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Л.П. Вашків, С.В. Бородіца (Україна, Тернопіль) 

 

АВТОРСЬКА ВІЗІЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

В ПОВІСТІ-ПОЕМІ «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ» О. ТУРЯНСЬКОГО 

 

Проза О. Турянського – «це відбиток тієї обездоленої душі, яка не знайшла 

собі притулку в земному житті й постала біля тліючого вогнища забуття, щоб 

спалахнути зі старого забутого цвинтаря волелюбним духом, а може, просто тихою 

сповіддю сипати зерна на рідний поріг своєї щербатої проминулої долі» [4, с. 170]. 

У 90-х роках ХХ ст. ім’я Осипа Турянського і його твори повернулися до 

українського читача. З цензурно-ідеологічних причин потрібно було 70 років, щоб 

«книгу болю» перевидали завдяки С. Пінчуку, відомому літературознавцеві і чи не 

єдиному тогочасному популяризаторові художньої спадщини Осипа Турянського. 

«Реабілітаційний період» (60-80-ті роки ХХ століття) творчості письменника 

представляють літературознавець С. Пінчук, кінорежисер Я. Лупій і відомий 

романіст Р. Федорів – один із організаторів пошуку й упорядкування занедбаної 

могили письменника. 

Творчість Осипа Турянського досліджували В. Безушко, М. Голубець, 

П. Карманський, А. Коршнівський, О. Кущак, Б. Лепкий, Р. Плен, М. Рудницький, 

М. Селегій, М. Угрин-Безгрішний, які вели між собою різного роду дискусії про 

художню спадщину прозаїка, поета, перекладача, науковця і журналіста, що була 

викреслена з українського літературного процесу ХХ століття як «тьмяна» сторінка. 

У сучасному українському літературознавстві відзначимо дослідження 

В. Качкана, Л. Лебедівни, Н. Мафтин, Р. Мовчан, С. Пінчука, О. Ткачука, 

Р. Федоріва та ін., які в основному спрямовують свою увагу на творчу 

індивідуальність митця. Так, найактивніше творчість О. Турянського вивчає 

А. Печарський, у численних дослідженнях якого з’ясовані жанрово-стильові 

особливості повісті-поеми «Поза межами болю», специфіка її наративної структури, 

використання інтертекстуальних прийомів, акцентується на автобіографічних 

елементах у творах митця. Р. Федорів подає найповнішу на цей час інформацію про 

особистість Осипа Турянського, глибоко аналізує антивоєнний пафос «Книги 

болю». М. Нестелєєв та Н. Мафтин у своїх студіях розкривають поетику 

експресіонізму у повісті «Поза межами болю». Особливості наративної стратегії 

повісті-поеми та її місце в літературному дискурсі доби детально досліджує 

О. Ткачук. 

Услід за українськими літературознавцями вважаємо, що в українській прозі 

ХХ століття О. Турянський творив у межах експресіоністського стилю. Апокаліпсис 

Першої світової, проблеми свободи власного «я» у повоєнній екзистенції, 
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відповідальності перед буттям, вибору між правом бути людиною і вседозволеністю 

актуалізували у стильовій палітрі української літератури початку ХХ ст. 

експресіонізм – стиль, що найповніше оперував «поетикою болю», хоча важливі 

ознаки експресіоністської естетики в українській прозі з'явилися ще на зламі століть 

і виявили себе передовсім у творчості В. Стефаника [2, с. 25]. 

Більшість учених переконані, що упродовж життя О. Турянський не вийшов за 

межі пережитого у період Першої світової війни. Світ болю став праосновою його 

творчості, метафоризуючи і символізуючи її, вводячи романістику митця у 

модерністський дискурс прози ХХ ст. 

Осип Турянський прагнув оновити українську літературу, тому його проза є 

визначним явищем літературного процесу 1920-х – початку 1930-х років. Автор 

увібрав у свою творчість усі суперечності доби, багату стильову палітру 

західноєвропейської літератури межі століть. Як митець О. Турянський формувався 

під впливом модерністських шукань М. Черемшини, Л. Мартовича, В. Стефаника, в 

чиїх новелах його приваблювали експресивне нагнітання почуттів, бунт і відчуття 

кризи, доля людини в антигуманному світі. 

Початок Першої світової війни, як зауважує Тарас Прохасько, – це перша 

катастрофа ХХ ст. Це був знак нової епохи. Війна раптом перетворила уявний рай – 

коли все було добре, коли все йшло до ще ліпшого – у страшне пекло. Пеклом її 

зробило те, вважає письменник, що у конфлікт було втягнено цілі землі й народи, 

чоловіче населення яких зазнало примусової мобілізації. Український же рахунок 

був одним із найкривавіших. І рiч не лише в тому, що українські землі потрапили 

під цю війну якнайсильніше: якщо на західному фронті, за визначенням Ремарка, 

було «без змін», то на східному, акцентує Т. Прохасько, «відбулося кілька страшно 

важливих переміщень», коли через західноукраїнські землі тричі перейшли режими 

Австро-Угорської та Російської імперій. Власне, цивілізаційна відмінність між 

Заходом і Сходом (Австро-Угорщиною та Росією) та той факт, що українці 

змагалися один проти одного в рядах різних армій, екстраполюється на 

сьогоднішню Україну. Цивілізаційна належність до двох різних світів – є одна з 

базових причин, – стверджує Тарас Прохасько. – У той час, коли формувалися нації, 

народи й суспільні поняття, якими ми тепер керуємося, українці належали до двох 

дуже різних систем формування цінностей... І ці причини дотепер діють. І ця історія 

дотепер промовляє [Див.: 7]. 

У Відні 1921 року вийшла друком книга Осипа Турянського «Поза межами 

болю. Картина з безодні» з післямовою Р. Плена. І не сама лише повість вразила 

читачів, а, насамперед, глибокий аналіз літературного критика з Відня, який 

наголосив на її органічній єдності з іншими видатними творами європейської 
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літератури: «...Його (О. Турянського – авт.) твір – це акт душі, вицвіт людського 

духа – це твір світової літератури» [1, с. 50]. 

«Поза межами болю» синтезує ознаки епосу і лірики, що дозволяє визначити 

його жанр як поему у прозі. Взагалі, жанрову природу твору літературознавці 

означують по-різному: С. Пінчук утвердив за ним назву «повісті-поеми», О. Ткачук 

– «ліричної повісті-поеми», А. Печарський пропонує визначення «ліричний роман», 

а Тарас Прохасько називає її «повістю-досвідом». Та за всіма теоретичними 

параметрами це радше повість із ліричними елементами: у тексті присутній 

потужний ліричний струмінь, мова ритмізована, яскраво виражене особистісне 

начало, через що головний персонаж Оглядівський часто мислить і діє як ліричний 

герой. 

 «Поза межами болю» – один із перших творів, який порушував проблеми 

життя й смерті в дусі філософії екзистенціалізму, що знайде своє продовження в 

прозі В. Підмогильного. Повість «Поза межами болю» засуджує війну й мілітаризм, 

утверджує нездоланність людського духу, силу розуму й волі до життя. Твір 

проймає гуманістична ідея, яку автор визначив так: «Любов до життя і до його 

вищих цінностей переможе смерть» [8, с. 197]. 

Композиційну своєрідність повісті О. Турянського визначають вступ і п’ять 

частин. Є в ній і композиційне обрамлення: твір починається і завершується 

реквіємом за загиблих товаришів і побратимів. Психологічна напруга посилюється 

через тугу і муки головного героя Оглядівського: «Нараз із моїх очей продерлися дві 

великі, важкі сльози, гарячі, наче кров. І покотились по знуждованім обличчі, мов 

два камені по висохлій, бурею битій, громами розритій землі» [10, с. 127]. 

В основу сюжету повісті-поеми «Поза межами болю» ліг дійсний факт із 

життя автора: в 1915 році він, австрійський вояк, потрапив у полон до сербів, які, 

відступаючи під натиском німецько-австрійського війська, погнали через албанські 

гори 60 тисяч полонених. Ішов «дорогою смерті» і Турянський, який чудом вижив, 

але його шість товаришів назавжди залишились спочивати у «ледовій пустелі» 

разом із 45 тисячами інших полонених та сербським конвоєм. «Факт, що поет 

виходить майже чудом живий із катастрофи, – писав Р. Плен, – являється в світлі 

його ідейної концепції перемогою життєвої волі над матерією, яку опісля та сама 

воля оживляє й підносить на вищий рівень духового життя» [6, с. 4]. Свій душевний 

біль після пережитої трагедії письменник частково вгамовує на Ельбі, в 

італійському таборі військовополонених, написавши там у 1917 році «картину з 

безодні» – «Поза межами болю...», – сподіваючись загоїти важкі душевні і тілесні 

рани. Пережите жахіття війни розширило свідомість письменника до 

загальнолюдських, позадержавних меж сприйняття духовної та фізичної катастрофи 

людства. Тому ця книга сповнена засторог і попереджень усім майбутнім 
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поколінням: «адже це твір, який своєю ідеєю і своєю могутньою силою зображення 

переходить межі свого народно-українського походження і стає незвичайно цінним 

здобутком загальнолюдського духа» [6, с. 7]. 

У «ліричній повісті-поемі» (О. Ткачук) майстерно відтворено напружені 

почуття й глибокі переживання автора, що їх він пережив, перебуваючи на війні та в 

сербському полоні. Відтак автобіографічні мотиви прочитуються як протест проти 

антигуманної суті війни, увага читача акцентується на реальному контексті нарації. 

Художня картина світу фрагментарна, оскільки структурується за допомогою 

кінематографічного монтажу окремих картин про жахіття війни, моральне падіння й 

духовне «воскресіння» людини. Через прийом множинної фокалізації наратор 

відтворює фатальність долі кожного персонажа, який потрапив у вир подій Першої 

світової війни. Конкретні епізоди (як наприклад, вбивство вартовим хворого 

полоненого) повторюються, що свідчить про типові ситуації під час жорстокої й 

антигуманної війни. 

Варто зазначити, що європейські митці (А. Барбюс, С. Мірівіліс, Е.М. Ремарк, 

Е. Хемінгуей), насамперед письменники-солдати, учасники бойових дій, 

відтворюють жахливе обличчя війни зсередини, з окопів, через власний досвід. 

«Воєнне пекло все обернуло в руїну: високі змагання духа [...], людське достоїнство, 

честь. «Людина стала звірем людині!..» [10, с. 110], – писав О. Турянський у повісті-

поемі. Кожен з авторів намагався так змалювати війну, щоб людство назавжди 

втратило бажання воювати. У їхніх текстах моделювалися страшні картини смерті, 

страждань, хвороб, узагальнено осмислювалося це потворне явище в символічних 

образах і архетипах. Для А. Барбюса війна – земне «пекло», що загострює в людини 

її первісні інстинкти, щоб вижити. Війна в уяві С. Мірівіліса – це «життя в могилі», 

«велетенське колесо», «залізний дріт» і «велетенський восьминіг», які знищують все 

живе на землі. В Е. Хемінгуея вона – як «чикагські бойні», а для Е.М. Ремарка – 

дияволічне зло, що фізично, духовно і морально спустошує людину. О. Турянський 

символізував фізичні і душевні страждання вояка як важку дорогу на Голгофу, де 

кожен несе власний «хрест» і в кожного – своє «розп'яття». Образом Хресної дороги 

український письменник підносить власний погляд на війну на вищий духовний 

рівень, розглядаючи її з позицій Божественних законів. Саме така постановка 

питання й вирізняє твір Осипа Турянського від інших [1, с. 55]. 

Одним із найвдаліших художніх прийомів О. Турянського є зображення війни 

опосередковано, поза військовими подіями, тільки через окреслення її впливу на 

особистість. Війна триває десь поза сюжетом твору, за сценою головних дій, проте в 

центрі оповіді з'являються ті, хто пережив і постраждав від мілітарного конфлікту, 

втратив усе й опинився на межі. Саме цей принцип зображення дістав розвиток у тій 
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українській воєнній прозі, що намагалася сказати правду про Першу світову війну 

[3,с. 51]. 

Ще одна особливість антивоєнного пафосу повісті-поеми «Поза межами 

болю» полягає в тому, що це був, за одностайним визнанням критики, протест без 

протесту. Письменник таврував війну не у формі безпосередніх публіцистичних 

виступів, а художньо: розвитком сюжету, змалюванням персонажів, розкриттям 

їхніх думок, висловлювань і, зрештою, вчинками усіх персонажів твору. «Отим-то й 

висока художня форма «Поза межами болю», що в ній нема ні сліду якоїсь буденної, 

журналістичної тенденції, як це буває в багатьох інших творах», – писав у післямові 

до віденського видання повісті критик Роберт Плен [5, с. 24]. 

О. Турянський показав війну як зло у двох площинах: зовнішньому і 

внутрішньому. Зовнішній план виступає узагальненням причин війн у світовому 

контексті, а внутрішній – ареною битви добра і зла всередині самої людини. 

«Поза межами болю» – модерністський твір, у якому відсутній поділ 

персонажів на позитивних і негативних. Його структура передбачає дихотомію 

персонажів як носіїв певних морально-етичних цінностей, життєвих ідей: добро – 

зло, альтруїзм – егоїзм, емоційне – раціональне і т. ін. Проза митця збагатила 

українське письменство ХХ століття стильовими пошуками, жанровими 

експериментами, філософізмом, що визначили український варіант експресіонізму: 

активізується ліричне начало, утверджується переживання як естетична категорія, 

максимально індивідуалізується та суб’єктивізується художня свідомість, 

розмикається художній часопростір, актуалізується дихотомія життя – смерть. Тому, 

услід за Н. Шумило, вважаємо О. Турянського «адептом українського 

експресіонізму». 

У пошуках національної своєрідності української, зокрема західноукраїнської, 

прози письменник продемонстрував органічний синтез функціонування 

модерністських стильових тенденцій – неоромантизму, символізму, експресіонізму. 

Повість-поема «Поза межами болю» є вершиною творчості Осипа Турянського. У 

ній він спробував окреслити і визначити суть Першої світової війни. Проте митець 

не ставив собі за мету описати окремі події війни, а прагнув зрозуміти, «як люди 

можуть настільки перейнятися якоюсь ідеєю, щоб так щиро і до останнього вбивати 

один одного» [7]. О. Турянський написав непересічний твір, у якому майже відсутня 

розповідь про військові події, а домінують екзистенційні роздуми про проблеми 

життя і смерті, людини і її місця в соціумі. Саме вони дають підстави для розуміння 

авторської візії Першої світової: війна – явище ганебне, деструктивне, шкідливе для 

людської моралі. О. Турянського не так вражало те, що на війні люди вбивали 

людей, як те, що війна вбивала в них все людське. 
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Повість «Поза межами болю» варто розглядати в інтертекстуальному вимірі, 

адже вона співзвучна з воєнною прозою А. Барбюса, Е.М. Ремарка, Й. Рота, 

Е. Хемінгуея, в українській літературі – Б. Лепкого, Р. Купчинського, М. Ірчана. 

О. Турянський, як і Е. Хемінгуей, А. Барбюс, Е.М. Ремарк, В. Фолкнер та ін., 

сповідував ідею пацифізму, викриваючи безглузду природу війни. Їхнім 

антивоєнним творам притаманний пафос самотності, приреченості, відчуженості, 

який часто супроводжувався крахом ілюзій, зневірою, що сформували «втрачену 

генерацію» митців. Трагічна концепція життя, що домінувала в мистецтві початку 

ХХ століття, зумовила подібність розробки теми війни як страждання людини, 

знищення моральних основ суспільства, джерела нерозв’язаних морально-

філософських проблем. Повість-поема «Поза межами болю» О. Турянського 

вирізняється серед антивоєнних творів західноєвропейських письменників 

оптимістичними настроями, вірою в перемогу добра і світла над злом, «духу» над 

«тілом», любові над ненавистю. Усвідомлення ваги моральних цінностей, духовного 

вдосконалення людини допомогло О. Турянському щонайглибше зрозуміти природу 

війни як вселюдської і світової катастрофи і застерегти від неї людство у свій 

художній спосіб, написавши «Поза межами болю». 
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