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П. КАРМАНСЬКОГО «ПСАЛМИ»

^  біблійних. сюжетів і жанрових запозичень за
знає в творчості українських поетів кінця ХІХ -  початку 
XX століття суттєвих змін. ку

Розглядаючи змістовно-жанрові надбання в галузі меди- 
тативно-зображальної лірики (молитва, філософськаЛа 
І ш ш Л  а МЄАИТаЦП’ сповідь, пророцтво, інвектива)
І Л Л  ^ УВаЖуЄ: <<Для вдх характерна тецдеція до
поступового абстрагування від біблійного першоджерела і

( ж Л о о в Г ° п Г И ^ ЗУЛЬТЗТ ~  НабуГГЯ ^ зіб іб л ій н Л '  (жанрової, образної, стильової)» (1, 21)
Зазнавшт внутрішньої модифікації, жанри духовної куль

тури освоюються творцями українського модернізму Зокре
ма в поетапній спадщині Петра Казанського даа темата^о 
• структурно пов'язаних між собою цикла «Н адгр обн і™
Х а ї й й  <<Пв̂ ’ШІ1>>я орієнтовані «а збудження цілої низки 
асоціацій від «Давидових псалмів», що утворюють
Й Е Г -  <<д̂ овних ВІРШІВ» мандрівних дяків-лірників до
би бароко до «Давидових псалмів» Т. Г. Шевченка 

Як відомо, ні до змістовних, ні до формальних залози- ■

О п и г 1 3аЗНаЧЄНИХ ЦИКЛаХ П' ^ » с ь к и й  на вдавався. 
Л м п о . ИЮТЬ аВТОрсьК01 концепції засвідчується самою 
і™  ЦИКЛУ <<Псалми»> складається із терцету
н рнарність, як відомо, стає архетичною ознакою релігій
ної свідомості), «Антистрофи», поезії «Мені не страшно» 
диптиху «Моїм найближчим» і «Фіналу».

Отже, цикл «Псалми» умовно розподіляється на п'ять 
: г :  нагадує нормативну структуру драматично-

« п і в ^ Г Г ^  підпорядковує циклу лейтмотив 
Основним організуючим начатом циклу

с с п в о « ^ ™ ™ "  РУХ’ ЩО ТраДИЦ1ЙНО наповнює

в і ж Е Г Д  „Д°  Тлумачень жанрової природи псалмів 
шзантшсьпіми діячами раннього середньовіччя Григорієм 
Нисьюто та Василем КесарИськи.м. ,<и знаходимо с п ^ у
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осмислити художньо-естетичну цілісність псалму як утво 
пення гармонії між макрокосмом вселеної і мікрокосмом 
додської душі. Цю гармонійну єдність насичують два 
Протилежні начала руху і покою, «... так что в движении 
проглядывает покой, а в неподвижности безостановочное
движение» (2, 86).

Зазначивши на початку' циклу три координата духовно
го руху (медитація, містерія, мрія), шо відповідають трьом 
поезіям терцету, П. Карманський використовує строфіч- 
но-рефренну форму, яка містить в собі ідею антиномії. 
Строфічний рух конструктивно протиставлений статич
ному поверненню рефрена. Так першу поезіїо організовує 
рефрен «Піїиов би я у храм спокою, В якусь оазу мрій, заду
ми.-» (З, 68).

Досліджуючи поетику ранньовізантшського кондаку, 
С. Аверінцев розглядає протиріччя строфічно-рефренної 
форми як діалектику форми і змісту, антиномії 
«...священной истории и умозрительной догмы, рассказа и 
идеи, предмета и смысла...» (4, 231). ц .

Ліричний герой одночасно звертається до Бога, людей і 
до власної душі, що спонукає до поєднання інтонацій гім
ну і медитативно-проповідницьких інтонацій.

Так в останній поезії терцету «Пішов би я між темні 
бори... «ліричний герой здійснює часо-просторову подо
рож в русі мрії. Він позасвідомо звільнюється від 
«стуженої душі», втрачає здібність сприймати дійсність 
свідомо, тобто впадає у відповідний ситуації транс, за 
яким очікується переродження в новій іпостасі.

«В собі приспав би всі надії,
Втеряв би владу слуху й зору 
І затопив би в безднах мрії 
Свідомість часу і простору.
В собі приспав би всі надії.» (З, 70)

Подвійний рефрен упорядковує вірш, утворюючи рамку 
в рампі: поезію починає і закінчує рефрен:

«Пішов би я між темні бори.
Де розквітають асфоделі...» (З, 70)

Цей рефрен завдає ірреальну ситуацію і містичне спря- 
мування руху. До того ж всі строфи терцету, як і наступ-
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них двох поезій, обрамлені рефреном першого і останньо
го (п ятого) рядків, що передає логічно упорядковану 
констатацію фактів. *

Отже строфічно-рефренна форма терцету відповідає 
раціонально-ірраціональним перевтіленням екзистенції 
ліричного героя, що мають дещо спільне із перипетіями 

дійстеі° ДУХа В середнювічномУ літургійно-містеріальному

На цю ж думку наводить наступний епізод циклу 
«Антистрофа». Як відомо, в сюжеті містерії розгортається
оротьба між добром і атом, відбувається звільнення від 

прокляття першородного гріха, що здійснюється в діалогіч
ному агоні між священослужителем і хором. Отже, хор 
може виконувати функцію антидійства,

Цілком відповідає зазначеному «Антистрофа» із циклу 
«Псалми», обрамлена заперечним рефреном:

«Хоча й .замкну померклі очі 
І алину в тихе царство ночі...» (З, 71)

Медитація-мрія «не присипає» гріховне людське начало 
в природі ліричного героя. Після уявлюваної смерті душі 
прокидається демонічна іпостась його існування і вивіль
нює бажання, іцо призводять до усвідомлення загально
людського страждання:

«Як демон смутку, йму кружити 
Ш ляхами людської недолі 
Та буду заодно тужити 
І відновляти давні болі.
Як демон смутку, йму кружити» (3, 31).

Наступна за «Антистрофою» поезія «Мені не страшно» 
представляє антиагон, спрямований проти самого 
суб єкта ліричного переживання. Раціонально скерована 
ситуація саморуйнування ліричного героя передається 
крізь зовнішній епатаж, крізь маску-ілюзію:

«Життя не стоїть ні сліз, ні жалю:
Я радо жду розстання;» (3, 71),

Наступний диптих «Моїм найближчим» знов активізує 
лейтмотив внутрішнього і зовнішнього руху. В основі його 
побудови принцип секвенції, завдяки якому Інтенсифіку

ється уявлюваний діалог ліричного героя, шо переживає 
ілюзію соціальної ізольованості із потенційним соціумом.

Як відомо, секвенція, тобто повторення монологічного 
або діалогічного періоду на іншій теситурній висотності із 
збереженням мелодійної та ритмічної структури, стала не
одмінною складовою літургійно-містеріального дійства, 
вже починаючи з XI століття.

В диптиху «Моїм найближчим» реалізується неороман
тичний мотив прощання ліричного героя із світом, який 
сприймається і як оточення (браття) і, водночас як світ 
життя. М ентальний рух асоціюється із духовною Голого- 
фою ліричного героя, що готується у містичну подорож, 
зрозумівши приреченість земного існування:

«Піду від вас; піду світами,
Здвигну собі терем спокою,
С пов'ю ся чорними думками 
І стану жити сам собою» (3, 72)

В першому вірші диптиху проецюється метафізичний 
рух суб'єкта ліричного переживання, що свідомо зрікаєть
ся земного існування. Символічні рядки

«Зачиню двері за собою 
І в струях сліз обмию руки» (3, 72)

викликають асоціацію із розповсюдженою сценою місте
рії: відмовившись засудити Христа, Понтій Пілат здійс
нює ритуальне дійство — вмиває руки перед народом.

В другому вірші диптиху мотив розриву ліричного героя 
із уявлюваним світом посилюється за рахунок акцентації 
особистістного начала і виконується на новій емоційній 
висотності:

«Відійду з-поміж вас, як мрія,
Щ о не присниться вже ніколи;
І ви потужите за мною
Та й призабудете поволи» (3, 73).

Зрікаючись земного світу, ліричний герой зрікається 
власної екзистенції, що виявляється в символічному об
разі «пригаслої звізди» як ангельське начало.

Лейтмотив вселенської туги конкретизується в другому 
вірші диптиху як туга поетичної душі за втраченим світом:

133



«В мені горив огонь любови.
Та він не міг зігріть нікого» (3, 73)

Секвенційно побудований диптих «Моїм найближчим* 
подібно до Літургійного плачу учасників дійства, підготов- 
лює «Фінал», останній епізод циклу,

В «Фіналі» обігруються декілька літургійних мотивів 
Х р и сто м ^  Наивиразніший мотив СУДУ П оніія Пілата над

«Смійся, мій смутку, бо світ не хоче 
Глянути в прірву душі поета;
Він відвертає від, неї очі,
Як той філістер від рук аскета.» (З, 74)

Ажономічний символ сміху-смутку традиційно
язується із етапами космогонічного акту, як ритуаль

ними дійствами, що супроводжують народження або 
смерть в різних метафоричних виявах. В реалізації цього 
символу намічена поляризація: смуток означає духовне 
шляхетне начато, не оцінене сліпим натовпом («Сліпець 
не чує до благородних квітів пошани;..»). Сміх в зазначе
ному поетичному просторі асоціюється із міщанським, безду
ховним («філістерським») началом.

Бажання ліричного героя десакралізувати (вивести в 
площину сміху) або, навіть, приспати смуток («Люлі мій
,б т 7 КУ’ ШИ Х° РИЙ СИНУ!>>) перегукується ІЗ ЛЄЙТМОТИВОМ 
Віршу, що започатковує цикл: «Пішов би я у храм спо
кою,..» Отже варіативно представлена опозиція покою- І 
непокою композиційно і поетично організовує цикл.
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