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ВСТУП 

Щоб почати, треба якось розігнатися, якось бігти, пуститися з гори..1 

Олег Лишега 

 

Постать Олега Лишеги, така цікава й багатогранна, постає хорошим 

викликом для дослідника його творчості. Адже навіть приблизно, у загальних 

рисах, окреслити його особистість – завдання не з легких. Самобутність і 

величина письменницького таланту О. Лишеги – дорогоцінний камінь, що 

(не)скромно ховається за стіною з червоної вохри. 

Олег Лишега народився у Тисмениці – селищі, що поблизу Івано-

Франківська (тодішнього Станіслава). Свої юні роки майбутній письменник 

провів за партою художньої школи у Станіславі. Роки студентства – на 

факультеті іноземних мов Львівського університету. Туди він вступив у 1967 

році, і звідти ж, на четвертому курсі, був відрахований за спільну зі своїм 

другом, поетом Грицьком Чубаєм, роботу – самвидав альманаху «Скриня» – і 

опублікований у нім Олегів вірш «Віч-на-віч». 

Після Університету доля закинула Олега Лишегу якомога далі від дому – 

відбувати службу в Бурятії. Після демобілізації, що відбулася в 1974 р., він ще 

рік провів у селищі Нікольскоє під Монголією, де викладав англійську мову в 

школі. 

Повернення в Україну увінчалося новим ланцюжком мандрів-переїздів: 

Тисмениця, Київ, Львів. Олег Лишега, здається, постійно перебував у русі. 

Рухались і його думки. Рухались, переінакшувались, концентрувалися в ідеї, 

черпали світла від світу і, разом з тим, збагачували мистецький світ світлом 

новим. Одна за одною почали з’являтися його збірки. (Щоправда, не відразу. 

Взоруючись на принципового Гр. Чубая, Лишега і подумати не міг про 

написання і публікацію нікудишніх, «замовних» віршів-одноденок у партійних 

                                                           
1 Лишега О. Поцілунок Елли Фіцджеральд // Лишега О. Поцілунок Елли Фіцджеральд: [есеї, 

переклади, вірш]. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – С. 5. 
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газетах. Лише коли минула заборона друку, а умовна зима перетворилася у 

весну, збірка Олегових поезій побачила світ). 

То ким же був Лишега і чому про нього варто говорити? 

Лишега був скульптором. Його уважне до дрібниць мистецьке око відразу 

помічало добру деревину яко матеріал для творення чогось нового. Саме таку, з 

якої, зусиллями рук і сокири, можна витесати щось ніжне й витончене.  

Лишега був перекладачем. Завдяки його перекладацькій роботі українці 

познайомилися з Девідом Лоуренсом, Езрою Паундом, Томасом Стернзом 

Еліотом, Робінзоном Джефферсом, Генрі Торо, Сильвією Плат і багатьма 

іншими.  

Лишега був хорошим драматургом. Цей вияв його голосу можна 

спостерегти у відомій п’єсі «Друже Лі Бо, брате Ду Фу», яку сам автор називає 

п’єсою про Україну. За його словами, він зміщує в часі китайських поетів Лі Бо 

і Ду Фу, щоб відіслати їх у провінцію на перевиховання, як відсилали українців. 

Відмінністю ситуації в Китаї від ситуації в Україні є тривалість культурних 

революцій. На Сході старі книги спалювали офіційно і разово, а в Україні це 

відбувається тихо і постійно2. 

Лишега був поціновувачем мистецтва. Неодноразово його можна було 

зустріти на різноманітних галерейних виставках і за оглядом музейних 

експозицій. Деякі свої враження від побаченого він втілював у есеях.  

Лишега був поетом. Або ж гончарем – лише у вимірі слова. Його верлібри 

захоплюють з першого рядка оригінальністю і чесністю. Простотою, що межує 

пліч-о-пліч із відвертістю. Ключем до розуміння поезії Олега Лишеги може 

слугувати репліка самого ж автора в розмові з Тарасом Прохаськом у рамках 

проекту «Інший формат». Зокрема, він порівнює свою творчість із гончарством: 

«Своєю рукою я хочу щось народити, а не вбити. Хочу народити якусь форму. 

У цьому випадку вірші мої дуже подібні до гончарства. Це якась така 

                                                           
2 Гутик О. Олег Лишега: «У поета має бути трохи божевілля» [Електронний ресурс] // 

Високий замок. – 18.11.2014. – Режим доступу: https://wz.lviv.ua/interview/129322-oleh-

lysheha-u-poeta-maie-buty-trokhy-bozhevillia. 

https://wz.lviv.ua/interview/129322-oleh-lysheha-u-poeta-maie-buty-trokhy-bozhevillia
https://wz.lviv.ua/interview/129322-oleh-lysheha-u-poeta-maie-buty-trokhy-bozhevillia
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скульптура, яка вгору виводить глину, дає якусь форму. І так само я ставлюся 

до слів – як до глини»3. 

Т. Прохасько, у післямові до видання «Зима в Тисмениці», назвав Лишегу 

«самим втіленням поезії»4. 

Сам же Олег Лишега в інтерв’ю Надії Величкан – журналістці ТРО 

«Тисмениця» – так характеризує свій рід діяльності, що сягає ще предків: 

«І я зараз чи пишу щось чи щось там малюю, але я хотів бути добрим 

майстром.. Умерти добрим майстром.. Щоби там не було халтури.. В моєму 

житті.. Тому що, мені здається, наше життя настільки стало якимось 

таким відносним, і поняття доброго ремесла трохи знецінилося, забулося.. Так 

що я далі продовжую ту саму професію – кушнірську, – тільки в іншій 

формі..»5 

У творчості Олега Лишеги, як поетичній, так і прозовій, наскрізним є 

образ «червоної (в)охри». У ньому автор вбачає слово, що, попри відсутність 

великої кількості художніх засобів-«прикрас», має велику силу. Червона вохра, 

що свого часу була однією з перших барвників, мінеральною червоно-

брунатною фарбою, сигналізує про постійність (і навіть вічність). Вона 

знаменує собою закарбований митцем на стіні (с)карб, що з плином часу, зі 

зміною епох, залишається недоторканним. Червона вохра певною мірою 

відображає магнетичність Лишежиного слова, природне бажання вдумливих 

читачів перечитувати його роботи знову й знов. «Я б хотів, щоб слово моє було 

просто червоною вохрою. І щоб воно було дуже бліде, щоб там не було – мені 

навіть думати про це важко – якихось красивих вензелів, ваговитих метафор, 

як мають під собою дуже багато пластів. Так званого бароко»6, 

                                                           
3 Інший формат: Олег Лишега / упоряд. Т. Прохасько. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. – 

С. 21. 
4 Прохасько Т. Апокрифи від Лишеги // Лишега О. Зима в Тисмениці: вибране. – Київ: А-БА-

БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – С. 249. – (Серія «Українська поетична антологія»). 
5 Олег Лишега (Режисер: Неля Лишега; Оператор: Іван Постоловський; Ведуча: Надія 

Теличкан; ТРО «Тисмениця», 1993 рік) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=6rbHStzLgnI&list=PL-FfLrgKqj9RcsysiIh-

RhXWVrJYDOtZS. 
6 Інший формат: Олег Лишега. – С. 31. 
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– рефлексує Лишега під час балачок із Прохаськом. 

Саме тому доцільно й корисно про Лишегу провадити діалог, 

досліджувати його тексти і перейматися його нестандартним, лишегівським, 

баченням світу.  

Голос Олега Лишеги знайшов втілення у його прижиттєвих і посмертних 

збірках. Автору довелося пройти довгий і тернистий шлях, перш ніж прокласти 

свого першого моста до читачів. Направду, «Великого моста». Ця збірка поезій 

побачила світ у 1989 році, і знаменує собою кінець заборон і табу, зокрема – 

того, що стосувався публікацій. Як влучно свого часу зауважив митець 

міжвоєння Богдан Ігор Антонич у вірші «Подвійний концерт»: «О, чи зумієш 

майстре сяєв, / своє мистецтво протерпіти?»7. Скидається на те, що Лишезі 

випав саме такий жереб, – і він його прийняв та «протерпів» сповна. 

Перша збірка поезій – «Великий міст» – вийшла друком лише у 1989 році 

у видавництві «Молодь». Вона складалась із двох частин – «Зима в Тисмениці» 

і «Великий міст» – і містила сумарно лише 27 віршів. Художнє оформлення 

втілив сам автор. 

2000 рік приніс Олегу Лишезі всесвітнє визнання. Міжнародний ПЕН-

клуб відзначив його спільну з Джеймсом Брасфілдом роботу – переклад на 

англійську збірки «Вибрані вірші Олега Лишеги» («The selected poems of Oleh 

Lysheha»). 

У 2002 вийшла друком поетична збірка «Снігові і вогню». 

У 2012 році видавництво «Піраміда» у рамках серії Василя Ґабора 

«Приватна колекція» опублікувало найповніше зібрання поетичних творів 

Лишеги під назвою «Великий міст». 

У 2014 році книжка Олега Лишеги поповнила полиці Видавництва Івана 

Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Зокрема, «Зима в Тисмениці» 

продовжила відому серію «Українська Поетична Антологія».  

                                                           
7 Антонич Б. І. Книга Лева / [обгортка С. Гординського]. – Львів, 1936. – С. 26. – (Бібліотека 

«Дзвонів» ; чис. 18). 
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У 2015 році, вже після смерті автора, «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» видала 

збірку есеїв Олега Лишеги «Поцілунок Елли Фіцджеральд». Назва відсилає 

читача до однойменного твору письменника. Цікаво, що участь у художньому 

оформлення книги брав і сам Лишега. Зокрема, він «проілюстрував» заставки 

до розділів. 

У 2015-у вийшла друком есеїстична збірка Олега Лишеги «Старе золото». 

У ній містяться роботи автора, написані в різні роки. Зокрема, його есеї про 

поетів – «Франко», «Чубай», «Генрі»; визначні «Флейта землі і флейта неба» і 

«Adamo et Diana», «Коридор із дверима завбільшки з око» та інші. Видання 

проілюстровано фотографіями Лишеги та його малюнками 1960-х – 1980-х 

років. 

У 2016-у році з’явилося видання «Тепла вохра» в упорядкуванні Тараса 

Прохаська. У нім зібрано прозові (зокрема – оповідання) та есеїстичні твори 

О. Лишеги. 

Творчість О. Лишеги привернула увагу багатьох українських 

літературознавців. Про нього писали I. Борисюк, Ю. Войтенко, Д. Вороновська, 

Т. Ганжа, Т. Головань, Г. Грабович, О. Гриценко, Т. Гундорова, Ю. Ґудзь, 

І. Дзюба, В. Діброва, Вано Крюґер, М. Лаюк, Б. Матіяш, В. Моренець, 

К. Москалець, Т. Пастух, Р. Свято і Л. Таран. 

Серед найбільш ґрунтовних наукових праць варто виділити дві роботи. 

У 2018 році в Україні було захищено дисертацію Катерини Девдери на 

тему «Літературна творчість Олега Лишеги: інтерпретація, контекст, рецепція». 

У своїй роботі К. Девдера комплексно аналізує літературну творчість 

О. Лишеги, аби з’ясувати його «авторський міф», топоси і тропоси цього 

явища. 

У 2019 році побачила світ книжка дослідника Тараса Пастуха «Мости 

Олега Лишеги». У ній автор зосереджується на вивченні поетичної спадщини 

письменника через розгляд «духовно-культурного та естетичного досвіду, із 
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якого постає творчість Лишеги і до якої вона апелює»8. Книжка складається із 

двох великих блоків: «лінії погляду» і «обриси творення». 

 

І. Червона вохрова есеїстика 

 

Хтось може посміятися з будь-якого мого слова. Те, що для мене виражене із 

кров’ю, на віддалі сприймається як театр. Бо людина інакше сприймати не 

може9.  

Олег Лишега 

 

Перед такими яскравими особистостями, як Олег Лишега, здається, не 

втаїти нічого. А тим паче не приховати (та й навіщо?) світу, що кожен його 

нібито й бачить по-своєму, і живе в нім нащодень, втім, не завжди помічає за 

каркасом неба, пристрастю вогню чи стіною лісу чогось більшого та глибшого 

– ідей цих речей і явищ. Того, що за словами однієї з пісень гурту «Один в 

каное», треба «читати між рядків». Якщо взяти вміння читати між рядків як 

запоруку розуміння світу і його (не)прихованих сенсів, то Лишега забігає тут 

ще далі – він може бачити і може розуміти навіть суть паперу10, на якому ті 

рядки написано.  

Цілком логічно розпочати розмову про поетичну й прозову творчість 

Олега Лишеги із визначення поняття «слово». Щоправда, не словникового, а 

визначення властиво лишегівського. Адже від того, як О. Лишега розумів 

слово, залежить і те, як він його використовував і як сучасним дослідникам 

його творчого спадку, власне, варто інтерпретувати його твори. 

Перш за все, слово є чимось архаїчним, таким, що зародилося дуже давно, 

ще на зорі людства, разом із першими проявами примітивного, наскельного 

                                                           
8 Пастух Т. Мости Олега Лишеги. – Львів: ЛА «Піраміда», 2019. – С. 15. – (Приватна 

колекція). 
9 Інший формат: Олег Лишега. – С. 31-32. 
10 В інтерв’ю Тарасові Прохаську О. Лишега згадує, що пробував робити папір власноруч 

(Інший формат: Олег Лишега. – С. 38). 
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мистецтва. У розмові з Тарасом Прохаськом у виданні «Інший формат» Олег 

Лишега в одному з міні-есеїв (саме так в передмові означив відповіді Лишеги 

упорядник Прохасько) розповідає історію про монтеспанського ведмедя – 

перший вияв творчості, в основі якого було поціляння ядрами у шкуру вбитої 

тварини. Саме ці удари були словами: 

«Я казав про монтеспанського ведмедя. Це такий перший вияв творчості. 

В Іспанії, мабуть, вони знайшли в горах такий великий валун і накинули на 

нього шкуру ведмедя. І ціляли в неї. І це – первісток мистецтва. 

Мистецтва у теперішньому розумінні. Поціляння. (…) І ці удари – це було 

слово»11. 

По-друге, Лишежине слово, за його ж переконанням, озвученим у 

згадуваному «Іншому форматі», мало бути червоною вохрою. Себто таким, що 

попри свою блідість і відсутність додаткових прикрас, є сильним, помітним і 

автентичним; воно має сенс. І навіть з плином часу, зміною епох і поколінь, 

його вохра не повинна зникнути, осипатись цілком, як буває зі старою фарбою. 

По-третє, Олег Лишега переконаний, що постать автора слова – того, хто 

сказав, є далеко не найважливішою. Важливим є сказане, і відображене в ньому 

мислення індивіда. Адже «якщо нема мислення, то ніяке прізвище нічого не 

значить»12. 

Відтак не зайвим є підкреслити: слово для Лишеги було чимось 

унікальним і цінним – скарбом. Таким, що до нього варто ставитись із 

обережністю та неабиякою шаною. Мабуть тому усне мовлення поета мало чим 

відрізнялося від його текстів. Лишега мислив «нащодень», і плодами цих думок 

щедро ділився з оказійними співрозмовниками – не менш поетично й влучно. А 

подеколи це було те, що угорський літературознавець Ґрегорі Надь називає 

«творенням у виконанні»13. Тарас Прохасько стверджує14, що ніколи не бачив 

поета, який балакає поетичніше, ніж пише вірші. Аж ось він – Лишега. 

                                                           
11 Інший формат: Олег Лишега. – С. 12-13. 
12 Там само. – С. 12. 
13 Nagy G. Performance and Text in Ancient Greece [Електронний ресурс] // The Oxford 

Handbook of Hellenic Studies. – 2010. – Режим доступу: 
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Слово поетичне і слово прозове 

Олег Лишега – це митець, щодо якого не доводиться обирати між 

означенням «відомий український поет» і «відомий український прозаїк». Адже 

він був і тим, і іншим, та й не тільки – з огляду на кількість його перекладів, 

написаних картин, витесаних і зліплених скульптур, знятих з Дарією Ткач 

фільмів тощо. Все, хоч і не одразу – досконало, зі смаком і по-лишегівськи. 

Втім, якщо говорити лише про літературні виміри, то перші дві згадані 

іпостасі Лишеги є поки що найбільш відомими й дослідженими. Про них і 

йтиме мова.  

Олег Лишега є автором трьох поетичних збірок – «Зима в Тисмениці» 

(1977) «Великий міст» (1989) та «Снігові і вогню» (2002). У різний час вони 

містилися в різних виданнях та неодноразово були перевидані. Що важливо, 

поетичний талант Лишеги помітили навіть учасники Американського ПЕН-

клубу. У 2000 році поет разом із перекладачем Джеймсом Брасфілдом були 

удостоєні нагороди за найкращу перекладну книгу. Нею виявилась збірка 

«Вибрані вірші Олега Лишеги»15. Тематично осердя збірки «Снігові і вогню» є 

спробою автора вдатись до метаморфоз і поглянути на світ очима різних тварин 

– ведмедя, зайця, собаки, коня тощо. Натомість, «Зима в Тисмениці» є збіркою 

«пісень». У ній налічується тринадцять поезій. «Пісень» у тому значенні, в 

якому сучасний читач розглядає «Пісню Пісень» Соломона чи вірші Езри 

Паунда, якого Лишега мав досвід перекладати з англійської. Найбільш 

імовірним є те, що подібне називання своїх віршів та надання їм довільних 

номерів поет перебрав саме в Паунда. Себто, цією збіркою О. Лишега 

долучився до когорти тих, що ввійшли в історію як відомі поети-піснетворці. 

Тематично ця збірка є досить різношерстою. Вона ще безпосередніше за 

                                                                                                                                                                                                 

https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/3626.gregory-nagy-performance-and-text-in-ancient-

greece. 
14 Там само. – С. 5. 
15 The selected poems of Oleh Lysheha / Translated by Oleh Lysheha and James Brasfield; 

Foreword by George G. Grabowicz; Introduction by James Brasfield. – Cambridge: Harvard 

University Press, 1999. – 124 p. 

https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/3626.gregory-nagy-performance-and-text-in-ancient-greece
https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/3626.gregory-nagy-performance-and-text-in-ancient-greece
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«Снігові й вогню» ретранслює досвід і світогляд її автора: Лишегову увагу до 

постаті джазової співачки Елли Фіцджеральд чи актора Тома Джонса, любов до 

мітологій народів Сходу і Заходу, Америки; життєве кредо Лишеги – 

притаманні йому оптимізм і наполегливість, уважність до деталей, стоїчне 

споглядання світу, відданість друзям тощо. Поки що найповнішою збіркою 

поетичних творів автора є видання «Великий міст», що вийшло друком у 2012 

році у серії Василя Ґабора «Приватна колекція».  

Поезія О. Лишеги великою мірою зазнала впливу поетів Сходу, Заходу і 

України. Чимало нового письменник дізнався від своїх двох учителів – 

Григорія Чубая і Миколи Воробйова. За сприяння Чубая він почав писати вірші 

та відкрив для себе нові яскраві імена закордонних поетів. Т. Пастух пише, що 

Грицько дав Лишезі розуміння справжньої поезії, задав високий рівень 

естетичних очікувань від образного твору, а Лишега, у свою чергу, засвоїв від 

першого символічного вчителя вміння не боятися руйнувати усталені принципи 

та канони, творити вільно, сміливо й радикально16. 

З Воробйовим Лишега зустрівся в Києві, у Лаврі, де містився 

кінофакультет Київського інституту театрального мистецтва. За Т. Пастухом, 

другий вчитель навчив О. Лишегу делікатності висловлювання, вмінню 

органічно поєднувати елементи східних та західних культурних берегів, бачити 

світ у єдності певних елементів. Воробйовів прийом з дематеріалізації 

реальності через акцент уваги на кольорі Лишега засвоїв, почавши рухатись 

навпаки: від фізичного до метафізичного17. 

Не менш цікавим є прозовий доробок Олега Лишеги. У збірці вибраних 

прозових творів «Тепла вохра», що побачила світ у 2016-му році, можна 

натрапити на такі його слова щодо прози: «Проза – якою б вона не була – йде 

горизонтально…Проза стелиться по землі, і цей дим цікавий тим, що він 

обвиває, обволікає всі найменші деталі. Але в прозі нема відлуння… Я ніколи не 

намагаюся в прозі ствердити рух так виразно, як у віршах. Це швидше проекція 

                                                           
16 Пастух Т. Мости Олега Лишеги. – С. 49. 
17 Там само. – С. 50. 
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на пам’ять. І коли у віршах мені важливий просторовий модус, то в прозі – 

якраз часовий»18. 

До прозового доробку Олега Лишеги можна умовно зарахувати його 

есеїстичні твори, оповідання та переклади з англійської. Зокрема, варто згадати 

такі видання прози автора: «Інший формат» (2003), «Поцілунок Елли 

Фіцджеральд» (2014), «Старе золото» (2015), «Тепла вохра» (2016) і «Laterna 

Magica» (2017). 

Прозі Олега Лишеги притаманна досконала компіляція різних, часто на 

перший погляд нічим не пов’язаних, епізодів з минулого і теперішнього, цитат 

із творів культових авторів та оригінальних сентенцій самого Лишеги. У цих 

роботах панує безчасся, а всі елементи рано чи пізно стикаються одне з одним, і 

безгучним (а як же по-іншому в німому кіно?) вибухом приголомшують 

читачів. 

Важливим є спірний момент розмежування прози й есеїстики Лишеги, 

який можна розглядати з двох боків водночас. З одного боку, – в різних збірках 

одні і ті ж самі твори упорядники означують по-різному. Скажімо, у виданні 

«Друже Лі Бо, брате Ду Фу», що з’явилося у 2010 році, зазначено: «проза». У 

виданні «Старе золото» – «есеї», хоч в обох виданнях є той самий підрозділ 

«Adamo et Diana» з двома текстами: «Флейта землі і флейта неба» та «Adamo et 

Diana». З другого боку, – розмежування «прози» й «есеїстики», яке зробив 

Тарас Прохасько, має ту причину, що есеї О. Лишеги значно відрізняються від 

есеїв будь-кого іншого: в автора немає дисонансу і розбіжностей між глибиною 

та ясністю думок у надрукованих есеях і тих, що народжуються тут-і-зараз, 

тобто у щоденному спілкуванні і міркуваннях наживо. Лишега мислить 

есеїстично. Це, зокрема, можна простежити і в уривках бесіди «Іншого 

формату», і в стенограмі розмови з Богданом Смоляком у виданні «Laterna 

Magica»19. 

                                                           
18 Лишега О. Тепла вохра: вибране. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. – С. 160. 
19 Laterna Magica: немонтоване кіно: [розмова Олега Лишеги та Богдана Смоляка] / Режисер, 

запис тексту, коментарі: Дарія Ткач; Оператор: Юрій Герасимів. – Брустурів: Дискурсус, 

2017. – 72 с. 
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Вохра в есеїстиці й есеїстика в житті 

Однією з особливостей есеїстики Олега Лишеги є те, що рефлексуючи 

про неї, читач насправді рефлексує на унікальний, нетиповий і своєрідний текст 

– для літератури української щонайменше. 

Якщо звернутись до етимології слова «есей», то можна (і точно вдасться) 

натрапити на постать французького мислителя епохи Відродження Мішеля де 

Монтеня, що написав славетні «Проби» і подарував світові новий жанр – жанр 

есею. Тодішній монтенівський есей являв собою щось зовсім відмінне від того, 

що уявляють собі сучасні читачі, і був великою мірою відображенням 

дійсності, яку спостерігав автор. Такі тексти надзвичайно точно відображали 

думки і світ письменника, його погляди і настрої, якісно репрезентували його 

особистість. Тарас Пастух у післямові до видання «Старе золото» дуже влучно 

зауважив таку схожість українського автора із французом Монтенем:«Подібно 

до зачинателя жанру есе Монтеня Лишега прагне постати у “простій, 

природній і повсякденній подобі, без будь-якої вимушеності чи штучності”, 

адже він також має на мені “зобразити не когось там, а самого себе”»20. 

Втім, не менш авторитетним ключиком до розуміння есеїстики 

Лишеги можна вважати міркування про цей жанр відомого українського 

літературознавця і мовознавця Юрія Шевельова. У своєму есеї «Віктор 

Петров, як я його бачив» науковець пише: «Якби мене запитали, що таке 

есеї, я сказав би: есей – це такий літературний жанр, який бачить у 

дійсності те, чого люди в ній звичайно не бачать, і цю одну сторону 

унаочнює і уопуклює так, що стає вона нібито цілою дійсністю. З цього 

постає думка і нове, більше наближення до дійсності»21. 

Тобто, есеїзм – це певною мірою спосіб мислення. У випадку Лишеги – 

спосіб дуже яскравого синтетичного мислення, втіленого письмово в численних 

                                                           
20 Пастух Т. добраніч.. добраніч.. ви не впізнали? – так, це я.. – С. 235. 
21 Шевельов Ю. Віктор Петров, як я його бачив // Шевельов Ю. Вибрані праці: у 2 кн. – 2-ге 

вид. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – Кн. 2: 

Літературознавство / Упорядник Іван Дзюба. – С. 832. 
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образах, порівняннях та незвичних епітетах. О. Лишега любить вплітати до 

своєї тканини тексту і тактильні відчуття, і смакові й запахові враження. Чого 

лишень вартий цей один уривок із «Флейти землі і флейти неба»: «Паунд і 

Лоуренс.. Все одно, що сказати: хрін і перець. І той, і той – продукт однаково 

відомий в поетичній коморі. Я почав був з Паунда, але щойно розкусивши кілька 

рядків, прожогом кинувся до Лоуренса. У Паунда стіл багатий, але трохи ніби 

прісний. Там алкоголь у делікатних наперстках. У Лоуренса трохи пересолене, 

зате багато простого червоного вина. І коли смакував його, у мене часто було 

відчуття, що п’ю з реальним чоловіком, хоч, повторюю, для багатьох він уже 

lupus in fabula, якщо не більше. І хоч я пізнав його, як пізнають, скажімо, 

гірчицю чи тертий хрін з буряком, чи той таки стручковий перець, – за всіма 

цими гарячими рисами ховалась урочиста монументальність»22. 

Чи, скажімо, цей уривок, в якім О. Лишега намагається образно окреслити 

оди Паунда: «Паундові оди – це епохи, без сумніву. Хмари в небі. Такі ж 

перебіжні й великі, і розбурхані. Чи можна їх назвати Високими Одами чи 

Гімнами? Це так називалося у каноні Конфуція, я їх просто називаю одами, 

мені здається, Паундові смерчі витягують у небо забагато людського сміття, 

але, можливо, я помиляюсь. Приглянувшися, там завжди когось впізнаєш.»23. 

Мабуть, так сказати міг, у першу чергу, талановитий поет – і ця грань 

його особистості, як видно, теж залишає свій відбиток на його есеїстичних 

текстах. 

То про що ж писав О. Лишега у своїх есеях? 

Умовно можна виділити такі їх складові компоненти:  

Постать. Дуже часто свої есеїстичні тексти О. Лишега вибудовує 

довкола важливої для нього постаті або групи осіб. Якщо він пише про когось 

знаного, але часово доволі віддаленого (наприклад, Генрі Торо чи Івана Франка, 

яких він, зрозуміло, не застав), то обов’язково оприявнює читачеві 

                                                           
22 Лишега О. Флейта землі і флейта неба // Лишега О. Старе золото: есеї / Концепція видання 

В. Ґабора; Підготовка тексту до друку та післямова Т. Пастуха. – Львів: ЛА «Піраміда», 2015. 

– С. 59. – (Приватна колекція). 
23 Там само. – С. 61. 
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несподіваний, раніше ніким (ні науковцями, ні письменниками) не розглянутий, 

ракурс. Есей Лишеги про Івана Франка є намаганням закцентувати відразу на 

декількох пунктах:  

1) Франко, попри свою теперішню приналежність до канону української 

літератури, був у першу чергу людиною. Такою, що їй притаманні звичайні 

людські звички, бажання, потреби: «…чомусь Франко завжди, скільки ми разів 

не були в них, був босий і, сидячи за столом посеред хати, зганяв одною ногою з 

другої мухи. Одного разу так само босий лазив він на черешню, щоб нарвати 

нам черешень, що саме тоді дозріли. Босий, без піджака та камізельки, у 

вишиваній сорочці, він ніяк не мав вигляду міської людини, а так якогось 

сільського чи містечкового майстра, кравця чи теслі…»24 

Так розпочинає четвертий конволют Лишега, цитуючи чиїсь спогади без 

посилань, аби, на переконання Катерини Девдери, зробити це промовляння 

«багатоголоссям єдиного хору»25. До речі, ходити босоніж любив і сам 

О. Лишега. Мабуть, таке Франкове бажання бути ближчим до землі дуже 

імпонувало авторові есею. 

2) Боротьба «Канону» і «Риби» у поезії Івана Франка Тарас Пастух у 

книзі «Мости Олега Лишеги», зокрема, розділі «Східний берег» докладно 

розглядає східні віяння в творчості автора. Дослідник убачає в образах Канону і 

Риби дві духовні течії-практики Сходу: даосизм і конфуціанство.  

Не зайвим буде додати, що поет дуже шанував Івана Франка, у своїй 

поезії порівнював його із ведмедем – людиною чи звіром, які все осягли26. Про 

це неодноразово згадує Катерина Девдера, яка теж працювала з поезією 

Лишеги. Зокрема, у своїй дисертації вона пише, що і ведмідь, і Франко 

мисляться як «чоловік гори», який мешкає всередині гори і водночас десь на 

                                                           
24 Лишега О. Франко // Лишега О. Старе золото: есеї. – С. 23. 
25 Девдера К. Літературна творчість Олега Лишеги: інтерпретація, контекст, рецепція: дис. 

канд. філол. наук: 10.01.01 – українська література / НАН України, Інститут літератури ім. 

Т. Г. Шевченка. – Київ, 2018. – С. 130. 
26 Інший формат: Олег Лишега. – С. 10. 
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вершині. Мешканець гори, на думку дослідниці, є втіленням мудреця, носія 

таємного знання, тим, у кого людина мимохіть навчається знаків. 

О. Лишега з-поміж постатей не оминає і своїх близьких друзів. 

Наприклад, свого першого вчителя Грицька Чубая чи другого – Миколи 

Воробйова. В есеї він їх неодноразово згадує, а деколи навіть провадить діалог. 

Скажімо, в тексті «Поцілунок Елли Фіцджеральд», написаному, як лист, 

Лишега звертається до свого друга Грицька, вільно повідає йому свої думки, 

щось запитує і пробує самостійно передбачити відповідь. 

Спогад. Часи перших великих відкриттів у царині мистецтва (і літератури 

зокрема) Лишега почав переживати ще в юності, поступивши на англійську 

філологію у Львівському університеті імені Івана Франка. Тоді він відкриває 

для себе іноземних поетів та оказійно знайомиться з Григорієм Чубаєм – своїм 

майже ровесником, який, як пише Лишега, «знав усе»27. І Лишега, принагідно, 

навчався у нього всьому, що вважав за потрібне. Відтак, часи молодості і 

зустрічей львівської богеми, на чолі якої вони з Чубаєм були, охоплені 

ностальгією. Нею пройняті його есеї.  

Рефлексії. Як відомо, О. Лишега був доволі активно включеним у 

мистецьке життя Львова і Києва. Багато його друзів і знайомих були 

художниками, відтак час від часу виставлялись у різних галереях. У виданні 

«Старе золото» вміщено розділ «Лицар». Він складається із трьох різних 

текстів, інспірованих враженнями від творів інших митців образотворчого 

мистецтва – «Лицар», «Давні автографи» і «Коридор із дверима завбільшки з 

око». «Лицар» – це занотовані «деякі враження після огляду п’яти робіт Ореста 

Яворського»28, своєрідна авторська рефлексія на твори близького друга. «Давні 

автографи» – ніщо інше, як роздуми Лишеги про їхню спільну з Валерієм 

Шаленком виставку «під склепінням на Вірменській» – себто у приміщенні 

мистецької кав’ярні «Дзиґа» у 2009 році. Тоді обидва митці присвятили цю 

подію Грицькові Чубаю, якому в тому році мало виповнитися 60 років від 

                                                           
27 Лишега О. Давні автографи // Лишега О. Старе золото: есеї. – С. 103. 
28 Лишега О. Лицар // Лишега О. Старе золото: есеї. – С. 99. 



17 
 

народження. «Вітраж – завжди квітка проти вікна, розтулена в небо – звідки 

може зійти блага вість..»29 – відгукується О. Лишега у «Давніх автографах» про 

Шаленкові роботи. «Коридор із дверима завбільшки з око» тематично ніби 

продовжує тему «автографів», позаяк у нім теж оповідається про Шаленкові 

твори. «Так – щоби зробити вітраж, – пише Лишега, – творець мусить видути 

зі своїх легенів грубе живе шкло з усіма своїми родимими плямами і згустками.. 

Тендітна людська магма, бо людська, знеболена.. і лише в цій нерівномірній 

напівпрозорій товщі може зринути і вибухнути колір, зіткнувшись з вишнім 

світлом..»30. 

Усні есеї. Мислення Лишеги – навіть усне, як уже зазначалось, є 

надзвичайно цікавим і самодостатнім. Воно чудово презентує сформований і 

гармонійний світ поглядів Лишеги, його інтереси, захоплення та страхи. І тому, 

на рівних правах із написаними текстами, претендує на увагу й дослідження. До 

усних есеїв можна віднести одразу два видання – «Інший формат», що постав у 

результаті діалогу Тараса Прохаська з поетом, і «Laterna Magica» – стенограму 

однойменного відеоесею – теж результату розмови. 

Есеїстика Лишеги в українській літературі – ненав’язливе нагадування 

про речі глибинні і справжні; те, на що варто звернути увагу просто зараз. 

Тобто, вохра. 

 

ІІ. Поетична творчість: візія Олега Лишеги 

 

Бо ж поезія – щось архаїчне. Це те, що позаду нас, довкола нас. Така 

безпосередність пташки дикої, яка десь тут спурхнула, ось тут31… 

Олег Лишега 

 

                                                           
29 Лишега О. Давні автографи. – С. 103. 
30 Лишега О. «Коридор із дверима завбільшки з око» // Лишега О. Старе золото: есеї. – 

С. 106. 
31 Інший формат: Олег Лишега. – С. 34. 
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Архаїчність і глина. Глеки і вірші. Вірші і Лишега. Лишега і поети. І десь 

на завершенні цього ланцюжка асоціативних пар логічно мав би оприявнитись 

вінець цієї роботи – окреслена візія Олега Лишеги щодо поетичної творчості. 

Найкращий із можливих способів здійснити це – звернутися до есеїстичних 

текстів автора – написаних і промовлених уголос, позаяк саме вони є 

свідченнями думок Лишеги. 

 

Поезія: її підвалини 

Що таке «поезія» за Лишегою? Відповісти складно (і, мабуть, 

неможливо), а надто послуговуючись лише одним чи двома визначеннями-

цитатами з творів есеїста. Достеменно відомо одне: поезія – це поняття, яке 

варто розглядати лише комплексно, приділяючи максимум уваги розгляду її 

різних складових; усьому дотичному до того, що сучасні люди (і, на противагу 

їм і на подив – Лишега) з нею пов’язують. Все це, без сумніву, буде згадано і 

проаналізовано далі, а звідти і синтезовано наприкінці. 

Роль першої скрипки у поезії відіграє наявний компонент архаїчності. 

Якщо вірші містять щось архаїчне, родом з минулого, отже в них є і майбутнє, 

адже дорога до поезії пролягає через випадкові, загадкові і безпосередні події. 

Такі події траплялися колись і продовжують ставатись. Отже, вони вічні через 

свою архаїчність. Так розмірковує Олег Лишега на запит «Іншого формату»: 

«Поезія – принаймні, дорога до поезії – якраз веде через такі речі. Давньою-

давньою дорогою, а десь квітки розцвіли перед твоїм носом, щось спурхнуло, 

жаба стрибне. Якась дівка прошмигне кудись і сховається. Метелик. Воно все 

– загадки на тій уявній дорозі. Але ніколи ця дорога не може бути 

асфальтованою»32.  

У згадуваній збірці міні-есеїв – «Інший формат» – йдеться і про 

закритість поезії. Вона полягає у її таємничій і загадковій сутності, розгадати 

                                                           
32 Там само. – С. 35. 
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яку ще нікому не вдалося. Тому Лишега застерігає: «Не дай Боже, щоб хтось її 

відкрив. Вийде безконечний діснейленд»33.  

На думку О. Лишеги, хороші вірші обов’язково актуальні, позаяк містять 

у собі елементи архаїчного. Людство ж, за своєю природою, незмінно вимагає 

від літератури (і світу в цілому) поживи. Задовольнити цей голод на справжні 

речі може лише та поезія, що заручена архаїчністю (відтак – вічністю і вічними 

цінностями) із доданими вимогами часу. «А що таке актуальність чи 

неактуальність… Це струдель. Важливо, щоб цей струдель був паляницею, 

хлібом. Щоб у ньому зберігалося те архаїчне. Та основа, образ великого книша. 

Те, що з борошна. А що таке борошно? Дуже тонко розтерте зерно. І те 

зерно – найархаїчніше зі всього. У тому струдлі є ці крупинки зерна – там же 

ж можуть всякого додавати, що є вже поняттям нового, розумінням 

прогресу»34. 

 

Основні поетові інструменти 

Як уже згадувалось, особа автора в Лишеги є важливою лише тоді, коли 

мова заходить про її творчі здобутки. «Цікаво, як все йде, а імена потім»35 – 

каже письменник Тарасові Прохаську, ніби підкреслюючи: ім’я і походження 

автора не свідчать про його талант, а чи навпаки – відсутність здібностей. 

Істинну цінність становлять лише висловлені думки, їхня глибина і значимість. 

Втім, помилково вважати, що Лишега вороже ставиться до імен, чи, ще гірше – 

не визнає їх. У тому ж «Іншому форматі» він згодом промовляє: «Його ж треба 

заслужити – те прізвище», акцентуючи, що добре ім’я – це теж цінність; те, що 

здобувається працею, щонайменше – певними зусиллями.  

Неодноразово О. Лишега акцентував на тому, що дуже часто хороші 

поети (і в тому числі – найкращі) – диваки за натурою, божевільні. В одному з 

інтерв’ю він сказав: «У поета має бути трохи божевілля. Однаково, по смерті 

                                                           
33 Там само. – С. 34.  
34 Там само. – С. 36. 
35 Там само. – С. 11. 
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йому пробачать усе.. Але тільки маючи оцю закваску божевілля всередині, 

можна створити щось вартісне»36. А на підтвердження цих слів можна 

натрапити в есеї «Генрі», що належить до циклу «Старе золото». У нім 

О. Лишега розповідає про відомого американського письменника ХIX століття 

Генрі Торо, який два роки прожив на березі озера Волден у власноруч 

збудованій хатці. Через це поет зажив собі слави дивака, хоч і дуже 

талановитого: «Окрім дивацтва, Генрі – поет, виплеканий античною мудрістю» 

– додає Лишега. 

Автор володіє правом вибору, позаяк воно – привілей кожної істоти (і 

неістоти – «Камінь може щось своє показати або не показати»37 теж) від 

народження. За Лишегою, світові притаманна мінливість, змінність. Якщо 

людина усвідомлює таку можливість, то це дуже знаменно. «Але ж яка 

прекрасна біла стіна, коли знаєш, що вона може бути і така, і така! Коли 

маєш певний вибір. Я сам той вибір роблю. Може, не сам, але тішуся, що 

роблю певний вибір. І це велике щастя, що я знаю – таке є, червона вохра»38. 

Логічно, що авторське право вибору великою мірою стосується саме 

вибору чи добору слів. В одній із публічних бесід Лишега назвав два види 

поетів, які по-різному підходять до цього важливого процесу. Перші з них – 

«відразу відштовхуються від слова, тоді розвивають стиль», а другі – їм на 

противагу – «пишуть, спочатку маючи перед собою розпливчасті поняття, в 

темряві намацують слова. І так чи інакше знаходять їх, тоді вони додають 

свою енергію до тих напівзнайомих, але відчутих згустків»39. Себто, діють 

інтуїтивно, обережно відшукуючи необхідні і точні слова. А допоки вони на 

них не натрапляють, то послуговуються до-словами. 

На думку О. Лишеги, «мова поета» і «поетична мова» – це зовсім різні 

поняття, які варто чітко розмежовувати. Поетична мова – це, в першу чергу, 

ресурс Філології, позаяк саме вона створила різноманітні «штучні» прикраси 

                                                           
36 Гутик О. Олег Лишега: «У поета має бути трохи божевілля». 
37 Інший формат: Олег Лишега. – С. 12. 
38 Там само. – С. 38. 
39 Лишега О. «Поезія має вживатися у мікроскопічних дозах». 
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слова у вигляді художніх засобів. Натомість, мова поета – це авторів 

найосновніший інструмент: «поет, – пише Лишега, – з дарованої йому мови 

витесує свою мову для вірша – і одразу ж, в роботі, вигострює свій інструмент. 

Свою сокиру»40. 

Втім, майстерним є той прозаїк, кожен рядок якого нагадує поезію. 

Найкраще цю думку ілюструє приклад письма Ясунарі Кавабати. О. Лишега так 

пише про його прозу: «Кожен рядок Кавабати – це фрагмент вірша. 

Настільки тонкий майстер. Як це все одне в одне переходить. Поет навіть не 

міг би до такого додуматися, щоб так вигідно подати свої рядки, як він у своїй 

так званій прозі. Кожен рядок – закінчена поетична думка»41. 

Якщо розглядати мову, як важливий поетів інструментарій, позаяк саме 

ним будь-який автор – у тому числі і прозових творів – витворює свій світ і 

свою реальність, то важливо і простежити, як збагачував і оновлював свою 

сокиру сам Лишега. 

 

Вірш: його філософія та складові 

«Вірш – завжди невеликий острів. Він, як і поет, – самотній. Він 

унікальний» – пише О. Лишега у своєму есеї «Причетний», який був 

опублікований у повному обсязі у 2008 році як післямова до збірки віршів Юрія 

Кучерявого «Пам’ять і місце». Вочевидь, автор акцентує на важливій рисі – 

оригінальності, окремішності кожного вірша від інших творів того ж (чи 

іншого) поета. Втім, так поет вважав не завжди. В одному з інтерв’ю він 

зізнався, що раніше, вочевидь ще до зустрічі з Чубаєм, уявляв собі вірш, як 

доглянутий чистий паркан, в якім важливою є гарна брама, себто чергування 

красивих рядків із римами, а що за ним – це вже менш цікаво42. 

Вірші народжуються тоді, коли виникають сильні образи. О. Лишега 

порівнює їх із цеглинами, які можна добирати на власний розсуд. Сукупність 

                                                           
40 Лишега О. Причетний // Лишега О. Старе золото: есеї. – С. 120. 
41 Інший формат: Олег Лишега. – С. 42. 
42 Лишега О. «Поезія має вживатися у мікроскопічних дозах». 



22 
 

сильних образів конструює щось більше. Але міцності і стійкості цій будові 

надають не гарні образи і рядки, а глибокі сенси всередині вірша, більший 

контекст43. 

Що було найпершим образом? В інтерв’ю Прохаську Лишега називає 

кістку як найперший, найглибший і найдавніший матеріал, а відтак – образ, що 

виник найраніше. Згодом до цього образу він повертається в есеї «Флейта землі 

і флейта неба»: «Бо що таке сама людина? Власник кількох десятків кісток (з 

декількох справді може вийти непогана флейта (підкреслення моє – Р. С.), 

якби хтось умілий провертів дірочки, де треба), доброї торби м’яса, крові, 

жменьки мозку..»44. Цим О. Лишега ніби акцентує: людське тіло теж може 

послужити мистецтву, навіть на рівні кісткової тканини. А в своєму вірші 

«Ведмідь» він знову повертається до образу кістки та образу чоловіка-«митця», 

який здатен перетворити її у мистецьку річ: Повечерявши при місяці, / Кожну 

кістку склав акуратно – / Меншу до меншої, більшу до більшої / На ще теплій 

землі – / Ану ж прийде чоловік і йому заманеться / Просвердлити одну / І 

змайструвати з неї сопілку.. / І привітати вже інший ранок.. / А так усе ніби 

те саме – / Темніє дикий часник, наливається ожина.. / Його лапа ще досить 

страшна, / Щоб захистити цю ніч.. 

Натомість, образи, які витворює сам Лишега – дуже особливі, інші, 

автентичні; вони різняться від просто красивих образів, які витворювали поети 

київської школи (і, за словами Лишеги, перебирали одне в одного). Під час 

однієї з публічних зустрічей він говорить: «А у мене немає образів, немає що 

красти. Коли злодій зайде у мій курник – розгубиться раптом. Він або не 

побачить жодного образу, або всі кури здадуться йому дивними. Він не 

знатиме, що робити»45. 

Якщо ж зібрати докупи хороші вірші і подивитися на них із віддалі, то 

можна спостерегти окрему цілісну композицію – із дальнім, середнім і 
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45 Лишега О. «Поезія має вживатися у мікроскопічних дозах». 
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найближчим планами, що досконала, куди не сягнути оком. Для О. Лишеги 

важливо, аби вірші «були фрагментом якогось епічного полотна. І разом з тим, 

щоб вони були в тому полотні живі, теперішні»46.  

Не можна оминути увагою і персонажа, адже саме він у художньому 

творі представляє матеріальний світ. «І це велика можливість, – каже 

О. Лишега Т. Прохаську в «Іншому форматі», – коли ти не пішов за словами, а 

за тим персонажем»47.  

 

Слово і відлуння у вірші 

 

Слово може чути свій голос.. А може й не почути себе48.. 

Олег Лишега 

 

відлуння дзеркала  

нічого не знає про дзеркало 

нічого не знає про себе49 

Грицько Чубай 

 

Другою непересічною постаттю, якій приділено чималу увагу в циклі 

«Старе золото», є найкращий друг Олега Лишеги Грицько Чубай. 

Мистецькі та географічні шляхи двох поетів уперше перетнулися у 

Львові, коли О. Лишега студіював англійську філологію у Львівському 

університеті імені Івана Франка. За словами поета, вони познайомилися після 

одного із франківських вечорів, що повільно із актового залу університету 

перенісся на Високий Замок; Чубай справив на нього неабияке враження: 
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«У нього ніколи не було комплексу селюка, який намагається вивищитися 

перед кимось. При цьому міг дати фори будь-якому львівському 

інтелектуалові. Самостійно вивчив польську мову, досліджував переклади 

польської та англійської поезії»50. 

Що важливо, Лишега в особі свого майже однолітка розгледів не лише 

відданого друга й однодумця, а й вчителя. Чубай, як ніхто інший, був 

включений у літературний процес світу: ретельно відстежував нові тенденції з-

за кордону, добре орієнтувався в літературній класиці, мав відмінний музичний 

смак і добре почуття гумору. 

Тарас Пастух у першому розділі своєї книги «Мости Олега Лишеги» 

досліджує зацікавлення поета культурними традиціями Сходу. Зокрема, він 

намагається простежити наявні у поетичних (і подеколи прозових) творах 

Лишеги впливи східних майстрів слова, як от Конфуція, Лі Бо, Ду Фу та ін. 

Розглядаючи дві наявні і головні східні віяння – конфуціанство і даосизм, 

Пастух наголошує на важливому елементі даосизму – шляху, яким пронизана 

творчість поета, адже, як відомо, для Лишеги важливим був момент переходу / 

перетворення істот і неістот з одного стану / виміру в інший. 

У циклі «Старе золото», зокрема розділі «Чубай», теж можна натрапити 

на елемент шляху. Сам есей неспроста розпочинається заувагою-закликом 

Лишеги: «щоб почати, треба якось розігнатися, якось бігти, пуститися з гори..». 

І якщо у перших декількох рядках ідеться про географічний та часовий виміри 

(щоб говорити про Чубая, треба повернутися до Львова та поринути в часи, 

коли Грицько жив і писав), то згодом акцент зміщується на виміри 

психологічний, позаяк кожен письменник є особистістю, і мистецький – коли 

певні феномени відвідують митців з різних часів, епох і культур, і цим рухом 

прокладають шлях.  

Лишега зосереджується на феномені слів, що мають голос і відлуння. Для 

цього він придивляється ближче до Чубаєвої поеми «Постать голосу» (і першої 

книги «П’ятикнижжя» відповідно) і чітко розмежовує поняття слово, голос, 
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відлуння (або ж постать голосу), особи автора і читача. За Лишегою, читач і 

голос перебувають поодаль одне від одного, між ними немає жодного мосту. 

Втім, у читача все ще є нагода наблизитися до голосу через його відлуння. Це 

можливо тоді, коли автор (він же поет!) частково перебере на себе роль того 

відлуння, позаяк лише в його силі «вдихнути», подібно вітру, рух і життя 

(звучання) в слово, аби воно могло прокладати свій шлях до читача / слухача.  

Далі О. Лишега простежує довгий шлях того звуку слова, себто відлуння: 

воно рушає персиковим цвітом із Конфуцієвого Сходу на Паундовий Захід, аби 

покинувши замруженого після в’язниці Езру Паунда врешті торкнутися блідої 

руки Грицька Чубая. На ній спочити поділками-деревами, які лиш самому 

Чубаєві зрозумілі, запустити відлік і почати нову мандрівку. 

Рушати чи не рушати: ось у чім питання. І що важливо, вибір є у кожного 

поета, як і можливість зупинитись на мить. Та лиш на мить, позаяк 

припинивши мандри із постаттю голосу автор ризикує змінити свій вектор руху 

і спрямуватись у безодню, «заховатися глибше у себе, у глибоку тінь, 

затамувати подих»51. А там, можливо, осліпнути і все забути. 

Як відомо, тривалий час постать Грицька Чубая була маловідомою в 

Україні. Зміни почалися із дорослішанням дітей поета – Тараса і Соломії, які і 

взяли справу батькового визнання у свої руки. Музикант Тарас Чубай почав 

музично опрацьовувати батькові тексти, а співачка і громадська діячка Соломія 

«оприсутнила» Грицька Чубая упорядкуванням його творів у 2013-му році та 

куруванням проекту «Чубай. Україна. Любов» у 2019-му. 

Свою мандрівку спогадами завершує і Лишега, опинившись цілком 

дезорієнтованим у сучасному йому Львові. Чубаєва постать голосу озивається 

до нього після довгого сорокарічного мовчання. Безодня людської душі 

переноситься на внутрішні води міста Лева, і східно-західний маршрут постаті 

голосу перекреслюється ще двома векторами – північним і південним. Саме 

туди спрямовані річки Пасіка, Сорока і Зубра. Але хвилюватись за їхню 

безодневу природу не варто, адже на небі світить місяць, який їх розлякує. А 
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Грицько, як відомо із його листів Лишезі, вважав себе «пастух[ом] слів і місяця, 

синього однорогого бика, що іноді мукає, іноді мовчить, але завжди ходить 

попереду місяця й зірок, і який чує посвист свого пастуха і за сто кільометрів, і 

за двісті»52. 

На останок мандрів Лишега дописує свого листа у формі есею, чи то пак – 

есею у формі листа53, теплими згадками про минулу радість, закільцювавши 

оповідь знову словом про поезію. «Вже інші шпаки летять на електричне світло 

– інші щпаки – а пісня та сама. І темніє листя – темніє та не відчиняється»54 – 

цитує автор Чубаєві самого Чубая, цим підтверджуючи власну тезу про 

закритість поезії. 

Сліди Лишегових роздумів про звук і відлуння проявляються і в тексті 

«Причетний». Поет увиразнює суть відлуння, протиставляючи йому луну: 

«луна замовкає з часом, а відлуння живе тисячі літ»55. 

На думку Лишеги, справжні поети рідкісні і / тому вічні, бо саме їхня 

інша віра приводить їх до відлуння. Відтак, поетам вдається «звернутися до 

відлуння голосу з правіку»56 та рухатись ad fontes, як це робили Єйтс, Паунд і 

Чубай – «плавали по відлуння того повного, наївного архаїчного світу, що не 

дає тобі по вуха зануритись у фантасмагорію сучасности»57. 

 

Висновки 

 

Однією з основних рис, що виділяють людей талановитих – і в тому числі 

геніальних, з-поміж усіх інших, є їхнє вміння витворювати власні світи-

системи, і звідти – мати чітке, точне і безпрецедентне бачення речей і понять – 

за своєю, власною, версією. 
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У намаганні дослідити творчість Олега Лишеги, аби віднайти і 

виокремити в ній його візію поетичної творчості, було опрацьовано всі 

есеїстичні тексти автора. Саме вони, якщо відштовхуватись від сентенції Юрія 

Шевельова про есеїзм як спосіб мислення, найкраще оприявнюють думки 

автори, його погляди на речі щоденні та незвичайні, пересічні і непересічні 

явища у житті й мистецтві.  

«Поетична» візія Лишеги, яка так чи так проявляється в його есеях – 

друкованих та усних, вражає своєю досконалістю і системністю. На кожне 

поняття в літературі чи поезії зокрема Лишега пропонує своє оригінальне 

визначення. У своїх пропозиціях автор послідовний і логічний (хоч деколи і 

трапляються двозначності). 

На запитання, що таке «поезія», О. Лишега не дає однієї вичерпної 

відповіді, але майстерно окреслює її контури. Зрештою, в есеї про Генрі Торо 

він поезію називає «віддаленням і наближенням»58. А якщо торкнутися до 

поезії як явища неможливо взагалі, то й дуже точно описати цей феномен 

нереально. 

У центрі творчості (будь-якої) обов’язково повинен бути архаїчний слід, 

чи то пак – фундамент. За Лишегою, створити щось унікальне, і цим зрушити 

підвалини культурних шарів, що формувалися минулими епохами, практично 

неможливо, а надто в наш час.  

Великий вплив на формування О. Лишеги як особистості й митця, мали 

його символічні вчителі – Грицько Чубай і Микола Воробйов. Вони, по суті, 

відкрили ще юному Олегові величезний світ можливостей і викликів, що 

чекають на талановитого і залюбленого в літературу митця. Чубай, попри свій 

юний вік, навчив Лишегу експериментувати, по суті, показав справжню поезію 

– вільну, не обмежену простими римами, тривіальними темами чи, боронь 

Боже, політичною агітацією. Її обидва митці всіляко уникали, часто навіть 

ціною власних публікацій. Завдяки Чубаю О. Лишега прочитав геніальних 

поетів Заходу, познайомився з львівською богемою і знайшов друзів. Микола 

                                                           
58 Лишега О. Генрі // Лишега О. Старе золото: есеї. – С. 50. 



28 
 

Воробйов, із яким Лишега познайомився в Києві, під час роботи в Лаврі, 

відкрив молодому хлопцеві східних майстрів слова, основні вчення Сходу. 

Його любов до дематеріалізації реальності в мистецтві надихнула Лишегу, на 

думку Тараса Пастуха, спробувати протилежне: описувати матеріальне, аби 

краще оприявнити метафізичне. 

Як митець, що вільно працює з різними видами мистецтва, Лишега дуже 

часто запозичує терміни з різних царин, аби якомога точніше окреслити якесь 

поняття в літературі. Одним із основних в Лишежиній системі є поняття 

червоної вохри – мабуть, найпростішого пігменту, на який можна натрапити на 

фресках. Не надто яскрава, але помітна і постійна, вохра, за О. Лишегою, 

«говорить про надломи.. про речі, які вислизають зі своєї плоті..»59. Тому, для 

поета важливо, аби і його слово містило ту вохру.  

Лишега не ставить поетичне мистецтво вище інших. Ба більше, він 

вважає, що це теж свого роду ремесло, хай і непросте, не для середнього 

класу60, але теж вимагає клопіткої праці, старанності автора, його совісності і 

майстерності, аби не виникало халтур (їх Лишега боїться найбільше). Поет має 

прагнути стати хорошим майстром. 

Аби стати майстерним у поезії, автор повинен опрацьовувати дану йому 

мову і з неї тесати собі так звану «сокиру» – свою мову поета. Таку, що зможе 

до найменших дрібниць втілити мистецькі задуми свого господаря.  

О. Лишега пише і про роль хороших образів, порівнюючи їх із цеглинами. 

Вірші, на думку О. Лишеги, повинні утворювати собою епічне полотно, 

бути актуальними, цікавими, містити давню монументальність і 

переконливість. 

Використовуючи своє яскраве образне мислення, О. Лишега не оминає 

увагою ще двох важливих для нього постатей – Лоуренса і Паунда, величаючи 

першого поетом землі, а другого – поетом повітря. 

  

                                                           
59 Лишега О. Великий міст. – Львів: ЛА «Піраміда», 2012. – С. 5. – (Приватна колекція). 
60 Там само. – С. 39. 
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