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ТРАНСФОРМАЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

В ПІЗНІХ ОПУБЛІКОВАНИХ І НЕОПУБЛІКОВАНИХ 

ТВОРАХ МИКИТИ ЧЕРНЯВСЬКОГО 
Еволюція авторського світогляду – процес достатньо складний з 

огляду на те, що на нього впливає чимала кількість як власне 

літературних, так і позалітературних чинників. З одного боку, 

письменник (свідомо або несвідомо) творить тексти, які почасти чи 

повністю вкладаються в межі теоретичних засад певних літературних 

напрямів, течій, шкіл або в межі жанрових канонів, з іншого боку, 

суспільне життя країни в цілому, особистий досвід автора також 

впливають на загальну картину світу, яку митець спочатку вибудовує на 

рівні власного світогляду, а вже потім експлікує на сторінки своїх творів. 

Помітні зміни авторської позиції спостерігаються найчастіше в текстах 

тих письменників, чия творчість вкладається в широкі хронологічні межі, 

а тому нерідко припадає на період певних суспільних зрушень або 

важливих подій в особистому житті митця. 

Творчість Микити Чернявського (як лірична, так і прозова) є 

неоднорідною, і це спричинено зокрема й тим, що перші вірші, 

надруковані ще в 1936 році на сторінках старобільської газети 

“Колгоспна правда”, від останніх прозових творів, які так і не були 

видані, відділяють довгих 54 роки. 1936–1990 роки – це відрізок часу, у 

який відбулося чимало змін у суспільному житті Радянського Союзу і, як 

наслідок, в особистому житті та світогляді письменника. Наслідки 

голодомору 1932–1933 років, сталінські репресії, Велика Вітчизняна 

війна, голод 1947 року, ХХ з’їзд КПРС, десталінізація та “хрущовська 

відлига”, війна в Афганістані, прихід до влади М. Горбачова та 

запровадження політики перебудови, докорінні зміна суспільної ідеології 

1980–початку 1990-х років – усі ці події відбилися й у літературі, 

особливо в реалістичній. Проте наявні дослідження творчості Микити 

Чернявського (серед авторів Д. Альошин, І. Білогуб, С. Бугорков, 

П. Будівський, Р. Вікторов, Н. Вишневська, О. Воложенінов, Г. Довнар, 

М. Дубина, Н. Касатов, П. Ларін, М. Малахута, І. Низовий, М. Ночовний, 

І. Савич, Б. Степанюк, І. Цикін, М. Щепенко та інші) нечасто 

звертаються до проблеми еволюції авторського світогляду. Тому метою 

даної статті є спроба розглянути трансформацію художньої картини світу 

в пізніх опублікованих і неопублікованих творах Микити Чернявського 



Так сталося, що ранні збірки лірики Чернявського були видані в 

часи посиленого ідеологічного тиску на представників усіх прошарків 

мистецького середовища, і тому переважно в них можна зустріти тексти, 

у яких суха декларативність, офіціозна риторика значно переважали 

ліричність, ідеалізовані образи “борців за світле майбутнє” відсували на 

другий план живі людські характери, постаті партійних вождів 

змальовувалися з гіперболізовано піднесеним пафосом. Зразками таких 

творів можуть бути поезії Микити Чернявського “Партія виховує героїв” 

[1, с. 7–8], “Я весь в тобі” [2, с. 3–4], “Людина читає програму” [3, с. 95–

99]. Рядки цих і подібних творів письменника, з одного боку, позбавлені 

глибинного змісту (точніше, “офіційно дозволений” зміст від початку 

“запрограмований”), а з іншого, не відрізняються оригінальністю 

образної системи. Наприклад, у збірці “На тихій Лугані” [4] вміщено 

вірш “Комуністи”, у якому змальовано діалог природних стихій щодо 

ролі комуністів у житті села: 

Спитали в поля вітри крилаті: 

– Скажи, родюче, 

Скажи одверто, 

Це хто наснагу в грунти багаті 

Для урожаю вливає вперто? 

І, розшумівшися колосисто, 

Сказало поле: 

– Це комуністи! [4, с. 8] 

Останній рядок, який епіфорично повторюється в кожній строфі, 

повинен би був привертати увагу до вже “готової” ідеї (яку називають 

“суб’єктивною” чи “тенденційною” [5, с. 139–140]”), але, замість того, 

спричиняє штучність образів у тексті, позбавляє їх власне ліричності. 

Слід також зазначити, що в ранніх поетичних збірках Микити 

Чернявського дуже рідко зустрічаються твори, у яких би автор намагався 

звернутися до актуальних соціальних проблем. Це більшою мірою було 

зумовлено цензурною забороною на будь-яку пряму чи опосередковану 

критику існуючого суспільного ладу. І хоча окремі негативні моменти 

життя письменник намагається висвітлити, проте робить він це побіжно, 

вносячи їх до тексту у вигляді фонових деталей. Наприклад, у 

поетичному творі “Три пісні про подвиг” зустрічаємо згадку про хлібні 

картки, які ніби символізують тяжке економічне становище повоєнних 

років: 

Спецівка вицвіла, 

Картки хлібні, 

Ой картки, картки, 

Які ж ви бідні! [4, с. 79–80]. 

Отже, посилені ідеологічні вимоги до радянського письменника та 

численні цензурні обмеження зумовили замовчування актуальних 

проблем суспільного життя, що у свою чергу значно звузило тематичні 

межі творів Микити Чернявського. 



Пізніше це дало привід дослідникам вказувати на те, що 

письменницький талант автора не розкрився повною мірою. Зокрема, 

Іван Білогуб у праці “Літературно-краєзнавча Луганщина” зазначав: 

“Микита Чернявський належить до покоління письменників, у значній 

мірі понівечених офіційною партійною політикою і пропагандою. 

Письменників, які за своїм творчим потенціалом могли б внести більше 

людяності, духовності в суспільне життя і літературу, не будь того 

ліцемірно-партократичного калічення людських душ [6, с. 100]”. 

Важливим видається й той факт, що сам митець розумів 

двозначність свого становища: з одного боку, він був офіційно вписаний 

в ряди спілки письменників УРСР, а з іншого, бачив, що цей статус дає 

йому не стільки привілеї, скільки обмежує його творчі плани та 

перспективи. Відкрито про це сказати автор зможе лише наприкінці 

1980-х років в одній з автобіографій: “... Довгі роки я соромився називати 

себе письменником, хоча збірки вірші виходили часто. Видавці, звичайно 

ж, не з власної примхи, вимагали поезій, до яких моя душа не лежала, та 

інакше не можна було. Радів, коли в збірочці з’являлося хоча б кілька 

опусів, за які не соромно було перед людьми [7, с. 80]”. 

В іншій автобіографії (неопублікований рукопис якої зараз 

зберігається у фондах літературно-історичного архіву “Письменники 

Луганщини” Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. О. М. Горького) Микита Чернявський зазначає наступне: “З 

поетичних збірок, виданих за роки творчості, вважаю найбільш 

оригінальними “Відстані”, “Злети”, “Порадь мені, поле”, “Мирославна”, 

“Щоб небо не падало”, “Людиною бути”, “Поезії”, “Зелена гілка добра” 

та інші” [8]. 

І справді, лірика пізніх збірок Микити Чернявського створена 

більше за власне літературними законами художності, відповідність 

ідеологічним настановам припиняє бути домінуючим чинником у виборі 

змістових і формальних елементів для побудови індивідуально-

авторської картини світу. 

Наприкінці 1960-х років Чернявський сягає піку своєї поетичної 

майстерності, але саме в цей період він починає писати й прозові твори. І 

знову творчі пошуки та пильна увага з боку критиків і цензорів 

призводить до певного повторення щаблів еволюції авторського стилю: 

від окремих ознак соцреалізму в перших документальних нарисах і в 

романах (“Червоні світанки” [9], “Людям важче”, “Сонце в полинах”, 

“Тиждень Івана Лободи” [10], “Донбаські грози” [11]) письменник 

поступово переходить до неореалізму (збірка “Батькові руки” [12], 

повість “Ранок під ногами” [13]). 

Останні твори Микити Чернявського – зокрема, роман “Суша”, 

інтертекстуально пов’язаний з чотирма попередніми романами, та 

повість “Ідологія” – були написані (або остаточно доопрацьовані 

автором) у 1990 році й за життя письменника опубліковані не були (їх 

рукописи спочатку зберігалися в особистому архіві родини Чернявських, 



а зараз – у фондах Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. О. М. Горького). Після смерті митця роман “Суша” О. Неживий у 

2005 році частково опублікував на сторінках часопису “Бахмутський 

шлях”. З огляду на те, що Микита Чернявський писав ці твори, вже 

сподіваючись на припинення ідеологічного тиску на митців, вони є 

вершиною його неореалістичної прози і тому, на наш погляд, мають бути 

розглянуті окремо. 

Проте трансформація художньої картини світу спостерігається 

вже в пізніх опублікованих прозових творах автора, особливо чітко це 

простежується при порівнянні ранніх романів Микити Чернявського з 

його малою прозою та повістями. 

Перш за все, привертає увагу те, що письменник від зображення 

дещо ідеалізованого незламного борця за “світле майбутнє”, 

безкомпромісного та здатного побороти будь-які власні сумніви й 

вагання (саме такі герої діють у документальних повістях і нарисах 

збірки “Червоні світанки” й у романах “Людям важче”, “Сонце в 

полинах”), переходить до змалювання “живої” людини, яка любить, 

страждає, ненавидить, пробачає, помиляється та вчиться (а іноді й не 

вчиться) на власних помилках. Яскравим прикладом такої еволюції 

художніх характерів може бути збірка повістей та оповідань Микити 

Чернявського “Батькові руки” [12]. Іноді такі зміни в зображенні людини 

репрезентуються автором і на рівні сюжетних перипетій конкретного 

твору. Зокрема, в оповіданні “Кого шукав?” головний герой Михайло 

Біба (належить до так званих “дітей війни”, виховувався однією матір’ю) 

створює в уяві ідеальний, омріяний образ батька, а в реальності 

зустрічається зі старим пияком, який навіть точно не знає, скільки в 

нього дітей. Михайло гірко розчаровується, проте пробачає, відкриває 

серце для співчуття, навіть аналізує власні помилки в стосунках із 

матір’ю. 

Відмовляється Чернявський і від опозиції “позитивний 

персонаж – негативний персонаж”. Дійові особи стають носіями 

різноманітних і нерідко суперечливих рис характеру. Наприклад, в 

оповіданні “Смерть Сателіта” тієї ж збірки за змалювання негативних 

рис характеру головного героя Лазаря Шкурко все ж відчувається 

співчуття автора до людини, яка просто не змогла знайти вірний шлях у 

житті та занапастила себе й рідних. 

Характерне, що саме ті тексти Микити Чернявського, у яких 

характери набувають більш реалістичних рис, наближуються до 

справжніх людських типів, отримали найбільш негативну оцінку з боку 

критиків і цензорів. Зокрема, рецензія Д. Шлапака на перший авторський 

рукопис збірки “Батькові руки”, у який ввійшли твори “Твої знайомі”, 

“Батькові руки”, “Сусідка”, “Глухої солов’їної ночі”, “Галя”, “Івани-

покивани” (видане пізніше під назвою “Кивани”), “Сніговик і Кузьма” 

(пізніше – “Сніговик”), “Падало листя”, “Простір”, “Давній сон”, “Хліб”, 

завершувалася наступними висновками: “Враховуючи те, що твори, 



включені автором до даного рукопису, позбавлені тематично-проблемної 

єдності; іноді суперечливі нерівноцінністю, нетиповістю життєвого 

матеріалу і однобічністю в змалюванні людських характерів, оскільки 

більшість речей, поданих у рукописі, не позначені пізнавально-

художньою новизною і потребують авторської ретельної доробки – 

вважаю, що рукопис у даному вигляді не може бути рекомендований ні 

до видання, ні до плану редакційної підготовки. Досвідченому 

письменнику варто критично поставитись до своїх речей, виявити 

справжню художницьку самовимогливість в подальшій роботі над 

підготовкою рукопису до видавництва [8]”. Кілька років по тому книга 

все ж таки була видана (К., 1989), але в іншій редакції: були вилучені 

оповідання “Сусідка”, “Глухої солов’їної ночі”, “Галя”, “Падало листя”, 

“Простір”, “Давній сон”, “Хліб”, замість них з’явилися повість “Каяття 

без вороття”, оповідання “Кого шукав?”, “Заїмка”, “Смерть Сателіта”. 

Слід також вказати на те, що в пізніших творах Микити 

Чернявського спостерігається певна зміна в зображенні опозиції 

“особисте – суспільне”. У ранніх творах особисте завжди підпорядковане 

громадському, почуття людини важить лише тоді, коли воно не 

суперечить загальним інтересам і нормам суспільного життя (часто 

занадто жорстким); але вже в романі “Тиждень Івана Лободи” авторська 

позиція змінюється. Ідеї щодо цього репрезентовані опосередковано 

через роздуми Марини Лляної, яка нерідко є носієм авторського погляду 

на світ. Розмірковуючи про “заборонене кохання” Івана Лободи та Олени 

Заброди, героїня подумки зазначає: “Давно чула про Лободу з Оленкою, 

та вважала те їхньою особистою справою [10, с. 446]”. Цікаво, що ще в 

романі “Людям важче” саме Лляна перша б винесла на суд людський цю 

проблему й рішення цього суду було б не на користь закоханих, але 

автор дозволяє разом із розвитком подій у селі Піщане еволюціонувати й 

характерам персонажів, додає в них більше людяності, щирості, 

позбавляє безапеляційності та зверхності. 

Разом з еволюцією характерів персонажів у прозових творах 

Микити Чернявського змінює письменник і художню модель суспільного 

життя: послаблення цензури спричиняє появу в текстах письменника 

критики (подекуди гострої, навіть сатиричної) на адресу державного 

устрою та вищих партійних керівників. Звісно, таке “вільнодумство” 

зумовлювалося перш за все демократичними зрушеннями в державі: 

спочатку розвінчанням культу особи Сталіна в короткий період 

“хрущовської відлиги”, пізніше спричиненими перебудовою загальними 

змінами в офіційній ідеології. Зокрема, чи не перший випадок такого 

критичного зауваження щодо дійсності можна зустріти в повісті “Ранок 

під ногами”. У цьому творі, як і в майже кожному з прозових текстів 

М. Чернявського, наявний персонаж (іноді навіть кілька), який є носієм 

українського фольклору – частівок, приказок, прислів’їв, пісень тощо. У 

вказаній повісті таким персонажем є Сидір Петрович, якому односельці 

приписують написання сатиричної частівки про партійних вождів 



Радянського Союзу: “Сідіт Сталін на бєрьозє, а Молотов на єлі, слова 

богу, понємногу всю Рассєю пропілі [13, с. 34]”. Слід відзначити також і 

той факт, що для надання цьому зразку народної творчості більш 

негативної конотації автор подає її спотвореною російською мовою, яка є 

для персонажів підкреслено чужою. 

У пізніших творах Микити Чернявського подібні випадки 

вживання російської мови і як засобу створення певного настрою, і 

особливо як засобу характеротворення можна зустріти при змалювання 

партійного керівництва, окремі представники якого, захопившись 

власною владою, остаточно втратили власне національне та родове 

коріння. 

Повертаючись безпосередньо до тексту повісті “Ранок під 

ногами”, слід звернути увагу ще на одну значущу художню деталь – 

протягом усього твору маленький оповідач постійно допитується в 

дорослих, чому на портреті Сталін має жовті очі, яких хлопчик так 

боїться. Асоціативно спадає на згадку роман В. Барки “Жовтий князь”, 

який в більш жорсткій формі оповідає фактично про ті ж події. На жаль, 

встановити, чи був знайомий Микита Чернявський із текстом роману 

В. Барки, не видається можливим – документальних свідчень цього 

факту нема. Проте, якщо розглядати час видання повісті “Ранок під 

ногами” (1990 рік), і з огляду на те, що Чернявський перебував у центрі 

літературного життя України, можна припустити, що в часи відносної 

демократизації суспільного життя 1960-х років він міг звертатися до 

текстів письменників-емігрантів. 

Значення вказаних прикладів відбиття критичного ставлення 

письменника до дійсності є непересічним: оскільки до повісті “Ранок під 

ногами” незадоволення автора щодо існуючого суспільного ладу взагалі 

не мало в художніх текстах ані експліцитного, ані підтекстного 

вираження, то подібні деталі свідчать не лише про загальне послаблення 

вимог цензури (хоча в контексті процесу розвінчання культу особи було 

б доцільніше говорити – про зміну ідеологічної платформи цензури), але 

й про певні зміни безпосередньо у світогляді письменника. Звісно, мова 

не йде про ідею знищення тоталітаризму чи здобуття Україною 

незалежності, але думка про необхідність певних змін все ж таки 

поступово стає наскрізною в пізній прозі Микити Чернявського. 

Поступово реалістичність творів автора стає все більш явною, 

ознаки соцреалізму зменшуються. Зокрема увагу привертає один з 

текстів письменника, що за його життя не був опублікований. Мова йде 

про оповідання Микити Чернявського “Сербіяночка” [14], яке було 

надруковане вже після смерті автора в 1994 році в часописі 

“Бахмутський шлях”. Твір вражає як темою, так авторським вмінням 

розкрити її глибинні аспекти. З ідеологічних причин за радянських часів 

вихід цього оповідання в світ був неможливий, оскільки воно через 

спогади героїв розповідає про події страшного 1933-го року в 

українському селі. Причому, на відміну від повісті “Ранок під 



ногами” [13], де автор не акцентує увагу на основних чинниках, що 

спричинили голод, у “Сербіяночці” превалює думка про штучне 

створення жахливих умов, за яких гинуть мільйони українських селян. 

Поглиблено психологізована оповідь про жахливі наслідки голодомору 

не лише розкриває факти, довгий час замовчувані владою, а й показує їх 

руйнівний вплив на внутрішній світ людини, на її духовний світ, на 

споконвічні морально-етичні норми. 

Але найвищого рівня сягає реалістичність зображення дійсності у 

творах Микити Чернявського, написаних в останні роки життя 

письменника. Зокрема йдеться про повість “Ідологія” та про роман 

“Суша”, рукописи яких зберігаються у фонді літературно-історичного 

архіву Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. О. М. Горького. Саме в цих текстах письменник звертається до 

проблем, серед яких є й такі, що не втратили актуальності й до сьогодні. 

У повісті “Ідологія” письменницькі погляди на життя найчастіше 

подаються опосередковано через внутрішні монологи героя-оповідача 

(персонажа, який, безперечно, є автобіографічним) або безпосередньо в 

авторських роздумах. Зовсім по-іншому розкриває Микита Чернявський 

своє гостро негативне ставлення до тоталітарного режиму, в основі 

ідеології якого лежало прагнення представників правлячих кіл 

контролювати не лише дії, а й думки людей. У роздумах над цією 

проблемою відчувається, що до осуду додається й певне почуття 

провини, оскільки й сам Чернявський часто діяв не за покликом душі, а 

відповідно до певних офіційно встановлених правил: “Відчуваю в собі 

глибшу якусь провину, якої сам собі навіть пояснити не можу, скільки не 

намагаюсь. Можливо, ховається вона, провина та в боязні навіть думати 

про недозволене [8, с. 4]”. У цьому контексті слід ще раз згадати вже 

наведену вище цитату з автобіографії письменника щодо публікації 

віршів “на замовлення”. 

З інших позицій переосмислює митець і всі історичні події, 

свідком яких він був особисто. Перш за все, він змальовує процес 

колективізації 1920-х років, коли тисячі людей внаслідок процесу 

розкуркулення втратили роками надбане майно, були вислані з рідних 

сіл, ув’язнені, а часто й жорстоко вбиті через свавілля бригад 

розкуркулювачів. Бригади ці письменник услід за народом (односельці 

приписують ці влучні номінації Зозулі) називає “залізною мітлою” або за 

прізвищем персонажа – “Стрижаковою раттю [8, с. 10]”. Оповідач (а 

опосередковано через нього і Микита Чернявський) висловлює обурення 

з приводу подібного винищення людей, які винні були лише в тому, що 

все життя важко працювали, аби забезпечити своє майбутнє та майбутнє 

власних дітей: “І не було ж серед тих ув’язнених та вигнаних глитаїв-

живоглотів, про яких нам товкли в школі з першого класу та писали в 

газетах. Достеменно знаю, не було [8, с. 9]”. 

У повісті “Ідологія” розробку теми насильницької колективізації 

Микита Чернявський починає, як і в повісті “Ранок під ногами”, вводячи 



зразок фольклору – але не частівку, а влучну приказку: “Твоє – моє, 

гуртове – чортове”. Ця коротка фраза безпосередньо характеризує 

непередбачувані зміни, які спричинила колективізації села, а той факт, 

що односельці приписують її Тимосі Зозулі, персонажу, якого автор 

наділяє кращими душевними рисами і якому відверто симпатизує, 

доводить, що письменник і сам погоджується з висловленою в такий 

спосіб думкою про безконтрольність утворення колективних 

господарств. 

Спогади оповідача линуть далі й поступово доходять до 1932–

1933, а потім і 1947 років. Автор починає аналізувати ці “білі плями” в 

історії українського народу, зазначаючи при цьому, що не лише розмови, 

а й думки про трагічні події (навіть через багато років) можуть 

нашкодити людині: “Думаю про все те і думок своїх боюсь. Не було, 

кажуть офіційні джерела та газети, голоду ні в тридцять другому-

третьому, ані, тим більше, в сорок сьомому. Не було, і все. Кладовище 

навіть не може засвідчити правди, бо немає надгробків і хрестів над тими 

могилами – десятками, сотнями клали в одну яму, ледве прикриту потім 

зверху. А спробуй пригадати вголос… Тож і боюся навіть думок своїх – 

не дай бог, підслухає хтось [8, с. 1]”. 

На сторінках повісті поступово Микита Чернявський відходить 

від простої констатації певних соціальних проблем і починає 

досліджувати їх витоки: уперше відкрито зазначає, що багато шкоди 

життю села завдає безпосередньо державна політика, зокрема, значно 

завищені плани заготівлі хліба, молока, м’яса тощо. Наслідки такого 

“керування” життям села, які свого часу викликали в автора сумніви 

щодо доцільності впровадження подібних заходів, не лишають байдужим 

і читача: “… Нема чим сіяти – ні тягла, ні насіння. Худоба, відібрана в 

багатших, видохла за зиму, посівне, обіцяне державою, не завезли досі. 

Їм же, утверджувачам нового ладу, ніби й діла до того нема ніякого. 

Звикли готовеньке брати [підкреслення наші – Н. М.] [8, с. 58]”. 

Вказує письменник і на те, що заплановані надмірні цифри 

заготівлі продуктів харчування в голодні роки нерідко змушували людей 

іти на злочин, не зважаючи навіть на страх перед покаранням, яке також 

могло бути надмірно жорстоким: “… Держава вимагає: давай, давай, 

давай. А молокоферма бідненька, не настачає і на молокопоставку. 

Прикрадає Макар Охвистович для ясел і тремтить від страху – не дай бог, 

там, наверху дізнаються [8, с. 78]”. У даному прикладі той факт, що 

чоловік краде молоко для ясел, а не для власних потреб, не для того, щоб 

заробити на цьому гроші, ще раз підкреслює, що образ держави (у 

наведеному реченні персоніфікований) набуває скоріше негативних рис і 

характеристик. Тут не йдеться вже про “світле майбутнє”, про “щасливе 

завтра”, обіцяне пропагандою, йдеться про нагальні проблеми простих 

людей, від вирішення яких залежить доля цілих поколінь. 

Зовсім змінюються й ідеалізовані раніше образи партійних 

керівників, причому не лише Й. Сталіна, якого офіційно було 



“розвінчано”, але й, наприклад, В. Леніна, образ якого до цього часу на 

сторінках творів Микити Чернявського критиці не піддавався. Знову 

погляди письменника знаходить втілення в авторських відступах, що 

коментують міркування персонажів. Зокрема, головний герой Кирило 

Стрижак повісті “Ідологія”, який певний час вважав себе справжнім 

комуністом і ставив образ Леніна в один ряд із Богом, після того, як 

селяни починають гинуть через надмірні плани заготівлі продуктів (у 

тому числі ледь не загинула й дружина Стрижака Саша), втрачає віру у 

свого ідола. Автор на роздуми персонажа відповідає своїми власними 

думками: “Про те, що Володимир Ілліч навелів багато й значно гіршого, 

довірливому Кирилові було недоступно знати, бо хіба ж про те писалося 

в газетах чи говорилося на мітингах [8, с. 65]”. 

У цілому ж у повісті відбувається повна переорієнтація позиції 

письменника щодо образів персонажів: якщо в ранніх творах комуністи 

виступають носіями моральних рис, людьми з незаплямованою совістю 

та честю, то останні рядки “Ідології”, набуваючи символічного, 

пророчого значення, вказують на те, що в цілісній художній картині 

світу, запропонованій Микитою Чернявським у пізніх творах, ці люди 

зовсім не є ідеалами, а їх мовчазне виконання наказів вищого партійного 

керівництва нерідко межує із злочином проти людей. 

Привертає увагу той факт, що ключову фразу говорить саме 

Кирило Стрижак, герой повісті, який сам кілька років тому за честь 

вважав бути в лавах комуністичної партії. Поборник партійних ідеалів, 

він сам опинився під прицілом системи, був відправлений до заслання, 

через кілька років (протягом який загинули його дружина й син) втік, 

щоб повернутися в рідне село і не застати там нічого, крім зруйнованої 

хати та могил рідних. Кирило, ховаючись поза хатами, на околиці села 

зустрічає маленького сусідського хлопчика (персонажа, від імені якого, 

тільки вже дорослого, власне й ведеться оповідь у творі). Між двома 

героями відбувається наступна коротка розмова, яка проте є надзвичайно 

змістовною: 

– Не заявиш? [Стрижак – Н. М.] 

– Ні… [оповідач – Н. М.] 

– Та поки не комунист [підкреслення наше – Н. М.], може, й ні [8, 

с. 96]. 

Як бачимо, образ, що закладений у лексемі “комуніст”, у даному 

уривку скоріше асоціюється зі зрадництвом і жорстокістю, ніж з 

порядністю й людяністю. 

Останній роман Микити Чернявського “Суша” є показовим не в 

плані переоцінки певних моральних та ідеологічних норм, а в плані зміни 

тематики та проблематики. Перш за все слід зазначити, що у творі 

згадуються окремі нові реалії доби перебудови: наприклад, оренда, 

запроваджена М. Горбачовим чи поява можливості добровільного вступу 

й виходу з комуністичної партії тощо. Але оцінка цих окремих фактів не 

несе ніякого емоційного забарвлення, автор або просто констатує появу 



тих чи інших новацій у суспільному життя Радянського Союзу, або 

висловлює дві протилежні думки (і “за”, і “проти”), дозволяючи читачеві 

самому зробити висновки відповідно до власних ідеологічних настанов. 

Звертається письменник й до нових для свого часу проблем, які 

викликають його схвалення або різко негативне ставлення, причому 

авторська позиція висловлюється чітко й безкомпромісно. Зокрема, 

актуалізує він проблему кар’єризму, причому робить це дещо в 

незвичний для своїх творів спосіб: у центрі питання ставить не образ 

кар’єриста, який йде по головах підлеглих, а образ людини, яка досягає 

своєї високої посади завдяки власній працьовитості й сумлінності. Таким 

персонажем у романі є Борис Трохимович Ткаченко, син “ворога 

народу”, який, аби приховати своє походження, змінює прізвище й у 

тексті частіше фігурує як Кравченко. Потрапивши у вищі ешелони влади 

(він є Першим секретарем обкому партії), цей персонаж опиняється в 

складній ситуації: з одного боку, Кравченко щиро карається тим, що не 

завжди може допомогти селянам, оскільки існуюча система державного 

управління не передбачає розв’язання “дрібних проблем” окремих 

людей: “Господарство регіону, очолюваного ним, надзвичайно складне. 

Вугілля, металургія, машинобудування, сільське господарство лягли 

важким тягарем на плечі – нема коли глянути людям у вічі по-людськи. 

Все – по системі: людину залишити без уваги – потерпить, не виконаєш 

план – шию милитимуть, поки й не облізе [8, с. 147]”. Через такий стан 

речей нерідко селяни висловлюють своє незадоволення діяльністю 

секретаря обкому. 

З іншого боку, Кравченка не сприймають і колеги, оскільки він 

посаду зайняв не “загальноприйнятим” способом: “Багатьом колегам по 

службі стрімка його кар’єра здається не зовсім заслуженою. Та він її 

виборов без чиїхось протекцій, працелюбністю та впертістю, 

притаманними людині хліборобського кореня [8, с. 148]”. 

Крім проблеми кар’єризму, яка є надзвичайно актуальною і в наші 

дні, Микита Чернявський знову звертається до замовчуваних сторінок 

радянської історії. Наприклад, саме в романі “Суша” прозвучала, хоч і 

дещо приглушено, тема масового запроторення “інакодумців” до 

психіатричних лікарень в часи після нетривалої хрущовської відлиги. 

Нібито через нервовий зрив (який насправді викликаний дією медичних 

препаратів, підсипаних йому в їжу) до спеціалізованої лікарні потрапляє 

перший секретар райкому партії Емарлен Меркулович Кудряєв. 

Привертає увагу й той факт, що письменник дає героєві таке незвичне 

ім’я – Емарлен походить від прізвищ Енгельс, Маркс, Ленін. Навряд чи в 

більш ранніх творах Микита Чернявський насмілився б дати таке 

“зобов’язуюче” ім’я персонажу, який, з точки зору офіційної цензури, 

був не зовсім “благонадійним”.  

Уперше говорить автор і про війну в Афганістані – там гине 

прийомний син Марини Лляної – вона присутня на сторінках усіх п’яти 

романів Чернявського про село Піщане – Сергій Скорик. Роздуми 



письменника з цього приводу передаються опосередковано через 

роздуми Мирона Заброди: “Всевладна нечутлива рука бездумно 

відмахнула десятки тисяч Сергіїв Скориків у чужий незнайомий край, 

брехливі вуста назвали те варварство інтернаціональним “долгом” і – 

помирайте, хлопчаки, “смертью храбрих” [8, с. 90]”. Також знов бачимо 

використання російської мови з метою посилення негативної конотації 

змальованих подій. 

Крім того, автор в тексті романі зводить в хронологічному плані 

дві трагічні події – в один і то же день надходить звістка про смерть в 

Афганістані Сергія Скорика й від раку крові гине рідна донька Марини 

Лляної Паша. Згадка про страшну хворобу привертає увагу й до 

важливих соціальних проблем. Можливо, письменник мав плани в 

майбутньому написати твори про сучасне йому життя, але, на жаль, не 

встиг. 

Отже, як висновок зазначимо, що художня картина світу в пізніх 

опублікованих і неопублікованих творах Микити Чернявського зазнає 

значної трансформації: змінюються типи характерів, поступово 

персонажі втрачають гіперболізовані позитивні та негативні риси, 

перетворюються на живі, реалістичні образи; письменник висвітлює 

теми, які багато років вважалися забороненими й замовчувалися. 
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In the article the transformation of artistic world picture in Mykyta 

Chernyavsky's late published and unpublished literary works is being 



analysed. The author makes a conclusion that this transformation includes 

such elements as change of character types and analysis of prohibited topics 

(famines of 1932–1933, 1947, forced collectivisation, ecological problems 

etc.). 


