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У статті досліджується поетика пейзажу в новелах про війну
Марка Черемшини та Григорія Косинки крізь призму національної традиції і власних естетичних поглядів та світоглядних орієнтирів письменників.
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Пейзаж – один із видів міфологічної творчості, що виражає у формах художнього образу природи ідею людського духу. Кожен письменник відображає дійсність і, зокрема, природу, пропускаючи її крізь призму національних, культурних, літературних традицій, а також особистих ціннісних орієнтирів та естетичних поглядів. Марко Черемшина і
Григорій Косинка у мілітарних новелах створюють власний міф про
природу, свій ментальний простір, свою концептосферу, в якій природа
як жива субстанція нерозривно пов’язана з долями людей і є важливим
засобом поглиблення емоційно-психологічних характеристик персонажів.
У книзі «Обличчям до екстреми» Цвєтана Тодорова роздуми автора про війни повертають читача обличчям і до минулого, і, на жаль, до
сьогодення: “Важко порівняти зло одного сторіччя зі злом іншого, оскільки ми не можемо знати їх обох зсередини… Я не думаю, що саме зло
змінило свою природу. Воно, як завжди, полягає у відмові індивідові на
право бути до кінця людиною” [2; с. 397]. Українцям зовнішні інтервенти завжди відмовляли у цьому праві, як і у праві бути українцями. Марко
Черемшина і Григорій Косинка болісно реагували на вторгнення чужинців (росіян, поляків, німців) на рідну землю, а нині, з огляду на існування російського тероризму в Україні, дослідження воєнних творів цих авторів видається вкрай потрібним, адже правильна оцінка минулого може
допомогти уникнути трагедії на рідній землі. Письменники виступили з
антимілітаристськими творами, у яких засудили війну, ведучи страшні
розповіді про вимирання гуцульського села в часи першої світової війни
(Марко Черемшина у циклі новел «Село вигибає») і знищення українського села у складний пореволюційний період братовбивчої війни (Григорій Косинка у новелах «На золотих богів», «Десять», «Фавст» та ін.).
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Особливості художнього відображення світу в Марка Черемшини і
Григорія Косинки визначаються своєрідністю сприймання ними органічних взаємин природи і людини, що сповнені символічної значущості й
несуть художні узагальнення філософського плану. Прикметним є також
і те, що еволюція пейзажу відтворювала загальні тенденції в розвитку
поетики української літератури, посилення в ній ліричного начала й поглиблення психологізму. Для зображення художнього простору письменники охоче вдаються до здобутків живопису, зокрема, орієнтуються
на імпресіоністичну концепцію кольору.
Марко Черемшина прагне до граничної концентрації емоційного та
філософського наповнення описів природи, начебто розкриває у всесвіт
двері реальності, вводить соціально-історичну конкретику до планетарних ритмів: “Луна йому вночі спати не давала, гранею ребра припікала,
лице черленила. На горах припочивала, черлений пояс розперізувала,
криваві згарди над селом розстелювала… А її дорога димом стелена, жаром жарена, кулями значена. Де руки робили, там град гранатів, де ґаздівства були, там земля трісла”. У наведеній цитаті з новели «Село вигибає» бачимо пейзажні конструкції з кольоропозначенням кривавий, черлений, червоний, взірці яких знаходимо і в багатьох творах Григорія Косинки. Наприклад: “Кривавий лист калини на грудях, чоботи – рілля, а
сама (осінь) плювала у степ і мрякою-дощами давила села” («Сорочка»),
“…він стояв на колінах коло кулемета, а очі потопали на сході, де виплив уже наполовину криваво-огненний диск сонця” («Мати»), “Сріблястим листом поклонився явір коло порога, як вели в невідому хату невідомого чоловіка на весілля смерті криваве” («Темна ніч»).
У новелі Григорія Косинки «На золотих богів» із кожним гуком
ворожої артилерії “піднімаються до неба криваво-червоні стежки полум’я”, окроплюється “біла гречка з медами гарячою кров’ю”, але “червона селянська воля” боронить “тілами, кров’ю свої оселі од армії “золотих богів”. Коли червона кров Сеньки-кулеметника полилась на потолочену пшеницю, заплакали села, а сонце озолотило похмурі хмари і “втопило червону багряницю, як той сум, у ставу та й прослало над пожарищем”.
Можна констатувати, що у мовній палітрі творів письменників переважають опосередковані, метафоричні, символічні кольорообрази зображення крові, кровопролиття, пов’язаного з війною, однак у Марка Черемшини пейзаж завжди відображає регіональну національнокультурну приналежність письменника, тому ключовими образами є
смереки, гори, луги та інші явища та предмети навколишнього світу –
незмінні супутники щоденного життя гуцулів: “…лежали всі у траві, як
німе камінне плиття у лузі. А їх кров сідала довкруги на траву росою і
траву чічками черленила”, “На далеких долах зачала ніч прошивати дзвінкі крісові кулі. Червона луна стала з-поза гір у село заглядати” («Бодай
їм путь пропала!»), “Уже скрізь довкруги на долах видко було хмари
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димів та червону луну ночами, – а Черемош збирав із сіл своїх легінів…”
(«Перші стріли»).
Конотативним значенням у творчостi Марка Черемшини надiлений
темний колiр, який у смисловому планi поєднується з архетипом праматерi-землi, що перетворюється із годувальниці у “плакальницю”: „Лупаються гори від жіночих плачів, здригається земля під мерцями, шепоче
ліс молитву…” («Після бою»), “Але газди лежать нагнівані на ліси та
гори, на село, на зорі. Лишень дозволяють аби земля за ними банувала,
аби росою на них сідала, аби їх своїми сльозами умивала…” («Бодай їм
путь пропала!»).
Використовуючи контрастні чорну і білу барви у творі «Поменник» автор розповідає про розстріл гурту поважних ґаздів за те, що під
час перебування в селі “москалів” піп поміняв їм старі поминальні книжки на нові з православним хрестом – “Ішли на небі зорі молошною дорогою, а під ними маршерувало військо тісарською дорогою та й бадіків
із собою вело. Вийшли ґаздині д’горі на дорогу, щоб ґаздів своїх вирядити, щоб знати, де їх слід цілувати. Як той шум у темнім лісі, як сонне
видіння пішли-пропали”. Саме поєднуючи ці кольори Марко Черемшина
намагається наповнити смислом усі елементи сюжету згаданої новели:
“Навкруги чорний, осінній ворон на смеречині кряче, войну повістує,
дзьоб собі гострить, бабам туску додає. (…) Хмари на небі біленькі, наче
на смерть убралися, не розлітаються, бо неприятель сказав їм на однім
місці стояти”, “Лиш сонце з лісів через чорні багнети перегулювалося й
на сивині бадіків білими крильцями мерехтіло, щоб село їх здалека розпізнавало, щоб їм гріхи простило”. Пейзаж у творі повний драматичного
напруження, що криється в звичайних для автора художніх образах, однак виривається за їх межі, вбираючи в себе інший зміст – глибокого потрясіння та скорботи: “Річка зі скалами шепотом нараджується, рибку
постановляє, кружалом кружить, піну ховає, долин боїться, в жіночі очі
кривавим дзеркалом, гей мовля, б’є”.
Марко Черемшина антропоморфізує природу сонця, переносячи
космічні ознаки на світ людських почуттів і навзаєм – сонце співпереживає, вражене видивами людського страждання. Так, особливо разючою на тлі сонячного осіннього дня видається смерть від рук австрійських вояків безневинного селянина, доброго і люблячого тата і чоловіка
Василя із новели «Зрадник». Дружина Марічка звертається у розпачі до
сил природи, відкриваючи душу перед незбагненністю їх вічного руху,
щоб захистили “сокола любого” – “Ой ви, гори кремінисті, чіму не лупаєтеся? Ой ви, громи швидконогі, де ж ви поховалися?”, – але гори лише
повторюють її зойк після того, як куля скосила коханого. Автор апелює
до сонця, яке має бути символом надії на відродження духовного та тілесного в житті людини: “А з дєді чюріла посока і дитині ніжки красила.
Най цвіт у керві бродить, най сонце в керві свій образ видить”. У новелі
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«Поменник» небесне світило перебирає на себе функції духівника – “Сонечко ладан смажить, аби нарід ховати, аби трупів не чути” .
Трагедію смерті простих селян у новелі «Після бою» Марко Черемшина виводить через слухові (“холодом дихає”, “лупаються гори від
плачів”, “здригається земля”) пейзажні образи, що дозволяє найповніше
та найглибше виявити єдність вічного і тимчасового: “Нахилюється до
мерців смеречина і холодом на поморщені чола диха. Піднімається потолочена травиця, підносяться з моху барвінкові гогози і убирають чічками та перлами мертві лиця. Протискається крізь гілля сонце і відганяє
муху, аби мерцям очей не спивала”.
Прикметно, що Марко Черемшина більше уваги зосереджує на звукових ефектах, тоді як Григорій Косинка – на світлових та кольорових.
У ритмічно зважених, уміло побудованих завершальних реченнях новели «Бодай їм путь пропала!» народжується озвучена авторським відчуттям картина, в якій жінки проклинають ворогів, а їхнє замовляння переймають сили природи:
“Заревіли гармати, забриніли кулі, аби проклін заглушити.
Але сонце той проклін від ґаздинь переймає та й горами розсіває:
А гори переповідають:
„Бодай їм путь пропала!”
А води повторяють:
„Бодай їм путь пропала!” .
Сонце, що “розсіває” проклін над гуцульським краєм, – це реакція
на грабунки, вбивства, підпали, що чинить австрійська армія, панічно
тікаючи в гори й водночас голос людської надії, непереборна віра у визволення краю від чужинців.
На кривавих шляхах громадянської війни прислухаються до голосу
природи, до пісень поля в передчутті змін і герої новел Григорія Косинки. Дезертир Корній розмовляє з сонцем, радісно вітаючи життя, що може закінчитись будь-якої миті («В житах»); Андрій у напруженій, калейдоскопічній зміні картин довкілля, вгадує трагічний фінал – смерть матері: “надходить велика буря”, “чорне сонце, втикане багряно-червоними стрілами на вітер”, насторожено “шумлять придорожні верби”,
дико “кряче ворон” («Мати»). Безглуздою у новелі «Десять» видається
смерть комуніста Рубеля від рук повстанців у житах, що співали “сонячну пісню золотого степу, ніжну, радісну”. Автор акцентує на тому, що
становлення особистості пов’язане не тільки із впливом зовнішнього середовища, але й внутрішніми компонентами її психіки, під дією яких чи
на тлі яких здійснюється соціальна детермінація. Так звана “громадянська” війна роз’єднала українську громаду, тому годі шукати гармонію в
світі, де “за чорними борами хмари білі, мов розірвані знамена сонця”
[52]. Образ “розірваного” сонця зустрічається і в новелі «Постріл» – “Я
стояв у розломлених лініях сонця…”.
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Як бачимо, описи природи у Марка Черемшини і Григорія Косинки
відображають не тільки художні, а й світоглядні, ціннісні орієнтації
письменників, зокрема ідеї добра і зла в їх ментальному просторі. Пейзаж або займає виокремлене місце у творі, або присутній у ньому імпліцитно, що залежить від авторської концепції. Відтак можемо говорити
про об’єктивне зображення, пов’язане з формальними чинниками (сюжет, композиція, тло подій), і суб’єктивне (вираження настроїв, емоцій
автора).
Потрібно акцентувати і на тому, що Марко Черемшина дуже гостро, на психо-генетичному рівні, відчуває древню енергію природи, силу
її тяжіння, відтак динаміка пейзажу у новелах часто досягається відповідним ритмом, наростанням активності дієслів у кожному реченні: “Гора
металася, підтрясалася, гуляла… / Раптом на дорозі: пук! / Гора долів
ззирається… / Гора завмерла. / Гейби вітер подув, а два пушкарики відмахнулися, захиталися, далися набік та й потич повалилися. / Зойкнула
чорнобрива молодиця, вхопилася за серце і, як дзвінок, упала на землю… Гора йойкнула…” («Перші стріли»).
За допомогою дієслівних конструкцій Григорій Косинка також нерідко передає тривалість в часі пореволюційної трагедії, відтак підвищується виразність, сила впливовості художнього слова, образу на читача:
“…ми, дезертири, – народ бойовий, а ходимо обережно, особливо вечорами; засиніло – село наше, а на ранок – жита обминаємо” («В житах»).
Особлива настроєва атмосфера досягається через звукові образи, виражені дієсловами з колористичною семантикою. Саме вони передають
психічний стан автора, який бачить пореволюційне село у колі страху,
болю та зневіри: “Я знаю одно: серце моє запеклося на руїнах пожежі,
що подекуди ще й досі горіла, спопеліло стражданням села…”
(«Фавст»).
Письменники трактують явища і події як природну даність, що говорить про незаперечну реалістичність письма, однак людина розуміється Марком Черемшиною як духовне продовження всесвіту, звідси – просторова об’ємність зображуваного, досконале художнє вирішення, що
робить пейзаж чуттєво глибоким, по-язичницьки синкретичним: “Посилають гори запашний вітрець, аби наслухав душі у газдів, аби смерть
звіяв. Присилають ліси шум довгошийкий, аби спивав біль з газдів переболених. Присилає село свої зорі, аби сідали у ґаздівські очі, аби тоті очі
ще хоть раз на село подивилися” («Бодай їм путь пропала!»), “Осіння
днина палає, аж на березині лист жовтіє і трубкою корчиться. Муха січе
і кервавить маржину та спиває її сльози з великих чорних очей. Птаха
під крильми упріває і отвореним клювом собі холод робить. На царинці
половик убиває жайворона. Ліс листом спиває сонце, бо сили потрібує.
Аби студінь перезимувати, аби рости увесні, аби вітрові не даватися та й
аби війну перебути. Бо війна корчує ліси, корчує села і озером сльози
збирає, життя топить” («Зрадник»).
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Як переконуємось, літературний пейзаж є відображенням світовідчування письменників, а дослідження словесної тканини пейзажу, його образної системи – одним із засобів осягнення їхнього художнього
світу. Аналіз пейзажних замальовок дозволяє виявити риси різних художніх методів, що знайшли своє відображення у творчості Марка Черемшини і Григорія Косинки. Письменники посилюють реалізм новими основами, поєднуючи із модерністськими імпресіоністичними та експресіоністичними художніми прийомами та засобами. Марко Черемшина і
Григорій Косинка відображають дійсність, зокрема природу, крізь призму національних, культурних традицій і власних естетичних поглядів та
світоглядних орієнтирів; наповнюють описи природи забарвленими загальним настроєм деталями, що розкривають основну філософську ідею
міліарних творів – найбільшою цінністю є людське життя і можливість
щасливо прожити його на рідній землі.
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