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ТРАДИЦІЇ ПОЕТИЧНОГО СЛОВА МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО
В ЛІРИЦІ ЮРІЯ ҐУДЗЯ
Вирізнено найхарактерніші стильові домінанти лірики М. Рильського та Ю. Ґудзя, що
відобразило найактуальніші естетичні засади модернізму і постмодернізму.
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В статье выделяются наиболее характерные стилевые доминанты лирики
М. Рыльского и Ю. Гудзя, что отразило самые актуальные эстетические принципы
модернизма и постмодернизма.
Ключевые слова: стилистическая доминанта, постмодернизм, модернизм, неоклассики, телесное, духовное, человек-природа, античность, мотивы.
The article deals with the most typical style dominants of the works of M. Rylsky, and
Yu. Hudz', that reflected the most topical aesthetic principles of the modernism and
postmodernism.
Keywords: stylistic dominant, postmodernism, modernism, neoclassics, physical,
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Історія української літератури дає чимало прикладів генетико-типологічної
спорідненості, на перший погляд, ніби протилежних напрямів – модернізму та
постмодернізму. Ця спорідненість хоч і здається парадоксальною, однак на
ідейно-естетичному рівні проявляється як взаємозалежність двох потужних
напрямів розвитку літератури ХХ ст. Саме у їх відштовхуванні та взаємопроникненні й народжуються унікальні естетичні відкриття та художні здобутки
лірики та прози. Водночас варто зауважити, що деякі літературознавці, зокрема, Тамара Денисова, Стефанія Андрусів стверджують, що постмодернізм є
антитезою до модернізму, посилаючись на таблицю відмінностей І. Гассана. У
протиставленні "модернізм–постмодернізм" варто зазначити такі характерні
ознаки: форма – антиформа (закрита – відкрита), майстерність (логос) – вичерпаність (мовчання), мета – гра, синтез – деструкція, запланованість – випадковість, жанр (кордони) – текст (інтертекст), метафора – метонімія, метафізика –
іронія, трансцендентне – іманентне [19, 19]. Саме у такій класифікації виразно
постають стильові ознаки й модернізму, і постмодернізму.
Порівнюючи стильові домінанти двох літературних напрямів ХХ ст., питання модернізму та постмодернізму постає доволі виразно. У цьому контексті набуває ваги проблема визначення стильових домінант окремих письменників, які, власне, і дають уявлення про художню систему літератури
ХХ ст. Цікавими в цьому контексті є порівняння стильових домінант лірики
Ю. Ґудзя як представника літературного процесу кінця ХХ – початку ХХІ ст.
і М. Рильського, чия творчість початку ХХ ст. відобразила найактуальніші
естетичні координати доби. Подібний порівняльний аналіз дасть можливість
осмислити художню оригінальність їхніх поезій, визначити місце в художній
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системі літератури ХХ ст. При досить активній увазі дослідників творчості
Ю. Ґудзя на сьогодні відсутнє цілісне аналітичне висвітлення його стильової
манери письма, що й визначило актуальність обраної теми.
Виявлення основних стильових домінант у ліриці М. Рильського та
Ю. Ґудзя є метою статті, тому для її досягнення необхідно розв'язати такі
основні завдання: подати визначення поняття "стильова домінанта" як літературознавчого терміна; розглянути систему мотивів, які втілюють індивідуально-авторську концепцію дійсності та структурні чинники, які визначають
віршову організацію поезії М. Рильського та Ю. Ґудзя; виявити стильові домінанти письма у творах письменників і стильові традиції, що зумовили їхню
своєрідність, а також окреслити категорії тілесного й духовного, художньофілософську концепцію взаємодії людини-природи, виокремлення основних
філософських домінант і відшукати проявлення світових мотивів у поетичному доробку Ю. Ґудзя та М. Рильського.
Методологічним підґрунтям дослідження слугують праці В. Жирмунського, Ю. Лотмана, Ю. Коваліва, Л. Новиченка, Д. Наливайка, Любові Пустовіт,
Михайлини Коцюбинської, Тамари Денисової, Стефанії Андрусів та ін. Методами дослідження є: порівняльний, філологічний та історико-типологічний.
Культурно-мовна свідомість ХХ ст. сприяла формуванню провідних засад
української поетичної мови й розширенню кола стилістичних пластів, що
спричинила оновлення поетичних форм. Літературознавці розмежовують стильові домінанти поетичного мислення початку та кінця ХХ ст. Зокрема,
Д. Наливайко визначає стиль як "не саму форму, не "синтез форм", а формотворчу основу, певний внутрішній закон художньої творчості, що визначає
ритм і композицію, характер образотворчості й інтонацію, усю своєрідність
"художньої мови" творів, яка, як відомо, не зводиться до мовно-стилістичних
засобів, а включає "надмовні" елементи. […] Стиль виявляється як на рівні
окремого твору, так і на рівні творчості митця й цілих течій та напрямів" [9, 8].
Ще на початку ХХ ст. у науковий обіг було введено поняття "стильових домінант" (термін вживають у своїх працях В. Жирмунський і Ю. Тинянов), а згодом остаточно формується трактування цієї дефініції як елементу образної системи твору, який надає своєрідності всім елементам тексту. Відтак поняття
"стильова домінанта" варто трактувати в значенні стилю, яке визначає В. Жирмунський – як поняття, що "означає не тільки фактичне співіснування різних
прийомів, часове чи просторове, але й внутрішню взаємну їх зумовленість, органічний або системний зв'язок, яка існує між певними прийомами" [6, 34–35].
Стильові домінанти лірики від початку ХХ до початку ХХІ ст. визначалися насамперед жанровими змінами. Розширення жанрово-стильових особливостей на початку ХХ ст. поступово змінилося кризою традиційної жанрової
системи та створення ліро-епічних структур. Уже з кінця ХХ ст. стильові
ознаки виходять далеко за межі типових уявлень про жанри поезії. Водночас
зберігається тенденція до ускладненої метафоризації та спрямованість до
створення цілісних самобутніх художніх систем. Усе частіше в поетичних
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творах початку ХХІ ст. "метафора через асоціативні зв'язки веде до відкриття
нового і цим сприяє оновленню лексики" [14, 28].
У художній системі модернізму одне із найцікавіших явищ – творчість київських неокласиків, новаторство яких, на думку В. Моренця, пов'язане із
тим, що "неокласична поезія наскрізь художньо діалогічна і виростає на ґрунті не лише зримого матеріального світу, а й вторинної, культурно-історичної
дійсності" [13, 232]. У творчій практиці київських неокласиків простежується
процес поступової "аристократизації поетичного дискурсу" та збереження
для майбутніх поколінь "високої культури висловлювання, стильової досконалості, загалом професійності письма" [13, 254].
Одним із найбільших майстрів традиційних поетичних форм і ритмів, зокрема сонета, октави, терцини, секстини та охоронцем "літературної культури й духовного аристократизму" [11, 254] по праву можна вважати
М. Рильського. Поетичне слово в нього зосереджене потужною думкою, особливою енергією, закуте в класично прозорі й гармонійно виважені форми.
Щоб догодити часу, він не змінював свого ставлення до класичного розуміння майстерності ліро-епічного письма, не сприймав псевдоноваторства або
вульгаризаторства, а надавав перевагу вірності поетичній класичній традиції.
Поет демонструє уміння лаконічно володіти поетичною формою та глибокозмістовно передавати особисті переживання. Наставниками та натхненниками його творчості були такі метри символістської естетики, як Бодлер, Рембо, Малларме, Верлен та Блок, Анненський і неоромантик О. Олесь. У своїй
поезії М. Рильський демонструє поєднання різних стилів: неоромантизму,
символізму й контамінації української народної пісні, що надало його творам
філігранної основи музикальності та мелодійності.
Лірика М. Рильського надзвичайно збагачена різноаспектними темами, міфологічними образами й мотивами: від традиційних українських до античних і західноєвропейських. Ідеальна краса для М. Рильського в поезії – це гармонія духовності та тілесності, що постає перед нами цілком у земних мотивах. По своїй
суті, вона проглядається в цікавому образі Афродіти Мілоської в циклі "Адоніс і
Афродіта": "Земною, не надхмарною красою // Ти світиш нам. Падуть перед
тобою // Віки й народи. Далечінь стара. // У пам'яті нащадків не вмира, // Новою
розцвітаючи весною" [16, 144–145]. Митець, вживаючи епітет "земною", перш за
все висуває на передній план тілесну красу богині, а не духовну. Щоправда, якщо
зазирнути глибше до суті даного вірша, то можна побачити образ, який затаїв у
собі відданість поета віковим духовним цінностям. Адже ідея краси цілком дотична до ідеї добра й вселюдської любові.
Серед провідних ліричних мотивів поезії М. Рильського багато світових
та історичних мотивів: Гомер і Шекспір зі своїми героями, Шотландія із романів Вальтера Скотта, поети Г. Гейне, Данте й Гете, сонячний Прованс, паризький парнас і навколосвітні мандрівки у всі часи й епохи. Це була свого
роду асиміляція Західної Європи, що означало європеїзацію України.
Насамперед, притаманною рисою лірики М. Рильського є прагнення до
гармонії: між людиною та навколишнім світом, чуттями й розумом, людиною
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й природою. Тим більше, прикметне те, що класицизм виявився близьким
поетові через його естетичне прагнення. І справді, впадає в око, що поет найбільш чутливий до моментів особливої ясності, внутрішнього та зовнішнього,
навколишнього життя, – хоч, разом із тим, аж ніяк не замовчує дисонанси
реальної дійсності, зокрема й власні душевні негаразди ("Умерли всі – а за
одним найтяжче...", "Ти зацілована, запльована...", "Як тінь, як пес, холодна
самота...", "Принц Данський" та ін.). Оці життєстверджувальні мотиви з істинно античною насолодою життям і його вічною мінливістю трансформуються в циклі "Адоніс і Афродіта": "І хто збагне, що завжди в світі, // Міняючися, як Протей, // Цвіт, висвячений Афродіті, // Щораз по-новому цвіте?"
[16, 251]. Таке "життєпоклонство" складає основну психологічну та філософську лінію поетичного простору М. Рильського. Тому видається закономірним те, що його називають поетом рідної природи. Адже в житті завзятий
рибалка та мисливець, поет-Рильський вміло висловлює у своїх творах життєрадісне й емоційне відчуття рідної природи. Пейзажні замальовки особливо
частотно інтенсивні в двох останніх збірках – "Голосіївська осінь": "О, яка ж
то радість, красний світе, // В бистрім шумі птичого пера!" [З трудів і днів
2009, 134] і "Зимові записи": "Як не любити зими сніжно-синьої // На Україні
моїй, // Саду старого в пухнастому інеї, // Сивих, веселих завій?" [16, 265].
Описи природи в М. Рильського вражають дивовижною спостережливістю та
силою виразу. Автор дає змогу побачити такі кольори, відчути такі пахощі,
послухати такі звуки в природі, які піддаються до відтворення в художньому
творі тільки талановитому спостерігачеві: "Запахла осінь в'ялим тютюном, //
Та яблуками, та тонким туманом, – // І свіжі айстри над піском рум'яним //
Зоріють за одчиненим вікном. // У травах коник, як зелений гном, // На скрипку грає." [16, 219–220]. Із такого погляду, лірику автора можна назвати хронологією його життя. Від умиротвореного спостереження українського краєвиду – до літературних і філософських ремінісценцій, які розкривають глибини людської душі. Збірка лірики "Синя далечінь" є зразком неокласицистичного етапу творчості М. Рильського. Через символічні образи троянд і
винограду розкрито радість повнокровного буття та показано основу щастя
людини – "сродної праці": "Ми працю любимо, що в творчість перейшла, // І
музику палку, що ніжно серце тисне. // У щастя людського два рівних є крила; // Троянди й виноград – красиве і корисне" [7, 130].
Окреслюючи стильові домінанти поезії М. Рильського, М. Зеров вказує такі
визначальні риси: "врівноваженість і прозорість форми, поєднання безпосередності з філігранністю, афористичність – й виокремлює чіткий епітет як тропеїстичну властивість стилю поета" [9, 99]. Справді, ліричне слово М. Рильського
сповнене життєрадісністю, багатством метафор, різноманітних філософських та
світових мотивів та оформлене у вже перевірені часом суворі класичні форми. У
кожному вірші відчувається почуття людяності, краси, добра – ці провідні мотиви разом із освідченнями самого автора, із його нелегко набутим філософським
досвідом створюють чисту, надзвичайно гуманну духовну атмосферу.
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В естетичній системі постмодернізму дещо інші художні орієнтири, ніж у
модернізмі. Літературознавчий словник-довідник подає, що "постмодернізм –
цілісний, багатозначний, динамічний, залежний від соціальних та національних особливостей комплекс мистецьких, філософських, епістемологічних
науково-теоретичних уявлень, дистанційованих від некласичної та класичної
традиції" [10, 549]. Тому "цілком виправданими для нього є суміш канонічно
розмежованих високого та низького стилів, розмаїтих жанрів, інтертекстуальні прийоми як на фабульно-композиційному, так і на мовному, образному,
віршувальному рівнях" 10, 552].
У період розвитку постмодернізму в українській літературі ліричний вірш
зберігає "розуміння" завершеної й усталеної структури, своєрідної "ієрархії
понятійно-образних, емоційно-оціночних, експресивних, інтонаційних та
ритмічних елементів" [18, 5], однак все очевиднішими стають претензії поетів на жанровий експеримент та систематичне використання некласичної,
простої і об'ємної метафори, на ускладнену інтелектуальну гру, асоціативну
метафоричність, вибагливість художніх образів і форм лірики.
В "Енциклопедії постмодернізму" зазначено, що "постмодерністський
вірш дуже відрізняється своїм виглядом від традиційного вірша (тобто сторінка більше не містить у собі акуратно виготовленого поетичного факту, а є
радше тим місцем, де поет працює із якоюсь конкретною темою): постмодерністський вірш – це пастиш із прози, цитат та поетичних рядків, що черпають
свій зміст із широкого діапазону інтересів і тем, а поет-постмодерніст висуває на перший план той факт, що поетичний твір (як і сам поет) вплетений у
мережу зв'язків з іншими текстами ідеологією, жанрами та поетами" [5, 313].
Взірцем виразної постмодерної поезії з якісно новими формами для української літератури є збірка Ю. Ґудзя "Боротьба з хворим янголом". За жанром
цю збірку можна назвати сповідальною, або щоденником душі. Християнські
мотиви притаманні майже кожній поезії цієї збірки. У ній виокремлюється
істотне, духовне й душевне, багатство перевтілень думок, настроїв і почувань. Ліричний герой намагається перебороти в собі "хворого янгола" і наблизитися до невимовного. Вірш "(3 + 3 +1)" вже у самій назві відсилає нас
до трьох перших і трьох останніх днів перед Різдвом і Воскресінням. Це поезія про народження Ісуса Христа, про те як "тихе світло у світ прибує // чорний хлів святим місцем стає…", і про вселенську любов, любов Господа до
людей, любов чоловіка й жінки та любов до Бога : "тихим святом стає білий// світ // чорний хліб – моє тіло й Твоє // білих крил тихоліт, теплосніг //
над Малим, до Маріїних // ніг…" [3, 69].
Однією з провідних мотивів поезії Ю. Ґудзя є співвідношення духовності та тілесності в бутті особистості, однак не в класичному вже для української літератури
трактуванні київських неокласиків, у яких тілесність і духовність виступають як
відголосок предметності. Тіло й душа у творах поета завжди знаходяться у взаємодії, вони так само тісно переплетені, як і зміст та форма творів. Мав рацію В. Бєлінський, коли ототожнював єдність форми та змісту твору із єдністю душі й тіла: "В
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художньому творі ідея (тобто зміст) з формою повинна бути органічно злита, як
душа з тілом, так, що знищити форму означає знищити і ідею, і навпаки... Єдиносутність ідеї з формою настільки значна в мистецтві, що ані надумана ідея не може
здійснюватися в прекрасній формі, ані прекрасна форма не може бути вираженням
надуманої ідеї" [1, 126]. Взірцем такого злиття душі та тіла є вірш Ю. Ґудзя "Коли
з'явилися рядки...". Автор наголошує, що для того, щоб творіння знайшло свого
читача, було ним сприйняте й надовго залишилося в пам'яті, письменник мусить
спочатку сам усе написане пережити, усвідомити, пропустити крізь душу, а щоб
поезії жили, треба "з'єднати їх із власною долею": "…віршовані рядки // переплелися // з жилами моїми, // крізь тіло й душу // проросли..." [2, 22]. Втім, тіло й душа
ліричного героя – це не лише одне ціле із текстом, але ще поєднане з ліричною
героїнею твору: "…Там наші тіла мали на двох одну душу і тишу…", [4, 21], або ж
навпаки роз'єднаність "…вночі посеред зими // роз'єднане // наше тіло // одне на дві
невидимі душі…") [3, 43]. Душа ліричного героя болить, страждає від земного життя: "В глибинах всесвіту занедбана душа // ніяк не знайде вічного притулку." [2,
20]. Душі персонажа тісно в тілі, бо вона страждає від недосконалості людського
світу, від догм та правил, несправджених уявлень про життя та ілюзій. Для неї немає порятунку, лише благання до Бога, як відчай: "Боже мій правий! Я благаю тебе! // Розщепи Ти мій гемоглобін і заміни // його, будь-ласка, хлорофілом…" [2, 38].
Ми спостерігаємо за героєм, який вслухається, вдивляється в довкілля у пошуках
щастя. Ліричний герой беззахисний, тому передусім звучить бажання злитися з
природою. Тема єдності з природою чітко простежується у однойменному вірші
Ю. Ґудзя: "Удвох з великою зимою // Живем в безмовності. // Нема думок, ні почуттів. // Одне бажання: стати полем, // Прикритись снігом до весни..." [2, 46].
Природа може і захистити, і допомогти, й одночасно знищити. Щоб вона була заступницею, її треба берегти, шанувати.
Незважаючи на увесь песимізм, тривогу, як людську хвилинну слабкість у
рядках віршів утверджується радість життя. Ліричний герой дивиться на світ
очима дитини, яка не втратила почуттів здивування і цікавості, які роблять
цей світ рухомим. Він майже щодня відчуває радість від зіткнення зі звичними речами, закликає нас спостерігати, дивуватися і бачити сутність речей
такими, як вони є, це простежується у вірші "Літо": "Сиджу на бруківці //
Боричевого узвозу // і ловлю в кулак, // як муху, // жіночий каблучок" [2, 61].
Літературознавці та культурологи слушно зазначають, що твори українського постмодернізму зазвичай мають синкретичний характер: в одному цілому поряд виступають, а ще частіше взаємодіють та виявляють себе у змішаному, згущеному, інколи парадоксальному вигляді пласти (елементи) різних
культур – східної й західної.
Уся художня творчість Ю. Ґудзя пронизана східними мотивами, образами,
настроями та ідеями. Східне філософське осмислення (макото) цього автора –
ознаки енергетично потужного слова, в якому внутрішня енергія значення
впливає на зовнішню стрункість форми та звучання і сприяє створенню унікального метафоричного глибокого образу.
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Ю. Ґудзь не відступає від свого філософського мислення й у східних формах віршування, де вдало поєднує українську народну філософію із орієнталістською філософією Сходу. Слід зазначити, що експериментує автор у таких жанрах, як танка, хоку, мантра та ін. Японські вірші традиційно писались
і часто пишуться та друкуються нині вертикальними рядками: зверху-вниз,
справа-наліво. Одним із зразком твору кшталту зорової поезії є вірш "Одного
разу…" [4, 13], де перші слова написані вертикально великими літерами, а
далі вже горизонтально, проте з застосуванням різних шрифтів, ритміки
представлена решта частина тексту:
"одного разу
П
О
С
Е
Р
Е
Д
З
Е
Л
Е
Н
О
Ї
В
У
Л
И
Ц
І
ти доторкнулася –
Осьоосьо!
Отутото!
Огого!
НЕСПОДІВАНО!!!
До сих пір
не залишає мене
твоє здивування." [4, 13]
Позаяк для написання фігурних віршів немає чіткої вимоги структури –
суть у приблизному збереженні пропорції між рядками. Тут потрібна майсте318

рність у вправності розташування літер імен чи понять, що змусить читача
сприймати твір виключно на зоровому рівні.
Уже назва ліро-епічної структури "Діалог з Фараоном (За папірусом Сальє
ІV)" [4, 15] Ю. Ґудзь відсилає нас до єгипетської міфології. У більшості випадків назви місяців у Древньому Єгипті присвячені тим чи іншим богам: Тот –
однойменному богу Місяця, "владика істини", Атір – богиня Хатор і т. д. Місяць Пайні присвячений "святу долини", а Месорі – "народженню Сонця".
І залежно від того, що сталося з богами у цей чи інший день місяця, день міг
бути "щасливим" або ж, навпаки, "поганим". Перелік (календар) щасливих та
нещасливих днів був складений у роки правління фараона Рамсеса II
(XIX династія: 1314–1200 рр. до н. е.). У своєму діалозі поет говорить із Фараоном про п'ятий день місяця Фаофі (20 липня – 19 серпня). Фараон наче
попереджає, що має статися якогось дня місяця, а ліричний герой йому дає
свої відповіді та аргументи. Остання відповідь Фараонові "– Твої занедбані
слова, мої снопи, розірвані вітрами…" )" [4, 15] ніби свідчить, про те, що записано на папірусі може здійснитися, а може й ні: адже людина – не іграшка
сліпої долі, а сама собі володар. І взагалі, хоч тексти папірусів продиктовані
самими богами, але записали їх все ж таки жреці-люди. А земне слово не має
такої сили, яку має слово Небесне.
На додаток до японських і єгипетських настроїв, Ю. Ґудзь експериментує
з індуїстським та буддистським священним гімном – "Мантра першого зимового тижня" [4, 16]. Такий вид письма вимагає точного відтворення звуків,
його складових. "Манн" у перекладі із санскриту – розум, а "Тра" – підняти,
відводити від тимчасового до вічного. Тобто мантра – це звук, який вивищує
розум до трансцендентного. Мантра може складатися як з одного слова, так і
з поєднання слів. Автор художньо-естетичного втілення такої мантри вживає
односкладні називні речення: "Дорога. Дерева. Небо." [4, 16]. Індуїсти вважають, що мантра – це певна форма мови, що робить істотний вплив на розум, емоції і навіть на зовнішні предмети. Мантри – це звуки мови Всесвіту.
Існує безліч мантр, кожна з яких має власні якості, ритм і дію. Звуки, що їх
виголошує людина, змушують її фізичне і енергетичне тіло налаштовуватися,
резонувати і синхронізуватися із своєю енергією і частотою. Поєднання звуків, резонансу і ритму мантри призводить до зміненого стану свідомості, яка
встановлює образ для потоку думок. Багато що із створеного людиною проводиться її підсвідомим автоматичним програмуванням через вимовлення
або промовляння слів і звуків. Коли ви досягаєте досконалості в практиці
мантри, подібно до музиканта, що майстерно володіє своїм інструментом, ви
зможете видобувати з неї радість, зцілення, співчуття або будь-який інший
стан. У "Мантрі першого зимового тижня" автор відтворює невеселий настрій та кольори "чорно-білої" зимової імперії, де ліричний герой, знаючи
про "відтінки кольорового тіла" зими, не може дотягти до весни. Зрозуміла
річ, що такі поезії носять експериментальний характер і відкривають нові
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горизонти у пізнанні людиною висот своєї душі. Східне мислення значною
мірою вплинуло і на творчість письменника.
Поезія Ю. Ґудзя характеризується складною мовою у широкому розумінні
цього слова, вона виходить поза межі складності й навіть поза межі мови,
випливає з молитовного ставлення до життя, а відтак і до поезії. Поетичне
слово Ю. Ґудзя – це більшою мірою інтертекстуальність, експериментаторство, синкретизм стилів та жанрів.
На відміну від доби модернізму з її класичними формами поезії, постмодернізм використовує попередні надбання як західної так і східної літератури, компілюючи їх у творах, вживаючи цитати, аби викликати алюзії у читача. Що ж до автора модерного твору, то він пропонує свою інтерпретацію
твору, від самого початку, адресуючи читача до єдиного шляху розуміння.
Модерністи чітко структурували твір, проводили в ньому певну думку, натомість постмодерністи ігнорують норми побудови літературного твору.
Отже, поетична творчість доби модернізму, а саме: поезія неокласика
М. Рильського містить у собі ознаки філософічності, афористичності, "прозорості" її форми. Серед мотивів ліро-епічних творів автора звучать пошуки
душевної рівноваги, краса в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність. Проблема прекрасного в поезії М. Рильського періоду "третього цвітіння" ("Троянди
й виноград") та рідна мова – духовне багатство людини ("Мова").
Лірика Ю. Ґудзя та М. Рильського різні за стилістикою, за характером образності та за тональністю твори. Глибока філософічна ускладненість і розважливо-прозорі медитації переважають у творчості постмодерніста, а символічна вишуканість з античними інтонаціями – у неокласика.
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ЛИСТУВАННЯ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО:
ТЕМАТИЧНІ ОРІЄНТИРИ ТА СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ
Проаналізовано тематичні орієнтири та стильові домінанти епістолярію
М. Рильського. Показано, що листи є складовою частиною епістолярної прози, не
менш важливої з точки зору естетичної цінності, ніж художні твори.
Ключові слова: епістолярій, епістола, лист, спадщина, тематика, жанр, стиль,
індивідуальність, художній прийом.
В статье проанализировано тематические ориентиры и стилевые доминанты
эпистолярия М. Рыльского. Показано, что письма являются составной частью эпистолярной прозы, не менее важной с токи зрения эстетической ценности, чем художественные произведения.
Ключевые слова: эпистолярий, эпистола, письмо, наследие, тематика, жанр,
стиль, индивидуальность, художественный прием.
The article deals with the thematic reference points and style dominants of epistolary by
M. Rylsky. It is shown that letters are a component of epistolary prose, not less important
about current view of aesthetic value, than works of art.
Keywords: epistolary, epistle, sheet, inheritance, subject, genre, style, personality,
artistic technique.

На тлі історії української літератури листи – це не просто свідки подій,
адже в них навічно відображається повнота навіть не епохи, не дня, а хвилини.
Поєднання побутових новин, прохань, доручень зі спостереженнями про світ і
людину надає незітліваючої чарівності листам українських письменників. Зокрема, у своїх роздумах про документальну літературу, Лідія Гінзбург зазначає,
що "Література спогадів, листів, роздумів веде пряму розмову про людину.
Хронікальна й інтелектуальна, мемуарна й філософська, вона подібна до поезії
відкритою і настійливою присутністю автора. Гостра її діалектика – у свободі
вираження і несвободі вигадки, обмеженої дійсно минулим" [2, 91].
Листи є складовою частиною епістолярної прози, не менш важливої з токи зору естетичної цінності, ніж художні твори їхніх авторів. Вони дають
запаси тематичної і стильової свободи, тобто легкості переходу з предмету на
предмет залежно від його важливості. Відкритість різним стилям, властивість
листів стенографувати найменші душевні порухи, дає можливість пізнавати
не лише події і факти, а й саму людину.
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