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БІБЛІЯ, СВІТ І ЛЮДИНА У ТВОРЧОСТІ ЯНА ТВАРДОВСЬКОГО 

 

Summary  
Peculiarities of world representation, taken by Ya. Tvardovskyi through Bible, are characterized, 

what conditioned the themes of his poems and ways of their showing up. Poet’s religious and 

philosophic vision of a human and his role in a life is examined through poetics of the poems and poet-

Roman Catholic priest’s thoughts-confession, which he represented in “Autobiography”. Literary 

system of poet’s collection «Znaki ufnośi» (“Signs of Trust”, 1997) is analyzed. Ya. Tvardovskyi’s 

position like poet and Roman Catholic priest about his addressee is made clear. 

Key words: Bible, composition, poetics, rhythm and intonation text organization, world vision, 

images system, confession, structure. 
 

Анотація 

Охарактеризовано особливості зображення світу, сприйнятого Я. Твардовським через 

Біблію, що обумовило тематику його віршів і способи її розкриття. Через поетику віршів та 

роздуми / сповіді ксьондза-поета, висловлених ним в «Автобіографії», розглянуто його 

релігійне і водночас філософське бачення людини та її призначення в житті. Детально 

проаналізовано художню систему збірки поета «Znaki ufnośi» («Знаки довіри»,1997). З’ясовано 

позицію Я. Твардовського – як ксьондза і поета – відносно  свого адресата. 

Ключові слова: Біблія, композиція, поетика, ритміко-інтонаційна організація тексту, 

світобачення, образна система, сповідь, структура. 
 

Аннотация 
Охарактеризованы особенности изображения мира, воспринятого Я. Твардовским через 

Библию, что обусловило тематику его стихов и способы еѐ раскрытия. Через поэтику стихов 

и размышления / исповедь ксендза-поэта, высказанных им в «Автобиографии»,  рассмотрено его 

религиозное и одновременно философское видение человека и его назначение в жизни. Подробно 

проанализирована художественная система сборника «Znaki ufnośi» («Знаки доверия», 1997). 

Определена  позиция Я. Твардовского – как ксендза и поэта – относительно своего адресата. 

Ключевые слова: Библия, композиция, поэтика, ритмико-интонационная организация 

текста, мировоззрение, образная система, исповедь, структура. 
 

Постановка наукової проблеми та її значення 

Библия есть не столько книга с твердым 

текстом, сколько записная тетрадь человечества, 

и что таково все вековечное. Что оно жизненно 

не тогда, когда оно обязательно, а когда оно 

восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми 

на него озираются исходящие века. 

Б. Пастернак. «Охранная грамота» 

Актуальність теми обґрунтована злободенною потребою людини, тому що вона – в 

минулому ХХ і в новому ХХІ ст. – перебуває не в якійсь одній епосі, а в цілій низці епох, котрі, 

різко змінюючи правила гри за умови політичних і соціальних потрясінь, пронизують її 

існування, постійно вводячи в кризову ситуацію, що стає основною ознакою життя, яке яскраво 

і докладно зобразила Ліна Костенко в романі «Записки українського самашедшого» і стисло 

виразила у вірші «Не жарт, не шоу, не реприза…»: 

Не жарт, не шоу, не реприза, 

не яв, не сон, не імпровіз. 

Життя – це криза, 

                       криза, 

                              криза. 
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Життя – це криза,  

                            не круїз [1, 99] 

Цей вірш можна сприйняти як сконцентрований емоційній висновок, що випливає з 

романного змісту «Записок українського самашедшого». Парадигматична віршова конструкція 

«не, не – це» дозволяє виразити сутність нашого сьогодення в характерній костенківській 

формулі – коротко як діагноз. И водночас крізь філософське визначення теперішнього життя 

– завдяки сходинам у строфі та троєкратному повтору слова криза: криза,/ криза / криза – 

передається і безмірна її протяжність у часопросторі людського буття, і психологічний стан 

душі, виражений криком відчаю. Сходини вказують, що чим глибше падає вниз, у прірву 

людина, тим стрімкіше злинає вгору її крик. І тим самим голос і слово Л. Костенко входять у 

діалогічні відносини насамперед з картиною Е. Мунка «Крик» и філософською поезією 

В. Шимборської.  

Проте під час кризи душа людини шукає опори, котру, зокрема, польські поети – Папа 

Іван Павло ІІ і ксьондз Я. Твардовський – надають у своїх віршах, де розкривається їхнє 

релігійне і художньо-філософське світобачення. Так, Ян Твардовський невипадково, не 

втрачаючи з поля зору Біблію, акцентує увагу і у віршах, і в автобіографії на таких 

загальнолюдських темах, як любов, самотність и страждання, розглядаючи їх у широкому 

вимірі. При цьому всеохоплююча любов до Бога і до всього живого: до природи, до людини, 

любов між чоловіком і жінкою, любов до дітей, до матері, – на переконання поета, надійна 

опора на життьовому шляху, про що свідчать, наприклад, такі рядки з віршу«Nie bój się» («Не 

бійся»), як «nie bój się kochać jeśli tylko wierzysz…» або з віршу «Nie płacz» («Не плач»): 

Nie płacz. To tylko krzyż 

Przecież tak trzeba    

 

Nie drżyj. To tylko miłość 

jak rana w przylepce chleba 

                                                        [4, 371 ]  

Не плач. Це тільки хрест 

До речі так треба 

   

Не кричи. Це тільки любов 

як  рана в пластирі з хліба  

(Підрядник. Тут і далі переклад мій. – Л. О.)  
Мета статті полягає в тому, щоб скласти уявлення про світосприйняття Я. Твардовського 

и через поетику розкрити його бачення людини та призначення її в житті.  

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. 

Видатний і презентаційний у нашому сьогоденні поет і ксьондз Ян Твардовський  (1. VI. 

1915 – 18. V. 2006) в багатьох своїх творах – не лише в коментарі до Євангелія («Wszędy pełno 

Ciebie», 1991), – вирізняючись особливою безпосередністю сприйняття життя, яке вважав 

чудом, намагається пробудити таку ж саму щирість в інших. Не можна не погодитися зі сталою 

думкою польських дослідників, які стверджують, що його «liryka religijna … wyraża postawę 

ufną i otwartą, charakterystyczną dla dziecięcego widzenia świata»
1
 [3, 747]. І невипадково одна з 

його збірок названа «Znakі ufności» («Знаки довіри», 1970), де ключовим віршем, визначаючим 

ставлення поета до світу і людини, є «Wyjаśnienie» («Вияснення»).  

Розглядаючи цей твір Я. Твардовського, треба зауважити, що в ньому яскраво проявилася 

характерна для стилістики поета риса – вміння використовувати всю гаму смислів, які 

насичують те чи інше слово. Я.  Твардовський спирається  не на одне, а майже на всі значення 

слова, яке він вміщує в центр окремого вірша, або навіть збірки. Так, слово wyjаśnienie крім 

домінантних значень: виясняти, тлумачити, роз’яснювати, несе в собі ознаки спеціального 

терміну – просвітлення [2, 1184].   

Wyjаśnienie – просвітлення як «стан за значенням просвітлити, просвітлювати і 

просвітлитися, просвітлюватися» [7, 278] розкривається у всіх відтінках своїх смислів уже в 

самій структурі книги віршів «Znakі ufności», про що говорять навіть тільки назви, які йдуть у 

такій послідовності – «Rachunek sumienia» («Рахунок совісті»), «O kościole» («Про костел»), 

«Nic mnie nie złamało» («Ніщо мене не зломало»), «O maluchach» («Про маленьких»), 

«Kaznodzieja» («Проповідник») тощо. Але у збірці «Znakі ufności», незважаючи на все 

багатство смислових відтінків слова wyjаśnienie у значенні просвітлення, стрижневим 

мотивом є мотив прагнення простоти, щирості, побоювання проявів будь-якого красування і 

пози – чи у жестах, чи у вишуканості фрази, чи в інтонаціях голосу. Винятком для 
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Я. Твардовського було тільки Слово Бог, тому що воно є всеохоплюючим і вбирає до себе всі 

смисли, концентруючи їх у неподільну цілісність: 

Napisał «Moj Bóg» ale przekreślił, bo przecież 

pomyślał 

o tyle mój, o ile jestem sobkiem 

napisał «Bóg ludzkości» ale się ugryzł w język, bo 

przypomniał 

cobie  jeszcze  aniołów i kamienie podobne w śniegu 

                                                                do królików 

wreszcie napisał tylko «Bóg». Nic więcej. 

Jeszcze za dużo napisał.  [5, 70] 

Написав «Мій Бог» але перекреслив, адже   

подумав 

на стільки мій, на  скільки є я егоїстом  

написав «Бог людства» але прикусив язика, б

о нагадав  

собі ще ангелів і каміння подобні в снігу  

                                                     до кроликів 

нарешті написав тілько «Бог»  

Ще забагато написав. 
  

Усі ці світоглядні й моральні засади, які в подальшому стають окремою темою віршів, так 

чи інакше віддзеркалилися у вірші «Wyjаśnienie»: 

Nie przyszedłem pana nawracać 

zresztą wyleciały mi z głowy wszystkie mądre 

kazaniа 

jestem od dawna obdarty z błyszczenia 

jak bohater w zwolnionym tempie  

nie będę panu wiercić dziury w brzuchu 

pytając co pan sądzi o Mertonie 

nie będę podskakiwał w dyskusji jak indor 

z czerwoną kapką na nosie 

nie wypiękniеję jak kaczor w październiku  

nie podyktuję łez, które się do wszystkiego 

przyznają 

nie zacznę pаnu włewać do ucha świętej teologii 

łyżeczką 

рo prostu usiądę przy panu 

i zwierźę swój sekret 

że ja, ksiądz 

wierzę Panu Bоgu jak dziecko/
 

                                                                                                            
[5, 22] 

Я не прийшов привертати пана 

зрештою вилетіли в мене з голови всі мудрі 

казання 

є давно обдертий до блиску   

як богатир у сповільненому темпі  

не буду пану вимотувати кишки  

питаючи, що пан думає про Мертона  

не буду підстрибувати в дискусії як індик с 

червоною капелькою на носі 

не красуватимусь як качур у жовтні 

не покажу сліз, котрі є при всякому 

признанню  

не почну пану вливати ложечкою до вуха 

святої теології  

попросту сяду біля пана  

і розкрию свій секрет  

що я, ксьондз  

вірю Господу Богу як дитина. 

(Підрядник. Тут і далі переклад мій. – Л .О.)  
 

Уже початок вірша у формі звернення: «Nie przyszedłem pana nawracać» – свідчить що 

«Wyjaśnienie», як і багато інших творів Я. Твардовського, є віршем драматургічним: його 

можна сприймати як уривок з драми, перші дії котрої – в ній, вірогідно, точилися запеклі 

диспути між віруючими і затятим атеїстом – уже відбулися. Таке припущення спирається на 

майже драмаургічну структуру твору. У його першому рядку: «Nie przyszedłem pana nawracać» 

– йдеться про вчинок ліричного героя, не стільки учасника диспуту, скільки мовчазного 

спостерігача за ходом суперечки, за її доказами з обох боків. За текстом залишаються і мотив 

вчинку, і той порух душі, під впливом яких тепер ліричний герой – наприкінці монологу 

з’ясується, що це був ксьондз, – раптом з’являється перед невіруючим у його оселі, котрий, 

вірогідно, не тільки з насторогою, а й недоброичливо зустрічає явно небажаного гостя. Все це 

призводить до того, що атмосфера із самого початку набуває напруження, яке виникає з 

конфронтації між віруючою людиною і переконаним, навіть завзятим атеїстом. Але ксьондз, 

розряджаючи ситуацію, поспішає заспокоїти свого адресата, до якого він хоче звернутися лише 

зі словом довіри і щирості до світу, створеного Богом. Водночас ксьондз сподівається, що його 

адресат не тільки вислухає його, а замислиться над сказаним.  

Ця позиція ксьондза органічно вступає в діалогічні відношення з таємничою, і все ще до 

кінця не осягнутою, не зважаючи на її глибокий аналіз, здійснений М. Бердяєвим у книзі 

«Мировоззрение Достоевского» (1921), – «Легендой о Великом Инквизиторе», яку Ф. Достоєвський 

вмонтував у роман «Братья Карамазовы», а також – із картиною М. Ге «Что есть истина?»  

Уміщення в цій контекст вірша «Wyjаśnienie» і зіставлення цих творів, прояснюють мотив 
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вчинку ксьондза, який своєю делікатною тактикою намагається привернути погляд свого адресата 

до Христа, котрий і є Істина. Невипадково Христос відповідає мовчанням і на всі залізно-логічні 

докази Інквізитора, і на питання Пілата в Гетсиманському саду: обидва мали, якби не були 

засліплені, побачити, що Істина перед ними, і зрозуміти, що Її не можна розтрощити, Її можна 

лише визнати, і, зробивши вибір між Істиною і не-істиною, прагнути наблизитися до Неї якомога 

ближче, не лякаючись страждань і йдучи шляхом невтомної праці душі.  

Для Я. Твардовського мовчання Бога багато важить, а тому він безмежно вдячний Йому: 

«Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś <…> / za to, że to  czego pojąć nic nie mogę – nie jest nigdy 

złudzeniem / za to, że milczysz. Tylko my – oczytani analfabeci  / chlapiemy językiem»
2 

(курсив мій 

– Л. О.) [5, 21]. 

Водночас всі ці розмисли допомагають уловити відлунювання у вірші ознак проповіді і 

усвідомити їх як жанрову специфіку цього ліричного твору. І таке відлунювання властиве 

багатьом творам поета. 

«Wyjаśnienie» привертає увагу до себе ще тим, що складає яскраве уявлення про таку 

специфічну рису лірики Я. Твардовського, як синтез сповіді ліричного героя – alter ego поета – 

з одночасним іронічним відтворенням характерних виражень тих почуттів, які виникають у 

подібній ситуації в людях різного психологічного типу і темпераменту. Іншими словами, 

Я. Твардовському вдається майстерно створити узагальнені образи передусім через один-

однісінький характерний жест кожного з існуючих за текстом персонажів. Множина типів 

змальовується в парадигматичний спосіб будови речень: не буду (nie będę) робити того і того, а 

попросту сяду (рo prostu usiądę) поряд. У цих конструкціях головне зображальне навантаження 

несуть дієслова: «nie będę … wiercić dziury w brzuchu»; «nie będę podskakiwał»; «nie 

wypiękniеję»; «nie zacznę … włewać». 

Програмовість вірша «Wyjаśnienie» проявляється ще й у тому, що він у сконцентрованій 

формі виражає ставлення Я. Твардовського до Бога, світу і людини. У співвідношенні свій / 

чужий ксьондз-поет зосереджується на чужому, намагаючись розібратися не лише в собі – хоч 

робить і це («Rachunek sumienia»), – а й у ньому, зрозуміти Iншого, коли треба, підтримати 

його. Ідеться передусім про підтримку духовних сил людини, її психологічного стану. 

Я. Твардовський, позбавлений зайвої сентиментальності, закликає людину не впадати у відчай, 

не втрачати спокою, не коритись лихові, а, мобілізуючи себе, активно діяти, бо «nie ma sytuacji 

na ziemi bez wyjścia» («не має ситуації на землі без виходу»):  

Nie płacz w liście 

nie pisz że los ciebie kopnął 

nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia 

kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno 

odetchnij popatrz 

spadają z obłoków 

małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia 

a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju 

i zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz [4, 371] 

Не плач у листі 

не пиши що доля тебе копнула 

не має ситуації на землі без виходу 

коли Бог замикає двері – то відчиняє вікно 

вдихни подивися 

спадає з хмар 

мале велике нещастя потрібне для щастя 

і від звичних речей навчися спокою 

і забудь що є коли говориш що кохаєш.    
Увесь стиль вірша «Nie płacz w liście” свідчить, що, на переконання Я. Твардовського, 

допомога Бога не сходить просто з неба, вона полягає в тому, що Всевишній завжди створює 

вихід, котрий, доклавши зусилля, треба знайти, не роблячи зайвих рухів, тобто то «nie płacz, nie 

pisz że los ciebie kopnął – a… naucz się spokoju». Конструкція вірша своєю ритміко-інтонаційною 

організацією тексту передає три етапи психологічного стану людини: стрес від удару долі –  

знаходження рівноваги – відкриття виходу. У метафоричний спосіб акцентується увага на 

закономірній підставі для отямлення: «kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno» («коли Бог 

зачиняє двері – то відчиняє вікно»). 

Я. Твардовський виходив із цілісного уявлення про чудовий, прекрасний світ і ставлення 

Бога до всього живого, хоча і бачив абсурдність того, що чинить людство, виразивши цю істину 

у вірші «nie ma czasu» оксюмороном: «w życiu jest tylko morał niemoralny» («в житті тільки 

мораль антиморальна»). Його гуманістична думка простиралася на все існуюче на землі. Був 

переконаний у тому, що перед Богом всі рівні, і Він усіх – людей, звірів, тварин, рослин – 
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кохає. Але людина, осліплена егоїзмом, не помічаючи цього, помилково вважає себе єдиним 

щасливим винятком. Ось чому у творі «Nie tylko my» («Не тільки ми»), поет відкриває людству 

правду, не забуваючи зазначити, що творіння його не завжди досконалі: пустило на світ 

потвору / мула, він – «ni to ni owo / bo ani to koń ani osioł» («ні те ні се / бо ні кінь ні осел»): 

Czytamy – Bóg tak umiłował świat... 

a więc nie tylko ludzi 

ale i pliszkę 

odymioną pszczołę 

jeża eleganta wprost spod igły 

nawet muła ni to ni owo 

bo ani to koń ani osioł 

(żal że go człowiek stwarzał 

żyje jak kawaler co się nie rozmnaża) 

gruszę co kwitnie zaraz przed jabłonią 

liście konwalii prawie bez ogonka 

cielę co za matką się wlecze 

a my tak czulimy się do Bo 

jakby On miał nas tylko kochać na świecie  [6]  

Читаємо – Бог так полюбив світ, 

а значить не тільки людей 

але і трясогузок  

окурених бджіл  

їжака франта з під голки 

навіть мула ні те ні се 

бо ані  кінь ані осел 

(жаль що його людина створила 

живе як кавалер що не розмножується ) 

грушу що квітне тепер перед яблунею  

листя конвалії майже без черешок 

теля що за маткою  тягнеться 

а ми так тулимося до Бога 

як би Він мав тільки нас кохати на світі 
Виходячи з Біблії та складаючи цілісне уявлення про Всесвіт, Я. Твардовський виводить 

Любов – як основу взаємодій всього і всіх, насамперед на Землі, – у трансцендентний простір; 

вона є для поета тією ланкою, що пов’язує Бога з людиною, а людину – з Богом. Більше того, для 

польського поета людина для Бога слугує певним інструментом – провідником всеохоплюючої 

Любові у світ загалом, Любові всіх до всього та всього до всіх і, зокрема, Любові людини до 

людини. Про це свідчать дві важливі думки Я. Твардовського. В одній з них зазначається: 

«Вóg kocha nas poprzez ludzi. Вóg nie chce być sam. Przyszedł na świat przez człowieka i 

szuka człowieka, żeby przez niego kochać»
3 
[4, 363]. 

У другій стверджується, що Любов є сенсом життя: 

«Człowiek, – пише він, – jest po to, żeby kochać człowieka, a nie po to, by tego zabraniać, 

wyrzekać się, stawać się nawet wrogiem»
4
 [4, 2007, 295]. 

Іншими словами, Любов для людини є її призначенням, і це вона має усвідомити, щоб 

зробити свій вибір: або йти шляхом руйнівної сили – ненависті, або торувати шляхом 

конструктивної сили – шляхом Любові. 

Ситуація неминучості вибору для людини ускладнюється тим, що світ парадигматичний у 

своєму підґрунті. Це стисло виражено в узагальненій формулі: Добро – Зло. Проте обидві 

частини цієї парадигми представлені Я. Твардовським у різних проявах і на різних рівнях 

Буття та побуту у вірші «Niebieskie z czarnym»:  

W miłości każdej zawsze cokolwiek z przekory 

zakochani czasem brzęczą na siebie jak trzmiele 

choć podobno do nieba wpuszczają parami 

do pieklą pojedynczo bo tam separatki 

z świętością moją kłopot bo chyba przeze mnie 

mój Stróż Anioł ma stale jedno pióro ciemne 

zwierzęta także różne bo gorsze i lepsze 

owcę solą uraczysz a indyczkę pieprzem 

jeśli jest Kain musi być i Abel 

w raju Adam solidny a niepewna Ewa 

połącz niebieskie z czarnym będzie barwa szara 

co czasem przypomina pobożność bez gustu 

skrzywdzisz tego kogo za bardzo pokochasz 

nie udaje się wiara bez diabła i Boga  [6] 

У кожній любові завжди небагато з упертості 

закохані часом брязкотять на себе як джмелі 

хоч здається до неба впускають парами 

до пекла поодинці бо там ізолятор 

зі святістю моєю клопіт бо хиба через мене  

мій Ангел-Охоронець має завжди  одне перо чорне 

тварини також різні бо гірший і кращий 

овцю сіллю  присмачуємо а індичку перцем 

якщо є Каїн мусить бути Авель 

у раю Адам солідний і непевна Єва 

з’єднай голубе з чорним буде колір сірий 

що часом нагадує побожність без бажання 

скривдиш того кого надто кохаєш 

не удається віра без чорта і Бога  
Парадигматичний світ як метафоричний образ і водночас мотив твору постав уже в його 

назві – «Niebieskie z czarnym». «Wielki słownik polsko-rosyjski» (1967) дає такі значення слова 

nibiesk|i: «nibiesk|i 1. голубой, светло-синий; 2. небесный…3. божественный, дивный» [8, 496]. 
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Я. Твардовський у тексті свого вірша майстерно грає першим і другим значенням цього 

слова. У реченні: «połącz niebieskie z czarnym będzie barwa szara», – слово niebieskie вживається 

у безпосередньому значенні, тобто йдеться начебто тільки про голубу фарбу, що пензлем 

змішуютьі з чорною, отримавши сірий колір. Проте завдяки віршовому контекстові це речення 

стає метафорою, що складає уявлення про те, як люди, забувши про niebieskie / божественне, 

суєтністю своєю перетворюють життя на безбарвну, бездуховну буденність. 

Найбільшої популярності на тему любові – завдяки надзвичайному розумінню поетом 

людського серця і самого життя – закономірно набуває вірш «Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko 

odchodzą», про який уже чимало написано в літературознавстві. Проте Я. Твардовський не 

обмежується висловленими в цьому вірші думками. У його доробку містяться аналітичні 

розмисли про любов. Осмислюючи природу цього великого почуття, поет змальовував різні його 

прояви. Любов була для Я. Твардовського тим ключем, який розкривав тайни Буття і певних 

людських типів. У цьому сенсі характерні вірші «Miłość» та « Jest [Jest jeszcze taka miłość...].  

Створюючи у вірші «Miłość» образи різних видів любові, – тут кожний рядок міг би стати 

темою окремого твору – Я. Твардовський доводить, що не все, що називають любов’ю, 

насправді є нею:  

Jest miłość trudna  

jak sól czy po prostu kamień do zjedzenia 

jest przewidująca 

taka co grób zamawia wciąż na dwie osoby 

niedokładna jak uczeń co czyta po łebkach 

jest cienka jak opłatek bo wewnątrz wzruszenie  

Jest miłość wariatka egoistka gapa 

jak jesień lekko chora z księżycem kłamczuchem 

jest miłość co była ciałem a stała się duchem  

ta co nie odejdzie – bo znów niemożliwa  [6] 
 

Є любов важка 

як сіль чи просто камінь до снідання  

є передбачлива 

така що труну замовляє постійно на дві особи 

неакуратна як учень що читає по складах  

є тоненька як облатка бо усередині хвилювання 

Є любов навіжена егоїстка роззява     

є осінь легенько хвора з місяцем брехуном 

є любов що була тілом а стала духом 

та що не уходить – бо спочатку неможлива 

Справжня любов постає в останніх рядках: це «любов що була тілом а стала духом / та, 

що не уходить – бо спочатку неможлива». Не менш важлива думка поета про те, що любов 

вимагає сміливості, про що йдеться у вірші «Jest [Jest jeszcze taka miłość...]»: 

Jest jeszcze taka miłość 

ślepa bo widoczna 

jest szczęśliwe nieszczęście 

pół radość pół rozpacz 

ile to trzeba wierzyć 

milczeć cierpieć nie pytać 

skakać jak osioł do skrzynki pocztowej 

żałować czego nie było 

by dostać nic  

za wszystko  

  

miej serce i nie patrz w serce 

odstraszy cię kochać    [6] 
 

Є ще така любов 

сліпа бо  

є щасливе нещастя 

пів радість пів розпач  

скільки треба виріти 

мовчати терпіти не питати 

стрибати як осел до скриньки поштової 

шкодувати чого не було 

бо не достати 

нізащо 

 

май серце і не дивись в серце 

відстрашить тебе кохати  

Цей текст вражає тим, що він за своєю сутністю є, так би мовити, своєрідним конспектом 

психологічного роману, який розгортається за текстом на фоні побутового життя, щоденного 

його перебігу. Окремими штрихами дається уявлення про героїв, про їхній внутрішній стан, 

про непрості стосунки, що склалися між ними. Іншими словами, у вірші «Jest [Jest jeszcze taka 

miłość...]» закодовано людське життя на одному з найважливіших моментах його перебігу; вірш 

будується в такий спосіб, щоб пробудити уяву реципієнта і дати тим самим поштовх для 

плідних інтенцій. 

Висновки. Отже, наріжним каменем у світогляді Я. Твардовського є гуманізм, який 

спирається на велику любов до Бога, людини, природи, до життя загалом: «W moich wierszach, 

– говорить Я. Твардовський, – pzyroda jest jakby osobnym bohaterem. <…> Pragnę przypominać, 

że świat przyrody nie pozostaje w izolacji od człowieka. <…> Świat natury jest bardzo bliski człowiekowi»
5
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[4, 275–276]. Проте сказане тут не вичерпує порушену в статті проблему. Зокрема, за її межами 

залишаються такі важливі питання, як самотність і страждання. Розглядаючи їх в 

«Автобіографії», а також у поетичних творах («Jeszcze nie …» та ін.), Я. Твардовський 

діалогічно входить своїми світоглядними роздумами у широкий художньо-філософський і 

релігійний  контекст світової літератури, що потребує спеціального розгляду.   

 

Примітки  

 «…лірика релігійна … виражає підхід довіри і відвертості, характерні для дитячого 

бачення світу». 

 «Дякую Тобі попросту, за те, що є <…> за те, що чого зовсім не можу зрозуміти – 

ніколи не є ілюзією / за те, що мовчиш. / Тільки ми – начитані букварем / плескаємо язиком».  

 «Бог кохає нас через людей. Бог не хоче бути сам. Прийшов у світ через людину і 

шукає людину, щоб через неї кохати». 
  

«Людина існує для того, щоб кохати людину, а не для того, щоб забороняти любов, 

відрікатися від неї і ставати навіть її ворогом».  

 «У моїх віршах природа є ніби особливим героєм. <…> Прагну нагадувати, що світ 

природи не залишається в ізоляції від людини. <…> Світ природи є дуже близьким до людини». 
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