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БУКОВИНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗРАЗОК ЄВРОПИ1 

 
Чернівці є містом, унікальним за своєю дивовижною, майже 

міфічною мінливістю й оманою: кажуть, що його мешканці 
продовжують жити в цій магнетичній аурі, навіть коли давно 
поміняли його на Відень, Париж чи Прагу, чи на Хайфу, Нью-Йорк, 
чи Київ, бо Чернівці залишаються єдиним містом їх суттєвого життя.  

Прославленню саме таких місць і присвячено німецьку 
видавницьку серію “Вишукана Європа” (“Europa erlesen”), яка 
тепер дісталася і до Чернівців. Раніше предметом її уваги вже були 
Пловдiв, Бухарест, Закарпаття, Белград і Москва. З появою антології 
“Чернівці” (“Czernowitz”) Буковина офіційно визнається 
мультинаціональним простором, європейським регіоном, де можливе 
співіснування різних культур: української, єврейської, румунської, 
німецької тощо. І не просто співіснування, а плідна взаємодія, що 
надихає митців слова на написання шедеврів.  

Чернівці завжди відігравали значну роль осередку австро-
українських культурних зв’язків, де контакти здійснювались 
головним чином громадськими діячами, які гуртувались при 
редакціях газет “Буковина” та “Чернівецька газета” 
(“Czernowitzer Zeitung”). Вагомий внесок в австро-українське 
зближення тут зробили Ю. Федькович, С. Дашкевич, С. Воробкевич 
та австрійські письменники “української школи” – К.Е. Францоз, 
Е.Р. Нойбауер, Й.Г. Обріст. Завдяки їх зусиллям на сторінках 
австрійських видань з’являлись твори українських письменників, 
австрійські автори публікували матеріали на українську тематику, 
популяризувався український фольклор. Цими видатними діячами 
української та австрійської культури в 60-80-ті рр. ХІХ ст. були 
закладені підвалини такого унікального явища, як буковинська 
регіональна самосвідомість, або, згідно з пізнішим терміном – 
“буковинізм”. 

Упорядник рецензованої книги Петро Рихло відомий своїми 
численними публікаціями як глибокий знавець німецькомовної та 
української літератури Буковини, спроможний, як ніхто інший, 
вибрати сутнісно важливі тексти й пов’язати їх між собою. Саме він 
– дослідник німецькомовної літератури Буковини, автор численних 
публікацій у наукових виданнях: “Українські мотиви в 
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німецькомовній літературі Буковини”,2 “Українські мотиви в 
німецькомовній ліриці Буковини”,3 “Земля і небо Йосифа 
Бурга”,4 “Рецепція німецького експресіонізму в творчості Рози 
Ауслендер”,5 “Пауль Целан і Р.М. Рільке”,6 “Чернівці як топос 
буковинської мультикультури”7 та ін. 

Найголовніша цінність рецензованої антології полягає в тому, що 
саме в ній до уваги українського читача представляються забуті чи 
просто досі незнані твори Буковини. Чимало письменників, котрі 
походили із західноукраїнських земель, де тривале панування 
Австро-Угорської монархії зробило німецьку мову рідною для 
представників різних національностей, здобули всесвітнє визнання. І 
сьогодні лірика буковинця Пауля Целана чи проза Йозефа Бурга, які 
належать до світової літературної скарбниці, однаково відома в 
оригіналі та численних перекладах (у тому числі й українською).  

 За яким же принципом відбиралися тексти до вказаної 
антології? Можна вважати географічний фактор за визначальний, 
оскільки всі автори, твори яких наявні у книзі, мали пряме 
відношення до Буковини, зокрема до Чернівців. Можна оцінювати 
тексти ще й за їх літературною спрямованістю. Про справедливість 
першого припущення свідчить той факт, що у всіх наявних у 
збірнику творах описується це прекрасне місто або спогад, 
пов’язаний з ним. Крім того, символічним є факт виходу книги до 
ювілею Чернівців – 600-річчя міста.  

Вражає обсяг роботи, виконаної Петром Рихлом: адже відшукати 
в архівах та приватних бібліотеках тексти письменників як минулого 
століття, так і сучасної доби, зібрати та узагальнити їх таким чином, 
щоб створити місто як образ творчого середовища – до нього за це 
ще ніхто не брався. Німецькомовна буковинська поезія, 
започаткована ще в середині ХІХ століття творчістю Нойбауера, 
Обріста, Францоза – так званих представників української школи в 
австрійській літературі, – досягла особливого розквіту в 20-30-ті роки 
ХХ століття. Саме тоді в європейській літературі з’явилися імена 
чернівецьких поетів Альфреда Марґула-Шпербера, Рози Ауслендер, 
Ґеорга Дроздовського, Клари Блум, Альфреда Кіттнера, Мозеса 
Розенкранца. Наприкінці 1930-х-на – початку 1940-х до них 
долучились Іммануель Вайсглас, Альфред Ґонг, Пауль Целан. 
Творчість цих поетів Петро Рихло називає “сплеском поетичної 
напруги, подібним до грозового розряду, що викресав з глибинних надр 
свідомості й культурної пам’яті молодого покоління чернівецьких 
інтелектуалів сліпучі іскри палкого вогню”. Однак їм не судилося 
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зажити слави в рідному місті-ґетто: депортації, трудові табори, що 
увійшли в їхнє життя з початком Другої світової війни, замінили їм 
школу літературного становлення. Багато з цієї яскравої плеяди було 
ув’язнено, деякі загинули.  

На жаль, український читач півстоліття не чув про творчість цих 
поетів та письменників, сформовану на українській землі, напоєну її 
соками, але зневажену і викинуту за борт літературного життя 
тогочасною владою. Книга Петра Рихла заповнює цю білу пляму.  

Що ж вплинуло на специфіку розміщення текстів у збірнику? 
П. Рихло комбінує тексти, які скрупульозно й пластично зображують 
повсякденне життя у Чернівцях, з текстами, що присвячені 
культурним і науковим інституціям міста. Так, наприклад, 
університет (на час свого заснування в 1875 р. наймолодший у 
Дунайській монархії) дає йому змогу включити до книги спогади 
Германа Бара, котрого як адепта французької культури та 
натхненника літературного угруповання “Молодий Відень” аж ніяк 
не можна було уявити собі в Чернівцях, але який внаслідок 
бурхливих німецько-національних студентських витівок був 
відправлений з метою покарання на східну околицю монархії.  

Знову ж таки заголовний текст, у якому Карл Еміль Францоз 
подорожує залізницею з Відня через Краків і Львів до Чернівців, 
окреслює кордони передусім крізь призму свого власного 
сприйняття побаченого як чужого. Завдяки композиційній 
вправності упорядника у спогадах, листах та есе, особливо в 
німецькомовних єврейських споминах, минуле постійно контрастує з 
критичним зображенням радянських Чернівців – непримітного й 
позбавленого своєї культурної пам’яті провінційного міста у глухому 
куті всеросійської імперії. На тлі цієї панорами постає яскрава 
картина рівнозначності й рівноцінності німецької, української, 
іудейської та інших літератур, що творили міський метатекст 
Чернівців.  

Тексти, що включені до антології, мають неабияку літературну 
цінність. Взяти хоча б поезії Пауля Целана, які є внутрішньою 
зв’язуючою ланкою поміж творами інших письменників. Для них 
характерні герметизм, замкнутість образів, складність та 
індивідуальний характер асоціацій, синтаксису і словника. Крім 
власної літературної спадщини, Целан залишив після себе і 
переклади румунської поезії німецькою мовою, а також російської 
літератури румунською. У Німеччині Целану присудили найвищу 
національну літературну нагороду – премію імені Георга Бюхнера. 
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Про нього багато писали критики у Франції, Німеччині, Австрії, 
Румунії, Ізраїлі. Ось тільки на українську (буковинську) батьківщину 
це ім’я повернулося лише нещодавно, і саме завдяки невтомному 
ентузіастові, перекладачеві Петрові Рихлу, який відкриває для читача 
літературну спадщину дорадянських Чернівців, поезія Целана 
повернулася туди, звідки починалася.  

Творчий спектр представлених у рецензованій антології поетів 
надзвичайно широкий: наймодерніші модерністи і найтрадиційніші 
традиціоналісти. Одні з них (Целан, Ауслендер) давно здобули 
світове визнання, інші (наприклад, Альфред Ґонґ) цілком на нього 
заслуговують, ще інші так і залишаться скупим повідомленням в 
історії літератури. Але зібрані разом, вони створюють відчуття 
якоїсь дивовижної, хоча і еклектичної цілісності літературної 
Буковини. До цього часу майже невідомим для широкого (та й 
вузького!) кола читачів залишалося ім’я Альфреда Шпербера, у той 
час як для німецьких літературознавців воно є доволі знаним. А чи 
знаємо ми, що Міхай Емінеску, геніальний румунський поет 
планетарного масштабу, палкий речник національного духу свого 
народу, починав на Буковині? 

На жаль, досить скромна частка в цій антології належить 
українцям. Твори Ольги Кобилянської, центральної жіночої постаті в 
українській літературі початку ХХ століття, зовсім не представлені. 
Іншим недоліком можна вважати відсутність західноєвропейських 
творів, наприклад, з французької та англійської літератур, які зовсім 
інакше, ніж зібрані упорядником тексти, могли б продемонструвати 
зовнішню, європейську позицію. У книзі наявний лише один вірш 
Юрія Федьковича, одного з найвідоміших українських письменників 
на перехідному етапі від романтизму до реалізму. Цей вірш написано 
німецькою мовою і присвячено річці Черемош, яка, хоча і грає 
неабияку роль у гуцульському світосприйнятті, однак не має 
відношення до Чернівців. Але неможливо не відмітити, що, вводячи 
до антології твір Федьковича, Петро Рихло тим самим наголошує на 
багатомовності письменника. Адже Юрій Федькович, як і Ольга 
Кобилянська, публікував свої твори українською і німецькою 
мовами, та й сам він був перекладачем з німецької на українську та з 
української на німецьку мови. Сам Петро Рихло, відомий перекладач, 
не полишає своєї практики і в антології: перекладає тексти Ігоря 
Померанцева, Софії Майданської та Василя Кожелянка.   

Саме з Чернівців вийшли в світ поети, без яких важко уявити 
собі світову літературу ХХ століття, зокрема її німецькомовну гілку: 
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Пауль Целан, Роза Ауслендер та Йосип Бург, який не захотів писати 
ні німецькою, що була дуже популярною у той час на Буковині (цей 
край 200 років був у складі Австро-Угорщини), ні румунською, яка 
була державною до 1941 року. Він вирішив писати мовою свого 
народу, не зважаючи ні на зневагу, з якою ставились до ідиш багато 
європейців, ні на суворі переслідування за так званий космополітизм 
у сталінські часи. На Буковині Й. Бурга люблять та поважають. 
Блискучий переклад його творів на українську мову здійснив саме 
Петро Рихло. У передмові до книги “Квіти і сльози” він пише: 
“Інколи здається, що він пише якусь одну безкінечну книгу, в якій 
неможливо поставити останньої крапки, як неможливо її 
поставити в самому житті”.  

Не дивно, що до своєї антології Рихло не міг не включити цих 
авторів. Не обминув упорядник увагою також і інших єврейських 
письменників, таких як Іцик Мангер та Карл Еміль Францоз. Саме 
вони нерозривно пов’язані з Буковиною, з Чернівцями. Такої 
концентрації багатомовних майстрів слова не знав ще не один регіон 
України.   

Антологія “Чернівці” (“Czernowitz”) у формальному плані 
майже не має недоліків. Проте непослідовним є Петро Рихло у 
транскрибуванні власного імені: як упорядник антології він називає 
себе “Peter”, а у післямові – “Petro”. Дивний також порядок 
розміщення творів у книзі. Наприклад, замість того, щоб зібрати 
твори окремого автора разом, Рихло розміщує їх вроздріб, при цьому 
не слідуючи жодній закономірності і кожного разу знову нагадуючи 
читачу роки життя і смерті письменника. Так, в антології в трьох 
різних місцях зустрічаються ім’я та твори Рози Ауслендер, два рази 
з’являється ім’я Карла Еміля Францоза, тричі – Альфреда Маргула-
Шпербера. З іншого боку, не всі письменники представлені 
декількома творами. Чи не просвічує крізь це особисте відношення 
Рихла до творчості письменників?  

Хоча оригінальні тексти і доводять певну нерівнозначність 
талантів письменників, включених до антології, все ж таки тільки 
завдяки цьому факту упоряднику і вдається показати самобутність та 
майстерність такого явища, як німецькомовна література Буковини. 
Для більшості з письменників і Україна, і Буковина зокрема 
постають у незвичному світлі, радше як міфічні місця, що 
залишилися лише у спогадах дитинства й юності, як вічний біль, що 
нагадує про втрату близьких і невблаганність долі, що відібрала у 
них щастя. Збірка П.В. Рихла малює Чернівці як місто, до якого 
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завжди повертатимешся в думках, але ніколи не повернешся в 
дійсності, а коли повернешся, то це вже буде не те місто, яке 
назавжди поселилося у тебе в думках, це не місто, в якому живеш, 
але місто, яке живе у тобі. 
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