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ВСТУП 

Актуальність дослідження. На межі ХІХ–ХХ ст. Іван Франко 

наголошував на необхідності вивчення епістолярію письменників як одного з 

найважливіших джерел дослідження історико-літературного процесу. 

Насамперед, це інформація про біографічні моменти в житті автора, його 

психологічний стан, мотиви творчості тощо. Завдяки дослідженню 

листування можна визначити роль митця в контексті культури, зокрема з 

погляду його самоідентифікації стосовно такого і досі великою мірою 

замовчуваного аспекту творчих інтенцій, як націєтворча позиція. З другого 

боку, листи – це автентичні самосвідчення, не розраховані на оприлюднення, 

і, водночас, інтелектуальна спадщина, без якої неможливе всебічне пізнання 

феномена української художньої словесності. 

Листовна спадщина І.Багряного (Лозов'яги) 1906–1963 рр., 

письменника яскравого, суперечливого, займає досить поважне місце у його 

літературному доробку. Кореспонденції митця дають змогу компенсувати 

різного роду документальні лакуни, руйнувати стереотипи, верифікувати 

міфи, оскільки вміщують реальний, фактичний матеріал, необхідний для 

усвідомлення життя і творчості письменника, його найближче оточення, 

професійні зв'язки тощо. Тобто, листи І.Багряного дають можливість 

отримати об'єктивне уявлення про його світоглядні цінності та художньо–

естетичні уподобання. На часі ґрунтовно вивчити та переосмислити приватні 

кореспонденції письменника як самобутнє явище вітчизняного літературного 

процесу. 

Творча спадщина І.Багряного неодноразово ставала об'єктом 

літературознавчих студій. Різні аспекти творчості письменника висвітлювали 

свого часу Ю.Войчишин, М.Жулинський, Г.Жуковська, О.Шугай, Г.Костюк, 

Н.Миронець, Д.Чуб (Нитченко), Г.Клочек, Ю.Шерех, І.Дзюба, 

М.Балаклицький, І.Ярмолинський, М.Шлемквич, В.Гришко, О.Тарнавський, 

О.Ковальчук, М.Ільницький, О.Правдюк та ін. Усі ці дослідники визначили 
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місце і роль І. Багряного в історії національні культури, відкриваючи перед 

новими дослідниками широкі інтерпретаційні можливості. І, якщо художня 

спадщина митця більш-менш повно досліджена у порівняльні з іншими 

сферами його різногранної діяльності (історіософські праці, публіцистика, 

літературно-критичні статті), то епістолярій митця вивчений недостатньо і 

потребує всебічного фахового осмислення. 

Вибір теми дослідження обумовлений кількома чинниками. По-перше, 

листи І.Багряного писалися в період особливого піднесення епістолярного 

жанру (кількість листів майстрів слова цього періоду надзвичайно велика і 

різноманітна, а наступною хвилею актуалізації жанру стала доба 

шістдесятництва й дисидентського руху). По-друге, у сучасному 

українському літературознавстві відсутні комплексні дослідження 

епістолярію І.Багряного, через те листи письменника потребують 

об'єктивного історико-літературного вивчення, що й визначає 

актуальністьобраної теми дослідження. 

Мета наукової студії.Дослідити епістолярій І.Багряного як цілісний 

текст системного характеру, визначити його особливості та ідейно–художні 

пошуки митця. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань: 

- з'ясувати особливості письменницького епістолярію; 

- осмислити сутність і процес формування світоглядно–естетичних 

поглядів І.Багряного в дискурсі його приватних кореспонденцій; 

- на основі конкретного текстуального аналізу виявити суспільно-

політичні та культурологічні домінанти епістолярію письменника. 

Об'єкт дослідження – епістолярій І.Багряного 1946–1963рр.у всіх 

своїх жанрових різновидах. 

Предмет дослідження – процес формування світоглядно–естетичних 

поглядів письменника в контексті його епістолярію. 

Методи дослідження. Комплексний характер дослідження передбачає 

застосування наступних методів: загальнонаукового (аналіз, синтез, 
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узагальнення), специфічна літературна методологія: текстуальний аналіз 

використовується при вивченні жанрово-стильових особливостей листів, 

комплексно-системний метод надає змогу розглядати епістолярій І.Багряного 

як систему з певними параметрами, типологічний метод застосовується при 

встановленні ідейно-тематично регістру досліджуваного листування. 

Теоретико-методологічні засади дослідження становлять наукові 

концепції епістолярію (М.Бахтін, Л.Вашків, М.Коцюбинська, В.Кузьменко, 

Л.Курило, Г.Мазоха, М.Пангелова, В.Ткачівський, Ю.Шерех); праці, у яких 

методологічно обґрунтовується взаємозв’язок літературного процесу та 

особливості епістолярію митців (О.Білецький, Ю.Лотман, В.Шкловський). 

Теоретичним підґрунтям для аналізу суспільно-політичної та 

культурологічної домінанти епістолярію І.Багряного стали наукові студії 

О.Астаф’єва, В.Брюховецького, М.Жулинського та інших, у яких 

літературно-художня практика розглядається як специфічний тип мислення і 

вид естетичної діяльності. 

Наукова новизна одержаних результатів: уперше цілісно 

опрацьовано масив листів І.Багряного: репрезентативний матеріал дозволяє 

говорити про специфіку листування письменника в цілому, а не лише про 

кореспонденцію до окремих адресантів. Дістали подальшого розвитку ідеї 

про зв'язок між особистістю письменника та характером його приватних 

кореспонденцій. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні результати 

дипломної роботи можуть використовуватися в процесі викладання 

української літератури в школах, при написані курсових робіт, рефератів, у 

підготовці посібників для учнів середньої та старшої школи. 
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РОЗДІЛ 1. ЕПІСТОЛЯРНИЙ ЖАНР У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ 

ПАРАДИГМІ 

 

Сьогодні маємо змогу спостерігати посилений інтерес до такого жанру 

як лист. У колі нашого зацікавлення – приватні кореспонденції 

письменників, які уміщують у собі і відомості про них, і про якусь подію, а 

що дуже важливо – це ставлення автора листа до усього означеного. Через те, 

справді цей, з одного боку, документ, а з іншого – твір, можуть досить добре 

відтворити добу, в яку жив письменник, стосунки між дописувачами, 

розповісти про історію задуму та створення художніх творів. 

У вітчизняному літературознавстві існують різні терміни на означення 

листа: «епістолярій», «епістола», «послання». Щоб уникнути термінологічної 

плутанини, варто з’ясувати семантичні межі кожного з них. Термін 

«епістола» походить із грецької epistole – послання, лист. Тобто, це 

абсолютний синонім терміна «лист». Крім того, саме «епістола» лежить в 

основі термінів на позначення окремих наукових галузей знань, що 

досліджують лист як окремий факт літератури чи історії, зокрема таких, як 

«епістологія» та «епістолографія», а також входять до складу 

літературознавчих термінів, пов’язаних із іншими літературними жанрами 

(«епістолярний жанр», «епістолярна критика»), стилістикою та поетикою 

(«епістолярний стиль»). 

Історія виникнення епістолярного жанру сягає ще античності. Грецька, 

а особливо римська літератури містять зразки ранніх кореспонденцій. Це, 

зокрема, листи Цицерона, Горація, Сенеки та інших філософів. А давні 

риторики мали запровадити правила самого листування, подати зразки 

листів, мусили навчати мистецтва, як писати листа. При цьому зверталася 

увага на значну відмінність між творчістю епістолярною і творчістю 

літературно-художньою. І у цьому зв’язку хочемо наголосити, що лист у 

нашому дослідженні буде розглядатися не лише як носій певної інформації, а 
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значно ширше – як творчий акт. І не дивлячись на те, що П.Бухаркін трактує 

кореспонденцію лише як явище побуту[11, с.26], ми схиляємось до думки 

Ю.Тинянова, що лист, який був документом, стає літературним фактом [54, 

с.256]. А Т.Гундорова навіть уважає, що «лист існує на межі життя і 

творчості й вводить в атмосферу чогось такого, що більше за літературу, а 

саме – в автентичність і зв’язаність голосу й екзистенції»[17, с.22]. Дослідник 

епістолярної спадщини В.Стефаника В.Гладкий доходить висновку, що 

«внаслідок образного мислення майстра слова, його листи обов’язково 

будуть набувати художньо-узагальнених форм, оскільки в письменницькій 

епістолі обов’язково мусить знайти свій вияв мистецька, творча риса автора» 

[14, с.15]. 

Досліджуючи приватні кореспонденції письменників першої половини 

ХХст., В.Кузьменко доходить висновку, що написання приватного листа – 

творчий акт, особливо, коли йдеться про кореспонденції майстрів слова. 

Листам митців, на відміну від приватних епістол людей, непричетних до 

літературної праці за характером своєї діяльності, властиві досить специфічні 

властивості. Серед останніх літературознавець виокремлює художню 

інтроспекцію автора, зазначаючи при цьому, що стиль письменника 

«виявляється у всякому написанні, що виходить із-під пера одержимого 

літературою адресанта»[33, с.27]. Г.Мазоха вважає, що листи, які часто 

зараховують до маргінальної літератури, ніколи «не бувають тільки 

фіксацією фактів і подій, а є літературою особливого виду, яка передбачає 

відбір і художнє узагальнення матеріалу» [37, с.24]. 

Отже, підсумовуючи сказане, можемо констатувати, що епістолярій, 

зокрема письменників – це також мистецтво. Воно являє собою цінний 

літературний пам’ятник, художню красу, бо, долаючи вузькість сфери 

приватного документа, ставши не лише формою самопізнання, 

самовираження особистості, кореспонденції набувають форми освоєння 

дійсності. І в цьому жанрі письменник відчуває себе абсолютно незалежним і 

вільним від будь-яких літературних умовностей, і може вільно 



8 
 

експериментувати зі словом. Усе це накладає свій відбиток і на композицію, і 

на систему тропіки листа, оскільки останній дуже тісно пов’язаний з 

індивідуальною творчою манерою митця. Беручи усе це до уваги, 

В.Кузьменко зазначає: «лист письменника – це твір літературного та 

історіографічного жанру, позначений яскраво вираженою психологічною 

інтроспекцією та особистісним ставленням автора до дійсності й конкретного 

адресата, написаний з урахуванням специфіки кореспонденції певної 

історичної доби»[33, с.28]. 

Отже, лист як засіб заочного спілкування людей у різних сферах життя 

надто різноманітний за змістом. З часом це призвело навіть до своєрідної 

практики укладання цілих «письмовиків», котрі подавали зразки епістол 

майже на всі випадки життя. Однак, у процесі свого існування, лист набув 

певної канонічної форми (структури). Це, зокрема, привітання, домагання 

прихильності, розповідь, прохання і закінчення – прощання. Безперечно, усі 

перелічені компоненти не завжди наявні у кореспонденції. Однак, кожна з 

них мала б уміщувати хоч деякі з них. Досить часто у листах наявний вияв 

радості з приводу отриманої кореспонденції, а також слова, що немає про що 

більше писати. Згодом з’явилося спеціальне позначення P.S.(«Postscriptum» - 

«після написаного»). Це означало, що існувала необхідність ще щось 

написати уже після прощання.  

Усі дослідники епістолярного жанру сходяться на думці, що листу 

притаманна достатня змістова свобода. І все це залежить від кола питань, про 

які йдеться в кореспонденції, а також і від таланту дописувача, від його 

становища у суспільстві, від того, кому лист адресований. При цьому також 

не слід забувати, що листи «необхідно також розглядати як продукт певного 

часу. Адже кожна епоха, кожний період накладали свій відбиток на форму і 

зміст епістоли. Поза часом, поза певним суспільством неможливо зрозуміти і 

осмислити лист» [33, с.107]. Тобто, кожна доба диктувала свої вимоги до 

листа, тому кореспонденції різних епох відзначаються певними 

специфічними особливостями. 
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Листи письменника, як правило, завжди відтворюють внутрішній 

зв’язок їх автора з добою, у яку він жив і творив. Мистець прагне охопити 

якнайширше коло проблем: різні події, емоційний стан, літературні 

проблеми. Усе це дуже зріднювало дописувачів, які іноді могли проживати 

не лише в різних містах, а й у різних країнах, або навіть на різних 

континентах. Справді, складалося враження невимушеної розмови, участь 

адресата у реальних подіях. Тобто епістолярна контактність значною мірою 

заповнювала той вакуум, що був спричинений жорстоким ідеологічним 

пресингом. Про це свідчать листи майстрів слова, особливо материкової 

України.  

Аналіз письменницького листування у відповідності до теми й мети 

кореспонденції дав усі підстави дослідникам виокремити серед них наступні 

групи: родинно-побутові, інтимно-товариські та приватно-ділові. Як правило, 

у центрі розгляду переважно  перебувають листи приватного характеру, 

оскільки останні – це «унікальне джерело пізнання автентичного, 

автобіографічного образу творчої особистості» [24, с.17]. Проте і ділові 

кореспонденції уміщують у собі не менш складний діапазон різних проблем 

– від «найвідомішого і найпотаємнішого з життя автора листа суспільства 

відповідного періоду»[23, с.74]. І крізь призму означеного жанру «історико-

культурний процес висвітлює багато цікавих і цілком вірогідних зв’язків та 

внутрішніх мотивів творчості»[37, с.27]. Отже, означений тип листування 

давав можливість їх авторам не тільки підтримувати зв'язок із близькими та 

знайомими, а й з літературним мистецьким середовищем. Останнє дає змогу 

дослідниками відчути громадсько-політичну позицію митця. 

У літературі також наявний такий жанр як художній лист(епістолярна 

форма). Тому варто обґрунтовувати різницю між цими видами 

кореспонденцій. 

Насамперед, слід наголосити на тому, що для художньої епістоли 

притаманні структурно-змістові ознаки художнього твору. Серед них 

виокремлюють наступні: художній лист – це самостійне ціле як завершений 
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текст; у ньому наявний сюжет, який оформлений як прозова або поетична 

структура, пов’язана з різними родами й жанрами. Такий лист обов’язково 

має заголовок, навіть підзаголовок, може мати також епіграф або присвяту. І 

власне заголовок може подавати сюжетну  перспективу твору, позначити час 

і простір розповіді[12, с.39]. 

Приватний побутовий лист відображає спілкування між конкретними 

дописувачами; у ньому описана реальна ситуація, подія або факт; тут наявне 

реальне існуюче місце і час написання тощо. 

Отже, художній лист, як бачимо, по іншому ідентифікує дійсність(як і 

будь-який інший твір художньої літератури). Він також певним членом 

узагальнює, типізує дійсність, а приватна кореспонденція є більш 

ситуативною, вона переважно «прив’язана» до ситуації. У художньому листі 

автор і адресат – це здебільшого плід фантазії, образи вигадані, узагальнені, 

до певної міри типізовані. Відтак, у обох жанрових різновидах проявляються 

різні типи мовних контактів та різна комунікативна мета. Художня 

кореспонденція розрахована на масового читача і її головне призначення – 

естетичне, у той час, як побутовий приватний лист має конкретного і добре 

знаного адресата. 

Усе це дало підстави дійти висновку, що художній лист це – образне 

ціле, а побутова епістола, не дивлячись на те, що узагальнює життєвий факт, 

лише наближається до художнього твору. І чим «глибше індивідуально-

особистісний план набуває в епістолярному тексті загальнолюдського 

значення, тим помітніше побутова кореспонденція наближається до 

художнього твору» [37, с.45]. 

Усі дослідники епістолярію сходяться на думці, що найбільш 

привабливою у приватному листуванні постає письменницька 

кореспонденція, яка не тільки і не скільки вражає власне інформацію, а, 

скоріше, художньою ідентифікацію авторської особистості. Усе це в 

минулому сприяло виникненню листа-сповіді, метою якого стала потреба 

адресата виповісти своєму дописувачу весь біль душі, неспокійних роздумів, 
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переживань. А звідси й висновок, що власне приватний лист краще, ніж будь-

який інший текст, дає змогу читачеві скласти про письменника , якого він 

особисто не знає, певне і яскраве уявлення, відчути сутність його 

особистості, зрозуміти внутрішній світ останнього, душевний настрій, 

духовне зростання. Водночас у листах уміщено оцінки поточного 

літературного процесу, а це дає можливість для вивчення напряму його 

естетичних пошуків.  

Ще один аспект дослідження епістолярію пов'язаний із 

взаєморецепцією, тобто знайомство з двома кореспондентами, адже лист 

виникає як «співгра двох особистостей, автора і адресата» [58, с.49]. Образ 

адресата, якправило багатовимірний і являє собою «власне авторське 

обличчя», «оповідача» та «авторське обличчя письменника»[58, с.50]. Таким 

чином, структура епістолярного «я» включає в себе різні компоненти, серед 

яких дослідники виокремлюють:  

- прагматичний, що виражає мету, мотиви та цінності орієнтації 

особистості (соціальні, етичні, естетичні, релігійні тощо); 

- філософсько-світоглядний – визначає образну інтерпретацію 

життя , ідейно-змістове  спрямування творчості; 

- соціокультурний – ідентифікує історичний досвід, що склався в 

творчості даної особистості; 

- психолінгвістичний – має здатність до асоціативно – образного 

словесного вираження; 

- психологічний – передає психічний стан особистості (здібності, 

характер, темперамент, самооцінку, індивідуальний спосіб мислення) [37, 

с.64]. 

Ю.Шерех зазначає, що при уважному прочитані листів можна уявити 

собі образ адресата. У «цьому  сенсі лист нагадує портрет, наголошує 

дослідник. – Кожний – бо портрет приносить образ спортретизованої людини 

і маляра» [58, с.52]. Таким чином, адресат у листуванні займає дуже важливе 

місце, оскільки він також залучається до «розмови», тут враховується його 
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думки і переконання. І власне кореспонденції демонструють, з якою увагою 

письменники ставляться до своїх дописувачів : друзів і опонентів. 

Отже, проблема взаєморецепції з адресатами тісно пов'язана з типом 

особистості й жанровими уподобаннями респондентів. У одних дописувачів 

усе приковане лише до власних почуттів, настрою, до найменших порухів 

душі, а в інших – внутрішній стан приховується. Про особисті настрої і 

почуття йдеться дуже мало. 

Дослідження приватного листування дає підстави стверджувати, що 

епістолярний текст – явище комунікативне, звідси й залежність змісту листа, 

його форми, теми від конкретного адресата і адресанта. Цим зумовлений 

механізм прагматики авторської і реципієнта: з одним епістолярним 

співрозмовником автор епістоли – пристрасний полеміст, з іншими- 

толерантний, шанобливий «слухач» тощо. 

Українські письменники різних поколінь, відіграли особливу роль в 

еволюції жанру листа: завдяки притаманним їм образному світосприйняттю 

та красномовству, вони вивели приватну кореспонденцію за вузькі межі 

інформативно-комунікативного функціонування і поставили останню в один 

ряд із художніми творами. 
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РОЗДІЛ 2. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНА  

ДОМІНАНТИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ ГРОМАДСЬКОГО  

ПАФОСУ ЛИСТІВ І.БАГРЯНОГО 

 

2.1. Українська національна ідея – програмна настанова кореспонденцій 

письменника 

 

Сьогодні, із перспективи багатьох років, можна сказати, що І.Багряний 

залишив помітний слід у громадському й політичному житті української 

еміграції. Як відзначає Р.Рахманний, він «Своєчасно згуртував довкола 

українського національного прапора східноукраїнські елементи, які з різних 

причин, мабуть, не включилися б в жодне західноукраїнське середовище. Не 

виключається можливість, що приблизно 40% тих українців були б втрачені 

цілковито для української політичної еміграції, ставши лише 

заробітчанською еміграцією, яка вибрала б волю тільки на те, щоб краще 

жити» [46, с. 27]. 

Дехто з літераторів діаспори висловлювали подив, чому І.Багряний не 

присвятив себе лише письменницькій діяльності, замість того, аби 

роздрібнювати свої сили на різні діяльності. Але ми знаємо, що в історії 

українського народу письменники та їхнє слово завжди виконували, ще й 

функцію трибуни. Тому першою серед ідей життя і творчості І.Багряного 

постала загальнонаціональна ідея української незалежної державності в 

конкретному втіленні безкомпромісності боротьби за визволення України. І 

зміст цієї ідеї лежить, насамперед, в основі політичної творчості митця і 

висловлені у публіцистиці письменника, а також у цілій низці блискучих 

ідеологічно–політичних статей. Листи І.Багряного в різні роки й до різних 

респондентів також уміщують різні думки й судження про становище 

емігрантів, їхні протиріччя, а також про те, що засади визвольної політики 

означають орієнтацію на власні сили, тобто сили свого народу, який один 

тільки і є справжнім і об'єктом, і суб'єктом визволення України. 
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Слід наголосити на тому, що І.Багряний умів дивитися на справи 

поточної політики історично, – так, як тільки можуть дивитися люди 

великого масштабу. «Не доросли ми, – читаємо в листі від 14.11.1958 р. до 

Д.Андрієвського, українського публіциста і політичного діяча, – до 

об'єднання, не склали іспиту, не можемо сягнути вище пупа групових амбіцій 

до розуміння великого й конче необхідного, загальнонаціонального. 

«Страшно важливі», а в дійсності мишачі проблеми, помарили нам голови. І 

ані руш [1, с. 109].  

Багряний мислив у перспективі майбутнього, в історичній перспективі 

розвитку подій. І все це, власне, згодом знайшло своє повне підтвердження 

саме на тлі історії. І. Багряний, як один із найсильніших полемістів діаспори 

(В. Гришко), був сконцентрований у своїй діяльності виключно на позитивно 

творчій праці, спрямованій проти ворога за досягнення української 

національної мети. Через те він завжди уникав полеміки, яка не мала 

принципово важливого для всіх значення, пов'язаного з важливими 

проблемами національної боротьби.  

Листи давали змогу І.Багряному не лише підтримувати зв'язки, а й 

реалізувати естетико-аксіологічні письменницькі потреби. Такі листи 

відбивають багатогранні стосунки між респондентами, а також висвітлюють 

їхню громадсько-політичну діяльність. Зокрема, І.Багряний із своїх листів 

постає перед читачем не тільки як майстер слова, оригінальний, перманентно 

неспокійний, невичерпної уяви, схвильованої суспільної і душевної напруги, 

а і як громадсько-політичний діяч. Останнє, зазвичай, було продиктовано 

обставинами трагічного часу і глибокою внутрішньою потребою 

письменника служити українському народу. Як людина сильної волі, 

громадсько-політичної відваги, І.Багряний водночас був наділений глибоким 

почуттям такту. Своїм особистим прикладом і публіцистичними засобами 

власного журналістського доробку він багатьох заохочував включатися до 

праці в УРДП. В одному з листів, датованому 08.05.1958 р., він аналізуючи 

суспільне становище українців на еміграції, говорить про це гнівно, 
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пристрасно. Кожна фраза епістолярного тексту відтворює настрій, 

переживання, душевну напругу адресанта.  

Варто сказати, що в своїх листах І.Багряний переважно відштовхується 

від якогось певного факту, від роздумів на конкретні теми, що стосуються 

безпосередньо особистості письменника, його життя, подій сучасності, і, як 

правило, приходить зрештою до загальнофілософських, загальноісторичних 

роздумів. 

В одному зі своїх листів до І.Багряного П.Волиняк (Петро Чечет), 

засновник і редактор журналу «Нові дні» та дитячого журналу «Соняшник», 

що виходив друком у Торонто, зазначав, що «не згоден я з Вами, що поки не 

має церкви, якої ми хочемо і яка мусить бути, то довго не варто сповідатися» 

[3, с.204], тобто йшлося про потрактування ролі церкви в житті українського 

суспільства. На що І.Багряний відповідає: «Проблема церкви для нас 

складається з двох частин – з питання релігії й моралі, тобто з питання 

совісти, з одного боку, – та з питання політики, з другого. А якщо йдеться 

про «національну церкву», то це вже справа не релігій, а справа політики» [3, 

с.204]. 

Слід зауважити, що кореспонденціям І.Багряного не властиве 

використання езопівської мови. Навпаки, письменник завжди прямо і 

неоднозначно порушує проблеми і питання, які його турбують. Через те його 

листам притаманна така риса, як публіцистичність. Описова сторона 

інформації, що будується на чіткому викладі фактів, також не є 

визначальною у листуванні митця. Як людина надзвичайно емоційна, навіть 

пристрастна, він у своїх кореспонденціях прагне подавити власні оцінки, 

пояснення і причини, що спонукали його до епістолярного діалогу. Через те 

його епістоли наповнені не лише ідейним, а й суб'єктивно вираженим 

емоційним змістом. По суті, емоції, власний досвід, зрештою інтуїція 

ідентифікують бачення ним навколишньої дійсності і свого місця в ній. Тут 

варто погодитись із твердженням М.Коцюбинської, що письменницькі 

кореспонденції виявляють «спонтанно, незаплановано у чистому вигляді – 
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справжню суть людини, зокрема творчої. Виявляють його уподобання, 

святощі, не приховуючи відтінків, внутрішніх суперечностей, набагато 

повніше й автентичніше, ніж інші вияви літературно–публіцистичного 

висловлювання, значно більшою мірою підвладні ситуації, умовностям, 

табу» [32, с.40]. 

У кожному листі І.Багряного складно виокремити якусь одну тему, 

оскільки їх переважно декілька і вони взаємопов'язані між собою. Однак усе-

таки наявні кореспонденції з наскрізними темами, тобто такими, які не лише 

характеризують увесь епістолярій митця, а є центральними, вузловими, 

найбільш показовими для його листування. 

Варто також сказати, що список адресантів І.Багряного дуже об’ємний. 

Серед них можемо зустріти респондентів випадкових, а також наявні й такі, з 

якими мистець підтримував епістолярні контакти впродовж тривалого часу. 

Власне найбільш повне уявлення про кореспонденції митця дають «цілісні 

тексти» (Є.Наумов) із постійними респондентами. Це пояснюється 

насамперед тим, що в силу регулярності в листуванні, учасники епістолярних 

діалогів були добре обізнані з обопільними справами, потребами, настроями. 

Через те адресат одразу вводився в суть справи, у подробиці, що, як і 

перипетії життя адресата, здатні сказати про нього значно більше, ніж будь-

яка декларативна заява останнього. 

І.Багряний, як уже наголошувалося, у листах завжди залишався самим 

собою. Його кореспонденції дуже пристрасні, суспільне і особисте злито в 

них воєдино. У листі до С.Витвицького йдеться: «Я дуже й щиро здивований, 

що досі ані про смерть А.Лівицького, ані про перебрання Вами обов’язків 

Президента я не дістав жодного повідомлення. Не подумайте, що мені 

йдеться чи йшлося про президентське крісло. Ні, запевняю Вас, це крісло для 

Вас, на цьому я завжди сходився зі своїми однодумцями. І мною це не керує. 

Але, як подумаю, що ми бавимось з нашим Законом, тягаючи його, як гуму, я 

весь час палаю від сорому. А все тому, дорогий пане докторе, що у нас 
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заіснувала атмосфера саможертя, взаємонедовіри, нетолеранції й 

взаємопобоювання» [3, с.181-182].  

Процитований розлогий уривок дає підстави вести мову про 

І.Багряного як людину, яка добре розуміється на справах державних, із 

розумінням справи веде мову про внутрішні непорозуміння в середовищі 

емігрантів, а точніше – в еміграційному уряді. Письменник обіцяє підтримку 

С.Витвицькому, як кандидату на пост Президента. Водночас письменник із 

жалем констатує, що «еміграція засипає все тільки приспішеним темпом. 

Більшовики, своєю зручною пропагандою та політикою, всілякими 

фіктивними змінами, посилками, поверненнями розклали еміграцію до 

рештки; до цього ще – ностальгія, вростання в чужий грунт, чуже оточення, 

чужа школа, преса, радіо, телевізія, що денаціоналізують молоде покоління 

радикально. Боюсь, що нашій інтелігенції не тільки не вдається протистояти 

процесові денаціоналізації, а навіть не вдається його бодай приблизно 

гальмувати якийсь час» [3, с.29]. Його слова звучать пристрасно, 

занепокоєно. Думка І.Багряного висловлена чітко й досить різко. 

Осмислення громадських та національних перспектив породжує у 

листах І.Багряного єдність публіцистики, моралі й етики. Митець вибудовує 

своєрідну технологію (у кореспонденціях), яке принесе не окремі ілюзорні 

заходи для народу, а дозволить впливати на стан речей комплексно. Відтак 

утверджується траєкторія покрокових змін, які письменник хоче уможливити 

участю у загальній справі одного зі своїх адресатів, слугуючи у цьому 

особистим прикладом. І.Багряний упевнений у тому, що негаразди усіх 

українців тотожні, але найболючішою проблемою вважає тотальну 

залежність українства від Росії, яка має і політичну, і фінансову, і культурну 

перевагу, через те чинить на українство незборимий тиск. У листі до 

Ф.Пігідо, автора статей на різні політичні, зокрема радянськознавчі теми, 

І.Багряний пише: «Хвильовизм протиставлений вітаізмові, як рух не тільки 

на відрив від Москви, а й піддавання ревізії основних підвалин комунізму та 

орієнтації на Європу. Це раз. А друге – хвильовизм ужитий для об’єктивної 
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характеристики того, що робиться в Польщі і Угорщині. А що робиться в цих 

країнах? Хіба не хвильовистські ідеї дали поштовх, скажем, революції в 

Угорщині?» [4, с.95-96]. 

Цей лист написаний у доволі категоричній манері. І це не випадково, 

адже смисл форми кореспонденції усвідомлюється І.Багряним як відтворення 

її давнішої структури, у засвоєнні не тільки зовнішніх ознак епістоли, скільки 

її самої суті: інтимного «ти», довірливих інтонацій розмови, гострого 

відчуття співрозмовника, особливого слова – слова – звернення. У такій 

кореспонденції можна було поєднати опис аналізу подій «сучасних» , тих, які 

щойно відбулися, почуттів, пережитих, відчутих зараз, сьогодні, недавно, і 

водночас, вона допускала й ретроспективний погляд, «віддаленість» від 

факту, його пережитість». Така форма листа вимагала наснаги, активізувала 

уяву, загострювала спостереження [37, с.159]. 

На нашу думку, наведений розлогий приклад із листа І.Багряного дає 

підстави стверджувати, що він якнайглибше відображає внутрішню 

духовність письменника, оскільки вміщує інформацію, яку неспроможні 

зафіксувати інші джерелознавчі документи чи матеріали. Лист розкриває 

найтонші порухи душі митця, всю амплітуду його переживань, тривог і 

поривань. А це допомагає адекватно й нюансованіше уявити постать 

письменника, який постає зі свого листування з надзвичайною конкретністю, 

детальніше збагнути цінність означеного явища. У листі І.Багряного до Уласа 

Самчука, відомого українського письменника, автора численних статей на 

літературні та мистецькі теми читаємо: «Незаперечним є, що політична 

партія, проти якої Ви з таким запалом виступаєте, є течією найбільш 

непримиримою і найбільш небезпечною для большевизму. Це так же 

небезпечно, як і те, що більшість із нас висиділи довгі-довгі роки в тюрмах і 

застінках большевиків, вівши боротьбу з тим большевизмом активно і 

набагато раніше, аніж навчилися надягати штанці ті, кого Ви мобілізуєте на 

боротьбу… Проти кого п. Уласе?» [4, с.142–143]. 
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Треба сказати, що цей лист виник як заперечення слів, висловлених 

Уласом Самчуком у книзі «Планета Ді-Пі». Зокрема там йдеться про таке: «В 

таборі Авгзбург наші люди старанно демонструють приклад, якою мала б 

бути, за їх вподобою, українська держава. Жабомишодрапівка в склянці води 

на повному ходу. Те, що я передбачав, пишучи статтю на появу «нашої 

боротьби», у якій заповідалось про фіктивну боротьбу за фіктивні справи 

«робітничого класу», але яка могла спровокувати і спровокувала непотрібні 

заколоти у наших таборах, все тепер справдилось. На жаль, тієї моєї статті 

«Українські вісті» помістити відмовилися, не дивлячись на всі їх декларації 

свободи преси, думки, дискусії» [47, с.58]. 

І.Багряний у своїх листах уникає будь-якої описової інформації. У 

нього домінує рефлекторно-аналітичний метод добору матеріалу, а стиль 

вираження містить естетично й емоційно навантажене слово. У його 

кореспонденціях виразно проглядає авторська особистість. Водночас, не 

дивлячись на те, що лист має конкретного адресата, він не може вважатися 

суто особистісним, оскільки порушує ряд актуальних проблем, які тісно 

пов’язанні як із суспільно-політичним, так із культурним життям еміграції. 

Широкий спектр почуттів І. Багряного знаходить свій вияв і в жанровій 

«гібридизації» кореспонденції: у розкутості переходів від почуттів 

особистісних до думок політичного і філософського характеру, від високої 

громадянської лексики до низького балансування. 

Листи, в яких І.Багряний намагається сформулювати українську 

національну ідею, приналежні до таких жанрових модифікацій: лист-порада, 

публіцистичний лист, діловий лист, автокоментар, лист-сповідь тощо. 

Наприклад, лист до М.Степаненка можна кваліфікувати як публіцистичний: 

«Я за сміливе висування людей на працю. В цім питанні ми завжди були 

відважні. Але я проти занадто сміливих експериментів, що явно можуть 

спричинити катастрофу. Адже завжди буде існувати думка «хто ж ми, як ми 

працювали, чи зрадили ми свою ідею, ідеологію й програму, чи мали 
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слушність наші вороги, що нами за цей час пророблено, поки наші 

злопихателі мастили нам ворота дьогтем?» [4, с.186]. 

У наведеному листі суть проблеми розкрита багатогранно, розгорнуто. 

Специфіка епістолярного тексту тут полягає ще у своєрідності теми, 

предмету листа, його об’єктивного матеріалу. Маємо на увазі, що факти, 

події, життєві явища, з приводу яких пишеться лист, добираються і 

поєднуються особливим чином – тобто так, як це можливо лише в листі. 

Структура листа містить (у різних співвідношеннях) ряд елементів. 

Найперше, автор кореспонденції висловлює розуміння тих життєвих фактів, 

які послужили основою для її написання. Це розуміння, судження будується 

на його світогляді, ідеалі адресата. Елементи змісту кореспонденції – 

різноманітні й різнохарактерні: тут наявна й строга характеристика 

«предмета суперечки», і аргументи, розраховані на те, щоб з їх допомогою 

переконати саме адресата, часом спостерігається образна картина життя і 

внутрішнього світу останнього, і лірично виражені переживання, думки 

автора. Власне форма безпосереднього звернення «уміщує» всі ці елементи. 

Окремі листи до П.Шинкаря, одного з організаторів УРДП, який брав 

активну участь у розробці організаційних ідеологічних основ партій, можна 

кваліфікувати як листи-поради; листи-сповіді. Наприклад: «Скажу Вам, що в 

мене просто руки опускаються. Ви там усі дорослі, чесні й порядні, і розумні 

ж люди! Чому ж Ви не можете розумно помиритися і знайти порядні людські 

взаємини? Ви всі вимагаєте, щоби хтось Вас мирив, наче діти. Але ж 

згодьтеся з тим, що в цій ситуації переключити всю партію на розбирання та 

полагоджування ваших конфліктів – це було би найбезглуздіше безглуздя з 

усіх безглуздь. Це би означало потішати ворогів, а себе осмішувати. І всі 

справи занедбати!» [4, с.311]. 

Письменник безпомилково ідентифікував визвольні сили, що 

наростали в Україні і в СРСР серед усіх класів і прошарків. Своїм ідейним 

просвітництвом нової політичної дійсності в Україні, побудованій на вірі у 
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національний патріотизм підрадянської людини України, він став своєрідним 

Пророком.  

Особливою рисою І.Багряного було те, що він у своєму розумінні 

національного коріння боротьби за державність ураховував досвід боротьби 

людей 1917–1920-го рр., тобто борців за демократичну українську народну 

республіку (Грушевський, Петлюра, Винниченко). Другим джерелом його 

кредо було опертя на ідеї і досвід українізаторів 1920–1930-го рр. 

(Скрипниківщина, хвильовизм). Третім джерелом були досвід і невдачі 

«похідних груп» – жертовних функціонерів націоналістичних організацій 

періоду Другої світової війни, нещодавно нищених німецькими 

окупаційними органами (тобто діячів двох ОУН й інших). Сюди можна 

зачислити й пізніших діячів УПА й УГВР. 

Названі чотири джерела виявили себе в ідеї втілення в життя концепцій 

об’єднання всіх діючих партій і організацій, що постали на Заході до війни, у 

час війни і після неї у формі української національної Ради. Це був 

унікальний досвід конституційного характеру політичної самоорганізації 

всього українства в діаспорі, як репрезентанта державних прагнень України. 

І.Багряний, як зокрема засвідчують його листи, був співтворцем 

заходів, що задокументували Дантове пекло 1930-х рр. в Україні. Завдяки 

організаційній підтримці членства і проводу УРДП було організовано видачу 

двотомного збірника особистих свідчень жертв голодомору 1932–1933 рр. 

«Біла книга про чорні діла Кремля». Це було перше видання такого 

масштабу. 

Секретом успіху І.Багряного-політика є уміння формувати громадську 

думку і впливати на свідомість мас. А головна функція його листів полягає в 

тому, щоб впливати на свідомість адресатів, на раціональні й емоційні 

елементи, які входять до структури думки і свідомості. Проте, у першу чергу, 

він намагається апелювати до розуму й почуттів. Адже мислення 

підпорядковується загальним психологічним закономірностям зчеплення 

асоціацій, образів та ідей. Почуття є неминучим резонансом будь-якого, 
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навіть найабстрактнішого, розумового, духовного процесу. За допомогою 

слова, опису можна викликати відповідну реакцію, змусити задуматися, 

прийняти відповідні рішення.  

Отже, емоційна тональність епістолярію І.Багряного трансформується 

відповідно до етапів переходу від громадського до інтимного дискурсів. У 

листах громадського звучання – філософські роздуми на різні суспільні теми, 

кристалізація української національної ідеї: «українство як консолідована 

нація, об’єднана культурою в суверенній державі. У означених 

кореспонденціях домінує публіцистичність викладу, вони емоційно 

забарвленні, сповнені викривальних, запитальних, іронічних, повчальних, 

зневажливих, докірливих, звинувачувальних інтонаційних нот, вони також 

демонструють особливу єдність публіцистики, моралі та етики. Його погляди 

в листах еволюціонують, зазнають переосмислення, а також І.Багряний уміє 

визнавати свої помилки. Водночас у листах письменника розвинутий модус 

полемічності. 

 

2.2. Українське письменство, книговидання й театральна справа – 

провідні культурологічні концепти епістолярію І.Багряного 

 

Духовним центром спілкування для І.Багряного, як і для інших митців 

діаспори, завжди було слово і книга. Відтак українська література, 

письменство, книговидання і театр у листах виступають провідними 

культурологічними концептами. Слово як засіб самовираження та засіб 

передачі світових літературних шедеврів українською мовою. Книга, як 

Божественний храм слова і джерело мудрості. Про це йдеться, чи не в 

кожному листі, чи не до кожного дописувача. «Високошановний Пане 

Ф.Бойко! За надіслані книжки дуже й дуже дякую, – пише І.Багряний у листі 

від 10 квітня 1951 р. – Але мені найбільше потрібна література про дійсність 

по той бік Волги під час останньої війни, тобто по той бік діючого фронту. І 

то дійсність, змальована в художній формі. Через те особливо буду дякувати, 

коли одержу «Злату Прагу» Гончара та ще пару обіцяних Вами романів на 
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військову тематику. Щодо книги «Люди с чистой совестью», то я її читав. 

Книга цікава, але мені непридатна. Цікава ж книжка тим, що її писав ворог 

про боротьбу на Україні, а ворожу писанину треба конче знати, чим той 

ворог дише»[3, с.151]. 

Або з листа до Р.Винниченко від 18 листопада 1955р. «Книга 

«Тигролови» по-англійськи – вам у подарунок, як пам’ятка від мене. Проте, 

нічого не матиму проти, як Ви в ваших переговорах з видавництвами 

скористаєтесь з цієї книги як з доказу, що автор пропонованої їм книги для 

видання – це початкуючий шукач пригод літературі»[3, с.179]. 

А далі І.Багряний висловлює свої сумніви щодо назви роману  «Сад 

Гетсиманський». Мені чомусь хочеться, щоби французьке видання цієї книги 

мало іншу назву, а саме – «Брат». Цікавий знати Вашу думку, як людини, що 

знає французьку публіку, її смаки й психологію. Чомусь мені здається, що 

така біблійна назва, як «Сад Гетсиманський» шкодитиме книзі, як титул, що 

не мобілізуватиме уваги французького читача. Але я про психологію 

сучасних французів нічого не знаю, тому хочу знати Вашу думку» [3, с.179]. 

І.Багряний досить часто висловлював свої думки про літературу. 

Насамперед, він веде мову про літературу масову, політичну, голосно–

ораторську, недбалу щодо деталей і приводить у листах такі приклади: 

«Бласко Ібаньес (іспанський письменник, відомий своїм твором про Першу 

світову війну) якось сказав, що мистецька річ або родиться зразу, або ніколи 

не родиться. Це, коли він умотивував свою хапливість в роботі й 

надзвичайну швидкість та скороспішність твореного. Я цю думку  Ібаньеса 

поділяю» [3, с.217]. Або: «Мене тішить, що навіть великі майстри, класики 

світової літератури, робили промахи, та ще які! Ось переді мною лежить 

«Рим» Золя, який я, читаючи, спеціально підкреслював у нього слабини, 

суперечності, невправності, ляпсуси, як також технічні недогляди… Або 

цікаві ляпсуси в «Войне и мире» Толстого, які існують несправленими в сто 

двадцятому (чи 130–му) виданні цього твору. А технічних помилок в такому 

творі як згаданий «Рим», так багато що диву даєшся» [3, с.211–212]. 
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Слід сказати, що І.Багряний поєднував у собі літературний хист із 

талантом критика-аналітика. Через те в його листах дуже часто можемо 

спостерігати тлумачення, аналіз різних творів. Дослідниця письменницького 

листування Г.Мазоха вважає, що «критичні оцінки письменниками того чи 

іншого явища в художній літературі привертають увагу і як своєрідні, іноді 

несподівані тлумачення цих явищ, і як особлива форма самовираження, і як 

спроба опосередковано, через творчість інших авторів тлумачити власну 

творчість, свої естетичні позиції» [37, с.29]. Усе це можна віднести й 

долистовних оцінок І.Багряного, бо, якщо специфіка епістолярної 

письменницької критики визначається, природою художнього бачення й 

мислення, якими володіє адресант, то мислення ж професійного критика 

передбачає аналіз літературних явищ, їх всебічний розгляд. Письменник 

переважно схоплює емоційно-смислове ядро твору, не розчленовуючи його 

критичним скальпелем аналізу (В. Кузьменко). Рецензія письменника має 

переважно цілісний характер, у якому переважає безпосередньо-інтуїтивне 

естетичне начало. Саме воно допомагає талановитому майстру художнього 

слова, спираючись на власний досвід, ніби скоротити етап аналітичної 

роботи думки у процесі осягнення й оцінки мистецького витвору. Для 

прикладу звернемось до епістолярних літературно-критичних оцінок 

І.Багряного.  

У листі до І.Дубинця він пише про своє враження від історико-

мемуарного нарису свого адресата «Горить Медвин». Книга вийшла друком 

1952р. і в ній йшлося про повстання в серпні 1920 р. в селі Медвин на 

Київщині. «Прочитав твій «Медвин». Надзагал дуже добре. Але, на жаль, ти 

найголовнішу частину свого нарису скомкав, стиснув і виклав у кількох 

абзацах – це перебіг самого повстання, самої битви. Власне, ти чомусь 

злякався, щоб хтось не закинув «фантазії», й тому саму битву обійшов. І, на 

перевеликий жаль, бій повстанців з більшовицькою кіннотою ніде не 

описаний. А тим часом ти мусив би прикласти енергії і того хисту, який в 

тебе є й який ти саме в цій книжечці показав, й епізоди бою показати в 
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максимальній повноті, принаймі хоч в такій мірі, щоб була витримана 

пропорція по відношенню до інших розділів брошури» [4, с.303]. 

Як бачимо, епістолярні критичні побажання І.Багряного не вміщують 

логічно-понятійних категорій, а навпаки, він застосовує асоціативні, образно-

метафоричні засоби, які сприяють у подальшому своєрідному редукуванню 

думки. Стилістика ж останньої тяжіє до художнього мовлення, яке дає змогу 

адресантові відтворити мальовничу картину індивідуальної рецепції 

літератури, або цілісний образ твору, що розглядається [37, с.34]. 

Художньо-образне начало в листах непрофесійних критиків 

ґрунтується на високій культурі логічного мислення, коли розвиток і рух 

критичної ідеї супроводжується аргументованістю й доказовістю. Логіко-

понятійне начало є стрижневим елементом, каркасом письменницької 

епістолярної критики. Але, на наш погляд, останнє не включає певної частки 

суб’єктивності, ліричної стихійності і навіть певної імпресіоністичності 

сприйняття і осмислення літературно-художніх явищ. Це обумовлено 

особливостями самопрояву авторської особистості митця-критика. Водночас 

спостерігаємо, що в письменницькій критиці «людський зміст авторської 

особистості проявляється переважно яскравіше, повніше і органічніше, ніж у 

критиці професійній, не кажучи вже про літературознавство, де й можливості 

для такого прояву суттєво обмежені» [12, с.45]. 

Як бачимо, І. Багряний постійно піклується про розвиток української 

літератури, позицію письменників, право на місце українського слова в світі, 

розбудови літератури на національному грунті. Він досить гостро реагує на 

штучну відчуженість українців від загального розвитку світової культури, бо 

це, на його погляд, є досить сильною перешкодою на шляху суспільних та 

культурних перетворень. У листі до І.Твердого, І.Багряний пише: «Хочу 

сказати Вам – працюйте. Працюйте уперто, працюйте багато – це Ваш 

обов’язок. Під працею я розумію не тільки безпосередньо творчу роботу, а й 

наполегливе читання всього, що є ліпшого в створеному всіма Вашими 
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попередниками на цьому білому світі. Намагайтеся стати вище, щоб бути 

неповторністю. Змагайте до того» [4, с. 254]. 

І.Багряний насамперед громадський письменник. У час, коли багато 

хто з митців вели мову лише про стильові пошуки в літературі, він 

підпорядкував особисте загальному не працював ізольовано, а з головою 

поринув у політичну й громадську діяльність, присвячуючи левову частку 

свого часу народним справам. Він усім своїм  духовним єством перебувавв 

Україні, і його письменницька творчість, і його публіцистичні праці 

всотували в себе все, що відбувалося там. 

У полі зору І.Багряного не лише література, але й музика. Він навіть 

написав текст маршу молоді і надіслав його Гр. Китастому зі словами, що 

дуже старався, аби текст був придатний до співання, і співання масового. Він 

схвильовано подає свої побажання до виконання гімну, а також уважає, що 

музика, яку згодом і напише адресат, має бути не концертна, або бойова, 

маршова, а така, щоб не соромно було заспівати на будь-якому концерті. 

У листопаді 1954 р. І.Багряний надсилає текст колискової, написаної 

ним самим для маленького сина Г.Китастого з такими словами: «Всяка 

колискова розрахована своїм змістом не на малих, а на великих, тих, що їх 

виховують. Це ясно. Класична колискова – лєрмонтівська, я саме цим 

керувався. Бо ж дітки в такому колисковому віці взагалі нічого не розуміють, 

зате розуміють їхні няньки, а вже потім розуміють і малята, як підростуть і 

почують, що над їхньою колискою співала мати». І далі: «можна було 

написати сентиментальну колискову – про зайчиків і про метеликів, але я не 

хотів такої. Я хотів для малого Китастого написати героїчну колискову» [3, 

с.553]. 

Переймається І.Багряний і створенням великої капели, яка б мала змогу 

гастролювати по країнах світу, з тим, аби пропагувати українську пісню. Як 

приклад він наводить капелу Кошиця. На його думку, цією справою зможуть 

займатися – Нестор Городовенко, у минулому заслужений артист УРСР, 

орденоносець, який зазнав великої популярності у Європізі своєю капелою 
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«Думка». Але він, як полум'яний український патріот, відмовився від усіх 

звань і емігрував з України. А другий – Г.Китастий. «Це великий задум,– 

пише І Багряний у листі до Г.Калиника-Лисюка від 18 лютого 1948 року,– і 

можна з певністю сказати, що у висліді ми б мали таку могутню, 

репрезентаційну капелу, з якою не соромно було б показатися перед світом» 

[3, с.594]. 

І вже в наступному році, у листі до Г.Китастого, від 18 жовтня 1949 р. 

І.Багряний вітає його з успіхами:  «От же, насамперед, як то кажуть, 

гратулюю тобі з нагоди великих успіхів капели. Дуже радий, друже, що ви 

там почали гриміти. Тішусь з твоєї упертості, що привело до здійснення 

бажаного. Висловлюю моє глибоке співчуття п.п. Опанасенкові та 

Шрубовичу. Про всі ваші труднощі, які вам довелося як долати на шляху до 

тих усіх тріюмфів, ми напишемо в «УВ» окремо. Інформації про ваш 

грімливий попис в Детройті та в Чикаго вже уміщено. Газету тобі висилаю» 

[3, с.540]. 

І.Багряний не випадково такої великої уваги надавав розвитку 

української культури. Він розумів, що чужомовне середовище, чужа країна 

сприяли відчуженню українців від національного кореня. Позбавлені 

прадавніх знань про свою минувшину, нерідко національно-неоднорідні 

родини не могли впливати на національне самовизначення молоді, 

збереження ними своєї національної ідентичності. Через те він покладав усі 

надії на літературу, мистецтво, які мали неаби який вплив на виховання 

національно-державницьких пріоритетів. 

Великого значення письменник надавав театру, який мав служити 

народові, нести культуру в маси. Бо це означало формувати людину, її 

погляди на світ, моральні духовні та ідейні основи повсякденного життя. 

Тому він з якимось особливим болем переживав занедбаність театральної 

(української) справи в еміграції, малодоступність цього мистецтва 

найширшим верствам. Він у листах часто дискутує на цю тему, обговорює 

п'єси інших драматургів. 
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У листі до В.Блавицького він дуже шанобливо говорить про останнього 

як про театрального діяча і режисера. Але не погоджується з його розумінням 

провідної ідеї твору «Народний Малахій» М.Куліша. Тобто йдеться про 

постановку п'єси на сцені. Дозволимо собі розлогу цитату, для кращого 

розуміння дискусії. І.Багряний пише: «Отже, питання ревізії моїх поглядів на 

душу «Народного Малахія» поставлено вами  в залежність від моєї доброї 

волі підкресленням, що я міг би зробити це, «беручи за підставу перший 

текст М.Куліша, бо в цьому ж тексті найкраще з'ясовані задуми і бажання 

автора». Абсолютно вірно. Та тільки ж а ні Ви, а ні Я, а ні будь-хто на 

еміграції того «першого тексту» не має, на жаль» [3, с.147]. 

І далі І.Багряний констатує: «Смію Вас запевнити ось в чім: – я не 

знаю, чи подобались ті, взяті мною під сумнів, слова більшовицької цензури, 

але я напевно знаю, що ця п'єса не подобалася більшовицькій цензурі, як і всі 

п'єси Куліша, як і сам Куліш разом з усією плеядою людей до якої він 

належав, за що вони були піддаті забороні та репресіям. Це я точно знаю. Як 

знаю й про те, що не тільки більшовицькій цензурі не подобались п'єси 

Куліша та сам геніяльний драматург з своїми друзями, і не тільки 

більшовицька цензура чорнила і чорнить їх. Ви це теж знаєте» [3, с.149]. 

І.Багряний вважає, що М.Куліш своїми п’єсами постійно розширював 

ідейно-тематичні можливості драматургії в художньому освоєні народної 

моралі та етики, утворені типових характерів та обставин, застерігав від 

штучності схематизму, настоював на необхідності поглибленого соціального 

й психологічного детермінізму, як одного з важливих принципів народної 

драми. 

Сам І.Багряний також бажав хорошої сценічної долі своїм п'єсам. 

Листуючись із Р.Василенком, який на початку своєї кар'єри був актором у 

відомому театрі В.Блавицького у Німеччині, а переїхавши до Австралії, 

створив там свою театральну студію, він обговорює постановку своїх п'єс. 

«Як актора і театрального діяча, я Вас знаю, – пише І.Багряний у 

кореспонденції від 24 серпня 1950 р. – Мені дуже приємно, що вихованець 
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державного театру ім. І.Франка, людина з фаховою і політичною освітою 

зацікавилася такою річчю, як «Розгром». Хочу вірити, що саме Ви, людина із 

знанням тієї дійсності, а головне – з відчуттям тієї дійсності, зможете 

впоратись із завданням». І далі: «Згоду на постановку «Розгрому» я Вам даю. 

Ніяких вимог не ставлю, крім однієї – щоб була донесена ідея до глядача. А 

та ідея– то наша гордість, наша стійкість і наша незламність, як нації, що 

навіть в найтяжчих умовах зберегла свою велику душу» [3, с.163]. 

Якою була сценічна доля «Розгрому», достеменно не відомо. Але вже 

1952 р. І.Багряний знову листовно звертається до Р.Василенка: «Щиро вітаю 

весь ваш театральний колектив, висловлюю щирий подив, що в таких 

неприглядних умовах, вас не покидає творчий запал. Згоду на виставу 

«Морітурі» даю. Це річ тяжка для виконання, але я думаю й вірю, що ви з 

нею впораєтесь.Особливо від усієї душі бажаю, щоб вам вдалося з нею вийти 

на австралійську сцену, зацікавити австралійські кола й тим звернути увагу 

на ваш театр і промостити дорогу в світ. Це був би тріумф не тільки ваш, а й 

цілого українства. Дерзайте це зробити» [3, с.167]. 

Отже, листи письменника засвідчують, що його роль, як майстра 

художнього слова, не лише обмежувалися служінням останньому. 

Кореспонденції І.Багряного дають підстави вести мови про активну участь 

прозаїка в осмисленій пропаганді літератури, кіномистецтва, хорового та 

театрального мистецтва українців серед інших народів. Епістолярна 

спадщина письменника також подає міркування про подальший розвиток 

української літератури, про друк українських видань, розвиток театру тощо. 
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ВИСНОВКИ 

Ідейно-тематичні пріоритети листування І.Багряного відзначаються 

наступними  концептуальними особливостями: у громадському дискурсі – 

філософські роздуми на різні суспільні теми, власне бачення непростих 

взаємин між митцями діаспори та політиками різного масштабу, 

кристалізація української національної ідеї у форму «українство як 

консолідована нація, об'єднана культурою в суверенній державі, міркування 

про подальший розвиток української літератури, друк українських видань, 

розвиток національного театру тощо». 

Листи з тематичною домінантною «актуальні події суспільно-

політичного життя» з'явилися  внаслідок акцентації  таких чинників 

кореспонденцій адресата, як соціальний стан і політичні переконання. Такі 

листи І.Багряного переважно заякорені в актуальні проблеми поточного 

суспільного руху, позначені більшим ступенем відвертості у висловлюванні 

думок (навіть у порівнянні з публіцистичними творами) як складовою 

модальності адресата внаслідок відсутності цензури. 

Аналіз приватних кореспонденцій І.Багряного доводить, що його роль 

не обмежувалася лише служінням художньому слову. Вони ідентифікують 

активну участь митця в осмислені суспільних процесів, у прагненні вивести 

українську культуру загалом і літературу, зокрема, у світовий культурний 

контекст. 

Значення епістолярію І.Багряного в розвитку націєтворення полягає в 

розбудові оригінальної концепції, яка починається з відродження 

національної самосвідомості й ідентичності народу, складовими якої є 

культурно-творчий шлях до самостійного національного існування, органічне 

поєднання національної ідеї та світових ідеалів. 

Листи письменника засвідчують, що естетичне підґрунтя творчості 

І.Багряного – це передовсім потреба самовираження  власної особистості, 

шлях до себе, до своєї самостійності, до самопізнання й самоздійснення. Він 

сприймав творчість як спробу подолання духовної катастрофи, коли 
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найбільшим злом є підкорення особистості масою, знеосібнення людини 

тощо. 

Осмислення громадських та національних перспектив породжує у 

листах І.Багряного особливу єдність публіцистики, моралі та етики. Він хоче 

уможливити участю у загальній справі кожного зі своїх адресатів, слугуючи 

їм у цьому особистим прикладом. У поле зору автора листів потрапляють 

українці, що мешкають на різних континентах – австралійських, 

американських та ін. І.Багряний щиро вважає, що їх негаразди тотожні – це 

розбіжність у поглядах, непорозуміння між усіма проукраїнськими силами. 

Увесь цей розбрат руйнує українську еліту, яка мала б об'єднатися заради 

загальноукраїнських  інтересів та утвердження державницької нації. 

Листи поряд із фактами біографії їх автора ідентифікують внутрішній 

зв'язок індивідуальної долі і епохи. Специфічною ознакою листа є 

обов’язкова причетність автора до описуваних подій. Межі листа відкриті, 

він має всеосяжний характер завдяки відображенню індивідуальної долі й 

внутрішнього життя автора, а також причин, що змусили написати листа. 

За листами ми вивчаємо епоху не тільки з точки зору виявлення 

якихось певних фактів, що були нам раніше невідомі, а й епоху, яка 

переосмислюється крізь суб'єктивне сприйняття, як І.Багряний, наприклад, 

чи інший адресант, люди певного періоду сприймають час, що затримує, 

фіксує їхню увагу? «Я» письменника в читацькому сприйманні переростає 

межі особистості й сприймається як «Я» історичне. 

У листуванні І.Багряний – автор з аналітичним складом розуму, його 

листи засвідчують існування неабиякої  щирості між дописувачами, яка 

усвідомлюється  як особливий рух думки на відміну від традиційного: рух 

почуттів і передачі внутрішнього стану адресата. Власне тому 

«літературність» форми листа не є така важлива для кореспонденцій 

І.Багряного, оскільки він не дбає про художню оздобленість своїх епістол. 

Домінантою цих листів не є епістолярна людина, яка створюється в 

епістолах, а культура й історія. 
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