УДК 821.161
ІНТИМНА ЛІРИКА БОРИСА ТЕНЕТИ
Л. Г. Стороженко,
Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ
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Важко не погодитися з думкою, що в силу складності гами почуттів, викликаних
любов’ю, далеко не кожен може виразити це почуття словами. Мабуть, єдині, кому
це вдається зробити без зусиль, правдиво і вишукано передати – поети. Озброєні
почуттям і словом, вони створюють чарівну інтимну лірику, досліджують тонкі
виміри людського єства. Фіксуючи всі можливі нюанси любовних почуттів у
художньому слові, поет, на мистецькому рівні, «матеріалізує» почуття, передає його
іншим, заряджаючи їх тим духовно-емоційним станом, який переживає сам. Адже
мистецтво – це діяльність людини, що полягає в особливостях передачі нею певними
зовнішніми знаками іншим пережитих почуттів, а інші, сповнюючись цими
почуттями, переживають їх [1, с. 78].
Світова літературна скарбниця багата на високі зразки інтимної поезії найвищого
ґатунку (вірші Сапфо, сонети Петрарки, лірика О. Пушкіна, О. Блока та ін.). Серед
українських поетів, які збагатили духовну скарбницю поетичного слова, - яскравий
представник літератури періоду «розстріляного відродження» - Борис Тенета
(справжнє ім’я – Борис Йосафович Гурій), життєвий шлях і поетична спадщина якого
й досі не має належного наукового висвітлення. Дослідники раннього українського
модернізму переважно зосереджують увагу на найяскравіших його представниках,
хоча до творення цього феномену причетні всі його учасники. Попри увагу
літературознавців (В. Дмитренко, В. Мельника, А. Печарського, М. Чабана) до
митця, його творча ґенеза здебільшого побіжно висвітлювалася у площині прози.
Поетичні твори автора серйозної уваги не удостоєні. Такі окремі характеристики не
створюють повного творчого образу митця, не дають уявлення про його художньоестетичну концепцію моделювання світу.
Невідомість Тенети-поета підкріплюється і штучним тридцятирічним
замовчуванням імені письменника (після його трагічної загибелі 1935 р. до 1965 р.,
часу виходу V тому Біо-бібліографічного словника), та й самим ставленням і
розумінням автора власного творчого доробку.
Відповідно, ім’я Бориса Тенети мало-що говорить сучасному пересічному
читачеві. Поцінувач української літератури ознайомлений з творчістю письменника,
скоріше за все, як автора низки прозових творів, а, як творець поезії, тим більше
інтимної лірики, Борис Тенета широкій аудиторії залишається майже невідомим.
Саме цим і зумовлюється актуальність означеної проблеми. Мета нашої розвідки
полягає у розгляді інтимної лірики Бориса Тенети, як самобутнього мистецького
явища в українській літературі першої третини ХХ ст. Мета зумовлює розв’язання
наступних завдань: дослідити ґенезу розвитку інтимної лірики поета; з’ясувати
особливості творчої індивідуальності Тенети-лірика; простежити увиразнення
філософсько-психологічного начала інтимної поезії автора.
Доля склалася так, що напівосиротілий Тенета (помер батько) в 1914 р. переїздить
до Катеринослава, після революції вчиться в Катеринославському інституті народної
136

Філологічні трактати. – Том 4, №3 ‘2012

освіти і робить перші кроки у літературі. У мистецькій хроніці альманаху «Вир
революції» (1921 р.) знаходимо: «Борис Гурій, молодий український поет, приготував
до друку першу збірку поезій під назвою «Чорний пар» [3, с. 9]; згодом на сторінках
часопису «Червоний шлях» (1923 р.) читаємо: «поет Гурій написав цикл поезій
«Доба» [3, с. 9], яким так і не судилося вийти. Лише у 1924 р. в харківському журналі
«Червоний шлях» буде видрукувано перший вірш Бориса Тенети «Маріянка».
Починаючи свій творчий шлях з поезії, публікуючи її у популярних тоді
літературно-мистецьких часописах «Зоря», «Нова громада», «Глобус», «Життя й
революція», отримуючи схвальні відгуки не тільки від читачів, а й таких вимогливих
друзів як Є. Плужник, Б. Антоненко-Давидович, Борис Тенета, як зазначалося, так і
не видав жодної поетичної збірки, «вважаючи за своє основне покликання – прозу, а
на свої вірші дивлячись як на щось інтимне, занадто «своє», де кажеш собі самому
щиру правду», [2, с. 169], щоб з нею виходити на люди. Б. Антоненко-Давидович
пригадує: «…Тенета, з яким не раз доводилося ділити радість спільних здобутків і
гіркоту злигоднів, завжди сварився зі мною, як тільки я починав переконувати його,
що він надарма недооцінює свого поетичного хисту, який, на мою думку, далеко
дужчий у нього за прозовий. Тенеті здавалося, що я принижую своїми словами його
прозову творчість, якій він дедалі більше віддавався, тамуючи в собі потужну
ліричну струмину й не давши українській поезії в кінцевому підсумку того, що він
міг би дати… А шкода!..» [2, с. 170].
Досліджуючи ґенезу розвитку інтимної лірики в творчому доробку письменника,
можемо зробити припущення, що досконала любовна поезія Бориса Тенети
формувалася поступово. Любов, як психологічний стан, що дає поштовх до творчості
і самовираження, як чисте і щире почуття, притаманна поету з дитинства. Будучи
провінційним хлопчиною (сел. Покровське Катеринославської губернії), він слухав
шепіт трави в степах, ловив мелодію вітру, сповнювався красою рідної природи,
закладаючи цим підвалини майбутньої любовної лірики з прекрасними і світлими
почуттями («Цю весну…»):
Цю весну сміюся і співаю.
Мчать, летять на борзому коні
Жовті жовтні, безтурботні маї,
Не мудровані і одчайдушні дні…
Не до діла скучив за своїми
Махряком і сіном запашним…
Сонце б’є хвостами золотими
І у небо синій лине дим… [4, с. 10].
У більшості творів Бориса Тенети присутні спогади про минуле, про юнацькі
роки, про рідну землю як символ гармонії, уособлення добра і чогось, обов’язково,
світлого:
… Та сьогодні холодно і сумно
І чомусь минулого шкода.
Оглянуся: хутко і столунно
В мертву прірву падають літа…
Все, усе тепер забути маю.
Ну, то що… минулого не жаль.
У куток найдальший заховаю
Бузинову люльку і печаль [4, с. 10].
Поезії Бориса Тенети сповнені сердечного тепла і відвертості. Феномен любові
з’являється в поезії митця в контексті наслідування народної творчості, ліричні твори
поета пронизані пісенною стихією. Така інтимна лірика базується не стільки на
особистому досвіді автора, скільки на типових ситуаціях кохання у плині життя, тому
не відзначається особливим драматизмом («Як проходив тою дорогою»):
Як проходив тою дорогою –
То зустрілися:
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Я і ти.
Два листочки впало з дерева,
Два листи
І понесла вода прозорая
Ті листи…
- Не пройти нам з тобою, дівчинко,
Не роз’їхатись,
Не пройти!.. [5, с. 10].
Драматична колізія відчуватиметься згодом, і це, скоріше, особиста драма митця.
Адже інтимна лірика Бориса Тенети не ізольована від часу, в який живе і творить
поет. Будучи заглибленим у себе, лірик паралельно відображає переламну епоху
першої третини ХХ ст. Інтимна лірика автора ніколи не була відірвана від соціальних
настроїв та переживань, завжди зумовлювалася його суспільними поглядами, що не
могли не накласти відбиток на поезію навіть найінтимнішого змісту.
У ліриці Бориса Тенети виражено все, що складає підвалини його поетичної
творчості – радість почуттів закоханої людини і глибока трагедія особистості, яка
знаходиться в горнилі соціального життя («Ти сидиш в задимленій кімнаті»):
Ти сидиш в задимленій кімнаті.
І так лячно думати мені –
За копійку кожен може взяти
У завулках безпритульних днів…
Знаю я, за темним коритаром
Знов тебе в нічний розіпнуть час.
Серце кров розбурханим ударом
Розганяє силою образ…[6, с. 7].
Суперечливість почуттів ліричного героя, що переживає складну духовну кризу,
зумовлена не стільки особистими переживаннями, скільки зовнішніми обставинами,
які несе нова епоха. На жаль, руйнівні характер і зміст нового часу невідворотній і
людина безсильна проти них:
Так сиджу і крізь туман дивлюся,
Пиво п’ю, ковтаю матюки,
А у темному запльованому люстрі
Під очима бачу синяки…
Я сказав… Та що тепер я можу?
Сплять слова холодні на сторожі,
Вічні в серці – холод і зима.
Де ж піду, до кого відгукнуся?
Ніч самотня, вітер і туман… [6, с. 7].
Розгубленість і песимізм, характерні для епохи першої третини минулого
століття, не можуть не позначитися на інтимній ліриці Тенети-поета. Поява
песимістичних настроїв, неприйняття нової жорстокої моралі, де людина втрачає
свою значущість та індивідуальність накладають трагічний відбиток на поезію
митця. Це один з яскравих прикладів того, як в інтимній ліриці відображено суспільні
настрої автора. Ототожнюючи себе з ліричним героєм, Тенета-поет не пропонує
жодного умовного образу в якості посередника між ним і читачем, а всі його
переживання розглядаються як щось самоцінне. Це зумовлюється характерною
ознакою поезії Бориса Тенети – монологічністю. У лірика вона набуває особливого
забарвлення: в одному випадку – це промова громадського трибуна, з іншого боку
(домінуючого у Тенети) – тиха розмова з читачем, з яким можна поділитися
сокровенними думками та на розуміння якого можна розраховувати. Поет «…кажучи
про себе, говорить про нас: він відкриває всього себе читачеві так глибоко й широко,
що в настроях цих читач може знайти свої настрої» [7, с. 131].
Саме ознака монологічності збагачує поезію автора глибокими людськими
почуттями, багатообразністю ліричного звучання.
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Борис Тенета прагне вивести свого ліричного героя з кризового стану, відповідно
творить поезію про справжнє чисте почуття, людське тепло, красу закоханої душі.
Автор підкреслює значення щирого чистого кохання, що приносить людині справжні
відчуття щастя і радості («Знов мені приснилися…»):
І тепер, коли весна так лунко
Сині звуки по степах жене,
Хочу я, щоб стрілись ми цілунком,
Щоб ти знов побачила мене [8, с. 7].
Протиставляючи справжнє почуття бездумному випадковому «коханню», Тенета
акцентує увагу на душевній спустошеності, неможливості повернути втрачене,
пізнати прекрасне почуття любові у всій його глибині:
А я неслушного шукаю,
Чого давно не слід шукать…
Шукаю, що шукать не треба,
Вертаю, що вертать не слід, Травневе неповторне небо
І уст твоїх гарячих слід [2, с. 171].
Проте «Не вернуть нам тихої розмови…Ти-ж мене тепер не виглядай» [8, с. 7].
За розповідями сучасників, Борис Тенета був романтичною натурою, поривався у
далекі світи, він міг «годинами сидіти й мріяти над фантастичним планом
перебудови Труханівського острова на київську Венецію… він готовий був першоголіпшого дня майнути в дальню подорож.., щоб жадібно хапати враження і квапитися
за новими, раз у раз роблячи не те «що треба», бо як поет він часто ігнорував реальну
дійсність, женучись за мрією…» [2, с.170].
Філософське забарвлення інтимної лірики Бориса Тенети, пронизане почуттями
любові та добра, спонукає до повнокровного відчуття життя. Поезія, як і сам автор,
відкрита й кришталево чесна. Він «мав усі підстави сказати про себе:
Не любить, не думати, не звати –
Не для мене ці чудні слова!
Без любові я не можу цілувати;
Полюбивши, - як не цілувать?» [2, с. 171].
Поетизація почуття кохання, як невід’ємна ознака класичної поезії, - ще одна
характерна особливість поетичного доробку письменника. У цьому вбачаємо перегук
поезії з сучасником Бориса Тенети, прижиттєвим класиком інтимної лірики
С. Єсеніним, про що знаходимо неоднозначні відгуки в тогочасній літературознавчій
критиці: «Окремо слід згадати про «есенінщину» в українській поезії. Впливи чималі.
Де хто з поетів, як от Б. Тенета, здається найбільше дезорганізовані нею» [9, с. 160].
Такою є думка сучасників Бориса Тенети. Сьогодні ж можемо акцентувати увагу на
спорідненості поезії високого ґатунку, адже ліризм, емоційність ліричних творів,
багатоплановість гами настроїв та почуттів, присутні у поетичному доробку обох
поетів.
Ще однією особливістю поетичної спадщини Бориса Тенети є використання в
інтимній ліриці символічного за своїм наповненням образу міста.
Відповідно до світових тенденцій до початку ХХ ст. українське письменство
уникало художнього відображення міста як соціокультурного феномену. Як слушно
зауважує С. Павличко: «В українській літературі з її закомплексованістю на
природній сільській людині, звернення до міста відбувалося особливо повільно й
невпевнено. Мовно й соціально місто завжди було ворожим українцю» [10, с. 207].
Таку ворожість зустрічаємо і в рядках інтимної поезії Бориса Тенети, оскільки, на
думку тогочасної критики, його «селянська, виразно, психіка, одірвавшись від
питомого ґрунту, не сприйняла органічного колосального змісту нової доби, не
найшла в ній для себе природного місця й підпори, і через те здеформувалася»
[9, с. 168]. Місто в поезіях митця виступає не стільки тлом, необхідним для
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художнього розгортання еволюції ліричного героя, скільки «повноцінним художнім
образом» [11, с. 12], що діє, впливає, живе своїм життям («Немає слів…»).
Хто хоч на мить в сталеві очі міста
Поглянув, прагнучи і бур, і боротьби,
Життя того, як порване намисто,
Не позбирать на брукові в юрбі… [12, с. 5].
Сьогодні урбанізований соціум в літературі осмислюється не просто як тема, а як
символ, міф. Слушною і актуальною з цього приводу є думка В. Фоменко щодо
дискурсу міста в історичному, культурологічному та філософському аспектах [13].
Місто у Бориса Тенети стає уособленням збайдужілості та духовної збіднілості
особистості («Знов мені приснилися…»):
А у місті дні такі розбиті,
А любов’ю всі торгують тут.
Я не марю вже степовим літом,
Я забув про косу золоту… [8, с 7], а там «за містом у степах розлогих, золоті
чекають вечори…» [6, с. 7]. Образи степу, ланів, «вогкого голосу чорної землі»
виступають противагою «городського» життя, є втіленням невичерпних можливостей
духовного світу людини, її гармонійного існування.
Інтимна лірика Бориса Тенети, що дійшла до нас, складає два своєрідні цикли:
«Одній до всіх» і «Листи». Романтик не лише за творчим світобаченням, а й у
повсякденні, поет, постійно прагнучи нових вражень, творить широку гаму настроїв,
переживань, радості й туги. Невелика за обсягом поетична спадщина митця яскрава і
глибока. Спілкування читача з поезією такого рівня – це збагачення власного
духовного світу, його урізноманітнення й, обов’язково, ошляхетнення, розвитку в
людині людяного.
ИНТИМНАЯ ЛИРИКА БОРИСА ТЕНЕТЫ
Л. Г. Стороженко
В статье рассматривается интимная лирика Бориса Тенеты, как самобытное
художественное явление в украинской литературе первой трети ХХ века. Основное внимание
сосредоточено на исследовании генезиса развития интимной лирики художника и
особенностях его творческой индивидуальности. Выясняется подчеркивание философскопсихологического начала интимной лирики поэта.
Ключевые слова: интимная лирика (поэзия), лирический герой, поэтизация, драматизм,
монологичность.
INTIMATE LYRIC POETRY OF BORIS TENETA
L. G. Storozhenko
In the article the intimate lyric poetry of Teneta, as the original artistic phenomenon is in
Ukrainian literature of first one third of ХХ century. Basic attention is concentrated on research of
genesis of development of intimate lyric poetry of artist and features of his creative individuality.
Underlining of the philosophical-psychological beginning of intimate lyric poetry of poet turns out.
Key words: intimate lyric poetry, lyric hero, poeticizing, dramatic effect, monologic.
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