишня дійсність набуває зміненого, «преображеного» вигляду, а земний світ віднаходить цілісність завдяки своїй вписаності у великий світ Божий.
Іншим домінантним модусом конструювання
авторської ідейно-естетичної моделі буття з його не220

змінною сакральною домінантою постає у белетристиці природна символіка, що оприявнює притаманне
письменниці прозріння Божественного в одухотвореному світі довкілля. З цієї групи символів тематично
виокремлюється символізм повітря — однієї з чотирьох
першооснов, еманації нематеріальної, сакральної сфери. Традиційно саме повітря (ефір) вважалося сферою
духу, тому більшість символічних образів-репрезентантів духовної сфери пов’язані з повітряним простором (наприклад, біблійна символіка Св. Духа апелює до
«повітряних» образів птаха, вітру, неба). Тяжіння прозописьма Віри Вовк до художньої інтерпретації образів-
символів повітряної першостихії виявляється уже в
«Духах і дервішах» крізь призму нарації головної героїні, якій притаманний романтичний погляд, звернений
у небо. У наступних повістях ця тенденція увиразнюється, накладає відбиток на систему образотворення персонажів. Позбавлені деталей зовнішнього опису, герої цих
творів постають мовби намальованими в повітрі, зітканими з музики, ефіру, як, наприклад, Раїна (жінка-хвиля з мережі), Альма (жінка-флейта) чи Морфо (жінка-метелик). Як символічна сфера духу, повітряний простір
пов’язаний у творчості Віри Вовк з образами неба, вітру, музики. Можна вважати, що небо — іманентне тло її
прозових творів. Це символічний простір чистоти і свободи, «небесні океани», у які душа пірнає дивовижною
«глибинною рибою» [43, с. 56], а також простір ієрофанії
чи теофанії, в якому «вирисовуються» сакральні образи:
апокаліптичний ангел [33, с. 111] чи візія Небесного Царства [33, с. 117]. З образом неба як сакрального простору
пов’язаний і образ вітру. У Біблії він є одним із символів Св. Духа, а в художній прозі письменниці — постає
латентним виразником Божої присутності. Власне, це
радше не вітер, а легіт, співвідносний з «Божим дотиком», «осяянням». Так, «легкий вітер» [57, с. 517] передує з’яві сакрального образу Пастушка-Ісуса («Останній
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князь Звонимир»), вітер-Вата [55, с. 197] — теофанії Індри («Весна»), а «легіт свіжої зелені» й іконографічні
«скелі в плоскорізьбах» [73, с. 111] стають виразником
нетутешньої, метафізичної реальності, в яку поступово
переходить земна дорога, стаючи шляхом, що «стелиться між зорями» («Дорога»). Вітер передає мову Божественного Єві, праматері людства («Самотність»), «несе
добру вість Україні на листку “Одкровення” Святого
Йоана» («Каравела»), приносить героїні дорогий серцю
«запах мир-зілля з Юрського саду» («Духи й дервіші»),
налаштовуючи струни її душі на пантеїстичне сприйняття символічної мови довкілля («Бог говорив вже до
мене вітром і дощем…» [33, с. 101]).
Художня інтерпретація письменницею втіленого
в природі Божого голосу почасти набуває оригінальної
«символіки “звуку-струменю” чи “звуку-повіву”, де
“звук” і “повів” — різні назви однієї і тієї ж реалії: трепетної душі всесвіту» [4, с. 33]. У повістях музичний
струмінь, донесений вітром чи інтуїтивно осягнений у
глибинах душі, — один із маркерів невербальної мови
Божественного. Це і «голос» флейти синьошкірого бога
Вішну («Каравела»), і таємничий «голос» дзвону з порожньої дзвіниці («Останній князь Звонимир»), і «Божі
слова в органовій мові» [33, с. 130], які заливають душу
золотим дощем («Духи й дервіші»). Письменниця вірить: «Є космічна музика, що проникає через усі тіні,
усі перепони, вирівнює всю несправедливість долі» [57,
с. 485]. Об’єднані семантикою «чистоти», «всепроникності», «прозорості», символічні образи неба, вітру й
музики стають у творах Віри Вовк імпліцитними маркерами сакрального, а сукупно репрезентують повітряну першостихію, сферу надземного, духовного.
Нерозривно пов’язана зі стихією повітря й астральна символіка. Традиційно зоряне небо вважалося сферою еманації сакральних смислів, які людина сприймала і проектувала на своє життя. Це яскраво ілюструє
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відомий вислів І. Канта: «Дві речі наповнюють мою
душу благоговінням... це зоряне небо над головою і моральний закон у мені» [119, с. 499]. У прозі Віри Вовк
астральним образам, зосібна образам сузір’їв, належить вагоме місце. Авторка використовує їх як своєрідну систему просторових координат для окреслення
меж свого / чужого простору. Так, сузір’я Південного
Хреста стає у творах письменниці символом-конкретизатором Південноамериканського континенту
(«Духи й дервіші», «Вознесіння Анжеліки»), Чумацький
Шлях — символом України («Духи й дервіші», «Вітражі»), сузір’я Великого Воза й Оріона, — символами мистецької дружби («Духи й дервіші», «Сузір’я»). Вагому
роль відіграє астральна символіка й у розкритті духовної проблематики повістей, сенсобуттєвого пошуку
героїв. Це символічно виражає «закон світляка», оприявнений Нестору в ніч зорепаду: «Бог хоче, щоб людина протидіяла хаосові, темряві… Хай би кожна людина несла у всесвіт стільки проміння, що несе світляк.
Промінь до променя, світло до світла, наче колосок до
колоска, що творить сніп, а сніп до снопа наповнять
усю стодолу. Треба бути світляком» [57, с. 482–483].
За М. Еліаде, той, хто «зустрічає світло і пізнає себе в
ньому, дістається до трансцендентного способу буття»
[99, с. 331]. Семантику сакрального світла, акумульованого в глибинах людського єства, виражає у прозі
Віри Вовк образ зірки — символ душі праведника в Божій долоні (Санти в «Каравелі» [42, с. 62], Анжеліки в
«Карнавалі» [43, с. 78]). З образом душі-зірки корелюють символи лампадки («лампіона», що втілює в собі
всі «ідеали, мрії, вірування» [43, с. 56]); ліхтаря («Шардон молиться. Навколішках, як великий ліхтар серед
люду» [30, с. 200]), свят-іванського бальона («любов
розмикає наші змисли... тоді весь світ наливається солоддю, заокруглюється, наче велетенський прозорий
свят-іванський бальон, і пливе між сузір’ями спокійно
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й лагідно, як це було споконвіку в первіснім пляні, щоб
усесвіт сіяв суцільною гармонією і щоб людина променіла, як вершина всього створіння» [72, с. 291]).
Ідею трансцендентного світла Божого образу втілює
у повістевих творах Віри Вовк образ сонця. Це ілюструють символічні порівняння з сонцем Ісуса [30, с. 170; 33,
с. 129], апеляція до сонячного бога Геліоса [72, с. 274],
іконографічні іпостасі Богородиці — Жінки, зодягненої в сонце [42, с. 58], і Жінки, від якої б’є світло, неначе
від тисячі дзеркал, що відбивають південне сонце [47,
с. 282]. Об’єднані солярною символікою, ці образи розмикають горизонти художнього часопростору у сферу
позачасового, вічного. Прикметно, що сонячним символізмом переткана чи не кожна повість Віри Вовк: сонце
пливе крізь глибокі вікна і луки церковних порталів
[30, с. 201; 33, с. 95], світиться в устах богонатхненних
осіб [33, с. 129], огортає Карпати полум’ям божественної потреби краси [74, с. 9], тече вулицями міста юності, Дрездена [33, с. 81], сходить над окружними горами
Ріо-де-Жанейро понад статуєю Христа на Корковадо [33,
с. 142], поєднує єгипетський сонячний символізм і солярні орнаменти українських великодніх писанок [72,
с. 271], благословляє героя-мореплавця в дорогу до незнаної пристані [42, с. 87] і зустрічає героя-митця золотим світлом на вершині світу [57, с. 517]. Інкорпоруючи
в структуру творів астральну символіку, авторка орельєфнює в них сферу трансцендентного, вічного, якою
маркований і зовнішній світ, і відкрита до сприйняття
Божественного душа людини.
У художній репрезентації поетики сакрального
значну роль відіграє рослинна символіка, зокрема
флористична. Так, із солярним символізмом безпосередньо пов’язаний образ лотоса — божественної сонячної квітки, яка втілює ідею випромінювання життя,
«творчої сили, чистоти, духовного просвітлення» [179,
с. 101, с. 103]. У цьому аспекті лотос співвідноситься з
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флористичним символом «троянди або лілії» та «художнім образом мандали» [126, с. 295]. Цікаво, що переважна більшість витинанок-мандал Віри Вовк, якими
вона ілюструє свої збірки, зберігають зображення восьмипелюсткового лотоса [103, с. 91]. У новелах авторки
символіка лотоса означає і «духовне просвітлення»
(коли з лотосом асоціюється душа, вільна, розквітла від
дотику бога Індри [55, с. 199]), і «джерело життя, творчої сили» (коли лотос є атрибутом престолу Озіріса [55,
с. 205]), і ідею «чистоти, святості» (коли лотос виражає
божественну природу невпізнаної Святої Родини [69,
с. 50]). Інший флористичний символ, що латентно втілює ідею святості — орхідея. На відміну від попереднього (загальнокультурного), це власне авторський символ, що постав на ґрунті переосмислення аскетичних
умов зростання тропічної квітки і її ніжної непорочної
краси. У «Духах і дервішах» так окреслено його значення: «Святий є, як орхідея, що живе серед гнилі і цвіте
для Бога» [33, с. 147]. Імплікований в оніричних візіях
здіймання за орхідеями [33, с. 148] чи Христа у вінку з
орхідей [33, с. 157], символ цієї квітки виражає духовний подвиг героїні, пов’язаний зі збереженням власної
ідентичності на чужому континенті.
З-поміж
рослинних
символів-репрезентантів
сакрального вагоме місце належить дубу і ялині, які
сукупно виражають символіку Світового дерева. Втім,
якщо дуб здебільшого набуває традиційного значення
дерева роду, то художнє трактування образу ялини передусім пов’язане з семантикою Різдва, Божого народження. Як пояснює значення цього символу сама Віра
Вовк, ялинка «символізує дерево життя, магічне дерево,
що виросло в радощах на свято Бога, який утілився чоловіком; дерево, де з гілок звисає все, чого не родить ніяке інше» [41, с. 95]. Міфосимволічна семантика образу
ялини — «всесвітнього дерева життєдайної надії» — реалізується у повісті «Останній князь Звонимир».
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 елетенська ялина, на яку спинається герой в містичВ
ному пориві, постає прообразом Світового дерева, а
здіймання по ньому означає трансценденцію, «магічний політ» (М. Еліаде), можливий тільки для обраних.
Важливого значення набуває у прозі Віри Вовк міфологічна символіка метаморфози — перевтілення героїні в
рослину (морелю [73, с. 101], папірус [55, с. 206], гірчичне
дерево [72, с. 214]), яка сприяє семантизації ідеї вічності,
взаємозв’язку всього в космосі, сакральної повноти.
Для художнього окреслення концептосфери
сакрального у просторі людських взаємин письменниця активно використовує тваринну символіку. З нею
пов’язані ідея сакралізації роду, яку втілюють образи сокола, оленя-Рогаля, та ідея сакралізації духовного світу особистості, яку виражають образи «небесної
сфери»: пава й метелик. Так, з метою вираження духовної незнищенності роду Віра Вовк залучає тотемістичний потенціал слов’янської міфології й фольклору.
Відома слов’янська легенда про птахів-світотворців,
першопредка Сокола-Рода стає об’єктом художнього
переосмислення у повісті «Тотем скальних соколів».
У цьому творі письменниця міфологізує історичну сучасність Гуцульщини, а розгорнутий на її тлі родовід
карпатських горців окреслює як позачасову «матеріалізацію тотемів», коли в легендарній історії роду Моканюків оживає доісторичний міф про Сокола-першопредка.
Цю ж ідею реалізує письменниця у повісті «Останній
князь Звонимир» через образ оленя-Рогаля, фольклорного символу сили й могутності. Авторка художньо обігрує семантику цього образу, проводячи паралель між
«розгалуззям рогів» тварини і деревом родоводу, яке
покликаний плекати герой-історик, останній нащадок
славного роду Звонимирів. Прикладом «матеріалізації
тотему» в творі можна вважати подвійну з’яву героєві
духу роду (оленя-Рогаля) на шляху його становлення.
Отже, використовуючи тотемістичну образну символі226

ку, письменниця актуалізує ідею духовної незнищенності роду, святості його морально-етичних підвалин.
Із символізацією сакральних обріїв внутрішнього
світу особистості пов’язані образи пави й метелика.
«Мати павині пера означало б те саме, що посідати камінь мудреців» [41, с. 91], зазначає авторка, асоціюючи
себе з образом цієї птахи: «якби я була павою, я була
б частиною міту… Я була б містично посвячена з кабалістичним колом, соняшним годинником, головою
пальми, поясом Сатурна, гребенем іспанської танцюристки, кометою, північним світлом» [41, с. 92]. У художній прозі Віри Вовк пава символізує гармонійну
цілісність внутрішнього світу особистості, досягнуту
поєднанням із сакральним. У циклі дитячих оповідань «Свято з Жар-птицею», побудованих у формі діалогу героїні й пави (Жар-птиці), ця птаха стає «провідником» у сакральне коло свят церковного календаря
[70, с. 92], а в новелі «Весна» постає однією з символічних іпостасей бога Індри («я — голубий метелик, гілка
морелі і пава, що вже крилом діткнула твоїх уст» [55,
с. 199]), символом екстатичного натхнення, нестримного потягу до трансцендентного.
Ідею поєднання з сакральним виражає й образ
метелика — «символ душі і неосмисленого потягу до
світла» [126, с. 90]. У прозі Віри Вовк це втілення душі
її героїні, того «метелика, який вилетів із рідного гнізда і подався у світи, знаючи, що додому нема вороття» [213, с. 7], а також символ повітряної легкості, нематеріальності, духовного преображення («Українка»,
«Чаклунка»). У повісті «Спілкування з опалевим метеликом» він об’єктивується в образі малярки-метелика
Морфо і уособлює інтуїтивний світ творчої особистості,
її екстатичний «потяг до світла». Образ-символ «метелика у барві небесної смальти» [28, с. 92] постає семантизацією небесної сфери, метафорично — «хусточкою
неба» [71, с. 59], і втілює ідею гармонійного єднання
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неба і землі [28, с. 92]. Це також один із символів бога Індри («голубий метелик, що... малює у повітрі знаки безконечности» [55, с. 197]), а ще — уособлення мрії («метелик-воля їм сниться» [55, с. 142]), думки («думки літають
круг кожного метеликами» [30, с. 197]), загалом — еманація нематеріального, трансцендентного світу.
Притаманне прозі Віри Вовк концептуальне тяжіння до сфери сакрального накладає відбиток на колористичну символіку художнього світу, зокрема виявляється в домінуванні трьох колірних номінацій — синьої,
золотої і білої, які символічно маркують образи
сакральної сфери. Так, властиве авторці відтворення
символіки повітря зумовлює превалювання в колірному спектрі прозових творів синьої барви (з її відтінками:
блакитним, опалевим, смальтовим). Традиційно цей
колір символізує небесний простір (у єгипетській міфології — предвічний океан богині Нут), а також вічність,
«одкровення, мудрість і божественну незбагненність»
[22, с. 206], а в юдео-християнській іконописній традиції — ризи Пресвятої Богородиці. У Віри Вовк синій
колір — атрибутивна ознака «представників небесної
сфери»: опалевого метелика, а також пави, яка «символізує своїм темно-синім оперенням принаду ночі й
одночасно життєдайну силу сонця з промінним німбом» [41, с. 92]. Кожен із цих образів постає художнім
втіленням ідеї вічності, понадземного духовного світу,
внаслідок чого синя барва набуває конотації маркера
сакрального (так, нею «позначені» будинок святої Анни
у потойбіччі [30, с. 204], колір шат африканської богині
вод Єманжі [43, с. 75] та індійського бога-сотворителя
Вішну [42, с. 70]). Синій колір — це також характерна
барва очей божественних і богопосвячених осіб: невпізнаної Жінки «з голубо-синіми очима, що безтямно кудись бігла» [55, с. 137] (Діви Марії), огородника Мануїла
з «небесними очима і доброю усмішкою» [73, с. 100] (Ісуса), «голубоокого кипариса» [55, с. 178] (монахині Клари
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Скіфі). У цьому аспекті колір очей постає
віддзеркаленням чистоти душі, відображенням внутрішніх,
духовних горизонтів.
Інший домінантний колірний маркер сакральної сфери — золотий. Як відомо, цей колір посідає
особливе місце в іконописі «як символ божественного світла,
святості,
Небесного
царства» [22, с. 205].
У творах Віри Вовк він
асоціюється з сонцем,
світлом, БожественОбкладинка Анни-Марії Мурісі.
ним Началом і реалізується в образах «золотої авреолі» [55, с. 185], «німбу
золотого піску» [30, с. 163], «просякнутості золотом»
як містичного осяяння [57, с. 517]. Символічну асоціативність «золотий — сакральний» поліаспектно розвивають казки авторки та казкові мотиви в її творах,
де співвіднесеність із сакральним світом виражається
колористично: «золоте доміно» [43, с. 62] — доля праведниці, «золотий воїн» [40, с. 420] — добротворець, «золотий слід» [49, с. 400] — пам’ять про святого, що живе
вічно. Конденсуючи в собі ідею найвищої цінності, золота барва є концептуальним маркером людського серця — «дзвона з чистого золота» [73, с. 99].
Серед колоративів на позначення сакрального у
прозі Віри Вовк використовується також епітет білий,
що символізує святість і чистоту душі (в іконописі — колір одіянь святих, ангелів, воскреслого Христа). Білим
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кольором традиційно марковані образ Голуба-Духа
(«здавалося, що ношу білого голуба в грудях» [55, с. 183]),
одіяння Христа («Він, у білій туніці, червоний плащ закинений через рам’я…» [55, с. 184]), убрання і крила ангелів («При вівтарі стоїть Ангел Хоронитель. На ньому
білий іній сорочки» [30, с. 197]; «в одного носія крізь подерту сорочку видно біле крило» [73, с. 115]). Біблійна
символіка білих одеж праведників алюзійно прочитується в образі «свіжих льонових сорочок» — символічно: душ, освячених Божою ласкою («Під свята ми пішли сповідатися і причащатися. Нам здавалося, що ми
роздяглися і вдягнули на себе свіжі льонові сорочки»
[33, с. 97]). Як зазначає Н. Грицик, «тяжіння Віри Вовк
до традиційного типу метафоротворення підтверджує і
вживання колірної номінації білий у значенні “чистий,
святий”» [91, с. 58].
В аспекті художньої рецепції білого кольору як семантичного коду святості символічного авторського
переосмислення набуває образ білого снігу, спроектований на тло екзотичних реалій Південноамериканського континенту. Окреслений у «Вітражах» в оксимороні «сніг над тропічним містом» [30, с. 191], цей образ
екстраполюється в різні художні контексти і постає як
втілення ідеї дива. Найприкметніше це ілюструє символічне порівняння зі снігом Ісуса («Ісус Христос, що
там на сіні / Серед святих снігів родився, / У фіялкових
орхідеях / Лежить мій найбіліший Сніг» [33, с. 157]), а також асоціативно пов’язані з образом снігу сакральні періоди Різдва, Богоявлення. Так, оніричний епізод з’яви
дітей-колядників у різдвяному надвечір’ї бразильських
тропіків увиразнює оксиморонна візуалізація морозяного віддиху — «білої пари в синій теміні кімнати» [69,
с. 54], а містичному видінню героїнею душ янголів-друзів у ніч Богоявлення передує така ж незвична для тропічних широт сенсоризація рипіння снігу — «човгання... наче б хтось намагався обтрусити сніг з обув’я»
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[47, с. 212]. Таке асоціативне розширення семантичного
поля колоративів, як це ілюструє розроблення семантики білої барви, виявляє своєрідність авторської рецепції сакрального, відбитої у колористичній картині
її художнього світу.
За О. Астаф’євим, «інтерпретація символа — це не
що інше, як реставрація системи, з якої він взятий»
[3, с. 23]. Образно-символічна система белетристики
Віри Вовк глибоко закорінена на ґрунті сакрального
символізму і така ж широка й багатоаспектна, як і
широкий і багатоаспектний культурологічний спектр
сакральної символіки. З-поміж виявлених у творах авторки тематичних груп символів домінують образи на
позначення стихії повітря, астральні і флористичні, а
також християнські образи-символи. В художніх текстах вони становлять своєрідну семіотичну сітку, вузлові елементи якої переходять із твору в твір, привносячи із собою спектр закріплених за ними авторських
конотацій. Важливо, що більшість із розглянутих образів є наскрізними, тобто такими, що з’являються
неодноразово в одному творі або ідейно об’єднують
кілька творів (як, наприклад, образи Ісуса, сонця, Світового дерева). Наскрізні образи часто оформлюються в лейтмотиви (як-от мотив дому), поєднуються з
іншими образами, формуючи ланцюжки ототожнень
і взаємопереходів (на зразок: Ісус — сонце — органна музика — легіт — лотос; зоря — лампадка — метелик — орхідея; дім — ялина — олень-Рогаль та ін.).
Унаслідок цього створюється нерозривна ідейно-змістова єдність художньої картини світу, в якій символ
постає чинником конкретизації ідей та асоціацій, семіотичним кодом різних культур і часових періодів,
засобом вербалізації духовного досвіду.
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Розділ 4

ОБ’ЄКТИВАЦІЯ
САКРАЛЬНОГО В МОВІ
ПРОЗОВИХ ТВОРІВ
ВІРИ ВОВК
Мій смак запроєктований на вічність.
У тому коді
я крок за кроком розглядаю
буття людини,
де кожен твір надуманий,
щоби тривати
(Віра Вовк, «Коляда на Щедрий вечір»).

4.1. Поетика імені: символіка і художній
підтекст («Тотем скальних соколів»)

Літературна антропонімія — самобутня грань творчої
індивідуальності письменника, що відображає специфіку його художнього мислення. Вона є своєрідним відлунням імені людини у просторі художнього тексту і
належить до найбільш яскравих виражальних лексичних засобів. Творення чи вибір імені, майстерне варіювання його семантичних відтінків, використання культурологічного й інформативно-оцінного потенціалу
формують особливу сферу авторської назвотворчості,
онімний простір твору.
На відміну від імені в реальному житті, ім’я в художньому творі «наділене особливою знаковістю; вжите в
тексті, воно породжує велику кількість позатекстових
історико-культурних асоціацій і емоційно-образних конотацій, формуючи семантичну структуру тексту» [152,
с. 4]. У творах талановитих митців імена персонажів
можуть «перетворюватися на системотворчий елемент
колективної пам’яті, на ідейний фокус, у якому поєднуються культурна традиція, історія та самосвідомість
людини» [90, с. 3]. Осмислюючи глибинну єдність імені
й ідеї, О. Лосєв визнавав ім’я тією «смисловою стихією,
яка потужно спрямовує невиразну безодню до Числа,
Число до Ейдосу, Ейдос до Символу й Міфу» [143, с. 180].
В цьому аспекті «власна назва може бути прочитана як
текст», своєрідний «текст культури, поданий в авторській інтерпретації» [152, с. 11].
Особлива увага до вибору імен героїв, уміння поліаспектно інтерпретувати закладений у них культурологічний потенціал — прикметна риса прозописьма
Віри Вовк. Це відзначає у приватному листуванні сама
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 вторка: «Імена моїх персонажів підібрані, часом наа
віть символічні». Інкорпоровані в художній текст, вони
сприяють образотворенню, увиразненню ідейно-тематичного спектру творів. З-поміж імен персонажів у белетристиці Віри Вовк можна виокремити дві групи: антропоніми реальних осіб та імена, створені письменницею.
Перші виконують інформативну функцію, вказують на співвіднесення оповіді з документальним історико-біографічним тлом. Яскравий приклад імен такого
типу — антропоніми автобіографічних героїнь авторки — Віра («Духи й дервіші»), Ліда («Тотем скальних соколів»), Кася («Останній князь Звонимир»), — у яких утілено потрійне ім’я самої письменниці (Віра Лідія Катерина
[25, с. 391]), а водночас оприявнено три біографічні силуети: дівчина (Віра), юнка (Лідія), жінка (Катерина).
Іншу групу літературних антропонімів становлять
імена, створені чи підібрані відповідно до ідейного
задуму. У просторі художнього тексту вони виявляють широкий спектр інтерпретаційних можливостей.
Імена, які містять імпліцитну вказівку на ідею, закладену в образі героя, притаманні вже ранній повісті «Вітражі» і близькій до неї повісті «Каравела». Домінантний
для обох творів мотив мандрівки реалізується в образах
героїв-мандрівників і увиразнюється в їхній антропонімії: Марко Вишня, Роман Мореплавець. Асоціативність
долі героя «Вітражів» із долею легендарного скитальця
Марка Проклятого, на яку вказує тотожність імен героїв, актуалізує ідею пілігримства, духовних шукань.
Аналогічну семантику втілює символічне прізвище короля-мандрівника «Каравели» — Мореплавець.
Характерна особливість функціонування літературних антропонімів у повістях Віри Вовк — використання їхнього інтерпретаційного потенціалу для створення художнього підтексту. Йдеться насамперед про
імена фантастичних персонажів, домінантну роль в
образотворенні яких відіграє семантика імені і пов’я236

заний з нею асоціативний культурологічний контекст.
Яскравий приклад художньої реалізації символічного
потенціалу таких імен — антропонімія повісті «Тотем
скальних соколів», на якій і буде зосереджено увагу.
У цьому творі Віра Вовк осмислює історію своєї малої
батьківщини — смт Кути на Прикарпатті. Як зауважив
М. Наєнко, «ідеться
про час між падінням
Австро-Угорської імперії і роки фашистської та червоної окупацій України» [155,
с. 14]. Сюжетна канва
повісті експлікує дві
спіралі часового охоплення — паралельні
і водночас антагоністичні одна одній. Перша — фольклорно-міфологічна, пов’язана з
колом народних свят,
які до Другої світової
війни визначали життя мешканців «малого
кутика». Друга — історична, яка оприявнює
Обкладинка Віри Вовк.
«вовчі часи» окупацій,
під час яких Кути (колишнє містечко) «маліло, корчилоси і врешті перетворилоси в село» [74, с. 13]. Зображуючи нищення сакрального в реальній дійсності, Віра
Вовк декларує його відродження у фантастичній, виводячи постаті легендарних представників роду Штефана Моканюка, імена яких символічно співвідносяться з
назвами релігійних свят.
Розгортання фантастичної сюжетної лінії (Штефанового родоводу) відбувається на тлі загострення подій
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історичного контексту (період польської — німецької
окупацій Галичини) і розпочинається введенням у
текст легендарного персонажа Штефана Моканюка,
голови роду. Маркованість сакральним проступає досить виразно. Таємниче походження героя, ініціаційне купання в крутежі Черемошу, первісна гармонія
з природою [74, с. 17], дивовижна сила і мистецький
хист — усі ці текстові вказівки експлікують нереальність персонажа і дають підстави для його співвіднесення чи то зі слов’янським богом Родом, чи то з легендарними постатями опришків. Прикметно, що,
добираючи імена героям, Віра Вовк передусім дбає, аби
вони відповідали конкретному регіональному антропонімному узусові, тобто території, де відбувається дія
твору. Фонетична видозміна імені (Штефан < Степан)
та прізвищева модель на -ук (Моканюк) притаманні
західним регіонам України і служать опосередкованими виразниками територіальної належності героя.
Прізвище це й досі поширене на Покутті. Як зазначає
Я. Селянський, «авторка пригадує плеяду цілком реальних персонажів, інколи змінюючи їх імена» [175], прізвища ж зберігаючи в незміненій формі. Так, важливе
сюжетотвірне навантаження містить у собі ім’я героя.
У перекладі з грецької Степан (Stephanos) означає «вінок». Закладена в семантиці імені сакральна символіка кола, прадавнього знаку вічності, червоною ниткою
проходить крізь увесь твір. Це — і коло народних свят,
і ритуальне коло передсмертного гуцульського аркану
Штефанового сина. Символікою наведеного антропоніма авторка підтекстово декларує вічність — у той час,
як контекстуально зображує протилежне — страшну
дійсність окупації, час грабунку, розстрілу без суду й
слідства, час атеїзму, коли «почали завмирати ті прекрасні свята, якими кутчани жили весь рік: празники
Святого Миколая в Народнім домі, Різдво з північною
Службою Божою, колядами й вертепом, Водохреща на
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Черемоші, Великдень зі свяченням пасок, гагілками й
веснянками» [74, с. 45]. Показуючи нищення сакрального в реальній дійсності, Віра Вовк проголошує його
відродження у фантастичній (Штефановому родоводі),
надаючи представникам роду імена святих (Степан,
Марія, Маланка, Михайло, Іван). Так коло сакральної
геортонімії стає колом сакральної антропонімії твору.
Лінію містичного родоводу продовжує одруження
Штефана з Марією-Мрією. Подвійна номінація героїні
невипадкова. За І. Трійняком, «як і старі язичеські вірування, що тривалий час існували поруч із християнством, так і старі ймення аж до ХVIII ст. вживалися разом із канонічними» [197, с. 6]. Подвійне ім’я Марія-Мрія
відображає характерну для гуцулів єдність міфологічного й християнського світоглядів. Як результат фонетичного обігрування основного імені, онімізований
апелятив Мрія набуває значення символу, виявляючи
тенденцію «актуалізації семантики внутрішньої форми оніма» [206, с. 9], коли перехід «апелятивної лексики
в онімну стає засобом естетизації дійсності» [206, с. 16].
Світоглядна категорія мрії, закладена у внутрішній
формі імені, переростає у полівалентний символ і трактується як мрія про майбутнє роду, України.
В заданому контексті розгортається й семантика основного імені героїні — Марія, знакового для української
літературної традиції, яка ґрунтується на Біблії. Реалізуючи внутрішню форму («з давньоєврейської Miriam,
marar — “гіркá”» [197, с. 212]) й актуалізуючи євангельську символіку (Матір Бога), ймення-агіонім «стало
символом матері, жінки-страдниці, виразником найвищого драматизму» [11, с. 63–64]. Розгортанню сюжету
повісті сприяє філософський конфлікт мрії і дійсності.
Одруження Степана з Марією-Мрією припадає на час
радянської, згодом — фашистської окупації Галичини.
Мрія героїв про відродження давніх традицій, їхня надія
«на помічну руку» німецьких «визволителів» зазнають
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краху. Марія, яка спершу асоціюється з Мрією (про майбутнє краю), невдовзі підноситься до символу Скорботної Марії-Богородиці. Галичина опиняється «в огні»
«двох гігантів: червоного і бурого» [74, с. 53]. У цій боротьбі «на життя і смерть» гине чоловік Марії, стаючи
в оборону правди, як і його прототип, святий Стефаній.
Алюзійне співвіднесення з євангельським протонімом
поглиблює образотворення героя, актуалізуючи конотації «первомученик», «борець за віру». Щоб передати
трагізм зображуваного, авторка «звертається до біблійних порівнянь: Штефан — святий, Микита — Юда, Марія — страсна Богородиця над Ісусом» [181, с. 106]. Таке
залучення онімів-біблеїзмів із багатою конотативною
структурою створює підґрунтя для символічної інтерпретації «Тотему скальних соколів».
Релігійно марковані антропоніми формують
сакральний підтекст повісті, декларують незнищенність вічного в умовах «апокаліптичного ХХ століття»
(С. Кримський). Із загибеллю Штефана лінія містичного родоводу не переривається. Сюжет повісті, навпаки,
набуває поглиблення, накреслюючи образи молодого
покоління — Михайла (Чуда) і Маланки, названих сина
й дочки Марії. В органічному сплетенні знову постають
історична конкретика й фантазія авторки, а в подвійному імені нащадка Штефана поєднуються християнський і язичницький світогляди. У творі антропонімна
формула Михайло-Чудо безпосередньо мотивується
контекстом — народженням «у празник Чуда архистратига Михаїла» [74, с. 40], однак підтекстове розгортання
повісті зумовлює диференційоване вживання цих імен,
на що теж вказує авторка: «назвали Михайлом, але кликали Чудом» [74, с. 40]. Надане герою ймення-метафора
оприявнює міфологічний рівень твору, язичницький
світогляд і характеризується тими ж ознаками, що й первісні антропоніми, які, за І. Желєзняк, «виникали тоді,
коли в уяві людини ще зливалися воєдино потреби й
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віра, господарство й світосприймання, мораль і побут»
[102, с. 37]. Відбиваючи притаманну міфологічному світогляду «тотожність імені та природи його носія» [168,
с. 78], такі імена стають символами, втіленнями «семантичних ознак, складним способом співвіднесених
з природою індивіда» [168, с. 78]. Актуалізація внутрішньої форми апелятива чудо — «диво, дивина, знамення,
небачене» [80, с. 593] — завдяки наданню йому статусу
оніма конденсує символіку підтексту повісті. Поетикою
дива оповита не тільки легендарна постать героя, який
«мав дар видіння й читав людські думки» [74, с. 48], а й
історія його народження з яйця Сокола-Рода. Знаковим
є і християнське ім’я персонажа — Михайло. З давньоєврейської воно перекладається «хто як Бог, рівний Богові» [197, с. 236]. Розвиваючи ідейний зміст твору, Віра
Вовк накладає лексичну семантику агіоніма й пов’язану з ним біблійну символіку на образ героя. Як відомо,
«Михаїл — небесний архистратиг, полководець вірних
Богові ангелів і людей у космічній війні з ворогами
Бога» [101, с. 365]. Названий на честь небесного заступника, головний герой символічно переймає його місію
боротьби зі злом і обирає шлях повстанця. Номінація-
агіонім, дана герою, невипадкова. Актуалізація сем «божественності», «месіанізму» втілює віру авторки в зародження нового патріотичного покоління, спроможного
«своїм розумом і впертими зусиллями вибороти право
на існування і признання навіть у ворога…» [74, с. 102].
Вимога дотримання історичної правди зумовлює трагічний розвиток подій у творі. Михайло усвідомлює,
що «не може шукати порятунку там, де загинуло стільки побратимів» [74, с. 102], і героїчно гине в нерівному
поєдинку, уособлюючи долю українських партизанів.
Водночас фантастичний рівень твору нівелює трагізм
ситуації: смерть подається крізь призму безсмертного
гуцульського аркану, а на болюче запитання письменниці: «Де ви тепер... Марічки, Коці, Юрки?» [33, с. 69]
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дає промовисту відповідь дружина Михайла, Маланка:
«Ми вічні» [74, с. 88].
Символіка імені героїні — Маланка — на антропонімному рівні продовжує сакральний цикл геортонімів. На відміну від попередніх особових імен,
первинна семантика яких сприяє формуванню художнього підтексту, внутрішня форма антропоніма Меланія («гр. melania — “чорна”, “темна”» [197, с. 223])
служить засобом портретної характеристики героїні — дівчини «із чорними очима, що нагадували гірські озера й тягнули в крутіж» [74, с. 82]. Як зазначає
Л. Белей, «окрім імен-символів, виражальні можливості яких розкриваються у контексті світової культури,
є й такі, що постали на українському ґрунті» [11, с. 65]
на основі етнічних традицій, фольклорної обрядовості.
Аналізований антропнім належить саме до такого
типу імен, оскільки його символіка конкретизується
безпосередньо в тексті повісті, і постає своєрідним
«заголовком, символом свого носія» [121, с. 14]. Маланка Віри Вовк — символ «самої жіночої природи» [181,
с. 108], в її образі, як підкреслює авторка, поєднується
«довга вервиця всіх тих мітологічних чи історичних
мучениць, невинних жертв своєї статі» [74, с. 92]. Як і
однойменна героїня «Свіччиного весілля» Івана Кочерги, Маланка «поетично символізує Україну». Віра
Вовк створює узагальнений фольклоризований образ
героїні, підкріплюючи антропонімну символіку етнографічною ремаркою: «Яка гарна була вона в гуцульському вбранні, із суцільно вишиваними рукавами,
зі зґардою на шиї й вінком із позоліток на чолі» [74,
с. 88]. Фольклоризований онім, алюзійно співвідносний з одним із трьох основних свят різдвяного циклу («Церковне свято преподобної Меланії; у народі...
Щедрий вечір» [101, с. 359]), виражає задекларовану
підтекстом символіку вічності, втілюючи концептуальну в різдвяній містерії ідею відродження добра.
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Цей ідейний імператив набуває поглиблення наприкінці повісті. Прокламуючи неперервність Штефанового родоводу (а символічно — незнищенність
нації), авторка виводить образ представника третього
покоління «скальних соколів» — Івана, сина Маланки
й Михайла-Чуда. Через символіку оніма сакральна матриця фольклорної стихії підтекстово проектується на
образ героя, названого матір’ю «Іваном на спогад про
Івана Купала в горах» [74, с. 100]. Прикметною деталлю
є те, що антропоніми обох персонажів (Меланія, Іван),
за матеріалами досліджень Н. Колесник, — «найуживаніші особові назви... у фольклорних текстах» [132,
с. 15]. Загальновідомий і факт превалювання імені Іван
у слов’янській культурі. «Герой чи не кожної казки»
[122, с. 130], він уособлює прихований потенціал народного духу — силу, кмітливість, мудрість — риси, якими
письменниця наділяє в повісті молоде покоління. Віра
Вовк не подає портретної характеристики юного героя,
не описує деталей його біографії, а творить узагальнений образ усіх нащадків Штефанового роду. Значну
роль щодо розкриття символічної постаті персонажа та
проекції можливого розвитку сюжету відіграє етимологія антропоніма, яка має вагоме релігійне підґрунтя.
Первинне значення імені Іван — «Божа милість, Божа
благодать». Пов’язане з «д.-євр. Ịohānān... Ягве (Бог) змилосердився, помилував» [197, с. 143], воно сприяє характеристиці того історичного контексту, на тлі якого
виписаний персонаж, — часу незалежності України,
благодатного періоду, за який мужньо боролися дід і
батько Івана. Мрія про суверенність трьох поколінь
роду, нарешті, здійснюється; повість набуває логічного
завершення. Домінантне у слов’янській культурі ім’я
персонажа вдало поєднує міфологічний і релігійний
світогляди, створюючи підґрунтя для символічної інтерпретації відкритого фіналу повісті. Низка релігійних асоціацій, викликана агіонімами Іван Предтеча,
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Іван Богослов, Іван Золотоустий на пропріальному рівні актуалізує сакральний контекст. Символічна місія
апостольства, проповідництва Істини проектується на
Івана, єдиного, «утаємниченого у свій родовід», знавця
історичної правди. Устами авторки оповідач доручає
Івану продовжити творити Євангеліє її отчого краю,
пророкуючи: «І ти напишеш нову “Іліяду” чи “Кутіяду”»
[74, с. 109]. Це співвідносне з ідейним задумом повісті
символічне завдання сакралізації історії в мистецтві герой втілює, створюючи не словесний, а скульптурний
шедевр — тотем скальних соколів. Так на апелятивному рівні конкретизується семантика назви, а до релігійної підтекстової основи долучається міфологічна
матриця. В постаті Івана оживає образ Штефана-митця,
експлікуючи ідею тривкості генетичної пам’яті нації,
а у витесаних майстром скульптурах «майбутніх соколів» оживають його нащадки, декларуючи віру письменниці у вічність народного духу.
Сакральна символіка притаманна й назві повісті
«Тотем скальних соколів». Як відомо, тотем — «тварина, що вважалася родоначальником і охоронцем роду
або племені» [101, с. 365] та вказувала на його божественне походження. Сокіл — давній тотемний символ
слов’ян, наділений рисами «сили», «хоробрості», «мужності» й репрезентований у міфах про Світове дерево,
«Слові о полку Ігоревім», народних піснях. Майстерно
поєднуючи міфологічну й фольклорну символіку обох
лексем, Віра Вовк застосовує її для номінації всіх представників Штефанового родоводу, створюючи апелятив-символ — «скальні соколи».
Здійснений аналіз літературно-художньої антропонімії дає змогу виявити прикметну особливість
її функціонування — символізацію й алюзійне розшифрування семантики найближчим художнім контекстом, на основі чого формується глибока образно-
змістова єдність твору. Варто водночас відзначити
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важливу особливість функціонування особових імен
у повісті — їх залучення до змістової системи протиставлень історичного й фантастичного. Авторка свідомо поєднує ці дві категорії, вибудовуючи на принципі
антитези підтекстову структуру твору. У той час, як
конкретика історичного тла зображує роки окупацій,
атеїзму, воєнних лихоліть ХХ ст., онімний простір фантастичного репрезентує вічне коло народних свят, які
відроджуються в сакральному вимірі — в антропонімії
роду «скальних соколів». Звідси — геортонімна специфіка імен героїв: Степан, Марія, Маланка, Михайло,
Іван. Утілюючи притаманний їм спектр виражальних
можливостей, ці антропоніми сприяють розкриттю
ідейного задуму повісті — проголошенню стійкості
духовного гена нації в катаклізмах історичних епох.
Так літературно-художня антропонімія, актуалізуючи
властивий їй символічний потенціал, стає засобом
формування поетики сакрального.
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4.2. Синтез вербальних площин:
гуцульська й релігійна лексика
в авторських «Леґендах»

У системі словесно-зображальних засобів прозових творів Віри Вовк вагому роль відіграють діалектизми. Як зазначає С. Єрмоленко, «стиль художнього мовлення є найбагатшим з погляду використання літературно-мовних
варіантів, які приходять як з інших стилів сучасної мови,
так і з діалектних джерел» [100, с. 14]. У художніх текстах
діалектизми перестають бути звичайними говірковими елементами, а набувають додаткових смислових та
естетичних відтінків, контрастно виокремлюючись на
тлі літературної мови.
Це сприяє увиразненню
етнографічно-побутових описів, індивідуалізації персонажів,
адекватному
відтворенню регіонального
колориту.
П р и с в я ч е н а
Гуцульщині проза Віри
Вовк, починаючи від
ранньої збірки «Леґенди» (1955) і до сучасної
повісті «Тотем скальних соколів» (2010),
засвідчує активну інкорпорацію в мовну
систему
художнього
тексту гуцульських діАвтор обкладинки — Терезія
алектизмів. У рецензії
де Олівейра.
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на «Тотем…» Н. Лоскотун пише: «Дивуюся з життєпису Старих Кутів, з того, якими подробицями повниться
оповідь, якими опуклими й жвавими фарбами вималювано гуцульські звичаї й характери, як точно, правдиво
відтворено мелодійну гуцульську говірку» [144, с. 28].
Відзначена дослідницею етномаркованість художньої
мови Віри Вовк невипадкова. Уродженка Борислава,
авторка найкращі роки свого дитинства провела на Косівщині. Вимушена еміграція в 1939 р. і тривале перебування за межами України тільки загострили внутрішню
потребу творити її в своїй душі. Важливим джерелом
натхнення стали тоді спогади з дитинства, пов’язані з
етнопростором Гуцульщини. Власне вони й зумовили
превалювання в художній мові Віри Вовк діалектних
рис цього регіону. Характеризуючи стильові особливості збірки авторки «Леґенди», Л. Коленська зауважує:
«хоча вони написані в Ріо-де-Жанейро, — перед читачем
відкривається барвистий гуцульський світ. Письменниця щедро нанизує такі вислови, як “вишивані волошки”,
“ґерданик”, “полонинські леготи”, танці — “гуцулка”
та “дрібушечки”…» [131, с. 9]. Рецепція східнокарпатського говору в малій прозі Віри Вовк фрагментарна,
репрезентована переважно на рівні лексичних діалектизмів і сконцентрована у сфері мовлення персонажів.
Її можна віднести до того типологічного різновиду, що,
за В. Ґрещуком, «характеризується окремими вкрапленнями гуцулізмів у літературну мову художнього твору»
[94, с. 3]. Вагому роль у текстах відіграє функціональна
специфіка діалектизмів, зокрема використання їх як
стилізаційного маркеру гуцульського етнопростору у
творах виразної релігійної спрямованості. На перший
погляд, послідовне звернення авторки до біблійного
прототексту звужує можливості її художньої фантазії
вимогами дотримання канонічної нормативності. Втім,
під умілим пером письменниці окреслена формально-
змістова суперечність стає оригінальним мистецьким
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 рийомом, завдяки якому специфічне, етномарковане
п
(через зіставлення його з універсальним, вічним) семантично поглиблюється, набуває ознак сакралізації. Як зазначає Т. Ткаченко, для «Віри Вовк національне тотожне
сакральному» [195, с. 99]. Історичний і географічний простори Гуцульщини у творах авторки оповиті ореолом
святості, у світлі якого її мистецька уява вилонює самобутні образи Ісуса-керманича на дарабі, Ясної Пані в вишиванім платті, Свят-Миколи з червоними від красила
вусами. Така сакралізація гуцульської реальності має на
меті не тільки ознаменувати вічністю все найдорожче з
дитинства, а й зберегти в пам’яті правдиві образки з історії рідного краю, зафіксувати в мові неповторні ознаки
побуту, етноментальності, звичаїв, традицій.
Вербалізації ідейного задуму сприяють дві найповніше репрезентовані групи лексики — діалектна гуцульська й загальномовна релігійна (сакральна). У «Леґендах» вони органічно взаємопроникають одна в одну,
створюючи, за М. Коцюбинською, ефект переходу «буднів у легенду — і навпаки» [136, с. 9]. Як приклад, можна
навести кілька цитат: «Христофор поклав Ісуса легенько
на коліна Марії і обгорнув їх разом своїм кептарем» [49,
с. 384]; «Дружечки переткали їй уставки свіжими квітами... а Ясна Пані поставила їй на коси віночок і ґерданик
під віночок» [49, с. 386]. Прикметно, що сакральна семантика агіонімів (Ісус, Марія, Ясна Пані) поєднується з вузькою семантикою апелятивних діалектних номінацій
(кептар «хутряна безрукавка» [93, с. 93], уставки «вишита смуга, вставлена на плечах або рукавах жіночої сорочки» [93, с. 193], ґерданик «жіноча нашийна прикраса
з бісеру» [157, с. 57]). Унаслідок цієї дифузії діалектної й
релігійної лексики створюється унікальний двосторонній ефект «олюднення», «приземлення» Божественного і зворотної сакралізації питомого гуцульського, в
результаті чого канонічне отримує свіжість новопрочитання, а етнографічно марковане — семантику сакраль248

ного, що в умовах імпліцитно кодифікованої історичної
дійсності ХХ ст. акумулює в собі вагоме ідейне значення.
Цю особливість «Леґенд» Віри Вовк, у яких «універсальне
передане через специфічне гуцульське тло» [108, с. 416],
відзначає, зокрема, Л. Залеська-Онишкевич. На її думку:
«Легенди явно доповнюють раніше вживані ситуації на
теми біблійні і сучасні, переплетені та пов’язані в різних
реальностях, життєвих паралелізмах» [108, с. 416].
Оскільки повноцінний розгляд специфіки функціонування загальномовної релігійної лексики неможливий без хоча б часткового зіставлення їх із гуцульськими діалектними номінаціями, наведемо типологічні
таблиці їх кількісного вияву (табл. 1 і 2).
Таблиця 1. Гуцульська діалектна лексика,
засвідчена в «Леґендах» Віри Вовк*
Частина мови

Тематичні групи лексики
1. Найменування осіб:
— за віковими ознаками: леґінь (6)*;
— за спорідненістю: дєдьо (5), мамка (2);
— за соціальним станом: ґазда;
— оцінні номінації: сарака (4), любка (2)

Іменники

2. Побутова лексика:
— назви одягу: постоли (2), постільці,
кептар (2);
— назви прикрас: ґерданик (2), уставки,
бинда, позолітка;
— назви страв: куліш (2), гуслянка;
— назви предметів господарського вжитку, елементів кухонного побуту: кошелик (3), бесаги, дзьобенка, ліжник, праник,
цебер, ріщє, ватра.
3. Назви частин житлових і господарських
приміщень: кругляк, воринє

Цифрами в дужках позначено кількість слововживань в аналізованих творах.

*
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4. Лексеми на позначення гірського ландшафту і природних об’єктів: полонина (2),
потік (2), плай
5. Топоніми:
— гідроніми: Черемош (2), Ґреджин (2);
— омоніми: Сокільське, Облаз
6. Назви рослин: чічка, рожа, глогорожа
7. Професійна лексика:
— полонинська: колиба (5);
— лісосплавна: дараба (6), керманич (4),
гайтач
8. Опришківська лексика: топірець
9. Міфологічна лексика: Арідник (5), дідько
10. Обрядова лексика: віно (2), образ,
трембіта
11. Назви танців: дрібушка (2), гуцулка
Прикметники

мосяжний, красний, пацьорковий

Дієслова

красити (4), сокотитися (3), гостити (2),
бути годним (2), діждати, уздріти, клячати, вівкати, шпирати, здоровити

Прислівники

за «простибіг», красно, красненько,
дрібушечкою

Частки

гет, бігмечки

Сполучник

заки (4)

Таблиця 2. Релігійна лексика, засвідчена
в «Леґендах» Віри Вовк
Частина мови

Тематичні групи лексики
1. Теоніми (найменування божества):
Ісус (15), Ісусик, Бог, Господонько, Найсвятіші Тайни
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2. Агіоніми (назви святих): Ясна Пані (5),
Мати Божа (3), Матінка Божа, Богородиця (2), Марія; Свят-Микола (5), Святий
Микола (2)

Оніми

3. Геортоніми (назви свят): Свят Вечір (3), Щедрий вечір, Свята Ніч, Різдво,
Різдво Христове, Великдень
4. Християнські етикетні формули (вітання і прощання): «Христос Рождається! — Славіте Його!», «Слава Йсу! — Навіки слава!», «Христос воскрес!»
5. Назви молитов, богослужбових пісень: «Богородице Діво», «Со свєтими
упокой»

Іменники

1. Назви релігійних споруд, їх частин:
капличка (8), церква (5), дзвіниця (4),
дзвін (2), вівтар

Апелятиви

2. Назви учасників релігійно-обрядового
дійства: панотець, колядники
3. Назви богослужбових предметів:
свічка (4), свічник (3), хрестик, ладан,
миро, свячена вода, хоругви, святі образи, ікони
4. Назви абстрактних релігійних понять:
душа (4), свято (3), святий (3), ангел,
віра, чудо

Дієслова

Назви дій, пов’язаних із релігійною
обрядовістю: молитися (2), перехреститися (2), вдаряти поклони, падати
навколішки, клячати, ховати

Як бачимо із наведених номінацій (табл. 1), найчисленнішу групу серед діалектних лексем, засвідчених у
«Леґедах», становлять субстантивні назви на позначення побутових реалій, зосібна номінації одягу, прикрас,
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страв, предметів господарського вжитку. Характерна
функція цих слів у творах — забезпечення етнографічної достовірності відтвореного побуту. У семантичній
структурі тексту їм притаманна роль художньої деталі,
виразника гуцульського колориту. Так, у «Різдвяній леґенді» вони сприяють оприсутненню різдвяної містерії
на далекій карпатській полонині: «…дід Осип докинув
ріща до полум’я й почав варити куліш. Він насупився, як
сова, на дитину й на Марію, що почала чесати коси й заплітати дрібушечкою. — Дурна ти! Хто тебе побачить?
Тут тільки ведмеді заходять часом у колибу» [49, с. 381].
У наведеній цитаті такі гуцулізми, як ріщє «хмиз» [93,
с. 163], куліш «густа страва з кукурудзяної муки, варена
на воді» [93, с. 106], дрібушечка < дрібушити «дріботіти»
[157, с. 65], колиба «тимчасове житло пастухів на полонині» [157, с. 96] створюють враження етнографічної
достовірності зображуваного, реалістичності новітнього різдвяного дійства.
Серед гуцулізмів, оприявнених у «Леґендах», важливу групу становлять етнографізми — слова, які називають предмети і явища, притаманні конкретній
територіальній місцевості. Серед них найяскравіше
репрезентована лісосплавна й опришківська лексика:
керманич «той, хто керує дарабою» [93, с. 93], дараба
«пліт із круглих колод для сплаву лісу по річці» [157,
с. 60], гайтач «зудар дараб, стовбурів безкорих дерев»
[50, с. 223], топірець «інкрустований, різьблений топірець (бартка)» [157, с. 169], окремі лексеми на позначення культурно-мистецьких реалій (гуцулка, дрібушка
«назви танцю» [93, с. 50, с. 63], трембіта «духовий музичний інструмент» [93, с. 188]). У художніх текстах наведені діалектизми виконують роль образів-символів,
мовно-естетичних знаків національної культури. Тому,
як пише авторка у «Листі до критика» (Йосипа Зерниченка), їй «важко заступити ці західноукраїнські слова
загальноукраїнськими, бо вони описують речі... яких
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немає в інших областях України» [50, с. 223]. У «Леґендах» Віри Вовк етнографізми — важливий засіб образотворення, зокрема створення унікальних етнографічно
маркованих сакральних образів: Ісуса-сироти, народженого в колибі («…посідали коло ватри, що неспокійно миготіла й красила кругляки колиби, та безупинно
дивилися на Марію з дитиною» [49, с. 382]), Ісуса-гуцула
з топірцем у руках («Христофор... витягнув гарний топірець і положив Ісусові в руку: — Щоби мав, як будеш
ходити по наших верхах» [49, с. 383]), Ісуса-керманича
на дарабі («Я тут, — каже Ісус при кермі... — не бійся;
Я — твій керманич» [49, с. 390]).
Широко вживані в «Леґендах» діалектні слова на
позначення реалій гірського ландшафту (полонина
«високогірне пасовище» [93, с. 153], потік «струмок»
[220, с. 181], плай «гірська стежка» [93, с. 150]), а також
топоніми (Черемош, Ґреджин «назва виру в Черемоші
біля Тюдова» [63, с. 402], Сокільське «скеля над Черемошем» [63, с. 402], Облаз — «назва гори в Тюдові» [63,
с. 401]). Характерна функціональна особливість цих
номінацій — конкретизація територіального простору
Гуцульщини. Окрім того, в «Леґендах» Віри Вовк вони
виконують ще й вузькоспецифічну роль — формування художнього сакрохронотопу (І. Набитович). Легендам авторки властивий прийом «створення часо-просторового контексту штрихами-натяками» [193, с. 135].
Низка таких промовистих штрихів-натяків виразно
експлікує закоріненість сюжетної дії в нелінійному,
сакральному часі, зокрема визначає жанрову природу творів — легенди. Так, кожна з легенд відображає
певний період сакрального часу: «Різдвяна леґенда»
і «Леґенда про Христофора» — час Господнього Різдва, «Леґенда про писанку Свят-Миколи» — час Великодня, «Леґенда про Галині дружечки» і «Леґенда про
керманича» — переломні віхи людського життя: одруження, похорон. Місце, пов’язане з розвитком подій
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с акрального часу, відповідно, теж сакралізується.
Оскільки маркерами художнього топосу є переважно
гуцульські діалектні лексеми, значення сакрального
надається саме територіальному просторові Гуцульщини, що створює додаткову символічну конотацію
аналізованих лексем і розширює їхні функціональні
можливості у структурі тексту.
Прикметна риса східнокарпатського говору, відображена в «Леґендах», — використання народнопоетичних етикетних формул звертання, зокрема
демінутивів-іменників у функції прикладок, а також
прикметників із зменшено-пестливими суфіксами в
ролі постпозитивних епітетів. Цю особливість гуцульського говору відзначала Вал. Ґрещук, вказуючи на
«облігаторне вживання різноманітних означень позитивної семантики при звертанні, зазвичай постпозитивних» [95, с. 240]. У творах Віри Вовк, зокрема в «Леґенді про Галині дружечки», репрезентована яскрава
палітра таких прикладок: «Гафійко-любко... Єленко-
чічко... Параню-красотко, Катерино-золотко, Ганусю-
яблучко красне» [49, с. 385]. Вони сприяють створенню
експресивності вислову, ліризації мовлення, а також
передають багатство виражальних засобів гуцульського говору, глибоку внутрішню культуру його носіїв.
Особливого експресивного забарвлення надає текстові застосування демінутивних означень у сполученні
з теонімами. Як приклад, можна навести зафіксовані в
«Леґендах» звертання до Ісуса: «Ісусе, місяцю срібненький» [49, с. 390], «Ісусе, сонічко ясне» [49, с. 390], «конику
срібленький» [49, с. 384] чи до Святого Миколая — «сонечко золотеньке, оленику срібленький» [49, с. 387].
Експресивно забарвлені й народнопоетичні звертання
(чічко, любко) до сироти Марії, яка в «Різдвяній леґенді»
символізує Марію-Богородицю, як-от: «На тобі мосяжний хрестик, любко. Молися за нас грішних» [49, с. 382].
Функціональна специфіка таких номеноформул — роз254

криття глибини гуцульського народнорелігійного світосприймання, щирого, дитинного внутрішнього світу
горян. Як зазначає М. Коцюбинська: «Людина у Віри
Вовк, гідна Божої ласки, справжня — та, що чиста душею, добра й безхитрісна, відкрита душею Богові» [136,
с. 20]. Саме такими рисами наділяє авторка простих
гуцулів — персонажів своїх творів, для яких «Бог — не
далекий і незрозумілий Саваоф, а хтось найближчий,
найспівчутливіший, хтось, хто є всеобіймаючою Любов’ю» [162, с. 11].
Отже, характерною особливістю функціонування гуцульської діалектної лексики в «Леґендах» є накладання її на глибокий пласт релігійних номінацій,
унаслідок чого створюється художній ефект етномаркованості сакрального. На цій основі ґрунтується система художнього образотворення, формуються унікальні етномарковані образи Ісуса Христа, Богородиці
і святих, визначальні для окреслення індивідуального
почерку письменниці.
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4.3. Афористична мова Віри Вовк: всесвіт
думки в атомі слова

Визначальна риса художньої творчості Віри Вовк — афористичність мовостилю. Авторка зізнається: «Я не люблю багатослів’я. Люблю суть, а не візерунки… Я люблю
простий образ, який, проте, з допомогою асоціацій може
сказати дуже багато» [97, с. 26]. Лаконічність фрази і глибина думки, прозорість семантики і філософський підтекст, змістова сконцентрованість і образна асоціативність — всі ці риси індивідуального почерку Віри Вовк
іманентно виявляються в її афористичному письмі.
Як одна з характерних рис сучасної жіночої прози
афористичність є «унікальним способом створення
авторської картини світу, наповненого яскравою індивідуальністю і глибоким філософським змістом, ключовим засобом розв’язання естетичних і світоглядних
завдань» [199, с. 104]. Визначення цього терміну в літературознавстві не усталене досі, як і дефініція самого
поняття афоризму. Найчіткіше воно сформульоване в
роботі Н. Калашникової. «Афористичність, — стверджує
авторка, — широке поняття: по-перше, це використання автором у канві свого твору різноманітних формул-
узагальнень (афоризмів, приповідок, стереотипних
формул епохи, цитат); по-друге, це манера висловлювати думку у стислій, лаконічній формі» [116, с. 176].
У художньому творі афористичний стиль вислову
дає відчуття щільності, наповненості змістом і засвідчує високу майстерність словесного мистецтва автора.
Півстолітній перекладацький досвід Віри Вовк, вільне
володіння десятьма іноземними мовами, ґрунтовна
філологічна освіта і вроджений музичний хист виробили в неї особливо тонке чуття слова, його фонічної
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тональності й семантичних конотацій. Авторка відчувала слова «гострі й чисті, як стріли, що вдаряли влучно, але стріли, оплетені якимись химерними прикрасами, екзотичними перами, кутими обручами» [33, с. 95].
Афористичне слово в органічній єдності змістоформи
корелювало небуденну образність її віршових мініатюр, філософську глибину монологів драматичних
поем та притчеву тональність повістевих творів.
Особлива схильність до афористичного вислову притаманна насамперед поетичним збіркам Віри
Вовк («Мандаля», «Меандри», «Ромен-зілля», «Віоля
під вечір», «Обарінки»). В інших жанрах, зокрема у
прозі письменниці, вона — конструктивний елемент
художньої мови разом з іншими засобами словесної виразності. Водночас саме в афористичній формі
найрельєфніше й найлаконічніше виявляється світогляд авторки, визначальний у процесі моделювання
художньої дійсності. На думку О. Залевської, кожне
«афористичне висловлювання має прихований
зміст — контекст авторської долі, авторського
світовідчуття. Це щось
на кшталт інтимного щоденника, записки у якому надають довершеності кожному прожитому
дню» [105, с. 147]. Глибоко особистісна проза Віри
Вовк створює враження
«інтимного щоденника»
душі, події якого стають
колізіями творів, а рядки
цитуються персонажами.
Вагому роль для розуміння цього суб’єктивного
Обкладинка Віри Вовк.
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світу відіграє світоглядна позиція авторки, вербалізована в афористичній мові. Власне це й зумовило
послідовне вичленування репрезентованих у текстах
афористичних висловів. Тематичне групування цих
висловів дало змогу накреслити ідейно-змістове поле
афористичної творчості письменниці, а водночас
простежити вкоріненість світоглядної системи на
ґрунті релігійно-християнської духовності. Зокрема,
виокремлено такі тематичні вектори афористичної
думки Віри Вовк:
1.Філософська тематика: життя / смерть / взаємозв’язок сущого, доля / Провидіння, темпоральність /
вічність;
2.Релігійно-християнська тематика: Бог, віра, надія, любов, добро / зло, святість / гріх;
3.Антропологічна тематика: людина, зовнішній /
внутрішній світ, самотність, покликання, творчість,
моральні чесноти*.
Серед наведених тематичних груп афористичної
творчості Віри Вовк поліаспектно репрезентовані вислови філософського змісту. Сферою їхнього активного побутування є повість «Старі панянки» і цикл новел
«Коляда на Щедрий вечір», що оприявнюють оригінальну авторську філософію, багатолітній життєвий
досвід письменниці-емігрантки. Віра Вовк стверджує:
«Життя — це велика містерія, великий подарунок власної незамінної ідентичности» [47, с. 276] і констатує:
«Можна мати колюче життя, але серце в пелюстках»
[52, с. 36]. Бінарна опозиція життя / смерть послідовно осмислюється на ґрунті християнського світогляду.
При цьому негативна семантика смерті нейтралізується («Смерть — це, без сумніву, жінка з осіннім волоссям» [30, с. 186]), а тема життя постає невіддільною
від ідеї жертви, зазвичай усвідомленої, добровільної.
На цьому розумінні ґрунтується низка парадоксальних
*

Див. Додаток І. Афористика творів Віри Вовк (тематичні групи).
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афоризмів: «Жертва — вільний, страшний дарунок.
Часом вибрати життя також є жертвою» [47, с. 277],
«Жити — важче для мене, ніж умерти, тому я вибрала
життя» [72, с. 222]. Екзистенційні мотиви життя і смерті
у Віри Вовк не контрастують між собою, а постають в
органічній єдності з ідеєю взаємозв’язку всього сущого.
Вона реалізується в мотивах метаморфози, перевтілення, що ілюструє афористична сентенція: «Ніщо не вмирає, все перетворюється» [72, с. 275]. У контексті осмислення буттєвих категорій важливе місце належить
темі долі і Провидіння, їхньої містичної ролі в житті людини. Дія першої асоціюється з випадковістю, ефемерною грою, дія другого — з напередвизначеністю, Божою
мудрістю: «Тричі благословенне / все, що пливе з пресвятої десниці» [47, с. 210].
Прозовим творам Віри Вовк притаманна пильна
увага до теми часу, мотиву часу, наповненого змістом:
«Не гаймо часу! Години біжать, як сполохані коні» [55,
с. 125], «Треба цупко тримати цей день» [71, с. 24]. Трагічна діалектика плинності й вічності врівноважується на
ґрунті релігійно-християнської духовності: «Виміри вічности то не наші виміри» [42, с. 42], «Минеться тлінне…
Безсмертний є вірш про кохання» [71, с. 45]. Авторка акцентує увагу на усвідомленні цінності часу, на важливості творчої активності людини, адже саме тоді часовість зустрічається з вічністю: «Не дозволь, щоб будень
проковтнув тебе, як кит Йону!» [47, с. 240], «Звільняйся з
болів, що приковують до вчорашнього дня, і знімайся до
шпилю висот» [47, с. 240].
Художньо втілений в афористичній формі релігійний світогляд авторки найприкметніше репрезентований у висловах релігійно-християнської тематики. У центрі цих рефлексій — образ Бога. Утім Його
присутність радше прихована, ніж явна. Віра Вовк не
висловлює теологічних дефініцій, оскільки «Бог не
потребує дешевої пропаґанди» [33, с. 152]. Її погляд
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з вернений у земну реальність і, власне, у цій реальності вбачає «таємні словознаки» Абсолюту та вчить
помічати їх інших: «Голос Господній є тихий і людське
серце мусить довго надслухати, щоб його почути» [49,
с. 399], «Господній голос — могутніший від грому, хоч
говорить шепотливим потоком чи гудінням бджоли
над медовою квіткою» [55, с. 177]. Творчість Віри Вовк
рясніє несподіваними одкровеннями, які немов привідкривають трансцендентний вимір буття, істинну
священну суть первообразу: «Велика дань — жити,
мов квіти» [71, с. 21], «Велике чудо ховається у простих
речах» [40, с. 418], «Творець чує голос мурашки» [71,
с. 38], «Так написано в зорях» [73, с. 117].
Художня проза письменниці — це завжди небуденна оптика бачення, виявлення у профанному імпліцитної присутності сакрального, у тимчасовому, тлінному — ознак незмінного, вічного. Такого ж небуденного
тлумачення набувають фундаментальні категорії християнської софійності — віра, надія, любов. Розуміння
їх завжди оригінальне, почасти навіть парадоксальне:
«Надія — це ріка напровесні, що розносить загату» [26,
с. 102], «Віра — більша від доказів твого комп’ютера» [71,
с. 60], «Кохання і смерть — два демони, / витязі в кожній битві» [55, с. 124], «Я не знаю, що болить більше: любов чи безвихідь любови» [30, с. 180]. Серед тріади цих
підвалин людської духовності найповніше репрезентована тема любові. За авторкою, це «велика містерія
поза межами будь-якого логічного пояснення, будь-якого практичного опертя» [27, с. 57], а також «найвища
дань… Богом дана» [57, с. 484]. Письменниця визнає:
«Головною заповіддю Євангелії, так, як і Корану, є закон
любови» [55, с. 176] і стверджує: «Єдиним оправданням
людського існування могла б бути любов» [71, с. 58].
Оригінального філософського тлумачення набувають у художній прозі Віри Вовк моральні категорії
святості і гріха. Письменниця наголошує: «Найго260

ловніше в житті — це святість» [47, с. 258]. Натомість
проблема морального зла трактується як відсутність
добра і блага: «Люди бувають недобрі, бо вони нещасливі» [27, с. 49], «За гріх платить сам грішник своєю
долею» [72, с. 281], «Лихе гине від власної злоби» [71,
с. 60]. В цій афористично висловленій етичній позиції
авторки відлунюють думки М. Бердяєва, зокрема теза
«непротивлення злу», жива віра в перемогу добра в
житті людини і світу.
Незмінно актуальною у прозових творах Віри Вовк
є антропологічна тематика. Дуалізм тілесного і духовного, зовнішнього і внутрішнього, вдаваного й істинного розв’язується в ракурсі християнської аксіології. Письменниця постулює: «У шляхетство духу вірю
я тільки» [30, с. 167]. Аналогічні моральні принципи
сповідують герої її повістей: король Роман Мореплавець стверджує: «Справжньому королеві зайва корона:
його короною мають бути характер і діла» [42, с. 30],
священик Андре Шардон радить «не задивляться на
обкладинку» [30, с. 183], тобто зовнішність людини, а
професор-ентомолог констатує: «Щоб бути великим, не
конче стояти на виду» [71, с. 46].
Оскільки основою трактування антропологічної
проблематики є для авторки особистий життєвий досвід, їй притаманна особлива увага до тем самотності,
покликання, творчої праці: «Є люди, що слухають покликання як музики» [26, с. 102], «Для поета найбільшою
премією залишається його творчість» [52, с. 72], «Завдання кожної шляхетної людини то — праця» [71, с. 21].
Як відомо, «сила афоризму — в досконалому підборі виразних слів, в умілому поєднанні окремих, актуальних життєвих явищ життя в загальні принципи, в
домінуючі ідеї» [139, с. 214]. Ще одна група афористики
Віри Вовк — дидактичні вислови, близькі за тональністю до євангельських повчань. Їхнє змістонаповнення
охоплює біблійний спектр семи моральних чеснот
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людини: покори, щедрості, чистоти, доброзичливості,
поміркованості, лагідності, пильності. З-поміж них
найвиразніше представлена чеснота пильності («старання»), корелятом якої є близька письменниці тема
творчої праці: «Варто старатися ради старання? / Краще, ніж сумніватися заради сумніву» [26, с. 102], «Варто
старатися, бо тільки старання надає нашому існуванню
єдиного справжнього виміру» [72, с. 291]. Афористичне
осмислення щедрості переростає у прозі Віри Вовк у
самобутню філософію на ґрунті християнської ідеології. За авторкою: «Ми ніколи не спроможні віддати наш
борг тій самій людині, але колись доведеться допомагати іншим. На тім принципі полягає щедрість» [27,
с. 44]. Розвиваючи діалектику думки, письменниця постулює: «Давати — більша радість, як брати» [40, с. 418].
Послідовно інтерпретовані в афористичних рефлексіях
Віри Вовк чесноти покори («Вистерігайся гордости, бо
все, що маємо й на що спроможні, — тільки дань» [47,
с. 215]) та доброзичливості («Ми ніколи не стоїмо так
високо, щоб не радіти правдивим почуттям» [33, с. 101]).
Ці та інші моральні принципи становлять основу релігійного світогляду авторки, експлікованого в художній
канві її белетристики.
Як підкреслює Н. Калашникова, «афористичність
стилю письменника не дорівнює простій сумі афоризмів його творів... вона втілює прагнення автора зробити твір носієм філософських, моральних, естетичних
суджень і умовиводів, втілених у чітких логічних формулах, які створювали б своєрідний надтекстовий простір» [116, с. 9]. У повістях Віри Вовк афористичність стає
засобом актуалізації головної ідеї. Влучні вислови здебільшого вкраплені в рефлексії головних героїв. За допомогою цих мовних засобів авторка створює своєрідний «портрет душі» персонажа, увиразнює закладену
в його образі світоглядну ідею. У філософській повісті
«Вітражі» афористичність — прикметна риса мови Ан262

дре Шардона, священика-мислителя, резонатора авторських ідей. На лексичному рівні вона сприяє утвердженню ідеї проповідництва, духовного наставництва,
яку втілює персонаж. У збірці новел «Коляда на Щедрий
вечір» та повісті «Спілкування з опалевим метеликом»
метафорично-образна думка, відлита в художню форму
афоризму, становить органічну складову мови «гостей
з потойбіччя»: онімблених душ із містерії Щедрого вечора, опалевого метелика Морфо. Переважна більшість
цих афоризмів мають форму моральних настанов:
«Не збирай камінців, що виблискують, / то не самоцвіти, ні золото, / тільки злуда в сяйві місяця» [47, с. 260],
«Треба піти тисячами доріг, / але не згубити в імлі /
напрямку до тієї зорі, / що призначена ще / від теплого ліжечка» [47, с. 209], «Потрібне преображення, / щоб
стати більшими від себе» [71, с. 36]. Так, крок за кроком,
письменниця формує нову художньо-естетичну реальність, основану на глибокому підґрунті християнської
духовності. Саме це постійне гравітаційне тяжіння до
сфери сакрального, запроектованість думки у «вищий
вимір» створюють особливу просвітлену тональність
письма авторки.
Репрезентована в афористичній мові Віри Вовк система морально-аксіологічних орієнтирів виявляє самобутню картину її світобачення, у смисловому полі
якого домінують тематичні вектори філософської, релігійно-християнської й антропологічної спрямованості.
Небуденне тлумачення одвічних істин, подане в оригінальній лаконічній формі, дає відчуття щільності,
пружності, наповненості змістом і сприяє активному
засвоєнню афористичних висловів письменниці. У прозовому доробку Віри Вовк такі вирази стають вагомим
засобом актуалізації головної ідеї, важливим елементом характеротворення, імпліцитним джерелом морально-етичного підтексту і невід’ємним компонентом
художнього світу творів.
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ПІСЛЯМОВА

Хай лишиться в моїй душі
Лиш те, що вічне
(Віра Вовк, «Вічне»,
зб. «Вогонь Купала»).
Високоінтелектуальна й глибокодуховна, поліфонічна
за тематичним і стильовим наповненнями, мистецьки й жанрово розмаїта, просякнута візіонерським пафосом сповідування вічних істин, творчість Віри Вовк
становить самобутню сторінку української літератури ХХ–ХХІ ст. Понад шістдесят років працюючи на літературній ниві, зокрема півстоліття в царині прози,
письменниця зуміла витворити власний стиль, лаконічний і колоритний, у якому органічно сполучаються різні модуси її мистецького «я», а в осмисленні
вічних сакральних істин синтезуються творчі пошуки
української і світової літературної думки. В авторському прозописьмі органічно відлунюють філософічність
Г. Сковороди, релігійний містицизм В. Барки і пантеїстичний міфосвіт Б.-І. Антонича, поглиблені панорамністю культурного охоплення, притаманного творчій
думці Н. Королевої. У сфері композиційно-формального вираження творчий почерк Віри Вовк іманентно
тяжіє до арабескового письма М. Хвильового і до музичної пластики П. Тичини, до імпресіоністичної образності М. Коцюбинського і до лаконічної відточеності
експресіоністичного стефаниківського рядка, до інтелектуального символізму неокласиків і до сюрреалістичної візійності колег із Нью-Йоркської групи. Закорінена в надрах української традиції, художня думка
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Віри Вовк органічно трансформує досвід кращих зразків світового модерного письменства, будуючи незримий міст між традицією й новаторством, екзотичним
і питомо українським, об’єктивною дійсністю і світом
уяви. У створеній письменницею художній реальності,
окрім сильного струменя її власної мистецької фантазії,
можна помітити спорадичні імпульси містичної думки
німецького романтизму (Новаліса, Ф. Гельдерліна, С. Ґеорґе, Г. фон Клейста, Л. Тіка) й латиноамериканського
магічного реалізму (Г. Маркеса, Ж. де Ліма, К. Друммонда де Андраде, Ф. Пессоа, Р. де Кейрос). Утім, не можна
констатувати послідовного впливу на творчість авторки будь-кого із цих митців. Це зумовлено специфікою
художнього мислення Віри Вовк, його синергетичною
природою, схильністю до стильової й жанрової поліфонії, а також незмінною націленістю авторки на повноту
естетичного світовідтворення як одну з фундаментальних основ моделювання цілісної і всеохопної панорами
буття в його сакральній іпостасі.
Художній світ белетристики Віри Вовк наскрізь
органічний, укорінений в архетипних пластах української ментальності й оснований на аксіологічних
підвалинах релігійного досвіду. Визначальними для
творчого почерку письменниці є дві домінанти — модерність форми з постійним експериментаторством
у царині художнього вираження і незмінний релігійно-філософський зміст, зосереджений у архаїчних
глибинах загальнолюдської духовності. На основі цього формується калейдоскопічна панорама художньої
дійсності, в об’єктиві якої взаємодіють, відштовхуються і постають у найтіснішому зближенні сакральні смисли різних релігій, культурних епох і часових
періодів, сполучаються реалії особистого й загальнолюдського духовних досвідів. Усе це, відлите в оригінальні жанрові форми й відтінене самобутньою
тональністю художнього слова Віри Вовк, творить
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 вторську модель поетики сакрального, реалізовану в
а
її прозовому доробку.
Варто відзначити, що студії сакрального — перспективний напрям сучасного гуманітарного знання,
активно інтегрований наприкінці ХХ ст. у сферу літературознавства. Семантичний обсяг поняття «сакральне»
охоплює найважливіші світоглядні й ціннісні аспекти
релігійного досвіду. В корпусі літературознавчих досліджень воно застосовується для вивчення сакральних
(біблійних) текстів, а також — для аналізу художніх
творів із сакральною домінантою, тобто тих, які марковані релігійно-містичною чи релігійно-філософською
спрямованістю. В означеному аспекті йдеться про поетику сакрального — систему ідейно-естетичних засобів
вираження сакральних значень у конкретному творі.
Найчастіше формами її оприсутнення в творах є сакрально марковані концепти, мотиви й образи-символи,
жанри релігійної літератури, сакральна лексика тощо.
Водночас кожен із авторів витворює власну художню
модель сакрального, поетикальна специфіка якої залежить від світоглядних орієнтирів письменника, своєрідності його творчого почерку. Отже, перспективність
дослідження сакральних елементів у художніх творах
зумовлена, з одного боку, інтеграційною сутністю феномену сакрального, його можливістю об’єднувати
різновалентні сакральні смисли (релігійні, містичні,
міфологічні), а з іншого — його системотвірною природою, здатністю проявлятися на різних рівнях архітектоніки тексту, що створює можливість комплексного
дослідження як окремого твору, так і загалом творчої
манери письменника.
Поетикальна маніфестація сакрального — одна з
визначальних констант художнього світу Віри Вовк.
Це ілюструють і різножанрові твори письменниці, і
численні свідчення дослідників її доробку. Світоглядною домінантою авторки є християнська релігійність,
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сполучена з досвідом інших релігій і художньо окреслена на тлі міфології й фольклору України і Бразилії.
У прозовій творчості Віри Вовк шлях естетизації
особистого духовного досвіду пройшов кілька стадій
художньої еволюції:
1) неоромантичну (1950–1960 рр.), пов’язану з інтерпретацією біблійних мотивів, сюжетів, проблематики
(«Духи й дервіші», «Леґенди», «Казки») в контексті особистої або/і національної історії;
2) філософсько-символічну (1960–1990 рр.), окреслену ідейною спорідненістю з філософією релігійного
екзистенціалізму, перенесенням акценту з біблійної
реальності на духовну реальність людини, із символічного світу Біблії на мікросвіт людської душі («Вітражі»,
«Святий гай», «Карнавал», «Старі панянки»);
3) міфосимволічну (2000–2015 рр.), репрезентовану рухом углибину, до праобразу в художньому осягненні людини і світу, поступовим зануренням творчої
думки в архетипний пласт міфопоетики («Каравела»,
«Сьома печать», «Напис на скарабею», «Коляда на
Щедрий вечір», «Тотем скальних соколів», «Останній
князь Звонимир», «Спілкування з опалевим метеликом», «Паломник»).
Упродовж цих етапів творчого становлення письменниця пройшла шлях від безпосередньої декларації
християнських ідеалів до дедалі глибшої символізації
й міфологізації різновалентних проявів сакрального.
У прозовому доробку Віри Вовк вони найприкметніше втілюються на трьох рівнях: ідейно-змістовому,
жанрово-стильовому і мовностилістичному.
Так, своєрідність авторської релігійно-філософської
моделі буття органічно репрезентує ідейно-змістовий
рівень творів. Інтерпретація поетики сакрального виявляється тут через домінантні образи й мотиви, які
ілюструють паралельне розгортання двох світоглядних
концепцій: архаїко-міфологічної (мотиви сакралізації
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роду, становлення-ініціації, антагонізму сакрального і
профанного) та релігійно-християнської (мотиви духовних пошуків, творчості-жертви, наслідування Христа).
Цікаво, що превалювання архаїко-міфологічних мотивів характерне для повістей з біографічною основою
(«Духи й дервіші», «Тотем скальних соколів»), де сакралізуються, набувають тотемної знаковості легендарно-міфологічні іпостасі дому-роду й дому-батьківщини;
натомість континування релігійно-християнських мотивів характерне для творів філософського спрямування («Вітражі», «Каравела», «Книга Естери», «Паломник»),
в яких авторка звертається до осмислення «вічних тем»
(життя і смерті, пошуку істини, сенсу людського існування) і проектує їх розгортання на притчевий біблійний контекст. Своєрідною сферою поєднання обох тенденцій є повісті з домінуванням мистецької тематики
(«Старі панянки», «Останній князь Звонимир»), у яких
творче горіння набуває семантики трансценденції,
«сходження до Божественного», а митець постає медіатором-деміургом священних смислів. Водночас мотивний аналіз новелістичних циклів дав змогу виявити
притаманну кожному з них глибинну змістову єдність,
базовану на послідовній інтерпретації у творах інваріантів центральної опозиції сакрального і профанного.
На рівні жанрово-стильової організації прозових
творів рецепція сакрального виявляється в моделюванні жанрових форм із елементами притчевості. Зокрема,
притчева архітектоніка повістей «Вітражі» й «Каравела» відображає алегоричні проекції шляху духовних
шукань героя-мандрівника (відповідно: подорож-
становлення і подорож-місію), поєднання епічних і
ліричних компонентів у творах «Коляда на Щедрий
вечір» і «Спілкування з опалевим метеликом» сприяє поетикальному увиразненню зверненої до людини
мови Божественного та розгортанню на цій основі своєрідного ноосферного діалогу свідомостей. Інша ори268

гінальна риса прози Віри Вовк, що відображає її стале
прагнення до вербалізації несловесного духовного досвіду, — використання оніричних елементів, акаузальних ситуацій і розгалуженої системи образів-символів,
більшість із яких мають архетипне підґрунтя і постають латентними носіями сакральних смислів.
Вагому роль в семантизації в тексті вічних істин відіграють елементи мовностилістичного рівня.
Так, знакові імена персонажів повісті «Тотем скальних соколів» сприяють конкретизації художнього
(релігійно-аксіологічного) підтексту твору, а оригінальне поєднання загальномовної релігійної й діалектної
гуцульської лексики в «Леґендах» сприяє самобутньому
перепрочитанню традиційних біблійних сюжетів внаслідок «сакралізації етнічного» та «етномаркованості
сакрального». Неабияку роль в художньому оприсутненні духовного досвіду авторки відіграє притаманна
її белетристиці афористичність вислову, завдяки чому
окремі рефлексії набувають ваги моральних максим,
афористичних одкровень істини, що огранюють трансцендентну природу Абсолюту.
Багатогранна ідейно-змістова, жанрово-стильова
і мовностилістична палітра прози Віри Вовк виявляє
органічне тяжіння авторки до релігійно-філософського осмислення буття крізь призму вічних, сакральних
істин. Гуманістична за суттю й виразно модерна за формою вислову творчість письменниці постає самобутньою сторінкою сучасної української літератури, яка
в умовах ХХІ ст. торує власний шлях духовно-естетичного пошуку, взоруючи на найкращі надбання вітчизняного і світового красного письменства.
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ДОДАТКИ:

МОЗАЇКА ПОЕТИКАЛЬНИХ
ПРИЙОМІВ
«Шукати відповідної структури — це як
шукати істини життя»
(Віра Вовк, «Моя поезія», із кн. «Поезія»).

І. АФОРИСТИКА ТВОРІВ ВІРИ ВОВК
(ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ)
Філософська тематика
Життя / смерть / взаємозв’язок сущого

• Життя — це велика містерія, великий подарунок
власної незамінної ідентичности.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 276].
• Життя складається з шаленого карнавалу і післякарнавального цілорічного посту.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 212].
• Життя важко нести.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 221].
• Всі трагедії в театрі — короткотривалі… Життя
міцніше, ніж мистецтво про життя.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 44].
• Життя прекрасне, але його краса для інших.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 221].
• Жити — важче для мене, ніж умерти, тому я вибрала життя.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 222].
• Жертва — вільний, страшний дарунок. Часом вибрати життя також є жертвою.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 277].
• Кожний мусить мати свого орла, який з’їдає йому
печінку.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 283].
• Знання життя з прекрасним і страшним лицем є
для тих, хто вміє витримувати біль.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 229].

289

• Життя і смерть завжди ходять у парі...
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 262].
• Я наче той смертник, що не може вмерти, бо життя йому ще дуже солодке.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 42].
• Велика дань — жити, мов квіти.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 21].
• Життя — таке прегарне молодим.
[«Духи й дервіші» (із книги «Проза»), с. 139].
• Життя — постійний карнавал… Де суть, де ява, де
міраж? Все зібране у жменях Долі.
[«Паломник», с. 14].
• Прикро прощатися зі світом, не заробивши навіть
на бакун до харонової люльки.
[«Паломник», с. 36].
• Ніщо безсмертне на цій землі.
[«Паломник», с. 75].
• Смерть — це, без сумніву, жінка з осіннім волоссям.
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 186].
• Цвинтарі — то окремий том історії людства.
[«Останній князь Звонимир»
(із книги «Знамено»), с. 500].
• Найкраща смерть — це смерть повстанки.
[«Ранні оповідання» (із книги «Проза»), с. 302].
• Ніщо не вмирає, все перетворюється.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 275].
• Життя пливе й пливе безустанно, міняються персонажі, але не міняється сценарій: ми завжди ще під
статуєю Христа на Корковадо.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 289].
• Існують таємні ниті між різними епохами і культурами, навіть далеко розкиненими одні від одних.
[«Біографічна мозаїка Віри Вовк»
(із книги «Проза»), с. 57].
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ках.

• Можна мати колюче життя, але серце — в пелюст-

[«Мережа», с. 36].
• Все на світі… Господь тримає в своїх долонях,
і всі ми: люди, тварини, рослини, навіть мінерали, належимо до Його творчости, яка має своє вічне
призначення.
[«Паломник», с. 73].

Доля / Провидіння / чудо

• Доля — найбільше божество, коли не вмієш молитися.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 213].
• Доля вибирає грачів і подає правила гри, щоб на
кінець розреготатися, наче Сфінкс.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 233].
• Ніяк утекти від грайливої Долі.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 236].
• Обставини часом роблять циганами таких людей,
які мріють про затишні плеса на вудку…
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 165].
• Бог посилає свої роси й блискавиці на сухі й зелені дерева.
[«Духи й дервіші» (із книги «Проза»), с. 114].
• Коли надходять жнива, стинають разом кукіль і
волошки.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 267].
• Тричі благословенне все, що пливе з пресвятої десниці.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 210].
• Так написано в зорях.
[«Сьома печать» (із книги «Маскарада»), с. 117].
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• Людина нічого не може вдіяти зовсім самостійно… ми всі вплетені в непроглядний усесвітній лад.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 162].
• Людське
існування…
має
якусь
таємну
закономірність.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 238].
• Ніщо тобі не станеться, коли не має статися.
Кожен волосок твоєї голови порахований.
[«Сьома печать» (із книги «Маскарада»), с. 104].
• Доля має свої меандри… але все «трушеною мірою» зрівноважене в Божих долонях.
[«Мережа», с. 45].
• Чудеса належать до будови всесвіту, навіть, коли
вони рідкісні.
[«Паломник», с. 108].
• Чудеса рідкісно являються… але вони бувають частіше, ніж ми собі уявляємо, бо кожен раз намагаємось
пояснити їх розумово, тоді, коли вони існують у надприродний спосіб.
[«Паломник», с. 81].
• Світ — повен див, щасливий, хто прозрів.
[«Паломник», с. 37].

Темпоральність / вічність

• Час — не матінка, багато дечого затирає.
[«Тотем скальних соколів», с. 14].
• Час іде чавунним кроком.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 211].
• Як швидко Весна стає Осінню, волосся — бабиним
літом, усмішка — гіркою калиною…
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 262].
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• Треба рятувати кожну хвилину й переживати її з
найглибшою свідомістю одноразовості…
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 286].
• Не дозволь, щоб будень проковтнув тебе, як кит
Йону!
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 240].
• Нам не вільно тонути у хлані поточних
обов’язків і не прийняти священної щедрості з рук
Божества.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 27].
• Звільняйся з болів, що приковують до вчорашнього дня, й знімайся до шпилю висот.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 240].
• Поспішай, минає день!
[«Казки» (із книги «Проза»), с. 419].
• Не гаймо часу! Години біжать, як сполохані коні.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 125].
• Не годиться розкидати наші години, наче кришини для горобців.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 239].
• Треба цупко тримати цей день.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 24].
• Культуру творять віки й кожна хвилина.
[«Афоризми на світлу пам’ять В. Міяковського»
(із кн. «Спогади»), с. 102].
• Виміри вічности то не наші виміри.
[«Каравела», с. 42].
• Небо для тих, що чекають одне на одного, чи то
тут, чи то там.
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 187].
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• Минеться тлінне… Безсмертний є вірш про
кохання.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 45].
• Мій смак запроектований на вічність. У тому коді
я крок за кроком розглядаю буття людини, де кожен
твір надуманий, щоби тривати.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 215].
• Все, що ми пережили і що переживаємо, закарбоване у вічності, і колись ми відчитаємо те таємне письмо наново зрячими зіницями.
[«Мережа», с. 64].
• Ми не забуті в цьому світі.
[«Паломник», с. 40].
• Ми — в Божій опіці. Ніщо не станеться, що не має
статися, що не записане в книзі вічности.
[«Паломник», с. 39].
• Все на світі так упорядковане, мов у найскладнішій
машині,
де
не
можуть
існувати
винятки.
[«Паломник», с. 108].
• Вічне. Це те, що не минає, що завжди діє,
що не зуживається… Серед людей воно має назву:
Любов.
[«Паломник», с. 76].

Релігійно-християнська тематика
Бог, християнство

• Бог не потребує дешевої пропаганди.
[«Духи й дервіші» (із книги «Проза»), с. 152].
• Голос Господній є тихий і людське серце мусить
довго надслухати, щоб його почути.
[«Леґенди» (із книги «Проза»), с. 399].
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• Господній голос — могутніший від грому, хоч говорить шепотливим потоком чи гудінням бджоли над
медовою квіткою.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 177].
• Є космічна музика, що проникає через усі
тіні, усі перепони, вирівнює всю несправедливість
долі.
[«Останній князь Звонимир»
(із книги «Знамено»), с. 485].
• Бог… щорічно відроджується в пам’яті людства і
пригадує йому втрачене невинне дитинство.
[«Калейдоскоп» (із книги «Маскарада»), с. 94].
• Святий Дух — вільний дар Господній, що його отримують тільки вибранці.
[«Каравела», с. 47].
• Він є володарем народжень і смертей, надія тих,
хто метається понад провалля сумніву.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 277].
• Творець чує голос мурашки.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 38].
• Кожний дбає за себе, а Бог за всіх.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 212].
• Християнство — це єдиний справді трагічний світогляд, мужній і безоглядний.
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 183].
• Молитва — не позичка і не обмін. То — дар.
[«Паломник», с. 124].
• Бог не приймає краденої офіри.
[«Паломник», с. 102].
• Щастя залежне від уміння відчитати його
(Божу — Ю.Г.) волю.
[«Паломник», с. 86].
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Віра, надія, любов
• Віра — більша від доказів твого комп’ютера.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 60].
• Віра — дуже невигідна річ… а не свого роду комфорт, що надзвичайно простим способом розв’язує гордієві вузли.
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 183].
• Надія — це ріка напровесні, що розносить
загату.
[«Афоризми на світлу пам’ять В. Міяковського»
(із кн. «Спогади»), с. 102].
• Що таке любов? Велика містерія поза межами
будь-якого логічного пояснення, будь-якого практичного опертя, де доля нас вергає в крутіж різних фантастичних зіставлень, де є вже неіснуючі правила
чи закони нормальних людських спілкувань, де все
діється за велінням якогось жорстокого божества, з
яким важко боротися.
[«Біографічна мозаїка Віри Вовк»
(із книги «Проза»), с. 57].
• Вас треба таки міцно любити, щоб з вами
витримати.
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 166].
• Я не знаю, що болить більше: любов чи безвихідь
любови.
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 180].
• Ти відповів на любов проминущою піснею.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 225].
• Любов розмикає наші змисли сприймати невідоме й нове без осуду.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 291].
• Перше діло — любов.
[«Казки» (із книги «Проза»), с. 419].
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• Головною заповіддю Євангелії, так, як і Корану, є
закон любови.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 176].
• Найважливішим є закон любові, перед яким бліднуть усякі инші розважання.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 271].
• Любов від Бога — милосердя й співчуття.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 185].
• Часом кохання єднається з безмежним досвідом
краси, яке дає коханцям надземну відвагу боронити
свій скарб від руїни.
[«Святий гай» (із книги «Маскарада»), с. 52].
• Природа щедро віддячує нам нашу любов.
[«Паломник», с. 30].
• Шлюбна сукенка — не одяг для карнавалу…
Шлюбна сукенка — свята.
[«Карнавал» (із книги «Маскарада»), с. 71].
• Кохання і смерть — два демони, витязі в кожній
битві.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 124].
• Не вбивай свого кохання, тільки підійми його до
непорочної святости.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 179].
• Кохання — то найвища дань… Богом дана.
[«Останній князь Звонимир»
(із книги «Знамено»), с. 484].
• Єдиним оправданням людського існування могла
б бути любов.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 58].
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• Серце — велетенський радісний птах.
[«Ранні оповідання» (із книги «Проза»), с. 298].
• Серце людини щораз більше обростає корою.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 259].
• Рідні душі ніколи не розлучаються, навіть, коли
живуть далеко одна від одної.
[«Чар-писанка» (із книги «Чар-писанка»), с. 117].
• Коли світ минеться, найвище божество буде нас
судити в обличчі Любови.
[«Паломник», с. 76].

Добро / зло

• Люди бувають недобрі, бо вони нещасливі.
[«Біографічна мозаїка Віри Вовк»
(із книги «Проза»), с. 49].
• Дивні люди: вони переважно не злі, вони задрібні, щоб бути справді злими.
[«Духи й дервіші» (із книги «Проза»), с. 137].
• Є горе, що нам не дано стримати, але є інше, болючіше, що б’є від нас, мов ґейзер…
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 275].
• Ми — самі собі найбільші недруги.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 276].
• Звір убиває, коли голодний або коли боїться, а людина — з пихи й захланности.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 189].
• Слід прощати те, що ображує твою плоть, але не
те, що оплюгує твоє Святая Святих.
[«Паломник», с. 74].
• Всі найлютіші злочини світу є зловживанням
найвищих ідей.
[«Паломник», с. 27].
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• Божа кара не спішиться.

[«Паломник», с. 89].
• Молімося, щоб боязнь Божа поселилася в
грішниках, бо його кара може звалитися також на
праведних.
[«Паломник», с. 87].
• Останнім витязем у вічності завжди буде світло.
[«Паломник», с. 64].
• Лихе гине від власної злоби.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 60].
• Бог хоче, щоб людина протидіяла хаосові,
темряві.
[«Останній князь Звонимир»
(із книги «Знамено»), с. 482].
• Бог шанує нашу вільну волю до добра і зла.
[«Духи й дервіші» (із книги «Проза»), с. 152].

Святість / гріх

• Найголовніше в житті — це святість.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 258].
• Святий є, як орхідея, що живе серед гнилі і цвіте
для Бога.
[«Духи й дервіші» (із книги «Проза»), с. 147].
• Велике чудо ховається у простих речах.
[«Казки» (із книги «Проза»), с. 418].
• За гріх платить сам грішник своєю долею.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 281].
• Хай би кожна людина несла у всесвіт стільки проміння, що несе світляк.
[«Останній князь Звонимир»
(із книги «Знамено»), с. 483].
• Треба бути світляком.
[«Останній князь Звонимир»
(із книги «Знамено»), с. 483].
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• Святися іконо Творця в людині.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 36].
• Призначення блаженних — помагати нам, пілігримам життя, у всіх складностях.
[«Мережа», с. 44].

Антропологічна тематика
Людина

• Дивна людина: здається самотньою билиною серед широкого поля, яку найніжніший легіт може з корінням вирвати, таку кволу й немічну, а виявляється,
що найлютіші гурґани не здатні її зломити, що радісно
глузує з усіх своїх невдач і далі триває.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 177].
• Я сама — трава, яку вітер гне на коліна, а з Його
ласкою я — собор.
[«Духи й дервіші» (із книги «Проза»), с. 126].
• Бути невільником це — негідне людини.
[«Духи й дервіші» (із книги «Проза»), с. 152].
• Якби ти мав принаймні одну людину на світі,
одну справжню людину.
[«Карнавал» (із книги «Маскарада»), с. 57].
• Діти — це дуже непідкупні критики.
[«Духи й дервіші» (із книги «Проза»), с. 91].
• Дружба — не спорт і не забава тільки, а велике
завдання.
[«Духи й дервіші» (із книги «Проза»), с. 82].
• Нерозгадана,
нерозглядна
людська
душа,
де
стільки
страждань
прикритих
пихою
й
жорстокістю.
[«Паломник», с. 41].
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Зовнішність / внутрішній світ
• Справжньому королеві зайва корона: його короною мають бути характер і діла.
[«Каравела», с. 30].
• У шляхетство духу вірю я тільки.
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 167].
• Мені, одначе, байдуже, чи по батькові я княжна
чи селянка, бо вірю тільки в шляхетство духу.
[«Біографічна мозаїка Віри Вовк»
(із книги «Проза»), с. 28].
• Я почуваю себе однаково добре в халупі рибалки і
в королівській палаті.
[«Біографічна мозаїка Віри Вовк»
(із книги «Проза»), с. 50].
• Хотілося б бачити людину знову в трьох вимірах…
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 182].
• Раджу вам не задивлятися на обкладинку.
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 183].
• Тільки Герострати думають про вічність. Велика людина зрікається вічности в ім’я неповторної
хвилини.
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 178].
• До справжніх трагедійних роль, де сценами диригує Бог, покликані тільки монументальні постаті.
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 196].
• Людина не може ходити одягнена тільки в
клейноди.
[«Карнавал» (із книги «Маскарада»), с. 62].
• Може, люди не найрозумніші, тільки найміцніші.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 22].
• Потрібне преображення, щоб стати більшими
від себе.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 36].
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• Щоб бути великим, не конче стояти на виду.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 46].
• Дороге не блищить.
[«Казки» (із книги «Проза»), с. 420].
• Якщо ти великий, зійди із престолу і сядь поруч замітача вулиці. Тобі не впаде з голови авреоля, а він — схаменеться, і, може, відкриє в собі
людину.
[«Паломник», с. 125].
• Гігантам зайві контури, вони помітні без корони
й медалей.
[«Паломник», с. 48].

Самотність

• Самотнє життя — більш містичне, Бог посилає
йому глибші сни.
[«Духи й дервіші» (із книги «Проза»), с. 143].
• Бувають хвилини, коли залишаємося самі з мовчазним Богом.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 260].
• Здається мені, що минув час дружнього спілкування і що людина щораз стає самотніша у великій карнавальній юрбі.
[«Карнавал» (із книги «Маскарада»), с. 74].
• Я збираю самоцвіти самоти в моєму серці.
[«Сьома печать» (із книги «Маскарада»), с. 120].
• Я вже давно навчилася самотности. Це суміш гордости й незалежности.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 209].
• Прилинь, самотносте, ти найвірніша з рідних!
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 209].
• Годі нам утекти в самоту зо сцени, де на невидимих нитках кружляють маріонетки. Бо навіть за
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лаштунками можуть нас прошити очі Режисера, якого
ніхто не бачив.
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 188].

Покликання

• Є люди, що слухають покликання як музики.
[«Афоризми на світлу пам’ять В. Міяковського»
(із кн. «Спогади»), с. 102].
• Хто з вас бореться аж до смерти за
покликання?
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 167].
• Нема ради на покликання.
[«Сьома печать» (із книги «Маскарада»), с. 98].
• Треба піти тисячами доріг, але не згубити в імлі
напрямку до тієї зорі, що призначена ще від теплого
ліжечка.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 209].

Творчість, праця, мистецтво

• Завдання кожної шляхетної людини то — праця.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 21].
• Від хвилевого захоплення до діл — дуже далека
дорога.
[«Мережа», с. 58].
• Прийде час, коли героями зватимуться ті, хто,
нехтуючи почестями й вигодами, ревно присвятиться правді й праці для добра й престижу свого
народу.
[«Останній князь Звонимир»
(із книги «Знамено»), с. 495].
• Коли садівник відходить, у винограднику достигають його руки й серце.
[«Афоризми на світлу пам’ять В. Міяковського»
(із кн. «Спогади»), с. 102].
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• Тихі діла гримлять.
[«Афоризми на світлу пам’ять В. Міяковського»
(із кн. «Спогади»), с. 102].
• Людське серце — плодовите.
[«Каравела», с. 83].
• Родитимеш душі інших.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 206].
• Кожний з нас продає те, що має, або робить те, що
вміє. І на це бувають різні виправдання.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 260].
• Нема нічого більш жахливого, як пересічний
митець.
[«Духи й дервіші» (із книги «Проза»), с. 99].
• Важне не те, що я переживу, а те, що я з пережитого перетворю.
[«Духи й дервіші» (із книги «Проза»), с. 93].
• Куля — найдосконаліша форма: її творці мусіли
вірити в Бога.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 257].
• Повстанцям треба поетів.
[«Ранні оповідання» (із книги «Проза»), с. 303].
• Для поета найбільшою премією залишається його
творчість.
[«Мережа», с. 72].
• Найважливіше для автора — прекрасно перетворити свій задум у конкретний твір і передати
його читачеві в естетичній формі старанно виданої
книжки.
[«Мережа», с. 86].
• Чаклувати (творити — Ю.Г.) — значить без допомоги і велінь давати всьому лад, ні з чого робити
щось незвичайне, навіть коли воно непомітне для
інших.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 125].
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• Фантазія без довір’я гне в інший бік.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 127].
• Біль і музика — очисні.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 266].
• В мистецькому вислові спільнота повинна
підтягатися до рівня обдарованої індивідуальности,
а не індивідуальність сходити до нижчого рівня
спільноти.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 260].
• Культура — міцна зброя, але найшляхетніша і
наймирніша з усіх видів зброї.
[«Мережа», с. 81].

Моральні чесноти людини
Покора
• Вистерігайся гордости, бо все, що маємо й на що
спроможні, — тільки дань.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 215].
• Не так важливо щось посідати, як важливо дечого
не посідати.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 251].
• Бережися
від
солодких
слів
роздвоєного
язика.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 140].
• Послух — перша цнота туркені.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 164].
Щедрість
• Давати — більша радість, як брати.
[«Казки» (із книги «Проза»), с. 418].
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• Ми ніколи не спроможні віддати наш борг тій самій людині, але колись доведеться допомагати іншим.
На тім принципі полягає щедрість.
[«Біографічна мозаїка Віри Вовк»
(із книги «Проза»), с. 44].
• Не варто прив’язувати одній події довічного гніву… Краще дати волю щедрості, ніж почуттю образи.
[«Паломник», с. 95].
Чистота
• Найбільші самоцвіти зберігаються в людській
душі: це клейноди людської цноти.
[«Біографічна мозаїка Віри Вовк»
(із книги «Проза»), с. 50].
• За цноту не дається премій, бо вона — обов’язок.
[«Останній князь Звонимир»
(із книги «Знамено»), с. 482].
• Непорочність — найвища й найважча цнота. Одним вона дарується. Инші мусять щоденно наново її
здобувати.
[«Напис на скарабею»
(із книги «Маскарада»), с. 179].
Доброзичливість
• Ми ніколи не стоїмо так високо, щоб не радіти
правдивим почуттям.
[«Духи й дервіші» (із книги «Проза»), с. 101].
• Часом комусь треба тільки доброго слова, тільки
усмішки, тільки потиску руки... Насправді усім нам треба так мало до щастя.
[«Біографічна мозаїка Віри Вовк»
(із книги «Проза»), с. 49].
• Годиться приймати навіть найменший дарунок
від чистого серця.
[«Казки» (із книги «Проза»), с. 418].
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Поміркованість
• Заки час, слід схаменутися, навіть, коли до
цього потрібно вернутися до сохи й драбинястого
воза.
[«Спілкування з опалевим метеликом»
(із книги «Диптих»), с. 36].
• Не збирай камінців, що виблискують, то
не самоцвіти, ні золото, тільки злуда в сяйві
місяця.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 260].
Лагідність
• Ми легше переносимо великі трагедії, аніж щоденні трагікомедійки.
[«Вітражі» (із книги «Проза»), с. 173].
• Ніщо не болить так дуже, як відкинена
привітність.
[«Казки» (із книги «Проза»), с. 418].
Пильність
• Великі премії даються часто за малі діла, які тільки ти в даній хвилині можеш зробити.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 241].
• Варто старатися ради старання? Краще, ніж сумніватися заради сумніву.
[«Афоризми на світлу пам’ять В. Міяковського»
(із кн. «Спогади»), с. 102].
• Варто старатися, бо тільки старання надає нашому існуванню єдиного справжнього виміру.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 291].
• Світ буде судити твій народ по твоїх ділах.
[«Каравела», с. 57].
• Молодим треба прикладу, не проповідей.
[«Старі панянки» (із книги «Проза»), с. 287].
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• Тільки гідний приклад спроможний когось переконати, а не — аґресивне месіанство.
[«Коляда на Щедрий вечір»
(із книги «Маскарада»), с. 271].
• Дай Вам Боже будувати гідну піраміду життєвих
вартостей, бо це — єдине, що важить.
[«Мережа», с. 63].
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ІІ. ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНІ ПАРАЛЕЛІ
І ВЗАЄМОВІДЛУННЯ
ІІ.1. Відображення світоглядних ідей Григорія Сковороди у творчості Віри Вовк
«Не для того нам дано взірець / мудреця з вузликом на
кийку, / щоб бовваніти ідолом… / Якщо ти великий, зійди із престолу / і сядь поруч замітача вулиці. / Тобі не
спаде з голови авреоля, а він — схаменеться, / і, може,
відкриє в собі людину» [8, с.125]. Цими афористичними
рядками розпочинається розділ «Слідами Григорія Савича» із книги Віри Вовк «Паломник».
Творчість авторки і доробок мислителя поєднують багато суголосних, перехресних моментів. Це і гуманістична спрямованість, і життєствердний пафос
становлення свідомої, духовно вільної особистості, і
зосередженість на онтологічних питаннях буття і сенсопошуку. Насамперед їх споріднює спільне джерело
ідей і образів — Біблія, — із зерен якої проріс і «сад думок» Григорія Сковороди, і художній світ Віри Вовк.
Поєднує обох митців також органічна єдність філософії
і творчості, а ще — притаманний їм мандрівний вимір
життя. Варто згадати й те, що, українська письменниця,
хоч виростала й формувалася як особистість за межами
батьківщини (в Німеччині й Бразилії), однак глибоко
знала і невтомно популяризувала за кордоном українську культуру. З-поміж опублікованих нею перекладів
вітчизняної класики — португаломовне видання байок
Григорія Сковороди під назвою «Fábulas» (1978), до якого ввійшли усі тридцять творів зі збірки «Байки Харківські» і глибока аналітична вступна стаття «Ghryghory
Savytch Skovorodá, poeta e sábio» («Григорій Савич Сковорода, поет і мислитель»); а також видана 1985 р. збірка
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португаломовних переспівів його байок — «Fábulas de
Сabo Frio» («Байки Кабо-Фріо»). Загалом же, магнетизм
творчої особистості «українського Сократа» багатогранно віддзеркалений у доробку Віри Вовк. У приватному
листі вона зізнається: «Сковорода — дуже близький
моїй душі. Я намагаюсь жити за його навчанням». А в
інтерв’ю з Людмилою Таран, відповідаючи на запитання про «улюблену філософську лектуру», Віра Вовк першим називає ім’я українського мислителя: «Я люблю
філософів-поетів — таких, як Сковорода, Тагор, Лаоцзи»
[15, с. 7]. Невипадковим є й нагородження письменниці
у 2006 році Міжнародною літературною премією імені
Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» за книгу новел «Сьома печать».
Які ж саме погляди філософа найвиразніше відлунюють у творчості Віри Вовк і як виявляється це суголосся?
Передусім і мислителю, й авторці притаманна кордоцентрична природа світобачення, коли ключем до розуміння людини і сотвореного Богом світу постає не рефлексивно-аналітичне, а інтуїтивно-духовне начало. Як і
Григорій Сковорода, Віра Вовк у різножанрових творах
пропагує ідею самопізнання, невтомного пошуку свого земного призначення (спорідненої праці), розвиває
тему всеприсутності Бога в природі, проявлення Його невидимої натури через видимі знаки довкілля, розробляє
мотиви смерті для світу з його марнотною гонитвою за
привілеями й почестями і духовного преображення особистості. Всі ці ідейно-аксіологічні паралелі багатогранно віддзеркалені в художніх текстах авторки, зокрема
найприкметніше виражені на трьох рівнях:
1) персонажному;
2) мотивному;
3) образно-символічному.
Розглянемо їх детальніше.
1. Мандрівне життя Віри Вовк, ознаменоване сковородинськими ідеалами свободи, мудрості, гармонії
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з природою, органічно відображене в долях її героїв.
Усі вони — емігранти, скитальці, паломники, які прагнуть істинних цінностей у карнавальній круговерті
світу і асоціативно нагадують постать мандрівного
мислителя. Найвиразніше ця паралель проступає у
прозових творах письменниці. Так, монах Северин
Дзвін («Тотем скальних соколів») типологічно нагадує
Сковороду: «з торбою на плечах, сухий як тріска», він
«не був говіркий і… жив собі, як птах на волі…» [12,
с. 68–69]. Уже в цих мікродеталях міститься прихований натяк на образ мислителя, згодом увиразнений у
повісті: «Северин не звичайний собі пройдисвіт… а що
ходит із мішком на спині, то Сковорода також ходив
так убраний. Він — чоловік учений, зразу видно» [12,
с. 97–98]. Текстуальна паралель Северин — Сковорода
окреслена тут не лише вербально, а й розвинена на
рівні характеротворення. У розділі «Северин Дзвін»
Віра Вовк кількома штрихами описує постать і життєвий шлях цього «мудреця без книг» і «ченця без
ряси», колишнього «студента Львівського теологічного факультету», який у юні роки «перестудіював твори
Плятона й Аристотеля… ранньогрецьку християнську
лектуру… західних християнських учителів», однак у
часи «переслідування клеру, за порадою свого настоятеля, покинув духовну семінарію… щоб жити серед людей як простий робітник, нести їм Слово Боже…» [12,
с. 71–72]. Фрагментарна і стисла, ця характеристика
вигранює образ небуденної, високоосвіченої людини,
яка сповідує сковородинську максиму: «Все невидиме
сильніше за видиме, і видиме залежить від невидимого» [14, с. 433], тому навіть у часи жорстоких переслідувань і гонінь самовіддано виконує свою щоденну
місію: шевця — для зовнішнього світу й ченця — для
спраглих Бога душ. Так, ненав’язливо, але промовисто, твір постулює вітаїстичну силу справжньої, живої
віри, що здатна перемінити світ.
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Алюзійно з постаттю Григорія Сковороди асоціюється й головний герой роману «Паломник» — італійський емігрант-українець Джованні. Топологія
життєвого шляху цього аскета-мандрівника нагадує
інтелектуальне становлення Северина. Спершу «непомітний студент історії», згодом — відомий професор «в
Болонському, а потім Падуанському університетах» [8,
с. 6] і, врешті, — філософ-мандрівник без даху над головою, він відмовляється від усіх надбань, щоб «жити, як
польові лілеї й небесні птахи…» [8, с. 126]. На критичну
репліку друга: «Сьогодні не часи Григорія Савича, щоб
безсрібником по світу тинятися» [8, с. 126], Джованні
свідомо відповідає: «Не забувай, однак, що я, перш усього, — паломник» [8, с. 127]. У цьому контексті мандрівка
(«паломництво») постає символічним відображенням
життєвого шляху, ознаменованого постійним вибором «однієї з двох доріг: лівої (дороги гріха) чи правої
(дороги порятунку)» [17, с. 176]. Власне, у світлі сковородинського постулату пошуку «правої дороги» й розгортається подорож героя, яка охоплює майже двадцять
країн різних континентів і увиразнює найрізноманітніші колізії людського буття. Як і український філософ,
паломник Віри Вовк замислюється над питаннями, в
чому полягає людське щастя, як знайти мир і чи можлива гармонія в цьому строкатому, «заяложеному різними пороками світі»? [8, с. 5].
У двадцять восьмій пісні «Саду божественних
пісень» Григорій Сковорода навчає, що не варто
блукати світом, щоб знайти щастя, навпаки, слід
зосередитись і збагнути його всередині себе («що
потрібно тобі, знайдеш лиш у собі» [14, с. 77]). Таке
розуміння скеровує «розгортання ідеї “Пізнай себе” в
перспективі “сродності”, себто в площині проблематики узгодження людської волі (voluntas) із Божим
промислом» [18, с. 145]. Аналогічну думку розвиває й Віра Вовк у розділі «Танцівниця бога Індри».
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 Щастя, — стверджує письменниця, — залежне від
«
уміння відчитати його (Божу — Ю.Г.) волю» [8, с. 86].
Воно також виявляється у спорідненій праці, саме
тому, зізнається танцівниця паломникові, «я щаслива, коли я танцюю» [8, с. 86]. За твердженням
Григорія Сковороди, щастя полягає й у тому, щоб
не бажати більшого, ніж дає природа: «Бог скрізь
є і щастя в усякому стані, коли входимо в нього із Богом» [14, с. 436]. Таке усвідомлення, власне,
народжує душевний мир, бо «хто з Богом згідніший,
той мирніший та щасливіший» [14, с. 417]. Внутрішня гармонія зі собою і з Творцем дає змогу побачити і збагнути гармонію в довкіллі. Як і Григорій
Сковорода, герой роману Віри Вовк вірить у мудрий,
софійний порядок світу. Зокрема, мислитель стверджує: «Немудро думати, що усе на світі робиться
навмання, як у беззаконнім володінні. Але розпошир… зір свій — побачиш, що все чиниться з точною правдою та рівністю, і цим заспокоїшся» [14,
с. 119]. Аналогічні рефлексії часто висловлює мандрівник Джованні. На його думку, «все на світі так
упорядковане, мов у найскладнішій машині, де не
можуть існувати винятки» [8, с. 108], тому навіть у
найкритичніші моменти життя не варто зневірюватися, бо «ми — в Божій опіці. Ніщо не станеться, що
не має статися, що не записане в книзі вічности»
[8, с. 39]. В усвідомленні цієї правди й полягає, за
авторкою, «дорога через вершини й яруги життя до
миру» [8, с. 136], що художньою ілюструє її інтелектуальний роман «Паломник».
2. Загалом же, творчість Віри Вовк і Григорія Сковороди споріднюють багато суголосних мотивів.
Як і український мислитель, авторка постулює
ідею самопізнання, а її «Казка про вершника» постає своєрідним віддзеркаленням сковородинського
«Наркіса». В оригінальній формі діалогу чи, радше,
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 іалогу-відлуння, письменниця передає тут розмову
д
людини (Вершника) з власною совістю, голос якої втілюють анімістичні образи Криниці, Озера й Гори:
«Вершник: Дивися, криниця!
Криниця: Вершник, дивися!
Вершник: Ти — дзеркало.
Криниця: Дзеркало — я.
Вершник: Можу бачити в тобі своє лице.
Криниця: Своє лице можеш в мені бачити» [11, с. 179].
Вміло використовуючи алегорію й символіку, Віра
Вовк заглядає в потаємне задзеркалля людської душі,
шукаючи відповіді на запитання, що діяти, коли «уже
нічого втрачати, крім життя» [11, с. 182]:
«Вершник: Скажи мені, яка суть життя?
Гора: Трудитися… Трудитися…
Вершник: А коли всі труди даремні?
Гора: Усе ж таки далі трудитися… Ніщо не даремне,
коли людина навчилася покори і стала на коліна перед
святим у собі» [11, с. 184].
Як і Григорій Сковорода, Віра Вовк розгортає ідею
самопізнання в ракурсі постійної праці над собою,
неустанного «духовного самобудівництва» (С. Кримський), що полягає в подоланні в душі тлінного
(гріха) й віднайденні вічного
(Божественного)
начала. Так, на шляху
до вершини, Вершник
сміливо перемагає Червоного Упиря («жаль до
себе самого»), Гірську
Відьму («відчай»), Вія зі
смертоносним
поглядом («власні примари»)
і, врешті, стає вільною,
духовно преображеною
Обкладинка Віри Вовк.
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людиною, здатною бути «кухлем води» для інших
[11, с. 183–184]. У Григорія Сковороди цей просвітлений,
не обтяжений гріхом стан душі асоціюється із садом:
«Щасний той і без утіх, хто подужав смертний гріх. /
Душа його — Божий град, душа його — Божий сад» [14,
с. 51], а досягнення цього стану — з віднайденням у собі
істинної, внутрішньої людини.
Невід’ємна від ідеї самопізнання, концепція внутрішньої людини багатогранно висвітлена й у творчості Віри Вовк. Її персонажі раз по раз замислюються: «що означає людина перед величчю всесвіту?»
[4, с. 482]. Це запитання набуває особливо гострого
звучання в умовах технізації й гуманістичної кризи
ХХ ст. В часи, коли «довкола горобина ніч, мов за днів
Єремії» [11, с. 119], «світлі голоси» спонукають Валентина (героя «Триптиху») запалити свічку, а радше,
віднайти її в собі:
«Валентин: Тут нема свічника, тим паче космацької трійці.
Світлі голоси: Добре пошукай. По всіх закутинах.
І в собі. Піднеси свічник, Валентине…» [11, с. 119].
Як і в трактатах Григорія Сковороди, у творах Віри
Вовк Божественне начало в людині найчастіше асоціюється зі світлом. Філософ стверджує: «…знайди всередині себе світло… “Знайди себе, досить для тебе”»
[14, с. 292]. В аналогічному ракурсі осмислює життєве
завдання особистості й авторка, формулюючи своєрідний «закон світляка»: «Бог хоче, щоб людина протидіяла хаосові, темряві. Хай би кожна людина несла у
всесвіт стільки проміння, що несе світляк. Промінь до
променя, світло до світла, наче колосок до колоска, що
творить сніп, а сніп до снопа наповнить усю стодолу.
Треба бути світляком…» [4, с. 482–483].
Із постулатом самопізнання нерозривно пов’язана ідея пошуку сенсу життя. На думку мислителя, він
полягає в очищенні серця від полови гріха, в реалізації
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покликання, в осягненні внутрішнього миру, тобто в
діяльному наслідуванні Христа. Подібно трактує екзистенційне призначення й Віра Вовк, тільки ще виразніше акцентує його креативну, творчу природу:
«Повнота життя — творити прекрасне і робити людям
добро. Це… два виправдання існування. Є ще третє, за
Достоєвським: посвятити своє страждання Богові, але
воно для святих» [15, с. 6–7].
І філософ, і письменниця активно пропагують ідеал
спорідненої праці. Для героїв авторки це передусім — художня творчість. Вона — той «внутрішній голос», який
кличе і вдень, і вночі» [5, с. 30], спонукає «підводитися на вершини» [4, с. 517], ллється, «наче ревна молитва» [10, с. 287]. Вона — джерело правдивого щастя,
саме тому любов до неї «глибша, ніж любов до життя»
[5, с. 82]. Подібну думку висловлює й український мислитель: «Яка солодка праця трудівникові, коли вона
природна… Як насолоджується бджола працею, збираючи мед! За мед її вбивають, але вона працювати не
перестане, доки жива. Труд солодший їй за мед…» [14,
с. 421]. Тож, резюмує філософ, «справжньому мисливцеві більше радості дає полювання та праця, ніж смажений заєць на столі» [14, с. 431], а «справжньому королеві, — підкреслює письменниця, — зайва корона: його
короною мають бути характер і діла» [5, с. 30].
Цікаво, що і Григорій Сковорода, і Віра Вовк часто
висловлюють свої ідеї в афористичній формі, а морально-етичні рефлексії митців іноді напрочуд суголосні,
як-от:
— «Немає нічого радіснішого, ніж жити за призначенням» [14, с. 123] (Григорій Сковорода); «Для поета
найбільшою премією залишається його творчість» [7,
с. 72] (Віра Вовк);
— «Схованим бути — це щось, виднеє все — це
ніщо» [14, с. 97] (Григорій Сковорода); «Щоб бути великим, не конче стояти на виду» [2, с. 46] (Віра Вовк);
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— «Довго сам навчайсь, коли хочеш учити інших»
[14, с. 442] (Григорій Сковорода); «Тільки гідний приклад спроможний когось переконати, а не аґресивне
месіанство» [6, с. 271] (Віра Вовк);
— «…Будь від того вільний, / Що до землі розум хилить, / Вгору возлетівши, в простори окільні» [14, с. 89]
(Григорій Сковорода); «Звільняйся з болів, що приковують до вчорашнього дня, й знімайся до шпилю висот»
[6, с. 240] (Віра Вовк).
Наведені афоризми виразно засвідчують, що письменники вибудовують свою філософію не на ґрунті матеріальних цінностей, а проектують її у вищий, ідеальний вимір. В одній із поезій Віра Вовк декларує: «Це мій
спосіб буття: / Левітую над буднем, / Не вдягаю серця в
практичне» [1, с. 88]. Звільнення від мирської суєти, пошук пристані від розбурханої стихії світу — наскрізний
мотив і в ліриці Григорія Сковороди. Уже в другій пісні
«Саду божественних пісень» він проголошує: «Залиш,
о дух мій, скоро всі землянії міста! / Зійди, мій душе, в
гори, де правда живе свята… Залиш печалі світу й марнотність мирських дінь! / Щоб в небо возлетіти, хоч на
хвилю чистий стань!» [14, с. 50].
Прикметно, що в ідейно-естетичній парадигмі митців «антиподом» світу, уособленням Божественного
начала є природа. У пейзажних поезіях Григорія Сковороди Бог проявляється через природу, ліричний герой
спілкується з нею, насолоджується її красою. В художніх текстах Віри Вовк Господь теж промовляє голосом
довкілля: «Бог говорив вже до мене вітром і дощем,
розцвітав у маґноліях і яблунях…» [10, с. 101], а природа незримо славить свого Творця: «в зоряному соборі /
тополі шепчуть молитву / старі верби поприклякали /
біля плащаниці ставу» [11, с. 121].
Осмислюючи проблему вічного і тлінного, Григорій Сковорода доходить висновку, що існує невидима
натура, Бог, яка «все живе пронизує і утримує, скрізь
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завжди є, був і буде» [14, с. 175] (за авторкою, «променіє / від соняшних царств / до одноклітинних тварин»
[11, с. 111]). Філософ стверджує: «Ніщо твоє не пропаде,
тому що Господь зіпсуття не знає» [14, с. 175], а письменниця переконує: «Ніщо не вмирає, все перетворюється…» [10, с. 575].
На думку мислителя, проявлена у створіннях Божа
Премудрість «схожа на наймайстернішу архітектурну
симетрію чи модель, яка, через увесь матеріал нечуттєво простягаючись, робить цілий склад міцним та
спокійним» [14, с. 143]. Аналогічні роздуми про софійну
будову світу висловлює Віра Вовк у поезії «Мандаля»:
«Тисячойменний спорудив / своєю премудрістю / на
принципі ладу / велетенську мандалю. / Так кожна мандаля / береже окрушину ладу, / а кожний лад окрушину
мудрости, / і кожна мудрість ховає в собі / одне з Його
тисяч імен» [9, с. 263].
3. У максимально сконденсованій формі філософські ідеї письменників втілюються в символічній
мові творів. Черпаючи зі спільного джерела — Біб
лії, — образні знаки цієї мови концептуально споріднені між собою.
Так, символом вічності у Григорія Сковороди й у
Віри Вовк є коло. На думку Л. Ушкалова, філософ «називає безпочатковим і безконечним колом Бога, править про коло як про символ вічності (“колесо — символ, який приховує в собі безмежне колесо Божої
вічності”), про “доброкруглість” істини (“Істина — доброкругла, неначе вічна райдуга”), говорить про коло
як про джерело всіх фігур» [17, с. 181]. У Віри Вовк
коло теж виступає символом вічності. Її втілюють
сонце, мандала, яблуко, вінок або ж абстрактні реалії, як-от коло гуцульського аркану чи коло народних
свят в «Тотемі скальних соколів». Як і в Григорія Сковороди, Бог у творчій уяві письменниці асоціюється
із сонцем: «Бог був у його устах сонцем, що топило
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тверду льодову кору, якою обросло серце» [10, с. 129],
«Ісус — сонце (а сонце ж — рух, primum mobile!)» [10,
с. 170], а райдуга постає символом «доброкруглості»
істини: «Так, я хочу молитися Тому, хто загорнений у
сонце, / Бо молитва є звідні мости, веселки, аркади, /
Що єднають коханців у чистім сузір’ї» [9, с. 92].
В обох митців уособленням гармонійного, упорядкованого Божою Премудрістю світу є сад (з його інваріантами у Віри Вовк: квітник, гай). Поетеса вірить:
«Колись перетвориться / Все, що болить, / У велетенський квітник, / І стане світ квітником…» [1, с. 94]. Як і
в образній палітрі поетичного «Саду…» Григорія Сковороди, у збірці її новел «Святий гай» цей символ постає втіленням людської душі. Водночас і український
мислитель, і авторка залучають рослинну символіку
для тлумачення глибинних таємниць віри. Зокрема,
символом життя, смерті й воскресіння Ісуса Христа в
їхніх творах є зернина.
Ліричний герой «Саду
божественних пісень»
вірить: «Пшенична зернина хоч в ниві згнива, /
Та з мертвого рослина
і плід ожива» [14, с. 54].
Цю ж думку метафорично висловлює Ісус у поезії Віри Вовк: «З мене
виросте колос / у Домі
Хліба, / що нагодує всіх
голодних / м’якушем
неба» [9, с. 320].
Прикметно, що і
філософ, і письменниця, наскрізно розробляють у своїх творах тему
протистояння свідомої,
Обкладинка Віри Вовк.
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вільної особистості мирській суєті світу. У Григорія Сковороди це протиріччя алегорично виражають образи
моря і скелі, де море — земні пристрасті, а скеля — Бог
і просвітлена Біблією людська душа, натомість у Віри
Вовк цей антагонізм експлікують символи моря і човна
(«Вітражі» [10, с. 193]), моря і скелі («Мереживниця» [6,
с. 40]), вітру і щогли («Баляда про щоглу» [9, с. 204–205]).
Загалом, художні світи обох письменників мають
багато спільного. У творах кожного з них автентичним
виміром екзистенції є шлях, а «компасом» у цій мандрівці — невсипуще людське серце. За словами філософа, воно — вірний приятель, «що утверджує нам Слово
Боже» [14, с. 372], а на думку Віри Вовк, — «внутрішній
голос», який «учить / прислухатися до шуму дерев / і вичитувати на їхній корі / маніфести для дій» [3, с. 12]. Серце для авторки — осередок Божого духу в людині: воно
«молиться» [1, с. 106], співає «тихий хорал» [3, с. 68], «жде
воскресіння» [1, с. 72], тужить «за безсмертям», горить
«вічною ватрою» [1, с. 64]. В обох письменників серце,
чисте і зігріте любов’ю, постає відблиском вічності у
швидкоплинному світі. Авторка вірить: вічним є лиш
«те, що не минає, що завжди діє, що не зуживається…
Серед людей воно має назву: Любов» [8, с. 76]. Цю ж максиму констатує Григорій Сковорода: «Все минає, а мила
любов — ні!» [14, с. 308].
Отже, різножанрові та глибокозмістовні, філософсько-естетичні тексти обох письменників виявляють
струнку єдність образів і думок, міцно скріплених численними змістовими зв’язками. На ідейно-змістовому
рівні цим творам притаманне суголосся філософських
мотивів, на поетикальному — спільний, базований на
біблійній образності, символічно-метафоричний стиль
художнього вислову.
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ІІ.2. Релігійні мотиви в поезії Віри Вовк
і Яна Твардовського
Віра Вовк і Ян Твардовський. Поетеса-українка з Бразилії і польський священик, який пише вірші. Дві творчі
натури, не знайомі між собою, хронологічно наближені в часі, та просторово віддалені континентами, культурами, традиціями і водночас дивовижна близькість
світоглядів, суголосна пластика світовідчуття, і — на
порозі третього тисячоліття — світ поезії первозданної
краси, в якому ще теплі «золоті сліди» Творця: «Люблю
я місяць вибраний у році, / Коли рожевість пухом огортає / Брунатний стан миґдалів молодих, / Коли ще небо
протирає очі, / Ясні, пречисті, Божі, де сіяють, / Як сонце й зорі золоті сліди» [5, с. 49]. Уже в цій мініатюрі з
першої збірки української письменниці «Юність», за
словами М. Коцюбинської, «вгадується те, що з часом
набуває сили і творить неголосну й делікатну поетичну індивідуальність Віри Вовк» [9, c. 5]: відкритий, сповнений любові й доброти погляд на світ, тонке відчуття природи, молитовне благоговіння перед її красою.
Притаманна Вірі Вовк кордоцентрична модель світобачення визначальна і для польського письменника Яна
Твардовського, що створює підґрунтя для діалогічного
прочитання творчості цих авторів. Головною константою їхнього поетичного світобачення, художнього осягнення ними понадземного буття є простота, щирість і
відкритість до світу. Саме такий тип художнього мислення створює незглибимий чар поетичного слова,
внутрішню атмосферу первозданної гармонії, таку бажану на початку третього тисячоліття.
Ще за життя отця Яна часто порівнювали зі святим
Франциском Ассізьким. Зокрема, письменниця Анна
Каменська, писала: «Якби святий Франциск був сучасним поетом, він писав би так, як Ян Твардовський»
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[14, с. 2]. Талановитий духівник і філософ, отець Ян,
за словами упорядника його творів Олександри Івановської, був наділений «дивовижним даром писати
й говорити простими словами про складні питання»
[8, с. 271]. Як зізнався сам Твардовський, його ціллю
як поета завжди було писати «вірші простіші від блискучої поезії» [13, с. 88]. Францискансько-сковородинівську філософію простоти сповідувала й українська
письменниця Віра Вовк, молитовно благаючи Творця
навчити її «мови істини, / мови дерев і каміння» [5,
с. 331], натхненна дитинною вірою в те, що Його «крило над простими серцями» [5, с. 101]. Така підсвідома
орієнтованість на прозорість викладу — не тільки стилетвірний чинник поетики обох авторів, а й вагомий
тематично-змістовий вектор їхньої релігійної лірики.
Мотив францисканської простоти як шляху духовного осягнення світу homo religiosus формує образ
ліричного героя Віри Вовк, людини «чистої душею, доброї й безхитрісної, відкритої душею Богові» [9, с. 20].
Це промовисто ілюструє філософська мініатюра зі
збірки «Ромен-зілля»: «Несу
в серці стокротку, / що не
линяє, / а в вічах каганці, що
не гаснуть. / І так поволі, /
щоб не ступити на равлика, / я йду назустріч ночі»
[6, с. 49]. Тут символіка «каганців» актуалізує семантику світла, відкритості до
Бога, «стокротка в серці»
персоніфікує образ дитинної святості, шлях через світ,
«щоб не ступити на равлика», уособлює євангельську
«вузьку дорогу», єдино можливу для homo religiosus.
Обкладинка Віри Вовк.
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 Парсифальська» атмосфера «святої простоти» [9, с. 17]
«
визначає й тематичний простір збірок Яна Твардовського, формує той захоплено-щирий погляд на світ,
який дослухається до голосу кожної квітки й дивується метеликам, у яких «великі очі / і ще стільки такого
пронизливого мовчання / що не відповідає на питання» [13, с. 31].
Так, невіддільно від попередньої змістової домінанти у творчості Віри Вовк і Яна Твардовського яскраво
виявляється ще одна — мотив одкровення Бога через
природу. Цей тематичний вектор органічно споріднює
художні обрії релігійної лірики обох письменників.
Йдеться насамперед про особливий тип світовідчуття
митців, який не має нічого спільного з поверненням
до первісного пантеїзму (через надання профанному
сакрального статусу), навпаки, цей своєрідний тип
умонастрою породжений глибоким розумінням новозавітного християнства, згідно з яким тлінна природа
після воплочення Сина Божого стає носієм нетлінних
смислів. Так довкілля постає універсальним посередником духовного діалогу людини й Абсолюту, діалогу поза
простором і часом. Саме природа в особливий спосіб
стає дзеркалом, у якому людині чуттєво відкривається
Незбагненне, і, гармонійно поєднуючи в собі потенції
чуття і духу, стає носієм зверненої до Божественного
людської мови. Ідейно-художня інтерпретація цих істин визначає незмінне тематичне поле релігійної поезії Віри Вовк і Яна Твардовського, яке суттєво відмежовує її від аналогічних канонічних жанрів і водночас
дивовижно споріднює оригінальні почерки цих двох
митців різних країн, різних літературних технік. Наведемо для прикладу рядки із поезій, в яких це суголосся
особливо виразне (див. с. 326).
Ідейна й інтонаційна спорідненість творів очевидна: наскрізний мотив духовного наставництва природи, автентична простота викладу, парадоксальність
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Віра Вовк («Навчіть нас
покори…»)

Навчіть нас покори, трави,
бо гордість піє на тині
з горщиком.
Водо, навчи милосердя,
ти, що даром усім
розливаєшся
дзвониками вздовж стежки.
Навчіть молитися, лози:
зводити руки до сонця
в проханні благословення.
Стільки мудрості всюди,
а ми не знаємо. [6, с. 48]

Ян Твардовський
(«Дерева не вірять»)

Дерева всі як одне не вірять
у Бога
птахи ніколи не вчать
катехизму
пес дуже рідко до церкви
приходить
нічого не знають
а такі слухняні
не читали євангелія
жуки-короїди
і тихий кмин білий
що на межі виріс
сірий камінь в полі
на щоках криві сльози
про Франциска не чули
а такі убогі… [13, с. 64]

художнього світовідкриття. І тут не тільки ноосферний діалог свідомостей, а насамперед постійна налаштованість внутрішнього зору на споглядання, сприйняття. Саме такий умонастрій зумовлює інтуїтивне
відчуття всеприсутності Творця навіть у звичайних,
буденних речах, дає можливість ліричній героїні Віри
Вовк побачити «в калюжах — усмішки неба» [6, с. 36],
а поетичному суб’єкту Яна Твардовського констатувати, що «Вічність завжди була з нами, / але нам здавалося…» [13, с. 50].
Філософська тріада Бог — природа — людина визначальна для релігійної поезії обох митців. Мотив
Божественної всеприсутності континує у творах
Віри Вовк самобутню метафорику художнього світу, в
якому «безустанно / водить за нами блакитним зором / іконна Панна» [6, с. 19]. Здивовано-щирий погляд ліричної героїні авторки вихоплює з-під маски
шаблонності несподівано яскравий образ першотвору,
дає можливість побачити, як «З кадильниці нетрів /
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Здіймається ладан / До синьої бані» [5, с. 339], почути, як «Безсмертям дзвонять / зґарди сузір» [6, с. 52],
здалека відчути «срібну флейту тополі / й соло жайворонка на скибі» [6, с. 36]. Видима дійсність постає,
таким чином, віддзеркаленням дійсності невидимої.
Звідси — постійна філософсько-медитативна заглибленість у світ, у якому, за словами отця Яна, Невидимий залишив свій «незакінчений усміх» і «сховався»,
щоб його (світ) «було видно» [13, с. 76]. Така орієнталістcька налаштованість на сприйняття Нумінозного
дозволяє відчути поруч «невидимі руки», бачити «більше і глибше» [13, с. 154], а іноді, як у Віри Вовк, викликає раптове пробудження первісної віри: «Увиділа, як
розцвітає гібіск на рубці неба, почула струну цикади, і
повірила» [6, с. 11].
В дусі східної філософської традиції розвивається ідейний мотив — цілковитого розчинення в Бозі.
Ця тематична спрямованість рельєфно огранює релігійний доробок Віри Вовк і Яна Твардовського, а її витоки сягають, вочевидь, набутого ними в роки Другої
світової війни трагічного життєвого досвіду. Шукаючи
виходу із глибокої аксіологічної кризи ХХ століття, митці, на противагу панівній у західному світі «ідеології
дії», пропагують східну філософію споглядання, акцентують цілковите розчинення індивідуального мікрокосмосу в макрокосмосі Універсуму. Підсвідоме прагнення до налагодження первісної гармонії втілюється
в метафізичному бажанні ліричної героїні Віри Вовк
повернутися до того онтологічного стану, коли ще була
«пір’їнкою в думці Бога» [6, с. 8], і художньо кристалізується в молитовному благанні: «глину суху / цю плоть
мою / тлом ікони / розчини світлом / спали всі запони / мойого єства» [5, с. 257]. Суголосно звучить і поетична літанія Яна Твардовського: «Молюся Боже щоб я
не затуляв нічого / був який завгодно аби тільки прозорий / щоб Ти бачив крізь мене…» [13, с. 69]. Наскрізна
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акцентація «непомітності» [13, с. 48], «прозорості» [13,
с. 69], навіть — «небуття» [13, с. 99] виявляє притаманну письменникам діалектичну глибину світобачення,
крізь призму якого шлях людини до себе мислиться через втрату особистісної актуальності: відмову від себе
як самоцілі й перебудову системи вартостей. Водночас
ця тематична тенденція не є втіленням чи продовженням домінантних у релігійній поезії ХХ ст. екзистенційних мотивів «сумніву й скептицизму» [11, с. 276]. Її радше слід розглядати в контексті світоглядної концепції
М. Бердяєва, згідно з якою: «Людина знаходить і утверджує себе тільки тоді, коли підкоряє себе вищому надлюдському началу» [3, с. 214].
В означеному діалектичному ракурсі розгортається
провідний у релігійній ліриці Віри Вовк і Яна Твардовського мотив жертовної любові. Йдеться насамперед
про її найвищий вияв — любов-агапе, божественну,
«сильну як смерть» (Мастер Екхарт). «Забудь що ти є
коли кажеш що любиш» [13, с. 131], — ця екзистенційна
максима із поезії отця Яна суголосно втілюється в рядках Віри Вовк: «приязнь — неначе відкраяти / Окраєць
свойого “я” й прийняти / Кухоль чужого “ти”» [5, с. 184].
Таке художнє трактування вічного почуття контекстуально експлікує одну з фундаментальних ідей філософії
релігійного екзистенціалізму, згідно з якою любов позиціонується як смерть для себе і народження для Іншого, як «вміння долати межі свого реального феноменального існування, вміння жити не тільки в собі, але
й в Іншому» [12, с. 115]. Втім, ця світоглядна концепція
сягає своїм корінням ще біблійного ґрунту. За словами
отця Яна, «сам Бог не любив інакше» [13, с. 68]. Філософське тлумачення жертовної любові зумовлює ексцентричний ракурс розвитку інших тематичних мотивів,
зокрема: проминальності життя (ванітативних),
християнської вдячності Богові, кордоцентричного переживання Нумінозного. Діалектика вічності /
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 линності, переломлена крізь призму метафізичних
п
почуттів, породжує художні одкровення афористичної
сконденсованості, на зразок «Memento amare» [5, с. 168]
Віри Вовк, «Спішімо любити люди так швидко відходять» Яна Твардовського [13, с. 44].
Екзистенціальна глибина релігійного світогляду
детермінує і траєкторію розгортання мотиву християнської вдячності Богові. Часто, як у віршах отця
Яна, вдячності «за весь біль який тільки гартує» [13,
с. 46], «за різні самотності» [13, с. 85], «за любов невзаємну» [13, с. 181] чи, як у художньому світі Віри
Вовк, за щоденні «малі дарунки» [6, с. 20]. Втім, особливої філософської глибини набуває мотив кордоцентричного переживання Нумінозного. Для Віри
Вовк і Яна Твардовського шлях до Бога пролягає через серце, оприявнення Незбагненного відбувається
на рівні інтуїції, прозріння духу. Це формує самобутню релігійну поетику, відмінну від канонічної, водночас надзвичайно близьку до осягнення тих сутнісних
основ віри, яких почасти «не знають теологи бо замало бачать» [13, с. 17]. Оригінальністю літературних інтерпретацій традиційних літургійних жанрів
вражають поезії отця Яна «Молитва до усміху» [13,
с. 155], «Славослов’я» («Святий Боже, святий кріпкий,
святий усміхнений...» [13, с. 13]). Усміхнена віра, яка
долає хисткі межі раціо, творить незбагненний образ
Творця, люблячого, безмежно рідного, безсилого у своїй всемогутності («Всемогутній як любить то стає
найслабшим» [13, с. 152]). Парадоксальна діалектика,
сконденсована в найвищій формі божественної любові (агапе), не вкладається в рамки звично-людського,
бо вони надто тісні для нього. Художньо вона передається крізь призму антиномій, моделюючи несподівані одкровення, які втілюють найбільш екстатичні
стани свідомості: «Не боюся духовного оркестру в кінці світу… / боюся Твоєї любові / вона найсправжніша
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й інакша» [13, с. 27]. Новозавітна етика любові — невід’ємна світоглядна максима й української письменниці Віри Вовк. Це відзначала ще М. Овчаренко: «Ледве чи хто з наших письменників, для яких розуміння
Бога вміщувалося звичайно в поняттях справедливости чи всемогутньости, зумів ближче ніж Віра Вовк
підійти до найосновнішої істини християнського
світогляду “Бог — це любов”» [10, с. 11]. Любов для
авторки — «велика містерія поза межами будь-якого логічного пояснення» [4, с. 57]. Художнє втілення
цієї істини в релігійній ліриці актуалізує мотив дива:
«Я вірую в чуда. Вірую… Що Бог / Поглянув би милосердно / На Єву й Адама, коли / Вони б кликали Бога
в любові» [5, с. 168–169]. В аналогічному ракурсі переосмислюються євангельські сюжети у поезіях «Баляда
про фіґове дерево», «Грішниця». Як зауважує В. Антофійчук, автори релігійної лірики часто прагнуть «до
практичної гуманізації євангельських максим, осучаснення та “опредмечення” їх глобально позачасової
онтології…» [1, с. 46]. На цій основі формується самобутня поетика інтерпретацій, національно зорієнтована, як у Віри Вовк, чи, як у Яна Твардовського, подана
крізь призму свідомості сучасної людини. Оригінальна змістова наповненість, неординарне трактування
відомих сюжетів забезпечують повернення традиційному свіжості світосприймання. Так, за словами отця
Яна: «Вірші, що пишуться, часом оновлюють спосіб
передання віри» [13, с. 229]. Здійснений аналіз релігійної лірики Віри Вовк і Яна Твардовського засвідчує
дивовижну близькість тематично-образних горизонтів обох митців, суголосну пластику розгортання ідейних мотивів, іноді навіть парадоксальну подібність
вислову, як, наприклад, у поезіях Віри Вовк: «Я ходжу
в темноті, / моїм провідником є музика, / і не спотикнуся» [6, с. 23] та Яна Твардовського: «Сліпа свята Цециліє / немає тривоги / лиш музика / що навпомацки /
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 обачить Бога» [13, с. 186]. Ідейний зміст ліричної міп
ніатюри української авторки вдало відтінює поетична
рефлексія отця Яна, актуалізуючи мотив оприявнення Божественного в музиці, що, зосібна, репрезентує притаманну письменникам емоційно-інтуїтивну
парадигму духовних пошуків. Уміння дивуватися світові, незбагненній Божій премудрості не тільки споріднює тематичні горизонти їхньої релігійної лірики
у системі суголосних мотивів, а й формує самобутній
тип творчого мислення, в якому поетика францисканської простоти органічно поєднується з діалектичною
глибиною християнського екзистенціалізму. Помітна
аналогія і у сфері художнього вираження: як Віра
Вовк, так і Ян Твардовський культивують форму вільного вірша, мабуть, найбільш вдалу для виявлення
внутрішнього духовного досвіду. Втім, їхні художні
засоби суттєво відрізняються. У Яна Твардовського, лірика якого, за диференціацією Т. Голованя, репрезентує тип «поезії проникнення» [7, с. 79], зверненої до
Бога людської мови, переважає принцип антиномій,
афористичності, домінування конкретних зорових образів. Письменник прагне до максимальної прозорості викладу. Його художня майстерність ґрунтується
в основному на зображенні внутрішнього стану через
відтворення зовнішніх деталей. Лірика Віри Вовк, натомість, експлікує мову Божественну і тяжіє до сфери
«поезії Об’явлення» [7, с. 81]. У ній превалює ускладнена стилістика: філігранний звукопис, наскрізна метафорика, символізація тексту. Значна увага надається
інтерпретації семантичного поля слова, варіації його
звучання, досягненню максимальної сконденсованості форми і змісту.
Сутнісно відмінна від канонічної, релігійна поезія
авторів представляє новий тип художнього осягнення
світу, який можна визначити «поезією споглядання».
Це передовсім вихід за межі часу і простору, розмивання
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сталих норм і літературних канонів. Митці зображують дійсність ніби зсередини, демонструючи невичерпні можливості «внутрішнього» зору. Їхні вірші
«напівтону, без патетики… не вриваються, а тихо й
глибоко входять в душу» [2]. Поетичне слово Віри Вовк і
Яна Твардовського — небуденне, наскрізь філософське;
воно не знає часово-просторових бар’єрів, хвилює і примушує замислитись людей різних національностей
і віросповідань.
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століття: [монографія]. — К.: КиМУ, 2008. — 256 с.
35. Ткаченко, Тетяна. Концепція митця і мистецтва у поглядах Олександра Довженка і Віри Вовк // Літературознавчі
студії. Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. — Вип. 13. — С. 242–246.
36. Ткаченко, Тетяна. Образ Ісуса Христа у прозі Віри
Вовк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — К.:
Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2006. — Вип. 12. — С. 153–155.
Драма
1. Гущак, Іван Васильович. Українка з Бразилії // Іван Васильович Гущак. Плеяда заборонена, призабута. — Л.: Кобзар,
1998. — 334 с.
2. Жодані, Ірина Михайлівна. Емма Андієвська і Віра
Вовк: тексти в контексті інтерсеміотики: [монографія]. — К.:
ВДК «Університет «Україна», 2007. — 116 с.
3. Жодані, Ірина. Інтерсеміотичність у творчості Віри
Вовк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — К.:
Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2006. — Вип. 12. — С. 156–159.
Переклади
1. Сирко І.М. Лексико-семантичні особливості автоперекладів Віри Вовк // Життя — у слові: Збірник наук. праць на
пошану академіка В.М. Русанівського / відп. ред. В.Г. Скляренко. — К.: ВД Дмитра Бураго, 2011. — С. 409–417.
Епістолярій, мемуаристика
1. Віра Вовк. Лист С. Шканову // Квітка на вулкані / ред.
О. Зарецький, упор. Л. Огнєва. — Донецьк: Норд Комп’ютер,
2010. — С. 255–258.
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2. Мазоха, Галина Степанівна. Відлуння епохи: письменницький епістолярній другої половини ХХ століття: [науково-документальне видання]. — К.: Міленіум, 2006. — 180 с.
3. Мазоха, Галина Степанівна. Український письменницький епістолярній другої половини ХХ століття: жанрово-стильові модифікації: [монографія]. — К.: Міленіум,
2006. — 344 с.
4. Мазоха, Галина. «Як не радіти твоїм привітом…» (відображення літературних поглядів Віри Вовк в епістолярній
спадщині 80-х рр. ХХ ст.) // Сучасний погляд на літературу:
Збірник наук. праць / редкол. В.Ф. Погребенник та ін. — К.:
ІВЦ Держкомстату України, 2006. — Вип. 10. — С. 203–211.
5. Плюхович Л.Д. Мемуаристика Віри Вовк у контексті
літературного канону // Науковий вісник Волинського нац.
ун-ту ім. Лесі Українки. — 2011. — № 11. — С. 87–89.
Загальний огляд
1. Атаманенко, Алла. Віра Вовк — пропагаторка українського письменства у світі // Українки в історії: нові сторінки: [зб. нарисів] / відп. ред. В. Борисенко. — К.: Либідь,
2010. — С. 169–172.
2. Бекішева, Оксана. Поєднання непоєднуваного — екзотики та українськості — у літературних творах з колекції
Віри Вовк // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України:
Збірник матеріалів конференції / Укладачі: Н.В. Казакова,
О.О. Мастіпан. — К.: Національний ун-т «Києво-Могилянська
академія», 2004. — С. 90–97.
3. Бойчук, Богдан. Спинаючись по хиткій драбині до
Евтерпи // Богдан Бойчук. Спомини в біографії. — К.: Факт,
2003. — С. 36–50.
4. Віра Вовк // Нью-Йоркська група: Антологія поезії, прози та есеїстики / упоряд. Марія Ревакович і Василь Ґабор. — Л.:
ЛА «Піраміда», 2012. — 400 с.
5. Віра Вовк. Письменниця, перекладачка (Ріо-де-Жанейро, Бразилія) // Українського цвіту — по всьому світу: [біографічні нариси] / автори-упорядники Н. Бурець-Струк, О. Матвійчук; ред. І. Войцехівська [та ін.]. — К.: ТОВ «Світ Успіху»,
2008. — 272 с.

341

6. Вовк (Селянська), Віра // Рух опору в Україні: 1960–1990.
Енциклопедичний довідник / передм. О. Зінкевича, О. Обертаса. — К.: Смолоскип, 2010. — 804 с.
7. Воронина, Леся. Від Кутів до Ріо-де-Жанейро // Соняшник. — 1991. — Лип.-серп. — № 7–8. — С. 7–8.
8. Григорук, Аделя. «…Я завжди залишалася українкою» //
Гуцули і Гуцульщина. Літературно-мистецький і громадсько-суспільний часопис. — Косів, 2011. — № 3(4). — С. 30–35.
9. Яремійчук Р. З книги моєї пам’яті. Три постаті: Василь Іваницький, Віра Вовк-Селянська, Степан Пушик //
Перевал. — 2007. — № 2. — С. 171–177.

Електронні джерела (публікації в Інтернеті)
Із журналів / наукових збірників:
Поезія
1. Боднарук, Іван. «Зоря провідна» Віри Вовк // Іван Боднарук. Між двома світами: вибрані статті про українських
письменників / упоряд. В. Оліфіренко. — Донецьк: Український Культурологічний Центр, 1997. — 174 с. — Електронний ресурс: http://ruthenia.info/txt/biletskv/bodnaruki/06.html
2. Грицик, Надія. Звук у системі орнаментальних засобів
поезії Віри Вовк // Культура слова. — Електронний ресурс:
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine68-69-1.pdf
3. Жодані, Ірина. Переклад з мови орнаменту на мову
літератури у збірці Віри Вовк «Мандаля» і «Казці про вершника» // Вісник Львівського ун-ту ім. І. Франка. Серія: філологія. — Львів, 2008. — Вип. 44. — Част. 2. — С. 220–227. — Електронний ресурс: http://www.franko.lviv.ua/faculty/Philol/www/
visnyk/44_2008/44_2008_zhodani.pdf
4. Ожарівська, Світлана Петрівна. Образ Богородиці в поезії Віри Вовк // Матеріали інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура». Рубрика: «Філологічні науки». — Електронний ресурс: http://intkonf.org/
ozharivska-sp-obraz-borogoditsi-v-poeziyi-viri-vovk/
5. Ожарівська,
Світлана.
Провідні
мотиви
ранньої творчості Віри Вовк // Матеріали інтернет-конфе-
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ренції «Соціум. Наука. Культура». Рубрика: «Філологічні науки». — Електронний ресурс: http://intkonf.org/
ozharivska-s-providni-motivi-rannoyi-tvorchosti-viri-vovk/
Проза
1. Селянський, Ярема. В країні мольфарів // Трибуна: незалежна громадсько-політична газета. — 31.07.2010. — Електронний ресурс: http://tribuna.org.ua/index.php?option=conten
t&task=view&id=5501
2. Стех, Марко Роберт. Широка панорама малої прози //
Критика. — 2011. — Число 1–2 (159–160). — С. 29–34. — Електронний
ресурс:
http://krytyka.com/cms/upload/Okremi_
statti/2011/2011-01-02/Steh_2011-01-02.pdf
Драма
1. Бондарева, Олена. Омріяна «ієрофанія» української діаспори у драматургічних проекціях другої половини ХХ століття // Вісник Таврійської фундації: Літературно-науковий
зб. — Вип. 2. — К.; Херсон: Просвіта, 2006. — 299 с. — Електронний ресурс: http://prosvilib.ipsys.net/books/vtf/2vyp/vtf2-1.htm
2. Речка А.М. Композиційні особливості драми для
читання // Наукові записки Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». — К.: Стилос, 2010. — Т. 19: Філологічні науки. — С. 35–39. — Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.
ua/portal/soc_gum/naukma/Fil/2001_19/04_rechka_am.pdf
Переклади
1. Дроздовський, Дмитро. Подарунки від Віри Вовк // Літакцент. — 28.04.2011. — Електронний ресурс: http://litakcent.
com/2011/04/28/podarunky-vid-viry-vovk/
Загальний огляд
1. Коцерев, Олег. Віра Вовк. «Сьогоднішня Україна
схожа
на
Бразилію…»
//
Український
журнал. — 2009. — № 10 (50). — С. 44–46. — Електронний ресурс:
http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/742/
2. Стех, Марко Роберт. Контур і слово — Віра Вовк // Український журнал. — 2007. — № 3 (21). — С. 40–42. — Електронний ресурс: http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_2007_03.pdf
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3. Сутуліна, Лариса. З любов’ю до України (Зустріч студентів ДНУ ім. О. Гончара з Вірою Вовк та Зоєю Лісовською) //
Бористен. — 2011. — № 6. — С. 3. — Електронний ресурс: http://
www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/borysfen/2011_6/pdf/03.pdf
4. Яблонський М.Р. Інформаційна та літературно-критична функція часопису «Наше життя» (на основі матеріалів про творчість Віри Вовк) // Науковий вісник Волинського
нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Літературознавство. — 2009. — Вип. 23. Розділ ІІ: Журналістика. — С. 111–115. — Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.
ua/Portal/natural/nvvnu/filolog/2009_23/R2/Yablonskyy.pdf

Із газет / веб-сайтів:
Переклади
1. Селянський, Ярема. Закарпатські поети увійшли до
збірки «Лоза», виданої португальською мовою // Веб-сайт
«Закарпаття он-лайн» — 14.02.2010. — Електронний ресурс:
http://zakarpattya.net.ua/News/56228-Zakarpatski-poety-uvijshlydo-zbirky-Loza-vydanoyi-portugalskoyu-movoyu
Загальний огляд
1. Бернакевич, Леся. «Каравела» Віри Вовк // Укртайм. — 12.05.2008. — Електронний ресурс: http://ukrtime.com/
node/1072
2. Воробей М.О. Творчість Віри Вовк крізь виміри тематики та жанру // Konferencjа Internetowа «AKTUALNE PROBLEMY
SLAWISTYKI». — Centrum Kultury Polskiej. Mariupolski
Uniwersytet Państwowy, 2014. — Електронний ресурс: http://
centrumpl.in.ua/forum/19-85-1
3. До МІОКу завітали Віра Вовк та Зоя Лісовська. Колектив поспілкувався з визначними людьми
української
культури
//
Львівська
політехніка. — 19.04.2011. — Електронний ресурс: http://lp.edu.ua/index.
php?id=527&no_ cache =1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1893
4. Знайомство з країною, де сонце рухається в інший
бік // Веб-сайт Дніпропетровського нац. ун-ту ім. О. Гончара. — Електронний ресурс: http://www.dnu.dp.ua/news/624
5. Карабович, Тадей. Віра Вовк: «Нас єднало намагання
піднести престиж української культури в світі» // Літератур344

на газета. — 15.08.2014. — Електронний ресурс: http://www.
litgazeta.com.ua/node/5129
6. Ключковська, Ірина. Крізь простір і час //
День. — 20.05.2011. — № 85–86. — Електронний ресурс: http://
www.day.kiev.ua/209830
5. Коцерев, Олег. Віра Вовк: «Лірика — то підсвідомість,
що завжди працює» // ЛітÁкцент. — 29.04.2013. — Електронний
ресурс:
http://litakcent.com/2013/04/29/
vira-vovk-liryka-to-pidsvidomist-scho-zavzhdy-pracjuje/
7. Кулешір, Віра. Про навідини письменниці Віри Вовк
(Селянської) на Косівщину // Косів. Інформаційно-довідковий
сайт міста та району. — 16.01.2009. — Електронний ресурс:
http://kosivart.if.ua/2009/01/16/901/
8. Львів’яни ушанували творчість Віри Вовк та Зої Лісовської // ZIK. — 29.04.2011. — Електронний ресурс: http://zik.ua/
ua/news/2011/04/29/285210
9. Наші гості — Віра Вовк // Трембіта Гельвеції. Інформаційний вісник ураїнського товариства у Швейцарії. — 2007. — № 10. — С. 5. — Електронний ресурс:
http://ukrainian-helvetica.ch/cms/upload/Trembita/trembita010.
pdf
10. Ніверський В. Пані Віра Селянська-Вовк в Португалії // Собор. Веб-сайт асоціації українців у Португалії. — Електронний ресурс: http://sobor.colocall.com/ua/live/wowk/
11. Палій, Ліда. Золотий гомін // Свобода. Український щоденник. — 30.11.1990. — Ч. 229. — С. 2–3. — Електронний ресурс: http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1990/
Svoboda-1990-229.pdf
12. Пригорницький, Юрій. Віра Вовк: «Я риба, що живе
в глибоких водах» // Народне слово. — 21.02.2008. — Електронний
ресурс:
http://www.slovo-unp.com/index.php?sub
action=showfull&id=1203549228&archive=1204217768&sta
rt_from=&ucat=6&i=archive
13. Пуляєва, Людмила. Віра Вовк: «У Бразилії день розпочинається о сьомій ранку, а в Україні — о десятій...» // Високий Замок. — 23.06.2011. — № 25 (4649). — Електронний ресурс: http://www.wz.lviv.ua/articles/94944
14. Селянський, Ярема. Поетична ідіома Віри Вовк // Трибуна. — 19.02.2011. — Електронний ресурс: http://www.tribuna.
org.ua/articles.php?id=292
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15. Сиванич, Богдан. Віра Вовк «Я роблю бенкет, а оцінювати його вам» // Веб-сайт Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. — Електронний ресурс: http://www.lnu.edu.ua/cult&sport/
vira-vovk2008.htm
16. Степула, Надія. Література як життя. Ігор Качуровський та Віра Вовк. Подвижники красного письменства //
Веб-сайт радіо «Свобода». — Електронний ресурс: http://origin.
radiosvoboda.org/content/article/1114088.html
17. Таран, Людмила. Меандри життєтворчості // Дзеркало тижня. — 14.07.2001. — № 26. — Електронний ресурс: http://
dt.ua/CULTURE/meandri_zhittetvorchosti-25048.html
18. У
місті
гімназіальної
юності
//
Поступ. — 23.05.2000. — № 89 (533). — Електронний ресурс: http://
postup.brama.com/000523/89_10_1.html
19. Чебан, Олег. Віра Вовк: «Василь Стус писав мені навіть із в’язниці» // Урядовий кур’єр. — 18.07.2013. — Електронний
ресурс:
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/
vira-vovk-vasil-stus-pisav-meni-navit-iz-vyaznici/
20. Domeneck, Ricardo. Brazilian writer on his way to
Ukraine // Ukraine Today. — 21.08.2015. — Електронний ресурс: http://uatoday.tv/opinion/a-brazilian-writer-on-his-way-toukraine-479233.html
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IV. ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ
ЖИТТЄПИСУ ВІРИ ВОВК

Дата

Подія

2 січня 1926 р.

Народилася
Львівщині.

1926–1928 рр.

Сім’я жила у Празі. Батько Остап Селянський студіював медицину в Карловому
університеті.

1929–1931 рр.

Родина жила на Львівщині.

1932 р.
1933–1938 рр.
1933 р.

в

містечку

Бориславі

на

Остап Селянський — приватний лікар Андрея Шептицького. Митрополит став хресним батьком Віри Вовк.
Жила з татом в смт Кути на Косівщині.
Написала перший вірш «Тополя».

1935–1938 рр.

Навчання в початковій народній школі в
Кутах.

1938–1939 рр.

Навчання в Українській жіночій гімназії
«Рідна школа» ім. Іллі та Іванни Кокорудзів
у Львові. Знайомство з Зоєю Лісовською.

Грудень
1939 р.

Родина Селянських емігрувала до Німеччини (Дрезден).

1941–1945 рр.

Навчання у дівочій середній школі ім. Клари Шуман у Дрездені.

1943 р.

Перший опублікований твір — нарис «Квіти і пісня» (львівський часопис «Дорога»).

13 лютого
1945 р.

Смерть Остапа Селянського під час бомбардування Дрездена.

347

1945–1949 рр.

Переїхала до Тюбінґена. Навчання в Тюбінґенському університеті (германістика,
славістика, музикологія). Підготовка дисер
тації «Deutsche epische Mariendichtung im
Mittelalter» («Німецька епічна марійська поезія Середньовіччя»). Участь у професійному хорі Ахенбаха.

1947 р.

У Прудентополісі побачила світ дебютна
поетична збірка «Юність».

Грудень
1949 р.

Еміграція до Бразилії.

1949–1950 рр.

Приїзд до м. Курітиба. Знайомство з українською громадою, публікація віршів у місцевому часописі «Хлібороб».

Грудень
1951 р.

Переїзд до Ріо-де-Жанейро. Вчителювання в
гімназії Непорочного Серця Марії (латинська мова, спів).

1952 р.

Складання іспиту на отримання ступеня
доктора наук у Католицькому папському
університеті в Ріо-де-Жанейро (summa cum
laude).

1952–1996 рр.

Викладацька праця у вузах Бразилії: в Університеті Святої Урсули в м. Ріо-де-Жанейро (середньовічна література, німецька
мова й література, поетика, порівняльне
літературознавство), на Філологічному факультеті в м. Кабо-Фріо (теорія літератури),
у Федеральному (нині — Державному) університеті в м. Ріо-де-Жанейро (поетика й
германістика).

1955–1956 рр.

У Мюнхені вийшли друком перші прозові
книги: «Леґенди» (1955), «Казки» (1956), повість «Духи й дервіші» (1956).
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1956–1957 рр.

Стажування в Мюнхенському державному університеті в Німеччині (порівняльне
літературознавство).

1957 р.

Перша літературна відзнака — премія
І. Франка за «Елегії» та «Духи й дервіші»
(м. Чикаго, США).

1959 р.

Поетичний дебют у Літературно-мистецькому клубі в Нью-Йорку. Знайомство з членами Нью-Йоркської групи. Публікація першої антології португаломовних перекладів
творів української класики «Antologia da
Literatura Ucraniana» (переклади спільні з
О. Колодій).

1964 р.

Делегування на ХХХІІ міжнародному з’їзді
ПЕН-Клубів в Осло (Норвегія). Вихід друком
першої україномовної антології португальської та бразильської лірики «Зелене вино».

1965–1966 рр.

Стажування в Колумбійському університеті в США (порівняльне літературознавство).

Травень,
1965 р.

Перші відвідини України після еміграції.
Знайомство з шістдесятниками.

Травень,
1965 р.

Участь у ХХХІІІ міжнародному
ПЕН-Клубів в Бледі (Югославія).

15 січня
1967 р.

Смерть матері Стефанії Селянської.

з’їзді

16 вересня
1967 р.

Другий приїзд в Україну. Літературний вечір у Спілці письменників.

1968 р.

У Нью-Йорку побачила світ перша драматична поема «Смішний святий».

Вересень
1990 р.

Участь спільно з письменниками Нью-Йоркської групи у фестивалі поезії «Золотий гомін» (Київ).
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1993 р.

Гастролі Україною бразильської музичної
групи «Тандарадей» (керівник — Терезія де
Олівейра).

Вересень,
2003 р.

Відкриття в смт Кути меморіальної дошки і
барельєфу доктору медицини і громадському діячеві Остапові Селянському.

Березень,
2008 р.

Вручення Національної
ім. Т. Шевченка.

премії

України

2012 р.

Dr.h.c. від Українського Вільного Університету в Мюнхені.

1990–2014 рр.

Презентація книг і творчі вечори Віри Вовк
у Києві (КМА, Музей літератури, Архів-музей
на території Софії), Львові (МІОК, Львівська
політехніка) та інших містах України.
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V. ТВОРИ ВІРИ ВОВК
(україномовні видання)

Рік

Поезія

1947,
1954

«Юність»
(1-ше і 2-ге вид.)

1955

«Зоря провідна»

«Леґенди»

«Елегії»

«Казки»; «Духи
й дервіші»

1961

«Чорні акації»

«Вітражі»

1967

«Любовні листи княжни
Вероніки»

1956

1968

Проза

«Смішний
святий»

«Каппа Хреста»

1979

«Меандри»

1980

«Мандаля»

Драма

1982

«Триптих»

1983

«Святий гай»

1986

«Карнавал»

1988

«Іконостас
України»

1991

«Вінок
троїстий»

1992

«Казка про
вершника»

1993

«Жіночі маски»
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1994

«Зимове
дійство»

1995

«Весняне
дійство»

1997

«Молебень до
Богородиці»

2000

«Поезії»

2001

«Проза»

2002

«Театр»

2003
2004

«Спогади»
«Маївка для
Богородиці коралів»; «Півні з
Барселоша»

«Вікно навстіж»

2005

«Сьома печать»

2006

«Каравела»

2007

«Ромен-зілля»

2008

2010

«Напис на
скарабею»
«Коляда на
Щедрий вечір»;
«Маскарада»

«Пісня сирени»;
«Обарінки»

2011
2012

«Крилата
скрипка»

«Тотем скальних соколів»;
«Знамено»;
«Мережа»

«Сатирикон»;
«Зеніт»

«Чар-писанка»
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2013
2014
2015

«Диптих»;
«Паломник»
«Вогонь
Купала»

«Човен на
обрію»

«Ораторія хвали»; «Будова»

«Три бразилійські леґенди»

353

«Казки й
містерії»

VІ. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

А

вґуст ІІ Фрідріх 35–36
Андієвська Емма 9, 10,
52, 215
Андрій Первозванний 125,
185
Антонич Богдан-Ігор 31, 76,
78, 199, 264
Антофійчук Володимир 70,
330
Арістотель 312
Аспасія 149
Астаф’єв Олександр 87, 231
Ахматова Анна 171

Б

ажан Микола 15, 31, 56
Барвінський Василь 36
Барка Василь (Василь Очерет) 52, 76, 181, 264
Бах Йоганн Себастьян 60, 171
Бахтін Михайло 74, 139, 192
Башляр Гастон 218
Белей Любомир 242
Берґсон Анрі 98
Бердяєв Микола 82, 95, 107,
131, 145, 150, 261, 328
Бетко Ірина 72, 125
Бойчук Богдан 52, 191
Борєв Юрій 165
Босх Ієронімус (Ієронімус
ван Акен) 171
Брайді Джеймс (Генрі Мейвор) 155
Брод Макс 155
Бубер Мартін 192, 199

354

В

ан дер Леу Герард 71
Васильківська Женя 52
Віконська Дарія (Ліна Малицька) 181
Вілла-Лобос Ейтор 168, 171
Вірста Аристид 56
Вовк Віра (Віра Селянська)
8–17, 21, 23, 25–30, 32–70, 76–
91, 93, 95, 96, 99, 101, 103–109,
111–122, 124, 127–131, 133–
136, 138–140, 143, 144, 146–
156, 158–167, 169–177, 181–
183, 187, 188, 191, 192, 198,
200, 204, 205, 207–231, 233,
235–239, 241–244, 246–250,
253–267, 269, 289, 310–331,
347, 350, 351
Вовчок Марко (Марія Вілінська) 12
Володимир Великий 171
Волянська Катерина 29, 114
Волянський Іван 67
Волянський Йосип 29
Ворагінський Яків 67

Г

айдеґґер Мартін 108, 131
Гайдн Йозеф 60
Гарасевич Андрій 37
Гаспаров Борис 84
Гельдерлін Фрідріх 265
Геродот 161
Гессен Йоганнес 106
Гніздовський Яків 54
Гоголь Микола 76
Головань Тарас 191, 331
Гомер 31

Горбач Анна-Галя 9
Гординський Святослав 46,
52, 64, 78
Горська Алла 11
Грабович Георгій 56
Гуцалюк Любослав 54
Грицик Надія 70, 84, 230

Ґ

алсич Педро 43, 44, 67
Ґеорґе Стефан 265
Ґеруляк Ярослава 54
Ґрещук Василь 247

Д

алі Сальвадор 171
Данте Аліг’єрі 48
Даньєлю Марія-Евхаристія
(мати Евхаристія) 65, 199
Дзиндра Михайло 54
Дзюба Іван 15, 57
Довженко Олександр 113
Домбрувка Андрій 71
Достоєвський Федір 76, 317
Драч Іван 57
Дрозд Володимир 181
Друммонд де Андраде Карлос 265
Дудек Зенон Вальдемар 204
Дюрренматт Фрідріх 48, 79

Е

кгарт
Майстер
(Йоан Екгарт фон Гохгейм) 149
Еліаде Мірча 71, 97, 98, 102,
103, 135, 144, 203, 205, 210,
217, 223, 226
Естес Клариса 148
Есхіл 154, 162
Ешенбах Вольфрам фон 44
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Є
Ж

ндик Ростислав 46
Єрмоленко Світлана 246

елезняк Ірина 240, 276
Жиленко Ірина 57
Жодані Ірина 70, 86, 89

З

алевська Оксана 257
Залеська-Онишкевич
Лариса 68, 70, 78, 155, 249
Заливаха Опанас 57
Заремб’янка Софія 71
Звонок Михайло 24, 29
Звонок Осипа 24, 29
Звонок Наталія 121
Зерниченко Йосип 252
Золотоустий Іван 244

І

ванев Микола 42
Івановська Олександра
324

К

азимир IV Ягеллончик 29
Калашникова Наталія
256, 262
Калинець Ігор 90
Камінський Мелетій 42
Камю Альбер 130
Кант Іманнуїл 223
Карабович Тадей 57, 76
Каменська Анна 323
Качуровський Ігор 9, 73, 76,
210
Кайюа Роже 219
Кейрос Ракел де 182, 265
Кемпбел Джозеф 99, 100, 104,
206
К’єркегор Серен 82, 131, 185
Килина Патриція (Патриція
Нелл Ворен) 52

Клейст Генріх фон 265
Клековкін Олександр 71
Клим’юк Юрій 185
Клодель Поль 79, 171
Ковалів Юрій 279
Коленська Любов 68, 247
Колесник Наталія 243
Колодій Олена 42, 46, 181,
182, 198, 349
Колумб Христофор 143, 145
Королева Наталена (Наталена Дуніна-Борковська) 181,
264
Кортес Ернан 171
Костенко Ліна 57, 59
Костер Шарль де 76
Костецький Ігор 54
Коцюбинська Михайлина
16, 57, 59, 70, 76, 79, 86, 87,
181, 248, 255, 323
Коцюбинський Михайло 12,
133, 264
Кочур Григорій 56, 57, 59
Кравців Богдан 46, 52
Красінський Зеновій 76
Краснов Олександр 71
Кримський Сергій 117, 138,
240

Л

ановик Зоряна 71
Левицький Борис 37
Леонардо да Вінчі 168, 171
Лім Жорже де 182, 265
Лісовська-Нижанківська
Зоя 33, 34, 36, 37, 50, 60, 105, 347
Лісовський Роберт 12, 33, 34,
36, 50
Лопушанська Филипа 29
Лорка Фредеріко Ґарсія 48,
79
356

Лосєв Олексій 235
Лоскотун Наталія 247
Лотман Юрій 203
Лотоцький Рафаїл 42
Лужницький Григір 70
Лукаш Микола 48, 56, 57, 59

М

айданська Софія 89
Майковська Марія 29
Маланюк Євген 52
Маркес Габріель Гарсія 182,
265
Марсель Габріель 82, 126
Мартинець Йосиф 42
Мейзерська Тетяна 182
Метерлінк Моріс 76
Мікеланджело Буонарроті
149
Міцкевич Адам 112
Монастирський Володимир
15, 37, 114
Моцарт Вольфганг Амадей 60
Мурісі Анна-Марія 199

Н

абитович Ігор 71, 72, 75,
253
Наєнко Михайло 237
Нарбут Юрій 33
Науменко Наталія 115, 214
Нижанківська-Кукс Лада 34
Нижанківський Роман 130
Ніцше Фрідріх 98
Новаліс (Фрідріх фон Гарденберг) 265
Нямцу Анатолій 74

О

вчаренко Марія 46, 70,
153, 330
Олесь Олександр (Олександр Кандиба) 22

Олівейра Терезія де 60, 105,
199, 330
Отто Рудольф 71, 100

П

авличко Дмитро 15, 57,
70, 144
Паганіні Ніколо 149
Пагутяк Галина 76
Палій Ліда 10, 33, 56
Педру ІІ 171
Пессоа Фернандо 130, 182, 265
Платон 200, 312
Полак Елізабет 155
Примаченко Марія 171
Пробштейн Ян 84

Р

аковський Іван 32
Расін Жан-Батист 155
Рафаель (Рафаель Санті) 35
Рідель Курт 36
Рільке Райнер Марія 48, 78
Робертсон-Сміт Вільям 70
Розумний Ярослав 9
Роксолана (Настя Лісовська)
155
Рубчак Богдан 9, 10, 46, 52,
65, 214
Рудницький Леонід 9

С

авіцький Стефан 71, 72
Сакс Ганс 155
Сверстюк Євген 57
Свідзинський
Володимир
200
Світлична Надія 56, 199
Світличний Іван 56, 57, 59
Свіфт Джонатан 129
Севрук Галина 57
Селянська Катерина 27, 28,
31
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Селянська (Звонок) Стефанія 21, 22, 24, 26, 29, 39–41, 44,
349
Селянський Григорій (Григорій Вовк) 23, 28–31, 114
Селянський Остап 22, 24–26,
29, 30, 34, 36, 37, 111, 113, 347,
350
Селянський Ярема 27, 31,
238
Сковорода Григорій 12, 82,
128, 168, 171, 264, 310–321
Славінська Ірина 71
Словацький Юліуш 76
Слухай Наталія 75
Сократ 311
Соловій Юрій 54
Соловйов Володимир 95
Сорокіна Любов 71
Софронова Людмила 139
Степанов Юрій 122
Стефаник Василь 12, 31, 133
Стефанович Левко 199
Стешенко Ірина 56, 57
Стус Василь 16, 56, 57, 59

Т

абачковський
Віталій
122, 182, 283
Тагор Рабіндранат 54, 311
Тарнавська Марта 9, 10, 70,
77
Тарнавський Остап 104
Тарнавський Юрій 52
Тарнашинська Людмила 10,
14, 187
Татомир Олена 24
Татомир Ярослав 96
Твардовський Ян 78, 323–332
Тереза з Ліз’є (свята Тереза)
114, 211

Тичина Павло 31, 78, 200, 264
Тік Людвіг 265
Тір Йозефа 37
Ткаченко Тетяна 70, 83, 86,
87, 214, 248
Тонеллі Рікардо 213
Третьяков Артем В’ячеславович 71
Трійняк Іван 239
Туркевич-Лукіянович Стефанія 33, 37, 60

У

країнка Леся
(Лариса   Косач) 12, 155
Ушкалов Леонід 319

Ф

едорова Ірина 72
Флоренський Павло 203
Фрай Нортроп 115, 192
Франко Іван 12, 62
Франциск І 171
Франциск Ассізький (святий Франциск) 150, 171, 323
Фромм Еріх 146

Х

анейко Володимир 39,
40, 41, 66
Хвильовий Микола 133, 264
Хороб Степан 73, 79, 154
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Ч

аликова Вікторія 204
Червінська Ольга 74
Черемшина Марко (Іван Семанюк) 31

Ш

евельов Юрій 52
Шевченко Тарас 12,

31, 65
Шевчук Валерій 12, 16, 70,
76, 87, 89, 122, 124, 182
Шелюто Володимир 71
Шептицький Андрей 23, 24,
25, 66, 347
Шептицький Климентій 25
Шнайдер Герман 39
Шопенгауер Артур 98
Штайнбюхель Теодор 39, 65,
66

Ю
Я

нг Карл-Густав 108, 206

ворська Осипа 29
Яворський Юліан 24
Яворський Максиміліан 29
Ясінська-Войтковська Марія 71
Ясперс Карл 82, 131

VII. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
А

Греція 50, 147, 170
Губичі 24
Гуцульщина 25, 30, 31, 65,
112, 116, 118, 220, 226, 246–
248, 253, 254

Австрія 33
Америка 67, 120, 166
Англія 33, 50
Анди 168
Аргентина 170
Атлантичний океан 41

Ґ

Ґванабара (Гуанабара) 44, 45

Б

Балкани 29
Безенсон 40
Берлін 37
Блед 47, 51, 349
Бледське озеро 51
Боденське озеро 37
Борислав 20, 21, 24, 50, 56,
247, 347
Бразилія 8, 15, 33, 40–43, 47,
50, 51, 60, 62, 65–69, 101, 112,
120, 147, 170, 188, 267, 310,
323, 341
Будапешт 55
Буенос-Айрес 43

В

Д

Данія 50
Дерінкую 168
Дніпропетровськ 57
Дрезден 32, 34–38, 50, 60, 112,
210, 224, 347
Ельба 35

Е

Є

Європа 50, 120, 166, 218
Єгипет 48, 82, 118, 147, 148, 170
Єрусалим 154, 173
Женева 34

Ж
З

Запоріжжя 33, 57

Вавилон 147, 152
Вальдзе (Бад-Вальдзе) 37
Варшава 55
Вижниця 27
Відень 37
Вовчинець 28, 31

І

Ізраїль 147, 170
Ільник 29
Індія 147, 170
Іспанія 50, 147
Італія 33, 147, 170

Г

Гаї Нижні 24
Ганнусівка 28
Галичина 24, 100, 220,
238–240
Геліспонт (Дарданелли) 161
Голгофа 126, 173
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Й

Йорданія 170

К

Кабо-Фріо 47, 348
Канада 10, 44

Канів 57
Карпати 28, 224
Київ 10, 11, 48, 49, 56, 57, 61,
62, 127, 206, 349, 350
Китай 147
Кіпр 107
Кобаки 31
Корковадо 12, 41, 224
Косівщина 247, 347
Краків 26
Кропивник 99
Курітиба 41, 43, 50, 66, 348
Кути 25–27, 31, 50, 111, 112,
115, 118, 237, 247, 347, 350

Л

Луцьк 62
Львів 25, 31, 32, 49, 50, 55–57,
99, 170, 347, 350
Львівщина 21, 23, 33, 347

М

Майдан 24, 99
Марокко 50, 170
Мачу-Пікчу 168
Мексика 170
Мехіко 168, 171
Мідія (Іран) 161
Москва 55
Мюнхен 12, 37, 46, 348, 350

П

Палестина 147, 170
Парана 40, 41, 66
Париж 41, 50, 114
Персія 161
Перу 147, 170
Південна Америка 11, 67
Пірна 34
Покуття 26, 238
Польща 26
Познань 24
Понтарльє 40
Португалія 50, 345
Прага 22, 23, 37, 50, 62, 347
Прикарпаття 237

Р

Ріо-де-Жанейро 12, 20, 43, 45–
47, 49, 50, 65, 67, 77, 174, 219,
224, 247, 348
Рожнів 31
Русів 31

С

Н

Нігерія 147
Німеччина 33, 34, 37, 38, 40,
50, 60, 62, 65, 66, 147, 310, 347,
349
Норвегія 50, 170, 349
Нью-Йорк 47, 51–53, 55, 349

О

Саламін 162
Сан Павло (Сан-Паулу) 41
Свята Земля 168
Сибір 34
Сімферополь 55
Сіон (Швейцарія) 101
Сіон (Ізраїль) 162
Скандинавія 50
Станиславів (нині — Івано-
Франківськ) 28
Сузи 154
США 67, 352

Т

Тибет 170
Тихий океан 168
Тоскана 170

Одеса 55, 57
Осло 47, 50, 349

360

Ч

Турка 29
Туреччина 50, 147, 170
Тюбінґен 38, 50, 60, 66, 348
Тюдів 26–28, 111, 253

У

Ували 22, 23
Ужгород 55, 56
Україна 9, 10, 15, 20, 34, 48,
49, 51, 55–57, 59, 60, 62, 79,
105, 111, 127, 131, 132, 147,
170, 188, 219, 223, 237, 239,
242, 243, 247, 253, 267, 350

Ф

Ш

Швейцарія 33, 50, 101
Швеція 50

Ю

Югославія 50, 55
Юдея (Ізраїль) 162
Явора 29
Ялта 55
Японія 170

Філадельфія 10
Франція 40, 50, 101, 170
Харків 55
Херсон 57

Черемош 25, 27, 238, 250, 253
Черкаси 57
Чернігів 62
Чикаго 10, 62, 349

Х
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Я

Обкладинки прозових книг Віри Вовк,
оздоблені авторськими витинанками
(по центру — робота Лади Нижанківської «Маскарада»)

Щира подяка Творцю за натхнення,
Вірі Вовк за світлість її книг,
моїм батькам, науковому керівнику, видавцеві, співробітникам,
всім рідним і друзям
за розуміння, допомогу і підтримку.
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