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Епістемічна модальність і філософія часу в поезії Є.Маланюка 
Основний модальний тон висловлювання задається способом дієслова 

- спеціалізованою граматичною категорією для вираження об’єктивної 
модальності. Окрім цього, модальна рамка висловлювання включає 
обертони, інколи дуже сильні за звучанням, які втілюють алетичну, 
деонтичну, епістемічну, аксіологічну модальність (за класифікацією 
Л.Долежела). Епістемічна модальність репрезентує інформацію про те, 
чи є зміст висловлювання відомим, невідомим а чи гаданим. Вона є 
складником модусної частини висловлювання (Ш. Баллі звертав увагу на 
те, що найяскравішими виразниками модусу є саме дієслова типу 
думати, гадати -тобто епістемічної семантики - у головній частині 
складнопідрядного речення з підрядним з’ясувальнооб’єктним). 
Суб’єктивну модальність Ш.Баллі визначав як активну мисленнєву 
операцію, що її проводить мовець над уявленням, яке міститься в 
диктумі. В аналітичній філософії контексти, які створюються дієсловами 
мислення, думки, знання, модальними висловами і які втілюють 
суб’єктивний модус, були віднесені до контекстів інтенсіонального типу 
(В.В.О.Куайн). 

Г.Фреге, котрий розрізняв об’єктивний зміст мислення та мислення в 
суб’єктивному аспекті, своїми дослідженнями підрядних частин 
складного речення та непрямого мовлення заклав основи сучасної 
епістемічної логіки (Г.Фреге - Б.Рассел - Л.Вітгенштейн). Відношення 
знання та віри в епістемічній логиці традиційно записуються 
символічними формулами Кар та Вар ( де а - суб’єкт пізнання або віри, р
- судження, а також відповідний до нього стан справ), які фіксують 
вирази типу «а знає, що р», «а вірить, що р». 

Суб’єктно орієнтована епістемологія, оперта на теорію ймовірностей, 
надає інтенсіональному контекстові «Я знаю - гуркотить лиха година...» 
[3:170] більшої епістемічної вартості, ніж твердженню 
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«Гуркотить лиха година», яке представляє екстенсіональний, тобто 
незалежний від суб’єктивного модусу, контекст. Модальний оператор «Я 
знаю» при цьому актуалізує значущість інформації як еквівалента 
фізичної негентропії. 

Оператор «Я знаю» - один з провідних стилетворчих чинників у 
поетичному ідіолекті Євгена Маланюка, засіб створення поетичної 
дійсності. Семантика виразу «Я знаю» активно обговорювалася 
представниками лінгвістичної філософії в аспекті взаємодії 
інтенсіональнких станів та мовних актів. Н.Малколм, аналізуючи вико-
ристання відомої фрази Дж.Мура «Я знаю, що це - дерево», відзначає її 
надлишковість з точку зору філософії «здорового глузду», розробленої 
Дж. Муром, і слушно зауважує, що дієслово знати не може вживатися 
стосовно очевидних емпіричних фактів [4]. 

Тим більше функціональне навантаження перепадає на це дієслово в 
поетичному тексті. Показовим є те, що поетичний ідіолект Є.Маланюка 
актуалізує не первинне значення лексеми знати (1. перех., також про 
кого-що і з підр. реченням. Мати якісь дані, відомості про кого-, що-небудь 
[СУМ 3:642]), а із шести зафіксованих словником семем на перший план 
висуває семему «4. перех. і без додатка. Розуміти, усвідомлювати що-
небудь» [Гам само: 643]. 

Епістемічний оператор «Я знаю» підкреслює саме розуміння, 
усвідомлення дії об’єктивних законів, гіркої реальності, осягнення 
власного життєвого досвіду, причому характерним є усвідомлення 
неможливості реального здійснення задумів - як у ранніх поезіях 
Є.Маланюка: «Та знаю, що тримавший стилос, - Стилет тримати не 
здола...» [3:37], «Ні, синю птицю не зловити. Ви знаєте. Та й я - н е  
гірш» [3:38], - так і в пізній творчості: «Знаю, знаю, Що охляває дух. що 
вже слова Незапалити полум’ям Сінаю...»[3:548]. Уживання цього 
дієслова пов’язане також з усвідомленням мети власного життя: «О, там 
не треба буде    знать, На що молюсь, за що згораю...»[3:40]. 

Дієслово знати покликане також виразити усвідомлення законів РУХУ 

часу. У поезії Є.Маланюка знаходять художнє відтворення всі три моделі 
часу: від найдавнішої міфологічної- через есхатологічну - до новітньої 
ентропійної. 

При змалюванні загальнолюдських проблем у лінійній моделі часу 
обов’язково присутній міфологічний канал з властивими йому законами 
циклічного розвитку: 
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Вся путь - к о л о б і г неустанний. 
Ось день зміняє рання ніч. 
На станціях киплять каштани, 
Веде осінній вітер річ  
Про те, що буде, як і було, 
Він все це знає н а п е р е д :  
Розлуку з залізничним гулом, 
Цілунків пізніх мертвий мед [3:453], - 
де повторювані, наперед визначені «цикли літ» («колобіг 

неустанний», «буде, як і було») служать підґрунтям поетичного, 
передорученого вітрові «знання н а п е р е д » .  

Митець бачить у людській історії закономірні, іноді трагічні 
повторення подій, причому переплітаються фізична та семіотична 
реальність, об’єктивний світ і світ літературного твору: «Бульба з н о в у 
розстрілює Андрія, Гонта знов у ріже - синів! Знаю, знаю: так, певне, 
треба, Може, це-та єдина путь В майбутнього сиву муть Під камінням 
важкого неба...»[3:541]. Розуміння закономірностей цих повторень 
дозволяє спрямувати пророчий погляд у майбутнє:« Я знаю, що колись, в 
вечірній час, Здивований нащадок усміхнеться На неміч строф, на 
вбожество окрас, На н а ш и х Юліяніві Лукрецій...»[3:256]. 

Взаємодія двох моделей часу, коли подія відбувається на двох 
часових осях - лінійній та циклічній, дає підстави для знання в
проспекції. для поетичного пророкування грядущої боротьби: поетові 
ввижаються «фаланги н о в и х  Олександрів, Цезарів очі палкі, Риму 
в о с к р е с л о г о  мідь» [3:377]; «І знаю -Н о в и й Бетховен Громами й 
бурями продиригує Н о в у  Сонату Патетік» [3:251]. (Зауважимо, що 
контекстуально співвіднесені одиниці: «знову», «новий», «воскреслий», 
«наш» - актуалізують потенційну чи асоціативну сему 'повторення’. А 
власні назви - «модально тверді десигнатори» [1], референційно прозорі 
в модальних контекстах (при описі реального світу та контрфактичних 
ситуацій) - зазнають семантичних трансформацій внаслідок 
контекстуальної актуалізації семи ’повторення’; інтенсифікація подібних 
зрушень, розширення семантики спричинені також множинною формою 
онімів). 

Друга, есхатологічна модель часу, притаманна християнській 
культурі, розгорнула часовий цикл у лінійну послідовність. За 
релігійними уявленнями, земне життя, людська юдоль - це реальність 
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ілюзорна, лише підготовка до майбутнього ахронного існування, до 
існування в платонівському «світі ідей». Така есхатологічна філософія 
часу служить культурологічним тлом дії епістемічного оператора в 
наступному контексті: 

І вічність сяє. Й дні пливуть. 
І, мандрами і болем стертий, 
Вже майже знаєш, як забуть, 
Що сонце це - є сонцем смерті [3:450]. 
Цей парадоксальний на перший погляд фрагмент тексту («знаєш. як 

забуть...»), застосовуючи «принцип перекладу» (В.Куайн, С.Кріпке) з 
ідіолекту письменника на мезолект загальнонародної мови, можна 
трансформувати в такий спосіб: «знаєш, де знайти сили для життя». 

Постання третьої, ентопійної моделі часу пов’язане с деесхато- 
логізацією культури (починаючи з середини XIX ст.) у зв’язку з ідеями 
природознавчого й філософського позитивізму. Фізичний, ентропійний 
час у цій моделі протистоїть інформативному часові. Набуте розуміння 
хронологічної послідовності фізичних анізотропних (тобто необоротних) 
процесів дозволяє молодому поетові передбачити перспективу власного 
життя. Цим зумовлене використання в поезії 1923 р. оператора знаю у 
взаємодії з контекстом пропозиційної настанови із семантикою 
майбутнього часу: 

Так. І весна, і сонце, й квіти, 
Ще ціле літо жде мене, 
Та знаю - ніби ясний Квітень - 
Моє юнацтво промайне [3:37]. 
На усвідомленні законів фізичного, термодинамічного часу, при 

якому зростає ентропія й руйнуються об’єкти реальної дійсності, 
ґрунтується логічне передбачення кінця земного життя людини: 
«Божевільно-нестриманим виром Закрутило життя карусель. Знаю, довго 
крутитись не буде-Увірветься під зойк скрипок, І ковтнуть роздушені 
груди Тиші смерти останній ковток» [2:220]. 

Але вже у ранній творчості Є.Маланюка присутнє розуміння нетлін-
ності справжньої поезії, котра належить до сфери дії семіотичного, 
інформативного часу. Вірш 1924 p. «L’art poetique» - програмний для 
митця: 

Він з пекла й грому димних міст, 
В яких пульсує електричність, 
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Поемою будує міст 
Туди - у недосяжну вічність [3:72]. 
Якщо осягнення законів часу служить підґрунтям логічного

передбачення майбутнього, то на основі сприймання о р г а н а м и  
ч у т т я  будується інший спосіб «знання наперед» - передчуття, інту-
їтивне відчуття того, що має відбутися. При цьому задіяні, головним 
чином, органи зору і слуху: «Чую - йдете, грядете, варяги...»[3:259]; 
«Бачу їх - високих і русявих, Зовсім інших, не таких, як ми,—
Пристрасників висоти і слави, Ненависників тюрми і тьми» [3:335]; «Ні, 
чую, бачу - родиться, встає...» [3:356]. Передчуття в поезії Є.Маланюка 
покликане втілити ідею пам’яті та грядущої боротьби: «... Ще й досі чую
грози музик В моїй могильній самоті. Ще не осів забутній порох, Ще 
тиша -тепла від подій І на непімщених просторах Гуляє вітер-буревій. І 
знаю\ буде. Знаю: вдарить. І знов, і знов хитнеться світ...» [3:134-135]. 

Завдяки використанню дієслів із семантикою зорового і слухового 
сприймання, а також синестезії тактильного і слухового відчуття як 
підґрунтя метафори («тиша - тепла») поетична дійсність постає 
надзвичайно зримою і відчутною. Контекстуальна взаємодія дієслів 
бачити і знати, особливо із займенником все в ролі об’єктної суб-
станціальної синтаксеми, спричинює ефект п о н а д  з н а н н я ,  до якого 
звичайна людина не спроможна піднестися: «Знаю - відьма з Лисої Гори -
На німецький Брокен В чорну ніч... Бачу в с е :  намастиш тіло - лиск, Знов 
зелені очі, Знов - мітла» [3:148]; «О Господи, яка ж смертельна мука -
В с е  бачити, все знать і - не могти!» [3:536]. Зовнішнє, фізичне бачення 
при цьому взаємодіє з внутрішнім душевним зором. 

Саме душевним зором поет сприймає на чужині рідну землю -
Синюху, рідний Архангород, з усіма щемливим подробицями: «Ось бачу
знов дорогу, обрій, балку, Пухнастих верб мережанеє тло. Ось бачу знов -
церквицю на узгір’ї, Торговицькі хатини тогобіч» [2:221]. Пор. 
контрастного змісту контекст із тієї ж збірки «Чорні вірші»: «Не бачу вас, 
сучасники і учні. Стою о д и н  біля верстата слів...» [2:224], - теж 
зумовлений вектором зарядженості поетичного простору, характерним 
для першого періоду творчості. 

Таким чином, взаємодія епістемічного оператора «Я знаю» з 
контекстами, які втілюють філософію часу в поезії Є.Маланюка, має 
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