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У статті вперше аналізується кельтська символіка, репрезентована у текстах 

письменників - членів Нью-Йоркської групи. Для прикладу беруться твори Віри Вовк, яка 

мешкає у Бразилії, та Патриції Килини (США). Залучаються ірландський, бретонський та 

ін. матеріал. Виокремлено спільні риси розвитку ірландської, бретонської та іншої культур 

кельтського походження, наявні і в українській. У випадку Патриції Килини виокремлено 

синтез українських, кельтських і германо-скандинавських архетипів. Використовуються 

перекладацькі та перекладознавчі стратегії. Простежується подібність українських і 

кельтських національних символів та архетипів – наслідок індоєвропейської спадщини. 

Особлива увага звертається на образ-символ коня, часто описуваний авторами-емігрантами. 

У дослідженні задіюються українська, англійська, ірландсько-ґельська, середньоанглійська 

мови.  
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Вступ. Творчий метод Нью-Йоркської групи (умовного об‟єднання українських 

письменників-емігрантів), яка виникла у 1950-х рр., увібрав у себе здобутки 

модернізму та інших практик, причому часто інтуїтивно. Зокрема, у плані 

інтерпретації символів, мотивів, міфологем, архетипів тощо різних культур 

перспективно розглядати тексти Віри Вовк (автонім Віра-Лідія-Катерина Селянська, 

народилася м. Борислав, сьогодні Львівська область), яка мешкає у Ріо-де-Жанейро, і 

Патриції Килини (автонім Патрисія Нелл Воррен, Patrice Nell Warren, народилася в 

США, українську мову обрала свідомо, рідна – англійська, походження – ірландсько-

німецько-норвезьке) – письменниць, які особисто знають одна одну.  

Творчість етнічної українки В. Вовк неодноразово досліджувалася в 

українському, польському, північноамериканському літературознавстві (О. Астаф‟єв 

[1, с. 29–36], О. Бекішева, Б. Бойчук, Ю. Григорчук [6], М. Гримич, І. Жодані [8–9], 

Л. Залеська Онишкевич, І. Калинець, Т. Карабович [10-11], Н. Козіна, 

М. Коцюбинська, С. Майданська, В. Мацько, Н. Науменко, С. Ожарівська, 

Т. Остапчук, Б. Рубчак, Л. Тарнашинська [35, с. 8-14], З. Чирук, В. Шевчук та ін.), 

поезія Патриції Килини (авторка має ірландську, німецьку, норвезьку кров, першою 

мовою стала англійська, а лірику свідомо творила українською) розглядалась 

О. Астаф‟євим [1, с. 37], Б. Бойчуком, Б. Рубчаком [20–21] та ін., проте архаїчність і 

водночас кількащаблеве поєднання різних смислів у цих текстах, а також виразна 

християнська традиція (особливо у В. Вовк) вимагають докладнішого аналізу. Так, у 

міфологічному аспекті (у тому числі питання вірувань, забобонів тощо) перспективне 

дослідження кельтської культури, віддзеркаленої у вибраних творах авторок. 

Мотивація щодо В. Вовк – обізнаність письменниці з різноманітною кельтською 

традицією, у випадку Патриції Килини це її частково ірландське походження та 

реалізація (не завжди свідома) власної ірландськості, Irishness – питання, яке було 

заторкнуто у попередній публікації [26]. Школа кельтології в Україні розвивається 

нерівномірно, проте має плідні розробки: це переклади ірландської та шотландської 

анонімної поезії І. Качуровським (його праця «Ґенерика і архітектоніка», антологія 
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«Круг понадземний»), англомовної кельтської поезії та дослідження М. Стріхи; праці 

перекладачки, поетеси, науковця Олени О‟Лір – студії з ірландистики та 

шотландистики і переклади з давньо- і середньоірландської (також їй належать 

переклади шотландського баладного фольклору з мови скотс – «Пісні 

Шотландського Пограниччя (Прикордоння)» В. Скотта – “Minstrelsy of the Scottish 

Border”, також їй належать численні переклади англомовної ірландської та 

валлійської поезії) (детальніше на цю тему: [43]), але стверджувати про вже готову 

систему кельтології в Україні зарано. Проте можна пояснити мотивацію вибору 

вітчизняними науковцями та перекладачами саме ірландської та шотландської 

літератур (рідше – валлійської): це історія, яка у багатьох подіях нагадує українську. 

Проте інші кельтські літератури, як-от бретонська (виняток – мої переклади окремих 

балад: [39]), менська (менкська) та ін., поки що лишаються осторонь, хоча вони 

насичені актуальним для України матеріалом.  

Методи: компаративний, архетипний, міфоаналіз, символогічний, 

контекстуальний. Важливу роль відіграє релігієзнавство. Для висвітлення мотиву 

видіння залучається лінгвістичний матеріал давньоірландської мови. Матеріалом 

слугує вибрана лірика В. Вовк (де наявна експліцитна або імпліцитна кельтська 

образність), як ілюстративний матеріал – проза цієї авторки, оскільки тексти різних 

родів і жанрів у даному випадку часто перетинаються; також залучаються, окрім 

лірики Патриції Килини, тексти кельтських і германських заклинань на окреслену 

тематику. 

Мета – здійснити аналіз кельтської символіки у поезії означених авторок, 

звернувши увагу на те, що цей аспект може не проявлятися відкрито. Відповідно до 

мети ставляться завдання: 1) дослідити паралелі української та бретонської історії в 

аспекті права на самовизначення; 2) проаналізувати кельтський контекст у поезії 

В. Вовк, як ілюстративний матеріал залучивши опис Бретані в «Коляді на Щедрий 

вечір»; 3) дати компаративний аналіз основних символів у творчості українських 

поетес (зіставивши з кельтським фольклором); 4) дослідити образи-символи коня і 

кобили у поезії Патриції Килини.  

Результати дослідження та їхнє обґрунтування. У попередніх розвідках ми вже 

торкалися зв‟язку творчих образів В. Вовк з шотландистикою [23], бретонською 

культурою ([24], [26 – 29], [31]) – паралелями, зумовленими мандрівками 

письменниці), а також інтуїтивної подібності до середньовічних літератури 

ірландських ченців (зумовленої спільним джерелом – Біблією, Римо-Католицькою 

церквою – та увагою до жіночого образу [30]; те ж саме – випадок шотландистики). 

Як і Леся Українка (поема «Ізольда Білорука»), М. Рильський (вірш «Трістан коня 

сідлає…», переклад поетом роману про Трістана та Ізольду Жозефа Бедьє), сучасна 

письменниця опановувала кельтську літературу і міфологію завдяки французькій 

рецепції (причому не лише мові, але й безпосереднім подорожам), але коріння 

кельтських образів у текстах В. Вовк насправді складніше. Спочатку треба з‟ясувати, 

які риси у даному випадку можна вважати кельтськими. Асоціації з кельтською 

культурою: генеалогія зі стародавніх племен, архаїчні звичаї, потужна символіка, 

стародавня історія, паралелі з українською культурою, явище народного 

християнства, причому віддана віра поєднується з гармонійним поєднанням 

язичницьких мотивів, уявлень тощо, а також цікаве поєднання духовного і 

матеріального. Зокрема, в останньому аспекті головне – відчутність, стабільність од 

віднайдених артефактів (різновидів кельтських хрестів, скульптурних фігурок, фабул 

та ін. предметів).  

Про подібність певних подій історії та культури України та Ірландії вже 

неодноразово наголошувалося (зокрема, це численні розвідки згаданої Олени О‟Лір, 

яка здійснювала й цікаві лінгвістичні спостереження в ірландсько-ґельській мові). 

Також аналізувалося кельтське коріння класичних сюжетів і їхня подібність до 

українських архетипів [25; 27; 33; 35]. Імпліцитно як кельтський символ у В. Вовк 

можна виокремити Ґрааль (досліджений як емігрантський символ у сучасних 
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хрестоносців: [6; 36, с. 8–14], докладно проаналізований К. Ґ. Юнґом, Е. Юнґ та ін.), 

причому цей символ письменниця сама науково студіювала у докторській праці, 

присвяченій лицарському роману Вольфрама фон Ешенбаха («Скальди, ваґанти, 

міннезінґери, трубадури – то все по моїй лінії!» [15]). Розвиток української і 

кельтської літератур періоду романтизму і модернізму певною мірою подібний, якщо 

порівняти ірландську, валлійську і бретонську традицію: у перших двох випадках 

рідну культуру у ХІХ – першій половині ХХ ст.  примножували та інтерпретували 

(від збирання фольклору до власних творів) представники дворянства та взагалі 

інтелігенції, причому білінгви, в яких першою мовою часто була колонізаторська 

(англійська; найяскравіший приклад – В. Б. Єйтс); у випадку бретонців це були 

аристократи, які однаково вільно володіли французькою і рідною, бретонською 

(період романтизму – віконт Теодор Ерсар де ля Вілльмарке та ін.). український 

романтизм розвивався завдяки білінгвам або російськомовним (М. Гоголь, О. Сомов, 

О. Стороженко та ін.), які часто свідомо обирали українську мову. Проте щодо 

українсько-кельтських паралелей (як-от Ірландського Відродження) треба зробити 

певні застереження, бо ґельська мова (а точніше, мови гойдельської, корнської та 

ін. груп) складні, архаїчні й тому не функціонують так поширено, як, скажімо, 

англійська. Української мови це не стосується, бо вона аж ніяк не така складна для 

вивчення і, отже, має більші шанси для панування в усіх сферах. Тому, оскільки 

батьківщина В. Вовк – нинішня Львівська область (м. Борислав), і дитинство авторки 

минуло на Гуцульщині (Косів, Тюдів, Коломия тощо) та Бойківщині, – то цікаво 

порівняти певні історичні моменти гуцулів і бретонців.  

Історія гуцулів за Австро-Угорської імперії та СРСР уже достатньо досліджена, 

проте варто наголосити на кількох особливостях: мовна політика винищувала діалект 

як явище (відповідно, вироблявся комплекс, помітний у намаганнях говорити 

«літературно»), гуцули не допускалися (точніше, допускалися за великими 

винятками і застереженнями) у керівничі органи, вищі навчальні заклади тощо. 

Приклади Д. Павличка, І. Миколайчука та ін. скоріше свідчать про виняток, а не 

правило. Стереотип щодо гуцула (аналогічно – лужичанина у німецькій культурі, 

бретонця у французькій традиції, ірландця або валлійця в англійському баченні) був 

аналогічний «дикуну», «селюку», «малописьменному» чи «неграмотному»; на жаль, 

таке хибне бачення досі підтримується обивательськими колами. Ті ж самі тенденції 

простежувались у бретонській історії: політика Французької революції «Одна нація – 

одна мова», з одного боку, була спрямована на поширення писемності серед 

найнижчих верств, але з іншого, – бретонців не допускали до французької влади, 

бретонську мову (як й ірландсько-ґельську англійцями), літературу, культуру, а 

відтак, ідентичність, робили непопулярною і ганебною [18, с. 188–189] –як і мову 

(інші прояви: висміювання акценту або діалекту, створення облудного стереотипу 

про їхніх носіїв – у тому числі у мас-медіа). Негативні наслідки такого підходу 

спостерігаються навіть сьогодні [5, с. 3–4; , с. 8–9; 18, с. 182], як і несприйняття 

бретонців французькою ментальністю: з одного боку, вони «свої», а з іншого – 

«іноземці» [18, с. 177]. Спільні риси у політиці обох режимів різних періодів – наступ 

завойовниками на релігію, терор (у тому числі «республіканські весілля»), а, відтак, 

опір місцевого населення (Вандея; повстанський рух у Західній Україні; навіть 

методи ведення опору були подібні). Так само – каталонці, чия мова під гаслом 

«Єдина Іспанія» була заборонена режимом Франко (навіть на побутовому рівні: 

«Припиніть гавкати» [13, с. 12]) і називалася «діалектом». Ментально населення 

Західної України подібне до ірландців (варто згадати ірландську революцію проти 

Олівера Кромвеля), шотландців, бретонців та інших носіїв архаїчної свідомості (як 

уже згаданих каталонців) з найкращими рисами такої візії. Одна з найвизначніших 

рис – міфотворчість, яка реалізується у притаманних закритим громадам (наприклад, 

вівчарським) усних оповідях під час священнодійства (у педагогіці є схожа традиція 

на кельтському матеріалі – сторітеллінґ [12, с. 16], від story-telling). 
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Герой В. Вовк багатоплановий, проте можна виокремити у ньому такі провідні 

риси: профетичність, візіонерство, обраність сакральним. Зокрема, це і потрапляння у 

сакральні місця: не завжди сам герой свідомо звертається до вищих сил – вони самі 

обирають його, як і сакральний простір знаходить персонажа. Це поширений сюжет 

житій святих, а також легенд, бувальщин тощо. Один з таких сакральних локусів 

(приклад ієротопії [33]) – Бретань, батьківщина колеги В. Вовк, черниці-урсулінки, 

філолога, матері Євхаристії, яка приїхала до Бразилії та, зокрема, вивчала українську 

літературу на курсах, ведених письменницею [3, с. 75]. Авторка згадує: «Після її 

смерті, перебуваючи в Европі, я відвідала в Морле в Бретонії, звідки вона була 

родом» [3, с. 76]. Для В. Вовк Бретань – безпосередня пам'ять про її подругу, і одна з 

асоціацій з цим краєм – монастир, з якого вийшла мати Евхаристія. У В. Вовк 

Бретань не стільки абстрактний край поетів, лицарів, моряків чи друїдів (створений 

таким завдяки куртуазній і романтичній літературі), а реальний сакральний топос. 

Уявлення про сакрум підсилено і «монастирським травником в атрії сірого будинку з 

ґотичними вікнами» [3, с. 77], і подальшими пошуками В. Вовк у мандрівках – «в 

розшуках за пізньо-ґотичними «кальвер», камінними групами фігур довкола хреста» 

[3, с. 77]. Кальвер (calvaire) – це гора Голгофа, Кальварія; у Франції, Німеччині та 

інших країнах це скульптурне підвищення з хрестом (кам‟яний хрест – популярний у 

Бретані, Гасконі, Іспанії тощо; придорожні дерев‟яні розп‟яття і скульптури у 

Західній Україні). Підготований читач при знайомстві з текстом може уявити різні 

форми хрестів, у тому числі кельтський. Підсумовуючи дискурс, можна сказати, що, 

за аналізованим твором, Бретань середньовічна, але й сучасна. Асоціація у 

письменниці з цим локусом – святість. Голгофа у тексті згадана не випадково, бо 

шлях і В. Вовк, і матері Евхаристії (як іноземок у бразильському просторі), і святих 

часто мученицький, але увінчаний славою.   

Аналізуючи явище міфотворчості, варто звернутися до найбільш архаїчних виявів 

культури. Зокрема, в Європі до таких належить кельтська. Міфотворчість у ній і 

видіння (викликане магічним баченням) збігаються. Як приклад наведена саме 

давньоірландська культура (знана В. Вовк), тому що вона найбільш показова в 

ілюстративному плані для конкретного твердження За свідченням кельтолога 

Т. Михайлової: «…констатація бачення об‟єкта може бути еквівалентна не тільки 

констатації його існування, але почасти – і креації даного об‟єкта (пор. д.-ірл. fil 

„дивися‟, включене в парадигму дієслова існування: «я бачу замок»= «замок існує», а 

на рівні міфологічному – «я створюю замок»)» [17, с. 56]. Звідси часте ототожнення 

сну і реальності в первісних культурах (і це хибне уподібнення збережене в дитячому 

мисленні). Аналогічно – у текстах В. Вовк: бачення, візія творять реальність або ж 

означають її. Отже, «бачити» та «існувати» у даному разі тотожні поняття. Звідси 

профетичний план творчості, широко представлений у різних культурах. 

В. Вовк погоджується, що задіює у своїй творчості кельтські мотиви (на прикладі 

образів Трістана та Ізольди, а також згаданого символу Ґраалю), проте цікаво 

дослідити можливий взаємозв‟язок із кельтикою інших образів в її поезії. Зокрема, 

таким прикладом постає образ святої Цецилії Римської (В. Вовк дотримується 

грецької транслітерації – «Кекилія»). Ця свята вважається покровителькою 

музикантів, а спочатку – церковної музики. Проте до ХV ст. у мистецьких сюжетах 

не згадувалося, що свята Цецилія Римська грала на музичних інструментах  

[37, с. 611], а в її «Страстях» сказано, що вона співала духовні піснеспіви, коли 

язичники вели її до вінця та виконували свою музику. За її життя (200–230 рр.) орган-

портатив ще не міг з‟явитися [37, с. 611], але це атрибут Цецилії (іноді вона 

зображається і з іншими інструментами – наприклад, клавікордом). Бретонці також 

ушановують цю святу, під іменем Aziliz (вимовляється приблизно як «Азеліс»). 

Звичайно, св. Цецилія не відвідувала Бретань, що не заважає бретонцям вважати цю 

мученицю своєю – як і св. Анну, «Нан», – матір Діви Марії. Тому ім‟я Анна дуже 

популярне у Бретані [18, с. 197] (до речі, як і на Гуцульщині: саме Анна, Анничка, а 

не Ганна). У збірці «Каппа Хреста» В. Вовк є «Баляда про святу Кекилію»: твір 
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нагадує релігійний піснеспів, причому провідний мотив – щира віра святої, яка стане 

мученицею: «Послухайте діву, як пише / На струнах небесну відповідь! / Ключем 

дитячого погляду / Вона розімкне вам душу. – // “Що може бути за відповідь, / Як не 

смертельне вогнище?”». [4, с. 200–201]. Але – і це частий мотив у В. Вовк життя і 

смерть нерозривні: «…цівкою кров виноградна / Текла з кивотної чаші» [4, с. 200], 

тобто тут мається на увазі причастя. Щоб пом‟якшити зачерствілі серця, свята 

виконує неможливо – грає на «безструнному інструменті» [4, с. 201] і здобуває 

пісню, тим викликаючи у безвірних перед Христовою славою, утіленою в євхаристії.  

Окремо розроблені образи Трістана та Ізольди (про кельтське походження цієї 

історії див.: [27]): наратив поєднує реалії еміграції (Бразилії, хоча вона прямо не 

названа) і кельтського коріння. Так, у вірші «Ізольда» (збірка «Жіночі маски») 

спочатку йде «екзотичний» ряд, який нагадує античний і бразильський, а також 

африканський і навіть азіатський водночас: «ми не почуємо / як на опуклій лютні 

ночі / лящатимуть золоті цикади / і не побачимо тигра / що реве за ребром моря»  

[2, с. 88]. Кінцівка несподівана: «у затонулій каравелі – / карафа з кельтським вином» 

[2, с. 88]. Каравела викликає асоціації з іншим улюбленим героєм В. Вовк – 

Христофором Колумбом (прозова збірка «Каравеля»), конкістадорами тощо. Карафа 

з кельтським вином нагадує про напій вічного кохання, який помилково випили 

Трістан та Ізольда. Вино саме кельтське, тому що означає коріння Трістана 

(Корнуолл) та Ізольди (Ірландія), а також сам контекст їхньої історії – від Корнуоллу 

до Бретані.  

Одна з ознак поезії обох авторок – синкретизм. Він як стійка риса язичницької 

свідомості притаманний і кельтам, і гуцулам, і бойкам. У творчості В. Вовк і Патриції 

Килини природа постає не як тло, а як живий учасник дії (що об‟єднує змалювання 

авторкою пейзажу: гір, степу, лісу – у тому числі джунглів; саду, сертану, океану, 

водоспаду, річки, тощо), як, власне, у валлійській, ірландській [43] та ін. літературах. 

Так само – у латиноамериканській традиції, зокрема, бразильській (дотичній 

творчості В. Вовк).  

Аналіз символіки, зокрема, рослинної, показує подібне язичницьке коріння 

деяких вірувань, причому контаміноване з пізнішим християнським шаром. Такі 

приклади наявні в Україні, Бретані, Ірландії, Англії та ін., причому спостерігаються і 

сьогодні, що демонструють польові дослідження.  

Зокрема, ще у ХХІ ст. у селі Дусанів Перемишлянського району Львівської 

області (Опілля) ввечері Чистого Четверга ходили «слухати, як стогне терновий кущ» 

[7, с. 15]: терен асоціювався з Христовим вінцем [7, с. 15]. Також часта заміна терну в 

українському (насамперед гуцульському) фольклорі – глід; аналогічно – у кельтів 

(народні балади); в Ірландії та Йоркширі це дрік. (Докладніше міфологічний зміст 

цього рослинного символу: [22; 32; 35]. В Англії остання рослина означає смерть; на 

острові Мен вірили, що відьми, перетворюючись на зайців, бігають у дрокових 

заростях, і тому 1 травня робили багаття з дроку, вересу чи ялини, щоб спалити злих 

істот [39, с. 126]; терновий (як і глодовий) кущ вважався житлом фейрі [16, с. 502], 

fairy, тобто – у християнському сприйнятті – нечистої сили. Причиною можуть бути 

спільне індоєвропейське несвідоме, а також кельтський вплив на західноукраїнський 

регіон (особливо Гуцульщину і Бойківщину): про останнє зазначала сама В. Вовк. За 

її словами (підтвердженими лінгвістами, істориками та ін.), Галичина відома великою 

кількістю кельтських назв. 

У зв‟язку з цим можна порівняти зміну міфологеми терену в англосаксів (тобто 

германців) і кельтів. Так, знаменитий символ християнізації Британії – 

Ґластонберійський терен (Glastonbury Thorn, абатство Ґластонбері, графство 

Сомерсет, знищений невідомими вандалами вночі на 10 грудня 2010 р.), за 

апокрифом, посаджений самим Йосифом Ариматейським, – із самого початку і 

донедавна був глодом – hawthorn [42]. Отже, у народній уяві близькі колючі рослини 

були взаємозамінні, особливо там, де не було терну, зате ріс глід. (Так само – 

карпатська традиція).  
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Терен – перспективний для аналізу християнський символ, спільний для багатьох 

культур. Так, у творчості В. Вовк він постає неодноразово. Зокрема, як приклад 

І. Жодані наводить зроблений авторкою витвір образотворчого мистецтва – мандалу 

«Троянди й терня» з контрастною назвою: «…адже у християнстві троянда виступає 

символом чистоти й святості, а терновий вінок – алюзією мучеництва. Окрім того, на 

мандалі зображені червоні троянди, які символізують кров Христа, пролиту ним на 

хресті» [8, с. 225]. У заголовку і у самому зображенні поєднано і водночас 

протиставлено два християнські символи, причому перший – троянда – католицький. 

У британській традиції роль терну часто виконують дрік і гостролист – дуже 

популярний в англійській культурі, у тому числі у класичній літературі. Він – 

неодмінна прикраса англійських осель на Різдво (звідси назва holly-tree, «священне 

дерево» – з функцією). Цю рослину, як і плющ, вносили додому тільки напередодні 

Різдва, а виносили напередодні Водохреща (6 січня) чи Стрітення (2 лютого)  

[14, с. 221]. Проте символіка гостролиста – терновий вінець, а яскраво-червоні ягоди 

цієї рослини означають пролиту Ісусову кров [14, с. 221]. Отже, як Христос воскрес, 

так і гостролист нагадує про те, що життя перемагає смерть, але слід пам‟ятати про 

муки Спасителя. Так само – вищенаведена традиція у Львівській області слухати 

терновий кущ.  

Інший аспект, цікавий у кельтському річищі, – тваринна символіка. Так, у 

Патриції Килини помітне часте звертання до образів коня та кобили, що виокремлює 

Б. Рубчак: це «чорний білий кінь» та «Моя чорна кобила» [20, с. 13–14]. Кольорова 

символіка означає дуалізм; чорна кобила – вороної масті – це і ніч, тобто несвідоме. 

Ще один приклад – вірш «Спадщина»: від прабаби героїня успадкувала брошку із 

зображенням «трьох білих коней / під білим деревом» [20, с. 27]. Білий колір – 

чистота, але й колір смерті; біле на білому (як українська вишивка, або античні 

барельєфи) – не абсурд, а медитація. Аналізуючи творчість цієї поетеси юнґіанським 

методом, її колега Б. Рубчак зазначав: «Розпач відчуження поколінь триває. Бо ж не 

існує чергування родів, поколінь – не існує спадщини» [20, с. 27]. Лірична героїня 

прагне цілісності, Самості (за К. Ґ. Юнґом), її творчий монолог – спроби подолати цю 

розірваність і набути власну ідентичність (точніше, віднайти її у собі). Звідси образ 

утраченої кобили, причому вірш «Моя чорна кобила» (збірка «Легенди і сни», 1964) 

стилізований під народну пісню – можливо, циганську: «Моя кобила побігла до 

верби, / моя кобила побігла в сарай, / Гей, моя ворона кобило! // Моя кобила померла 

під вербою, / моя кобила померла в сараї. / Гей, моя ворона кобило!» [19, с. 127]. 

Інший вірш цієї ж збірки – «Коні прийшли до водопою», де помітний чорно-білий 

дуалізм («Біліли зорі, мов кульбаби, / і місяць ріс, мов молочай» [19, с. 128]), 

атмосфера ночі, опис коней («Біліли очі, чорніли ніздрі» [19, с. 128]). Вірш «Чорний і 

білий кінь» описує амбівалентність архетипу, бо з несвідомого виринає один кінь – 

але різний: «білий, він приносить сніг моєї душі, / чорний, він тече водою під льодом 

моєї душі, / тінявий, він смеркає в лісі моєї душі» [19, с. 129]. 

З одного боку, кінь – це індоєвропейський (у тому числі український) тотем, 

божество. З іншого, простежується кельтське та германське сприйняття (враховуючи 

генеалогію поетеси). У кельтів культ коня був широко презентований: галльська 

богиня Епона; кінь як священна тварина в ірландців, валлійців та ін., демонологічні 

перевертні з кінськими вухами, тощо. Кінь і кобила – повернення до власного 

коріння, динамічний образ, який бачиться у сновидіннях. Водночас це увиразнений 

невроз, з яким авторка бореться під час творчості – і звільняється від тривоги, 

побачивши її причину та асимілювавши (знаками на письмі, надавши «страху» – 

цитований вірш: «Страх в м‟яких гривах; / страх в сизих копитах; / втеча…»  

[19, с. 128] або ностальгії форми). Наведені вірші Патриції Килини нагадують пісні 

та замовляння, причому викликають асоціації з германським фольклором. Зокрема, 

нагадують одне із північно-англійських замовлянь, створених середньоанглійською 

мовою (текст –близько XIV ст.): 
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Оригінал заклинання  

 

Мій переклад (2012 р.) Заклинання з трагедії 

В. Шекспіра «Король Лір», 

«King Lear» (в устах 

Едґара, який удає 

божевільного) – акт ІІІ, 

сцена IV 

Tha mon о 'micht, he 

rade о 'nicht. 

Wi 'neider swerd ne ferd 

ne licht. 

He socht tha Mare, he 

fond tha mare, 

He fond tha Mare wi 'her 

ain hare, 

Ond gared her swar by 

Midder-micht 

She wolde nае mair rid о 

'nicht 

Whar aince he rade, thot 

mon о 'micht. 

У місячну він рушив 

ніч, 

Не мав меча, жалю і 

свіч. 

Шукав мару [кобилу – 

полісемія. – О. С.] – і 

відшукав, 

Її ж волоссям він 

зв‟язав. 

Опівночі присягу взяв, 

Щоб дух поночі не 

блукав, 

Де він у повні 

проїжджав. 

 

Swithold footed thrice the 

‟old; 

He met the nightmare and 

her nine-fold; 

Bid her alight 

And her troth plight, 

And aroint thee, witch, 

aroint thee! [41, р. 1149] 

У заклинанні мається на увазі Одін, пізніше ототожнений з християнським святим 

Світольдом (Swithold). Мара (night-mare, night-hag) – уособлення нічного кошмару в 

англійському, кельтському, скандинавському та германському фольклорі [40, p. 443]. 

Нічна задуха та страшні сни уявлялись в образі демонів (сукубів та інкубів), ельфів 

[40, p. 443], а також пекельної кобили, яка дихала полум‟ям і топтала сплячого. Мара 

могла уявлятись і в образі звичайної жінки. Схожий жіночий персонаж є у слов‟ян 

(мара, мора, змора та ін.). Вальтер Скотт та ін. наводили історичні приклади 

відьомських процесів, пов‟язаних із пристрітом, насланням мари. У германському 

фольклорі (бувальщинах) також часто згадується мара. Вигнання злого духа мало 

аналогію боротьби зі злим конем – недарма в заклинаннях Одін заганяє кобилу. У 

слов‟янських казках і бувальщинах (у тому числі українських) часто описується, як 

герой заганяє відьму, котра являється йому чи в людській подобі, чи в образі коня. У 

кельтській міфології часто наявні створіння у подобі коней (причому амбівалентні, як 

шотландський річковий коник, келпі, kelpie – він може служити людям і 

перетворюватися на людину, але якщо йому не догодити, скидає у воду та пожирає 

[16, с. 539–540]). Отже, у поетеси кінь – це страх, невроз, ностальгія, утеча, еміграція, 

але й зв'язок із несвідомим, оновлення, динаміка, пам'ять.  

Висновки. Таким чином, кельтський контекст у творах В. Вовк і Патриції Килини 

презентований часто імпліцитно, але зіставлення мотивів, символів та ін. культур під 

час ознайомлення реципієнта з текстом викликає багаті асоціації. Зокрема, 

перспективним виявився асоціативний ряд про Христові Страсті (терен – глід – дрік). 

Несподівані паралелі з германо-скандинавською традицією (образ nightmare, «нічної 

кобили», відомий і кельтам) означають спільність індоєвропейського несвідомого, а 

також перетікання двох культур, зумовлені історією. Спільність історичних 

моментів, у тому числі націєтворчої боротьби за обстоювання власної ідентичності та 

культури, у гуцулів, ірландців, валлійців, бретонців та ін. виявляють плідність 

компаративного методу. Описи В. Вовк окремих сакральних місць, зокрема Бретані, 

якраз конкретні та вражають свіжістю підходу. У Патриції Килини несвідома 

ірландськість зумовлена її частково ірландським походженням. 

Перспективними виявилися такі методи: компаративний, символогічний, 

міфоаналізу. Несподівано допоміжним став тезаурусний аналіз (корені ірландсько-

ґельських слів для ілюстраціях видіння як творення). Ліричні герої у В. Вовк і 
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Патриції Килини має потужне несвідоме, він архаїчний і сучасний водночас, 

перебуває у статусі візіонера (як і персонажі кельтської літератури), його зв'язок з 

божественним прямий, що помітно під час опису авторкою сакральних локусів. 

Окремо саме кельтський контекст у письменниці не вичленований: на українське тло 

часто «накладаються» водночас і власне кельтські, і романські паттерни. Таке 

переплетення зумовлене куртуазною традицією. Глибші студії бретоністики, 

ірландистики тощо дозволяють підготуватися до сприйняття елітарних текстів 

В. Вовк і Патриції Килини, і, таким чином, робота має перспективу продовження, 

особливо у міфологічному аспекті. Планується порівняти образ-символ коня у творах 

названих письменниць, зіставивши з оригіналом валлійської народної пісні «Два 

коні» (“Y Ddau Farch”) та застосувавши її власний поетичний переклад українською 

мовою.  
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