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Серед українських літературних часописів лише один присвячений світовій
літературі – журнал «Всесвіт». Він був заснований у січні 1925 р. у м. Київ і мав за ціль
висвітлювати питання іноземної літератури, а також культури, мистецтва і суспільно-
політичних подій закордону.

За 90 років існування часопис надрукував більше півтисячі романів, тисячі
поетичних добірок, повістей і драматургічних творів, тисячі статей, розвідок, есе,
репортажів, інтерв’ю авторів із 105 країн світу у перекладах з 84 мов.

«Всесвіт» був єдиним виданням, у якому публікувалися переклади творів
іноземних письменників українською мовою, більшість із них публікувалися вперше
саме у «Всесвіті». Наприклад, «Парфюмер. Історія одного вбивці» П. Зюскінда,
виданий за кордоном в 1991 р., став доступний радянським читачам вже у 1993 р.
завдяки перекладу у «Всесвіті» під автентичною назвою «Запахи. Історія одного
вбивці».

З 2000 року журнал виходить раз на два місяці і має постійні рубрики: «Нота
Бене», «Поезія», «Проза. Драма», «Письменник. Література. Життя», «На закінчення
номера». Головний редактор часопису Дмитро Дроздовський.

Бібліотека СНУ ім.. В. Даля отримує журнал «Всесвіт» з 2019 р. Сьогодні я
познайомлю вас з деякими публікаціями 2020 року.
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В рубриці «Поезія» надруковані вірші видатного бельгійського поета
і європейського політика Марка Брата, білоруського поета, прозаїка і
громадсько-політичного діяча Володимира Некляєва, молодого
китайського поета Гвань Тяньліня.

Поетична творчість Марка Брата вражає оригінальністю стилю,
майже повною відсутністю пунктуації та яскравою метафоричністю. У
збірці «Спів поета», яка презентується в цьому номері, присутні біблійні
мотиви, тема наслідків Другої світової війни, також багатогранність
природи й людини, а також драматична тема життя без коханої
людини.

Темі любові присвячений і вірш-звернення «Коли мене не стане»,
або «лист до Ольги» Володимира Некляєва. Поетичному листу
передують 10 прозових листів, написаних до коханої з тюрми. Вони
сповнені тугою і хвилюванням за неї, але ще дужче відчувається в них
розгубленість героя у стані самотності, жалоба за надійною підтримкою
дружини.



А ось поетичний лист - це апофеоз самовідданого кохання, коли на краю
загибелі автор не занурюється в свої страждання, а останньою думкою,
останнім словом намагається зменшити тугу і біль дружини, переконати її в
необхідності жити, радіти життю, спираючись на їхнє кохання:

Коли мене не стане, не сумуй!

Я хочу так, щоб ти не сумувала,

Щоб з вуст, що шепотіли поцілуй

Ще усмішка цнотлива не зникала,

Щоб не губила ти мене й тоді,

Коли я тану в згадках ненадійних,

Щоб вдень і уночі в моїх обіймах

Ховалась ти як ластівка в гнізді.

Цей натхненний переклад з білоруської Олега Гончаренка нагадав мені
співзвучний вірш великого чілійського поета Пабло Неруди.



Сонет любви (А если я умру)

А если я умру, переживи меня

с такой неистовой и чистой силой

неизгладимый взгляд от юга к югу брось,

от солнца к солнцу пусть твой рот звучит гитарой.

Я не хочу, чтобы слабел твой смех

Будь радостью, она - мое наследство.

Не призывай меня. Меня на свете нет

Живи в моем отсутствии, как в доме.

Огромен этот дом - отсутствие моё,

в него сквозь стены можешь ты войти

и в воздухе развешивать картины.

Прозрачен этот дом - отсутствие моё,

мне будет видно, как ты в нем живешь,

и если в горе, то умру я снова.

Пабло Неруда



В рубриці «Проза. Драма» представлені невеликі твори:
«Оповідання про країни світу» Альваро Вадільйо – іспанського лікаря, який з
гуманітарними місіями працював у багатьох бідуючих країнах світу, бачив багато
людського горя, особливо дитячого.

На документальному матеріалі він написав художні історії про один день або
навіть випадок з життя дитини, в якому відбивається вся тяжкість дитячої долі в
Аргентині, Іраку, Іспанії, Лівані, Мавританії. В оповідках виявляється обізнаність
автора в історії, географії, природних і національних особливостях кожної країни,
тому вони відрізняються не тільки художньою майстерністю
Фрагмент нового публіцистичного роману «Примари непевних часів» сучасного
українського письменника Михайла Сидоржевського знайомить нас з
авторськими роздумами про сучасну політичну ситуацію в Україні, про недалекі
історичні події і причини, що призвели до неї.

Для розкриття цієї теми М. Сидоржевський винайшов досить оригінальну
форму написання: без знаків пунктуації закінченого речення, без єдиної
прописної букви, без абзаців. Зорово сприймати такий текст важко. Наслідком
неструктурованої форми стають і утруднення в розумінні змісту: важко
виокремлювати авторські думки, слідкувати за розвитком і переходами
міркувань.



Але незвичність мистецьких модерністських форм завжди
спонукає до нового бачення змісту предметів, викликає несподівані
яскраві емоції у читачів.

А особливо – у глядачів модерністської драматургії.

Класичним прикладом такого впливу модерністської літератури є
творчість ізраїльського письменника Ханоха Левіна. В цьому номері
публікуються його СКЕТЧІ - невеликі комічні п'єси з двома, рідше
трьома персонажами.

Ханох Левін (1943-1999) був однією з найблискучіших зірок на
небосхилі ізраїльської культури. Культовий письменник,
провокативний драматург і режисер, порушник суспільного спокою,
він був визнаний класиком ще за життя, пройшовши за тридцять
років творчості довгу дорогу від всенародної ненависті до
всенародної любові.



Мені важко представляти читачу авангардну

натуралістичну творчу манеру Левіна. У вступі до «Скетчів»

її відверто характеризує відданий перекладач письменника

М. Бєленький: «Персонажі п’єс Левіна схиблені, ..

придуркуваті, поцоваті – кожен на свій лад. … Кожен

говорить про своє, ніхто нікого не слухає. Як у житті. Це вже

пацієнти психіатричної клініки, кожен зі своїм діагнозом.

Якби в Московії і в Україні були

театри для збоченців, Левін там був

би нарозхват. Але, на жаль, більшість

людей, які ходять до театрів, не

виявляють інтересу збоченців. Тому

п’єси Левіна для них - великий

перебір».



На питання про незрозумілу (на перший погляд) популярність Левіна в
світі перекладач відповідає:

- А як отого «Чорного квадрата» Малевича продали за мільйон
доларів?

- А як звичайнісінький пісуар Марселя Дюшона став непорушним
фактом всесвітнього мистецтва?

Звісно, кожен має свою думку, щодо творчості літераторів. Але
ґрунтовний сучасний часопис повинен знайомити читачів з усіма, навіть
одіозними і скандальними творами відомих письменників. Хоча б для
того, щоб ми могли мати саме СВОЮ ДУМКУ про сучасну літературу.



Рубрика «Письменник. Література. Життя» за об’ємом дорівнюється
рубрикам, які містять переклади художніх творів, але має, відповідно до
назви, різноманітний і дуже насичений зміст. Читати матеріали цієї рубрики
дуже цікаво і вкрай пізнавально.

В цьому номері публікуються:

- дві публікації на тему короновірусної пандемії Бориса
Фінкельштейна «Світ після пандемії» та оповідання (десята історія), яке
завершує книжку «Новий Декамерон, або Розповіді біля каміна».

- заглиблений історичний екскурс «Мандрівка в античну Севілью» Віктора 
Мельника, журналіста, головного редактора журналу «Аннали юридичної 
історії».

- ґрунтовна літературознавча розвідка Юрія Коваліва «Мурівські узвози, або 
у пошуках літературної ідентичності».



“Мурівські узвози” – це публікація про діяльність «Мистецького
Українського Руху» (МУР) — організації українських письменників, які
проживали в таборах для переміщених осіб у німецькій еміграції в 40-ві
роки XX ст. МУР був утворений у вересні 1945 р. у місті Фюрт за
ініціативою комітету, до якого входили Іван Багряний, Віктор Петров,
Юрій Косач, Ігор Костецький, Іван Майстренко та Юрій Шерех, і
проіснував приблизно до кінця 1948 р. За цей час було проведено три
з'їзди та декілька теоретичних конференцій. Головою організації за весь
час її існування був Улас Самчук.

Ю. Ковалів досліджує безперервні, навіть в еміграційній скруті,
творчі пошуки українських митців з багатьох літературних і загально
мистецьких питань: від визначення літературних термінів і філософсько-
естетичних аспектів літературного життя до призначення національної
літератури. На думку автора, діяльність МУРу справедливо можна
вважати однією з промовистих ланок перманентних відроджень
української літератури.



В оповіданні (десята історія), письменник, який мешкає в Іспанії, відчув
світовий масштаб катастрофи і спробував уявити, які історії юнаки та юнки,
котрі втекли на віллу в часи Джованні Боккаччо, розповідатимуть світові
сьогодні. Десята історія в «Новому Декамероні» присвячена усім тим, хто
пережив короновірус і одержав над хворобою фізичну і духовну перемогу.

Саме цей твір редакція журналу запропонувала
міжнародній літературній спільноті перекласти
різними мовами світу. Відгук був величезний. В
цьому номері опубліковані переклади Десятої
історії англійською, іспанською, португальською,
італійською, німецькою, фарсі, турецькою мовами.

Я сподіваюся, що цей твір і його різномовні
переклади неодмінно зацікавлять викладачів і
студентів філологічних спеціальностей, а також
кафедру іноземних мов і професійної комунікації.

Українською увесь «Новий Декамерон»
опублікований у №№ 1/2, 3-4/5-6 за 2020 р.



Рубрика «Письменник. Література. Життя» має 2 підрубрики:

 коротенька інформаційна «Новини культури»;

 «Із погляду рецензента», в якій представлені рецензії на
книги. Читати рецензії дуже цікаво і приємно. Написані вони
професійними літераторами, кожна має індивідуальний
стиль і кожна викликає бажання познайомитися з
презентованою книгою або взагалі з творчістю
письменників, як от в статті Уляни Баран «Сучасна
реалістична проза для юнацтва: німецький та український
контексти (на прикладі творів Анне Форгьофе та
Володимира Рутківського)».



Остання рубрика журналу - «На закінчення номера». Сьогодні в ній
надруковано оповідання «Стрілолист» одного з найвідоміших китайських
письменників другої половини ХХ ст. Су Тона . В ньому йдеться про 5 днів
з життя юної дівчини, яку родина мусить віддати заміж за старого
епілептика згідно традиції «шлюбу за обміном», тобто коли родина
нареченого повинна віддати свою дочку заміж в родину нареченої –
тобто обмінятися.

Ідейна кар’єристка з лав активістів «культурної революції» часів Мао
Цзедуна підбурює дівчину Цайсьов втекти з забобонної сільської родини
до міста. Але в місті ніхто не чекав Цяйсьов і ніхто не напружується, щоб
реально допомогти втікачці. Представники Федерації жінок
відгороджуються від неї бюрократичною байдужістю, а прості люди,
інтуїтивно відчуваючи фальш і підступне лицемірство ідеологічних гасел,
побоюються за себе і виказують дівчині лише словесне співчуття. Дитяча
безпомічність і нерозуміння ситуації штовхають Цяйсьов довіритись
першому стрічному…



Трагічна історія дівчини набуває гострої пронизливості ще й від того, що
розповідає її хлопчик, в родині якого Цяйсьов переховувалась 5 днів.
Дитяче безхитрісне сприйняття подій з усією очевидністю виявляє
приреченість людини в тоталітарній державі, неможливість свободи і
щастя.

Ця публікація безперечно приверне увагу
читачів до творчості Су Тона, яка відрізняється
тонким психологізмом, дослідженням глибинних
переживань суперечливої натури людини,
скрупульозним відтворенням атмосфери
минулих часів, особливою увагою до стилістики і
естетики тексту.

У числі головних творів письменника повісті
"Дружини і наложниці", "Рум'яна і білила",
"Опійна сім'я", "Три ліхтарі", романи "Рис", "Моя
царська доля", "Беріг і річка", "Записки
жовторотого", а також понад 100 оповідань, в
тому числі "Записки знайди", "Гостролист“ та ін.




