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Про перетворення тіла на слово1

Інтерпретація поглядів 
Богдана Задури на те, чим є поезія

За останні сто – сто п’ятдесят років поезія зазнала 
величезних змін. Різниця між поезією, якою вона була до 
Рембо, і поезією, якою вона є тепер, настільки велика, що 
було б, може, й не зайве вигадати якийсь інший термін 
на позначення тої другої. Щоб акцентувати увагу на тих 
змінах, яких зазнало поняття поезії, міланський журнал 
«Poesia» наприкінці вісімдесятих років ХХ століття упро-
довж майже півтора року мав таку цікаву композиційну 
рамку: кожне число відкривалося рубрикою «Чим є 
поезія?», а завершувалося рубрикою «Чим була поезія?». 
“Єдиної поезії немає, а існують і існуватимуть різні 
поняття поезії, які змінюються не тільки залежно від епохи 
чи країни, а й залежно від того чи іншого тексту”, – пише 
Цвєтан Тодоров, проаналізувавши образні моделі двох 
позірно близьких між собою авторів – Шарля Бодлера й 
Артюра Рембо. 

Тектонічні зсуви в українській поезії настали порівняно 
з західною поезією нещодавно. В силу суспільно-
політичних обставин, говорити про які тут не вважаю за 
необхідне, вплив таких новаторів, як Михайль Семенко 
чи Юрій Тарнавський, на загальний розвиток вітчизняної 
поезії був мінімальним, тож   масштабні зміни припадають, 
як виглядає, допіру на останні десятиліття. Йдеться про 
зміни в плані поетичної мови, структури, про зміну образу 
автора, про зміну (а то й зникнення) функції поезії. стала 
менш правильною, різноманітнішою, а значить позбулася 
деякої штучності й обмеженості, здобулася на трохи більшу 
свободу. Цей наплив свободи загалом варто вітати, хоча він 
викликає і застереження. Якщо в радянську епоху нерідко 

1 Стаття вперше опублікована на сайті www.bukvoid.com.ua в листо-
паді 2011 р
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ïîåç³ºþ íàçèâàëè ðèìîâàíó ïóáë³öèñòèêó, òî â íàø ÷àñ 
çà ïîåç³þ ìîæíà âèäàâàòè âñå, ùî ôîðìàëüíî ïîä³áíå äî 
âåðë³áðó (à äî âåðë³áðó ôîðìàëüíî ïîä³áíèì ìîæå áóòè 
áóäü-ÿêèé òåêñò ÷è íàâ³òü áóêâîñïîëó÷åííÿ). Îñê³ëüêè – 
ïðî öå ìîæíà ïðî÷èòàòè é ó ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ñëîâíèêàõ 
– îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ îçíàê ïîåç³¿ º íåäîìîâëåííÿ, òî áóäü-
ÿêèé òåêñò, ç ÿêîãî ìîæíà âèòÿãíóòè ïåâíó äâîçíà÷í³ñòü, 
ïîòåíö³éíî º ïîåòè÷íèì. ²ñíóþòü òåêñòè, ÿê³ äîâîë³ 
êîìôîðòíî ÷èòàòè, àëå ÿêùî çàìèñëèòèñÿ íàä ¿õí³ìè 
ïîåòè÷íèìè äîñòî¿íñòâàìè, òî ìîæíà ïðèéòè äî âèñíîâêó, 
ùî òàêèõ äîñòî¿íñòâ âîíè íå ìàþòü.

Àëå – ùî çíà÷èòü ïîåòè÷í³ äîñòî¿íñòâà? Ùî çíà÷èòü 
ïîåòè÷íå?

Â óêðà¿íñüêîìó ë³òåðàòóðíîìó ïðîñòîð³ íå ïîì³òíî 
äèñêóñ³é íà ïðåäìåò òîãî, ùî òàêå ïîåòè÷íå. Ó íàñ íåìà 
æóðíàëó, ÿêèé áè ñïåö³àë³çóâàâñÿ íà ïîåç³¿, à ò³, ùî º, â 
òåîðåòè÷í³ äåáð³ ÷èòà÷à íå øòîâõàþòü. ª, çâè÷àéíî, ð³çí³  
ïîãëÿäè, òà âîíè ³ñíóþòü â³äîêðåìëåíî é îçâó÷óþòüñÿ  
íå÷àñòî. Äåõòî ç ïîåò³â ³íêîëè ïðîïèñóº âëàñíå òâîð÷å  
êðåäî â ñàìèõ â³ðøàõ, àëå òàê³ âèïàäêè ñïîðàäè÷í³ é íå 
çàâæäè âè÷åðïíî âèòëóìà÷óþòü àâòîðñüêå ðîçóì³ííÿ 
ïîåòè÷íîãî. Ïðî ð³äíå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî êðàùå ìåí³ 
ïðîìîâ÷àòè – çäàºòüñÿ, âîíî â³äñòàº â³ä ïîåç³¿ ðîê³â òàê íà 
ï’ÿòäåñÿò: äîï³ðó äîáðàëèñÿ äî îñìèñëåííÿ òîãî, ùî òàêå 
Íüþ-Éîðêñüêà ãðóïà ³ Êè¿âñüêà øêîëà. Ë³òåðàòóðîçíàâ÷èé     
“ñëîâíèê-äîâ³äíèê” âèçíà÷àº ïîåç³þ ÿê “ìèñòåöòâî ñëîâà”, 
âèïîâíåíå åíåðã³ºþ «àðèñòîêðàòèçìó äóõó», àáî, ÿê ïèøå 
Ë³íà Êîñòåíêî:

Ïîåç³ÿ – öå çàâæäè íåïîâòîðí³ñòü.
ßêèéñü áåçñìåðòíèé äîòèê äî äóø³ 2

Âèçíà÷àëüíà õàðàêòåðèñòèêà àðèñòîêðàòèçì äóõó 
ïîäàíà â ëàïêàõ ³ áåç êîìåíòàðÿ. Îäíå íåâ³äîìå ïîÿñíþºòüñÿ 
÷åðåç äðóãå, ùå á³ëüø çàòåìíåíå.

2 Літературознавчий  словник-довідник  [авт.-уклад.  Р. Т. Гром’як,
Ю.І. Ковалів, В. І. Теремко та ін.]. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – С. 555.
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У польській поезії, хоч я з нею знайомий досить поверхо-
во, ситуація інакша. Осмислення того, що таке сучасна 
поезія, в наших західних сусідів йде значно активніше. 
Причому це стосується як дискурсу самих поетів, так і 
дискурсу літературознавців – щороку з’являються нові 
книжки, об’єктом аналізу яких є сучасна поезія. Одним 
із тих, кому питання сутності поезії не дає спокою, – 
знайомий українським читачам польський поет, прозаїк, 
есеїст, перекладач, редактор часопису «Tworczość» Богдан 
Задура. В якомусь із видань, упорядкованих представником 
українського літературознавчого корпусу, значиться, 
ніби цей автор здобув найбільше визнання саме завдяки 
перекладам з української; але це більш ніж натяжка. Задура 
перекладав багатьох українських поетів, від Павличка 
до наймолодших, антологія його перекладів сучасної 
української поезії «Wiersze zawsze 
sąwolne» уже двічі перевидавалася, він досить часто 
як для закордонного літератора буваєв Україні але 
на батьківщинійого знають найперше як поета. 

Богдан Задура унікальний тим, що як поет він 
почався з неокласицизму (було то ще в далеких 60-х), 
проте з часом його письмо ставало дедалі розкутішим 
та багатограннішим, і тепер його вважають патріархом 
сучасної польської поезії, або, як хтось пожартував, 
наймолодшим польським поетом. Не дивно, що його 
вибрані вірші українською мовою перекладали такі різні 
перекладачі трьох поколінь, як Дмитро Павличко, Микола 
Рябчук та Андрій Бондар; перша книжка Задури, видана 
в Україні, – «Поет розмовляє з народом» (Фоліо, 2007) – 
з їхніх перекладів і складається, хоча українською його 
перекладали не тільки вони. 

Саме  на  основі  Задуриних текстів я хотів би поміркувати, 
що таке поезія і, зокрема, що таке поезія сучасна. Не  
обмежуючись  перекладами віршів, що ввійшли до книжки 
«Поет розмовляє з народом», а залучивши також доступні 
мені есеїстичні тексти Задури, його поезії в оригіналі, 
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інтерв’ю з ним і літературно-критичні публікації про його 
творчість.  

Є в Задури такий есей «Дай йому там, де його нема, або
Чужоземні мови поезії» (перша частина заголовка цього 
тексту дала назву збірці есеїв, виданій 1996 року; у 2007 році 
цю збірку разом з двома іншими есеїстичними книжками 
– «Радість читання» і «Між віршами» – передруковано 
в першому томі його «шкіців, рецензій, фейлетонів»). 
Роз’яснюючи назву цього есею, Задура спершу висловлює 
припущення, що у такому малозрозумілому реченні слово 
“поезія” може на перший погляд видатися найбільш 
однозначним і зрозумілим. Коли ж, говорить він далі, 
зіставити погляди трьох польських класиків (Ци пріяна 
Норвіда, Едварда Стахури й Тадеуша Ружевича) на сутність 
поезії, то відразу побачимо, яка між ними велика різниця: 
один твердив, що поетами бувають, інший запевняв, що все 
є поезією, а третій узагалі вважав, що поезія вмерла. Таким 
чином Задура доходить висновку, який повторюватиме ще 
не раз: “поезія” є чимось значно менше зрозумілим, аніж 
інші слова у назві – “дай”, “йому”, “там” і т.д. Наприкінці 
есею Задура пише: “Кожна поезія – це свого роду 
чужоземна мова <…> Якщо ми сміємося з Мольєрового 
пана Журдена, бо він, бачте, не знав, що говорить прозою, 
то чи не годилося б нам так само сміятися з себе самих, коли 
здається нам, що поезія написана нашою рідною мовою”3.

Задура говорить про поезію як про мову, що балансує 
на межі порозуміння з пів слова й неможливості бути 
зрозумілою, на межі простоти і недосяжности, про поезію 
як виклик. Те перше речення назви есею, перш ніж Задура 
його записав, він почув під час гри свого сина в настільний 
теніс. В контексті фраза означала приблизно таке: ану, 
подай м’ячик туди, де суперник його не чекає, постав свого 
суперника в скрутне становище, застань його зненацька. 

3 Zadura B. Szkice, recenzje, felietony. – T.1. – Wrocław: Biuro Literackie, 
2007. – S. 194



9

Поезія, признається Задура, для нього самого якраз і є 
таким викликом – йому цікаві насамперед ті твори, які 
здатні здивувати, спантеличити. Напевно, таке ставлення 
до поезії не дає йому забронзовіти, штовхає на естетичні 
ризики, підтримує його інтерес до поезії впродовж уже 
майже пів століття. А оскільки творчість молодих часто 
є свіжішою, незвичнішою, непередбачуванішою, ніж 
творчість тих, хто вже має набиту руку, то й не дивно, що 
Задура багато уваги присвячує молодим авторам (зокрема, 
2005 року в його перекладах вийшли польською мовою 
книжки Сергія Жадана та Андрія Бондаря, а 2009-го – 
збірка Остапа Сливинського; перекладає він і молодших 
авторів – Стронговського, Любку, Белея; не цурається 
перекладати навіть таку малопомітну поетичну мізерію, яку 
колись вряди-годи пописував автор цих рядків).


