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Обґрунтовано питання польськоукраїнських відносин як в аспекті історії, 
так і аспекті культури, літератури. Висвітлено особливості становлення та за-
кономірності розвитку літературних альманахів в Україні та Польщі. Проана
лізовано регіональні польські та українські літературні видання, а також низ-
ку видань української еміграції, їхню роль у процесі міжнаціональної комунікації. 
Оцінено літературні здобутки польських та українських альманахів, визначено 
їхнє місце в медійному контексті, в українськопольському культурному житті 
та в міжкультурному діалозі.
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Постановка проблеми. Суверенна польська держава, до якої на правах націо-
нальних меншин входили українці, євреї, білоруси, німці, прагнула інтегрувати 
культуру регіонів, сформувати монолітну національну культуру, ринок її здобутків. 
Зростання накладів видань, розбудова інституцій меценатства, кількість літера-
турних груп свідчать про потужну культурну політику. Усі тодішні громадські та 
літературні організації брали активну участь у програмуванні культурної політики.

Втім, зарубіжна література майже не досліджена в українському контексті, 
про те знання з історії альманахів дуже важливі, насамперед для осмислення роз-
витку національних видань у світовому контексті, бачення суто національних і  
за гальних тенденцій із розвитку, означення типологічних та самобутніх рис. Пе-
реборення стереотипів і шаблонів в оцінках багатьох аспектів історії польсько-
ук раїнських відносин, які за інерцією проникли в українську науку і масову сві-
домість із радянської спадщини, можливе лише за допомогою пізнання історії й  
куль тури сусіднього народу. Напевно, в межах одного наукового дослідження не 
мож на вирішити такі непрості проблеми в історії польсько-українських відносин, 
однак можна долучитися до їх розв’язання. Зауважимо, що польське культурне та 
літературне життя мали неабиякий вплив на розвиток української альманахової 
літератури, тому вивчення українсько-польського діалогу має неоціненне наукове 
та історичне значення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Територіальне сусідст во, спіль не 
ми нуле, постійна господарська та культурна співпраця зумовили майже постійну 
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присутність української теми в польських літературних аль манахах від найдавні-
ших часів. Особливо яскраво вона постала у тво рах Л. Семенського, А. Мальчевсь-
кого, М. Чайковського, М. Грабовського, Г. Же вуського, Ю. Словацького та ін. 
На при кінці XIX — на початку XX ст. українські реалії інспірували появу творів 
Г. Сен кевуича, М. Конопніцької, В. Ор кана, згодом — Ю. Лободовського, Я. Іваш-
кевича та ін. [21, с. 137].

Питання польсько-українських відносин як в аспекті історії, так і аспекті куль-
тури, літератури, віддавна обговорювали вчені різних галузей. Особливої актуаль-
ності ці питання в останні десятиліття, після суспільно-політичних змін, які відбу-
лися в Польщі й Україні наприкінці XX ст. Цій проблемі присвятили численні праці 
такі польські дослідники, як А. Хойновський, Я. Бруський, Я. Дарський, З. Карпус, 
В. Менджецький та ін. [17, с. 32].  Від початку  90-х років XX ст. звичними стали 
спільні наукові конференції, симпозіуми, семінари, де обговорюються  різні аспек-
ти польської та української літератури. Такі зустрічі постійно відбуваються у Вар-
шаві, Кракові, Познані, Любліні, Києві, Львові, Луцьку та інших містах. Унаслідок 
цього було видано чимало наукових праць польських та українських учених.

У галузі літератури питання польсько-українського діалогу також віддавна було 
предметом досліджень обох сторін. Українській літературі присвячені праці таких 
польських учених, як С. Козак, Ф. неуважний, В. Мокрий, Я. Савіцька, С. Ульяш, 
Б. Бакула, А. Корнєєнко та ін. [14, с. 43].  Триває традиція наукових конференцій, 
семінарів та спільних літературознавчих видань. Спостереження над умовами роз-
витку польських альманахів можуть скоректувати надто категоричні, конфронта-
ційні (та часто помилкові) твердження деяких українських журналістикознавців й  
істориків щодо репресивної політики польської влади стосовно українських видань 
на теренах Польщі, яку вони пояснюють лише національною неприязню. Ці проце-
си потребують об’єктивного, а отже, всебічного осмислення. У багатьох випадках 
помічаємо фактори, не завжди наявні й  очевидні, часто суб’єктивні й приховані. 
Стосунки редакційних колективів із владою, особливо у  30-ті роки, були досить 
непрості й  могли б стати об’єктом самостійної наукової розвідки. Українських лі-
тературних альманахів практично не торкнулися цензурні претензії польської вла-
ди, тоді як навіть таке політично незаангажоване польське літературне видання, як 
«Literackie», у  30-ті роки XX століття пережило  численні конфіскації та судові про-
цеси, не кажучи вже про коротке життя  всіх лівих та націонал-демократичних лі-
тературних альманахів та націоналістичної громадсько-політичної преси [16, с. 14].

Мета статті — обґрунтування особливостей історичного розвитку альманахів 
Польщі та України, пояснення необхідності їх трансформації в сучасних умовах; 
вивчення літературних альманахів крізь призму умов їх функціонування як видань 
національної меншини; визначення впливу польсько-українських відносин на роз-
виток альманахової літератури в Україні, Польщі та світі загалом.

Об’єктом дослідження частково є регіональні польські та українські літера-
турні видання Волині та Львова, а також низка видань української еміграції, їхня 
роль у процесі міжнаціональної комунікації та місце в літературознавстві Польщі. 
Безумовно, такий обсяг літературних альманахів не можна охопити в одній праці, 
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тому ми обрали видання, які стали безпосередніми учасниками процесу літератур-
ної комунікації та міжнаціонального культурного діалогу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Українська культура на теренах 
усіх держав (зокрема Польщі), до яких тоді ввійшли українські землі, розвивалася 
в умовах самовиживання. На території Польщі не було тотального фізичного ви-
нищення українськості, як то спостерігалося в радянській Україні. Українці ма ли 
можливості для свого духовного розвитку, але шукати ці можливості вони пере-
важно мали самі [15, с. 10]. Упродовж 20-30-х рр. XX ст. у польському сус пільстві, 
всупереч панівній громадській думці, серед польської інтелігенції жила й розви-
валась ідея польсько-української співпраці та спільного поступу. Ідея польсь ко-
українського союзу спиралася на ідеологію польського прометейського руху, вті-
лювалась у діяльності Польсько-українського товариства у Варшаві, реалізувалася 
на шпальтах видань «Wschod», «Zet», «Biuletyn Polsko-Ukrainski», декларувалася 
літераторами, котрі згуртувалися довкола літературного місячника «Kamera» й ін-
ших культурних осередків [13, с. 101]. Місію міжнаціонального культурного діа-
логу, який особливо актуалізувався в міжвоєнну добу, поряд із частиною польсь кої 
інтелігенції несла українська еміграція, численні громадські організації та куль-
турні осередки Галичини й Волині. Польська література та її медійні репрезен-
танти в умовах здобутої державності звільнилися від суспільного обов’язку ру-
пора національної ідеї та визвольної боротьби. Натомість українська література 
в умовах політичної залежності та інокультурного оточення змушена була надалі 
виконувати націєконсолідуючу роль, залишалася головним засобом боротьби за 
духовне самозбереження нації. Кількість, тривалість існування та змістова палітра 
українських літературних альманахів віддзеркалює культурно-історичні реалії. 

Літературні твори альманахів відображають різні аспекти суспільної свідомос-
ті та є художнім документом епохи. Літературні видання ще в XIX ст. поряд із 
красним письменством були флагманом національно-патріотичного руху та духов-
ного зростання суспільства. Міжнаціональний культурний діалог починався на-
самперед із літературного діалогу, а письменники завжди першими декларували 
необхідність взаємозбагачення різних культур.

Літературні альманахи, які виходили на теренах Польщі — явище величезне 
за обсягом та розмаїте за формально-змістовими характеристиками. Значний обсяг 
становлять видання національних меншин — українські, білоруські, єврейські, ні-
мецькі, з-поміж яких більшість були  альманахи регіонального призначення, що об-
слуговували громади на певних заселених територіях. Крім того, окрему групу ста-
новлять видання української еміграції (найчисельнішої з-поміж усіх на території 
Польщі), набагато менше видавали, наприклад, представники російської еміграції.

Актуалізація польсько-української міжкультурної комунікації зумовлена сус-
пільно-історичними чинниками й пов’язана із діяльністю низки польських літера-
турних альманахів — «Almanah Polsko-Ukrainski», «Zlet». Літературна творчість 
бу ла найважливішим складником культурного й духовного життя української емі-
грації, головним засобом виживання в  скрутних матеріальних і моральних умо-
вах, а також порятунком від деградації чи асиміляції в інокультурному середовищі. 
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Творчість була способом збереження свого екзистенційного «Я» і каталізатором 
розвитку, літературні альманахи — об’єднавчими осередками, засобами поширен-
ня інформації, обміну думками й  впливу на свідомість співвітчизників.

Українська література, особливо у 20–30 рр. XX ст., тісно пов’язана з Поль-
щею, польською державою, польською культурою й літературою. Найвиразніше 
по казуючи західну орієнтацію в українській літературі, вона сама була спроможна 
представити твори європейського рівня. Незважаючи на напружені польсько-ук-
раїнські політичні відносини, до того ж у міжвоєнне двадцятиріччя вона не була 
відокремлена від літературного процесу в Польщі, були налагоджені контакти з 
представниками тогочасної польської літератури, що завжди сприяє розвиткові 
обох літератур [22, с. 24]. В умовах Речі Посполитої, попри всі труднощі існування  
«підлеглої» бездержавної нації, українська література розвивалась. Всупереч тис-
ку польської офіційної влади, численним польсько-українським конфліктам і поро-
джених ними упередженням, українські письменники, які проживали на території 
міжвоєнної Польщі, мали значно кращі умови для творчості, для вільного вислов-
лювання думок порівнянно з тогочасними письменниками Радянської України.

Єжи Квятковський, відомий польський літературознавець і дослідник польсь-
кої літератури міжвоєння, виокремлює в польській літературі, в основному в поезії 
альманахів, два напрями: еволюційний (скамандрити й експресіоністи та ін.) і рево-
люційний (футуристи й «Краківська Авангарда») [17, с. 57]. Такий поділ віддзерка-
лює характер літературної творчості письменників. Польські альманахи відобража-
ли суспільно-культурну ситуацію, в якій перебувало українське населення в межах 
Речі Посполитої. Польські альманахи були своєрідним культурним флагманом, ду-
ховним бастіоном у боротьбі за національне самоствердження українців в умовах 
інокультурного середовища. Українські альманахи на тлі тодішніх польських аль-
манахів характеризувалися певною автономністю, замкнутістю й маргінальністю.

Більшість власне літературних альманахів Польщі становили видання літе-
ратурних груп, де письменники виступали видавцями, редакторами, критиками, 
публіцистами, програмотворцями. Найяскравішими були альманахи польських 
фу туристів. Вони застосовували своєрідний механізм спілкування з читачем (ре-
ципієнтом), який спирався на стратегію мистецької експансії (агресії). Краківсь кий 
авангард послуговувався більш поміркованими гаслами. Початок закладений аль-
манахом «Звротніца», у якому декларували ідею новітнього мистецтва, його зв’язку 
із цивілізацією. Еволюція руху простежується в пізніших виданнях «Штука Вспул-
чесна» та «Лінія». Активізація процесу міжкультурної комунікації сприяла появі у 
20–30-х рр. низки міжнаціональних літературних проектів, які спрямовувалися на 
поглиблення діалогу польської з іншими національними культурами, насамперед з 
українською. До прикладу, у 1930-ті роки в Польщі був започаткований абсолют-
но новаторський та єдиний в історії преси польсько-український журналістський 
проект — «Biuletyn Polsko-Ukrainski», який мав на меті розвиток і поглиблення 
польсько-українського культурного діалогу. Після 1918 р. значно розширюється 
географія літературних видань [22, с. 34]. Від середини XIX ст. найважливішими 
культурними й видавничими центрами Польщі були Краків, Варшава, Вільно та 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ / SCIENTIFIC PAPERS * 2017 / 1 (54)278

Львів. У міжвоєнне двадцятиліття вони відіграють провідну роль у цій сфері, од-
нак до традиційних культурних центрів приєднались інші, які до того вважались 
провінційними, — Познань, Люблін, Остешув Великопольський, Вадовіце тощо.

Польське середовище в середині XIX ст. у Львові, зокрема літературне, мало 
великий вплив на розвиток українсько-польських взаємин того часу. Тут виходи-
ли польськомовні часописи, серед них — «Gazeta Polska», «Kurjer Lwowski», які 
друкували актуальну інформацію щодо культурного, мистецького життя міста, зо-
крема рецензії на твори, вистави, виставки. Виходили й літературні альманахи — 
«Haliczanin» (1830), «Slowianin» (1837), на сторінках яких були публікації і про 
українську народну творчість, і переклади. Але важливим було і  те, що Карел Зап, 
чеський літератор і етнограф, приїхав до Львова із наміром зацікавити, ознайомити 
галицьке суспільство з польською літературою. Річ у тім, що «польське питання» 
і  в XIX ст. залишалося одним із найважливіших у тодішній Європі. Польське по-
літичне і культурне життя зосередилося у Кракові та Львові. Саме в Галичині було 
засновано політичну організацію «Об’єднання польського народу». К. Запові не 
могла не імпонувати воля до боротьби і  незалежності, яку демонстрували поляки. 
Була ще одна обставина — маємо на увазі польську літературу як важливий чинник 
польської національної самосвідомості, як моральне і духовне джерело боротьби. 

Роман Кирвіч, який на львівській землі продовжив традиції великого Івана 
Франка, провiв глибокi, комплекснi дослiдження взаємних зв’язкiв художньої лiте-
ратури i фольклору, спрямованi на виявлення специфiки функціонування фольк-
лорних форм у лiтературi, iдейної та образної структури, запозиченої з народ-
ної стихiї, ґрунтуючись при цьому у своїх наукових пошуках на фактах впливу 
україн ської усної народної творчостi на польську лiтературу  [13, с. 44]. Дослiд-
ник звернувся до найдавнiших часів — епохи середньовiччя, ренесансу, бароко, 
просвiтництва, висвiтлюючи елементи українського фольклору у старопольському 
письменствi («Український фольклор у старопольськiй лiтературi», 1963); «Укра-
їнська пiсня у творчостi польських поетiв доби Просвiщення», 1963). Перша важ-
лива iмагологiчна праця ученого, що пiдсумувала досягнення на нивi вивчення 
українсько-польських культурних взаємин, — «Українiка в польських альманахах 
доби романтизму» (1965), яка одержана одностайне схвальне визнання в Українi i 
Польщi. У монографiї зiбрано та систематизовано польськi альманахи 20–40-х рp. 
XIX ст., в яких функціонує українська тематика [16, с. 243]. Зрозумiло, що цей ма-
терiал з деяких iдеологiчних мiркувань не дослiджували, як i недостатньо опрацьо-
ваний доробок маловiдомих польських письменникiв-романтикiв, тому ця наукова 
розвiдка масштабнiстю заявленої теми розв’язала низку культурологiчних, фiло-
логiчних та лiтературознавчих проблем. Уже самi назви роздiлiв вiдображають 
її змiстове наповнення: «Польськi альманахи першої половини XIX ст.»; «Укра-
їнська пiсня в польських альманахах»; «Народнi легенди та перекази в альмана-
хах»; «Питання iсторiї i побуту українського народу». Роман Кирчiв звертається до 
творчостi Казимiра Туровського, Еразма Iзопольського, Станiслава Трембецького, 
Михайла Чайковського, що, безперечно, допомагає вiдновити цiлiсну картину за-
родження i розвитку польського романтизму та значення українського фольклору 
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в польськiй культурi. У висновках монографiя Р. Кирчiва засвiдчує, що твори на 
українську тематику в альманахах сприяли посиленню iнтересу польських лiте-
раторiв i читацької громадськостi до народної творчостi та iсторiї України. Варто 
наголосити на важливому для розуміння польсько-українських взаємин аспектi, 
порушеному дослiдником, а саме: контекстах залучення iншомовного (у цьому 
випадку україномовного) фольклору до власної (польської) культурної парадигми 
та механiзмах побудови за таких умов нацiональної самобутностi [21, с. 61]. Така 
постановка питання залишається актуальною i для польських дослідників. Роман 
Теодорович є автором багатьох цiнних полонiстичних розвiдок i статей: вiн вивчав 
фольклорнi зацiкавлення й iнспiрованi ними оригiнальнi твори вiдомих польських 
романтикiв — «Folklor ukrainski w poezji J. Ś. Ãlowackiego», «Folklor ukrainski w 
twórczości Jozefa Bohdana Zaleskiego», «Юзеф Крашевський i Україна», «Михайло 
Грабовський i Україна»; писав про українську тематику в польськiй драматургiї — 
«Українська тема у польськiй драматургiї першої пол. ХIХ ст.», услiд за польською 
дослiдницею Марiєю Яньон проникливо проаналiзував із перспективи українсько-
го наукового досвiду творчий доробок Люцiана Семенського й Авґуста Бельов-
ського — «Думки» Бельовського i Семенського»; виявив типологiчнi сходження 
в окремих творах української й польської лiтератур — «Тарасова ніч» Шевченка i 
«Noc Tarasowa» З. Фiша; простежив рецепцію творчостi деяких польсь ких авторiв 
в українськiй лiтературi — «Karpaccy gorale» Юзефа Коженьовського в українсь-
ких перекладах i переробках» та українських авторiв у польськiй лiтературi — 
«Вiдгомiн Котляревського в польськiй культурi», «I. П. Котляревський у Польщi». 
Найбiльша наукова пасiя Романа Теодоровича — українська пiсня та її переклад 
[21, с. 35]. 

Українське літературне середовище в Польщі існує як складова частина укра-
їнської національної меншини етнічних земель Надсяння (Перемишля), Лемків-
щини, Бойківщини, Холмщини та Підляшшя. Історія літературного середовища 
відображає процеси, яким підлягали українці Польщі, від акції «Вісла» у 1947 р. 
і початків організованого життя, пов’язаного з УСКТ і заснуванням газети «Наше 
слово» у 1956 р., до додемократичних перетворень 90-х рр. ХХ ст. [11, с. 55].  
Від 1958 р. як щомісячний додаток до тижневика  «Наше слово» почав виходи-
ти альманах «Наша культура», де друкувалися перші літературні твори українсь-
ких літераторів. Місцем видання газети «Наше слово» та його додатків, а згодом 
щорічника «Український календар» була Варшава — осередок ГП УСКТ. Тут у 
1959 р. засновано Літературне об’єднання, головою якого було обрано Євгена Са-
мохваленка. З огляду на несприятливі політичні умови та розпорошеність пись-
менників внаслідок акції «Вісла» Літературне об’єднання не вийшло поза рамки 
організаційних структур УСКТ і фактично не діяло самостійно. Натомість вер-
шиною літературного успіху було видання антології «Гомін» у 1964 р. під егідою 
УСКТ, де надруковано твори 22 поетів і 21 прозаїка. Згодом літературні функції 
перейняв альманах  «Український календар», в якому друкували твории українські 
письменники Польщі. Сформувалася окрема частина «Українського календаря», 
де відбувалися презентації літературного доробку. Кінець 80-х рр. приніс відлигу 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ / SCIENTIFIC PAPERS * 2017 / 1 (54)280

суспільно-культурного життя українського літературного середовища в Польщі. У 
той період відомий еміграційний поет Богдан Бойчук, член Нью-Йоркської групи, 
спільно з поетесою Марією Ревакович, яка емігрувала з Польщі у 1982 р., підготу-
вав антологію модерної поезії за межами України «Поза традиції», де запропо нував 
твори Софії Сачко, Тадея Карабовича, Івана Киризюка, Юрія Гаврилюка, Мілі Лу-
чак, Олени Дуць та Романа Крика. Антологія вийшла у 1993 р. і мала чималий лі-
тературний успіх. Згодом Богдан Бойчук та Марія Ревакович запропонували Тадею 
Карабовичу ввійти до редакційної колегії мистецько-літературного три місячника 
«Світо-вид» (Нью-Йорк–Київ), який виходив у 1990 до 1999 рр. Кінець 80-х рр. — 
поч. 90-х рр. — це період, коли українські письменники Польщі дру кували свої 
твори, крім «Нашого слова», у «Березолі» (Харків), «Світо-виді», «Дзвоні» (Львів), 
«Лемківщині» (США), «Дуклі» (Словаччина), «Дніпрі» (Київ), «Сучасності», «Зер-
нах» (Німеччина), «Всесвіті» (Київ), «Вітрилах» (Київ), «Українському альманасі», 
«Греко-католицькому календарі», «Календарі «Благовіста», «Пе ремиських дзво-
нах». Динаміка розвитку українського літературного середовища у Польщі після 
1956 р. показувала різноманітні обличчя та напрямки творчості від суспільно-куль-
турних проявів до дискурсу, де наголос поставлено на індивідуальному розумінні 
слова: від писаних говіркою текстів, які нагадували народну поезію, як це було по-
мітно серед авторів «Нашого голосу», до говіркової поезії, писаної верлібром, як у 
випадку сучасних поетес: Олени Дуць, Софії Сачко та Юстини Королько [10, с. 85]. 
А з другого боку, розвивалася суто народна творчість з її соковитими лексичними 
заплавами, про що може свідчити поезія Степана Сидорука зі Ставок на Підляшші, 
чи творчість Якова Дудри з Лемківщини. Інтенсифікація літературного процесу в 
Польщі покликала до життя низку нових проектів літературних альманахів: як дру-
кованих, так і віртуальних. І якщо останні не мають фор мальних обмежувальних 
критеріїв і в принципі мають рости як гриби після дощу, бути відкритими до різних 
літературних проектів, то реальним альманахам де далі важче стає виборювати пра-
во на власне існування як неприбутковій формі видання. 

Висновки. Отже, українські літературні альманахи тісно пов’язані з Поль-
щею, польською державою, польською культурою. Найвиразніше показуючи за-
хідну орієнтацію в українській літературі, вони самі були спроможні представити 
твори європейського рівня. Незважаючи на напружені польсько-українські полі-
тичні відносини, альманахи не були відокремлені від літературного процесу Поль-
щі. Були налагоджені місцеві контакти із представниками тогочасної польської 
літератури, що завжди сприяє розвиткові обох літератур. Попри тиск польської 
офіційної влади, числьні польсько-українські конфлікти і породжені ними упере-
дження, українські письменники, які проживали на теренах міжвоєнної Польщі, 
мали значно кращі умови для творчості, для вільного висловлювання думок порів-
няно з тогочасними письменниками Радянської України.

За винятком поодиноких розвідок про польські альманахи та розвиток українсь-
ких альманахів у Польщі, цілісних ґрунтовних праць в Україні немає. Наявність 
багатьох гострих та неоднозначних подій спільної польсько-української історії, 
розв’язання яких можливе лише шляхом найглибшого взаємопізнання процесів, що 
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їх зумовили, надає дослідженню українських та польських альманахів ще й глибо-
кого гуманістичного змісту. Вивчення різних аспектів функціонування польських 
альманахів, висвітлення складних відносин літераторів із державними структурами 
через представлення ідейно-опозиційних тодішній владі поглядів, аналіз історичної 
ситуації з позицій інтересів іншої сторони має не тільки загальнонаукове значення.
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UKRAINIAN-POLISH DIALOGUE: EFFECT OF POLISH ALMANACS 
ON FORMATION OF UKRAINIAN ALMANAC LITERATURE
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The issue of Polish-Ukrainian relations both in terms of history, culture and 
literature has been grounded. The peculiarities of the formation and the laws of literature 
almanac development in Ukraine and Poland have been highlighted. Regional Polish 
and Ukrainian literary publications, as well as several editions of Ukrainian emigration, 
their role in the process of international communication have been analysed. Literary 
achievements of Polish and Ukrainian almanacs have been evaluated, their place in 
the media context in Ukrainian-Polish cultural life and intercultural dialogue has been 
defined.
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