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Kristina Bukaveckas-Vaičikonis 
THE DEVELOPMENT OF LITHUANIAN LITERATURE  

IN THE WEST: 
Two Divergent Strands 

 
Впервые статья была опубликована в журнале «Lituanus. 
Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences» 
(Bukaveckas-Vaičikonis Kr. The Development of Lithuanian 
Literature in the West: Two Divergent Strands // Lituanus. 
Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences. – 1982. – 
Vol. 28. – No 2 / ed. A. Klimas). Издается с разрешения 
редакционной коллегии журнала «Lituanus».   

 
The year 1918 brought Lithuanian independence after a 

period of 123 years of foreign rule. During the 1920s, the 
Lithuanian people, who in the fifteenth century had ruled all the 
lands between the Baltic and Black seas, were caught up in the 
excitement of building a modern nation. The writers, too, were 
caught up in the exuberance over new-found freedom and 
power. In fact, they were at the very center of thought, activity, 
and organization during Lithuania's independent years, much as 
the Irish writers were at the beginning of the twentieth century. 
Also, for the first time, Lithuanian writers felt free to become 
individualists. There were symbolists, surrealists, classicists, 
futurists, and others, all becoming aware of world literature and 
frantically attempting to catch up to its developments. As 
Algirdas Landsbergis, writer and critic, says, "It has only been 
since the early 1920's that the writer could begin to consider 
himself an artist, first and foremost, and not primarily a patriot or 
teacher . . ." [1] 

Writers of the 30's had come to maturity in an independent 
Lithuania, and they moved from romanticizing the past to an 
interest in psychological depiction of contemporary scenes. 
According to Šilbajoris, "In the 1930's Lithuanian literature came 
of age in the sense that art itself, as an embodiment of a 
personal vision of reality, became the object of primary 
concern." [2]  

One of the writers I have chosen to translate dates from this 
time. Antanas Vaičiulaitis was born in Lithuania in 1906, and in 
the t930's was a high school teacher and also a lecturer at the 
University of Kaunas. His novel Valentina was published in 
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1936, and two collections of short stories came out in 1932 and 
1933.  

Vaičiulaitis's works were well-received at the time, and he is 
still considered a master of Lithuanian prose. His contribution to 
the development of Lithuanian literature was a richness of 
vocabulary, and the ability to find the exact word necessary to 
give his phrases a haunting melody. Unfortunately, these are the 
very qualitites which are most often lost in translation, for the 
Lithuanian language in the hands of a master contains more 
nuances and shades of meaning in a short phrase than the 
English language can convey in a sentence. Vaičiulaitis is also 
important because he wrote as an artist, not as a propagandist 
or a teacher.  

This period of literary development, however, was destined 
to be brief. Lithuania's independence lasted for only twenty-two 
years. In 1940 Lithuania was invaded and forcibly annexed to 
the USSR. There followed a year of brutal Stalinization. Writers 
were forced through terrorization, censorship, and ideological 
brainwashing to "hail and glorify the establishment of the Soviet 
system in Lithuania." [3] Three subsequent years of Nazi 
occupation brought similar trials. With the return of the Soviets in 
1944, about two-thirds of the Lithuanian writers, along with 
62,000 other Lithuanians, went abroad — most to the United 
States, but some to Canada, Europe, Australia, or Latin 
America. Of the remainder, some were trapped in the homeland 
while others decided not to leave for political reasons. Thus, 
Lithuanian literature was split in two. The two branches, the 
literature of exile and the literature of Soviet Lithuania, remain 
separate today due to Soviet restrictions.  

While books and periodicals from Soviet-occupied Lithuania 
are available in the West, and the exiles can follow the literary 
developments of their homeland, books from the "free" world are 
not permitted in the Soviet Union. Thus, for the most part, writers 
there are unaware of the developments of Lithuanian literature in 
exile. In Lithuania, the decade following the war was the most 
difficult. Emigration and deportation to Stalin's concentration 
camps left few writers and intellectuals. Also, the doctrine of 
socialist realism and the use of brutal terror "paralyz[ed] 
literature for a time." [4] The political aspect again dominated 
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literature. Not many writers "succeeded in ceasing to worhsip 
tractors, the building of Communism, and Stalin." [5] 

Generally, it is said that a two-fold life for the artists has 
developed. They write some of their work for the censors and for 
publication. Some of it, however, is written as art and has begun 
to appear in the underground press. Today, Lithuania is reported 
to have more underground journals than the entire Soviet Union. 
Two newspapers, "Aušra" ("The Dawn") and "Varpas" ("The 
Bell"), which were first printed during the press ban of 1864-
1904, have been resurrected, using the same names and 
continuing the old volume numbering. While the underground 
press at first dealt mainly with political and religious themes, it is 
now acquiring a literary dimension as well. For example, an 
anonymous play called "Pasivaikščiojimas mėnesienoje" ("A 
Walk in the Moonlight") which was first published in an 
underground periodical, has reached the West and was staged 
at New York's Theater for a New City in 1978 [6]. This 
underground literature, then, is attempting to grapple with the 
same problems Lithuanian writers have been dealing with since 
the late 1800's: religious persecution, national consciousness, 
self-respect, and an attempt to catch up to a world literature 
which they have access to only in a much-diluted and much-
delayed fashion.  

The Lithuanian writer in exile is dealing with an entirely 
different set of problems than his counterpart in contemporary 
Lithuania. One of these problems is the Lithuanian reader in 
exile. First of all, the writer's audience is severely limited. Most 
of the 62,000 Lithuanians who left the country have taught their 
children to read and write in Lithuanian; however, this number is 
very small compared to an English-speaking audience. A 
Lithuanian writer cannot make a living from his writing, and thus 
he must have a job (usually a menial one for the first exiles) to 
support himself. Also, as the readers die off, and as their 
children, born and raised in America, adopt American values 
and customs, the writer's audience will disintegrate. Šilbajoris's 
assessment of the situation is realistic and grim: "As it is, the 
sources of the exile literature must eventually dry up, as the 
ethnic Lithuanian communities become fully integrated into 
adopted cultures, principally in the United States." [7] 
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Emigre literature has basically been divided into three 
periods: 1) the period of the refugee camps in Germany and 
Austria (1945-50), which was characterized by feelings of 
alienation, nostalgia, and uncertainty of the future; 2) the period 
of settlement (1950-60) in which difficulties of adaptation to the 
unfamiliar and conflict between old and new values were 
uppermost; and 3) the period of integration into a new, modern 
society, in which experimentation in literature once more 
became important [8]. 

Within these categories the attitudes and development of 
individual writers vary widely. As Šilbajoris has expressed it: The 
holocaust of war blew down the walls of home, making us both 
naked and free. It was a tragic liberation, but it did open new 
horizons, new countries, new civilizations, new ways of 
perceiving things. Some writers refused this challenge and 
remained safely inside the walls of what they persist even now in 
believing is their home, although it has lost all material 
substance . . . Other writers, however, decided to face the new 
reality as well as they could and to search for new forms and 
ideas which would make their work meaningful in terms of the 
new situation . . . [9]  

Older, conservative writers, for example, still feel an intense 
loyalty to the past and have not yet gone beyond the refugee 
camp period in their writing. Their themes include romantic 
depictions of the Lithuanian landscape and of the purity of the 
peasant soul. Legends and folklore are written for inspiration. 
For these writers, exile is a burden, not a challenge, and their 
profound homesickness has shaped their art.  

Other writers have become stuck in the period of settlement. 
Their writing reflects the problems faced by people from a 
primarily agrarian society trying to cope with an industrial one. 
Most of the Lithuanian emigrants settled in large citites in which 
their chances of survival were best. Yet, they were people who 
had lived close to nature for centuries and their deepest 
sensibilitites were rooted in the rhythms of the natural world.  

The writers alone are not to blame for their lack of 
development. Many times the writer's audience, his fellow-
exiles, wants to read nothing more than "soothing reassurances 
and . . . dioramas of familiar landscapes and values." [10] 
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Vaičiulaitis, who emigrated to America in 1940 and is 
currently living in Bethesda, Md., has successfully overcome 
these types of problems. Unlike most writers of his generation, 
he has not grown bitter over his exile, nor does his interest in 
themes dealing with the homeland and the past interfere with the 
perfection of his art. Vaičiulaitis does not use Lithuania in his 
writing only to mourn its loss or to praise its beauty and the 
achievements of her people. Rather, he concentrates on the 
universal qualities of his experiences. As Šilbajoris has written 
about Vaičiulaitis, "There is no need of a catastrophe to make 
him an exile; the shock of disappointed love, the urgent pressure 
of hard and personal decisions will be enough to tear the fabric 
of his dreams and make him feel a stranger and alone in the 
very places which, a moment earlier, seemed so much like 
paradise." [11] Thus, it is his ability to present emotions, 
understood by all men, in a clear and non-judgmental manner 
that appeals to his readers.  

Besides Vaičiulaitis, there are other writers who are dealing 
successfully with integration into a new society and 
experimenting with new forms. In 1979 the book Lithuanian 
Writers in the West, An Anthology was published, and it contains 
a comprehensive selection of current Lithuanian writing. The 
book covers a total of 66 writers. Of these, 30 write poetry, 4 
write dramas, and 32 are prose writers. The mean average age 
of these writers is: poets — 60 years; dramatists — 58 years; 
and prose writers — 64 years. What is most interesting is the 
age of the youngest writer in each of these groups: the youngest 
poet is 38; the youngest dramatist — 53; and the youngest 
prose writer — 44 [12].  

Obviously, the children of the emigrants of the 40's are not 
making an impact on the development of Lithuanian literature at 
this time. One of the reasons for this is a problem with the 
language itself. These children grew up in a bilingual setting. 
Their education, their careers, and, for many, their social lives, 
are all conducted in English. It is only in the home and through 
organized activities on weekends that they can use the 
Lithuanian language. Many of them do not read Lithuanian 
books and periodicals (much less write them) because it takes 
them twice as long as it would to read something in English. 
Also, the themes which interest their parents do not interest the 
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children. They are not familiar with an agrarian society, and most 
of them have never seen Lithuania.  

The second author 1 chose to translate is Kazys Almenas, 
who is the youngest Lithuanian prose writer in the anthology. 
Though he was born in Lithuania in 1935, Almenas grew up in 
America, was educated here, and received a Ph.D. in Physics 
from the University of Warsaw, Poland. While he writes in 
Lithuanian, Almenas' themes are no longer centered around the 
homeland, around nostalgia and loss. Instead, he explores two 
worlds — the life and conflicts of the emigres and their children 
in America, and the life of his contemporaries in American 
society. His contributions to the development of Lithuanian 
literature are his new themes, his departure from the romantic, 
agrarian content of the past, and his simple, direct language. 
Almenas has written two novels, both dealing in historic fiction, 
Upė į rytus, upė į šiaurę (River to the East, River to the North), 
published in 1964, and Šienapiūtė (Hay-harvest), published in 
1970, as well as collections of short stories.  

My reason for choosing to translate "Žvejų duktė Banguolė" 
("Banguolė, the Fisherman's Daughter") and "Pasaulio 
užkariautojas" ("The Conqueror of the World") was to show the 
two main differences in Lithuanian prose works in the West. 
"Banguolė" was published in a collection of short stories in 1966, 
and "Conqueror" in 1967. However, the first is rooted in the past, 
both in language and ideology, while the second deals with the 
present and the future in everyday language.  

In form, "Banguolė" is not quite a short story, but rather 
something between a fairy tale and a legend. Thus, 
psychological complexity is not as important as is the basic 
theme. The setting of the story is in the ancient past, in 
prehistorical times, and Vaičiulaitis has recreated the language 
patterns of the people of that time.  

Banguolė, the main character of the story, is of simple 
background, as are many of Vaičiulaitis's characters. She is the 
daughter of a family whose men have been fishermen for 
generations. Her family lives in a humble cottage in a small 
fishing village and is closely linked with nature both because of 
their surroundings and their occupation. Their home is 
surrounded by the dunes, the sea, and the woods, and they 
make their living at the mercy of the sea. Banguolė herself is 
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even more closely linked with nature — her name is derived 
from the word "bangos," "waves" — and the repeated 
descriptions of her play in the dunes and woods, and the 
mention of how happy she was there show her deep love for all 
the elements of nature.  

The plot of "Banguolė" is not complex, because for 
Vaičiulaitis the theme is more important. All that really happens 
in the story is that a fisherman's daughter is stolen by a Viking 
leader to be his bride. She bears him a family, but is never 
happy and longs for her homeland. When she dies, according to 
her last wish, her husband attempts to take her home and bury 
her with her family. However, a storm arises and the god of 
thunder sends the boat to the bottom of the sea.  

It is the images which Vaičiulaitis creates that carry the 
story, impress the characters' emotions on the reader, and 
contain the themes. To create these images, nature is very 
extensively used. For example, the peace and tranquillity of 
Banguolė's life at the beginning, when she lived in her homeland 
and loved a simple fisherman's son, is mirrored by the sentence 
"The two walked along the sea and the waters sang to them." 
Later, when Banguolė has met Sigurdas, the Viking captain, she 
again walks home along the sea, but this time "the gulls 
screeched at her" and "the dune grass softly droned." The 
difference between the singing, and the screeching and droning 
expresses the contrasting emotions Banguolė felt and is also a 
portent of things to come.  

Another important element in the creation of images is 
Vaičiulaitis's use of symbols. Banguolė's name, for example, 
fulfills many functions. The name ties her to the sea of her 
homeland and her ancestors' livelihood. The name also refers to 
the means by which she is stolen away from everything which is 
precious to her (she is taken in a boat across the sea), and, 
finally, Banguolė "of the waves" is lost in the sea and cannot be 
buried in the homeland she so loved.  

The amber which Banguolė brings to exchange for a silk 
scarf at the Viking merchant ship has more than one function as 
well. Amber is a treasure from the sea. Banguolė offers it to 
Sigurdas, the Viking leader, and he later returns it to her set in 
gold and placed on a chain, thus symbolizing his intended 
possession of her.  
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The mood and atmosphere of Vaičiulaitis's images depends 
also on the historical reality on which he has built the story. In 
ancient times Swedes from the city of Visby actually did trade 
with the Lithuanian people and sometimes stole Lithuanian 
women to be their brides. The fact that Banguolė, once she is 
stolen, does not resist, but gives in to her fate, is, according to 
Vaičiulaitis, an accurate portrayal of that time. The Lithuanians 
believed that fate was dealt by the gods and one did not fight it. 
They also believed that gods dwelt in the forests and the oak 
was considered a sacred tree. After death, souls were taken to a 
sacred land where the spirits sat on benches.  

Banguolė's values are also true to the times in which she 
lived. What she yearns for most are her parents, the fire of the 
hearth of her forefathers, and the protection of the gods of the 
forests. She is inconsolable at the loss of these and neither 
wealth nor the goodness of her husband can make her happy.  

Vaičiulaitis's images are enhanced by the lyrical quality of 
his language. Often, he creates an "interplay" of scene and 
emotion which seems to be stanzaic in form [13]. He repeats 
phrases at various points in the story which create a lyrical 
continuity. For example, the fluttering of the sails in the wind is 
described in the same way when the Vikings first appear at 
Banguolė's village, on the day she is stolen away on their ship, 
and at the end when the ship is taking her body home. Also, "the 
black boat," an image which has its roots in a Lithuanian folk 
song, is repeated throughout the story and describes Banguolė's 
first lover's boat, Sigurdas' boat, Banguolė's brothers' boat, and 
the boat that takes her to her burial, as well as many others.  

There are many themes which can be found in this story  
— love of family, religious beliefs, fidelity to husband, the 

poor, simple girl elevated in station, and others, but for 
Vaičiulaitis the most important one is love of homeland. And this 
is basically an emigrant theme. The emigrant, even though his 
condition in another land may be better materially, is never 
completely content and yearns for nothing but the homeland. 
However, the emigrant also can never go home and must accept 
his fate.  

"The Conqueror of the World," by Kazys Almenas, deals 
with an entirely different time and a different morality. In this 
story, Almenas recreates some of his own experiences as a 
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university student. While the portrait of Dave Kelman, one of the 
main characters in the story, is not based on an actual person, 
Almenas says he knew many like him [14]. 

"The Conqueror," like "Banguolė," does not have much of a 
plot. Instead, the characters are revealed through a series of 
conversations. The narrator — the "I" of the story — speaks 
directly to the audience, describing situations, explaining ideas 
and terminology, and in general taking the audience along with 
him on his experience with Dave Kelman. The narrator also 
transcribes his conversations with Kelman, commenting on them 
when appropriate.  

The ideas which Almenas discusses through his characters 
are completely modern. He deals, in a general way, with 
students who are interested in science, describing their 
characteristics and exploring their relationships with each other 
and the world, and also deals with them very specifically, such 
as when he cites statistics on how many students enter the 
scientific fields and how many are forced to drop out.  

Another modern idea treated in the story is that science and 
technology in our society are actually more powerful than the 
military. As the narrator says, "From that day, when the first 
mushroom-shaped cloud sprouted above Alamagordo, New 
Mexico, all earlier measures of power lost their significance."  

Gradually, through his conversations with the narrator, Dave 
Kelman is revealed to us and the meaning of the title 
"Conqueror of the World" becomes clear. Dave is arrogant, very 
intelligent, and totally dedicated to the field of biophysics. It is 
toward the end of the story, when Kelman is depicted in his own 
lab, cutting off rats' heads for a genetic study, that we begin to 
realize his true power. Kelman firmly believes that he, and 
others like him, will eventually control the world by being in a 
position to choose the genetic make-up of the next generations. 
The narrator is horrified. He accuses Dave of "talking 
nonsense," of being "naive," and of "raving." Yet, when he 
leaves Dave's lab, the reader has the impression that the 
narrator really does believe in Dave's assertions, and, in turn, 
we too are horrified.  

The stark realism of Almenas' language contributes to this 
effect on the reader. For example, Dave is described in great 
detail so that we visualize him. He is not romanticized in any 
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way: "He was of medium height, stockily built with a rather broad 
face ... He looked as if he hadn't shaved for three days." The lab 
Dave works in is also clearly depicted, but the images which 
have the greatest shock value are those which describe the 
calm, systematic way in which Dave cuts off the rats' heads. 
Dave's gentleness in trying to keep the rats calm at the moment 
of their death is contrasted by the sound of the shears cutting 
flesh and bone, the jerk of the rat bodies, and the description of 
the blood from the moment it flows out in a stream to the 
moment Dave squeezes out the last few drops.  

The theme of this story, according to Almenas, is that 
people such as Kelman pose a threat to a democratic society. 
Their delusions of superiority and the very real power of the 
technology they control is a danger to us all. Just as Kelman is 
never treated in a laughable manner in the story, so we cannot 
laugh away the results of many of the newest results of scientific 
research.  

The stories of Vaičiulaitis and Almenas give a clear picture 
of the two strands of Lithuanian literature that exist in the West 
today. But they do not answer the questions in the minds of 
many Lithuanians. Where will the literature develop from here? 
Since Dr. Almenas is the youngest prose writer, who will write in 
10, 20, or 30 years time? Is the Lithuanian language still a viable 
medium for writers? Can the poetic, romantic Lithuanian literary 
tradition expand to encompass the modern world? Is there a 
future for Lithuanian literature in the United States? For many 
Lithuanians the possible answers to these questions are very 
grim. However, I feel that is even more reason for those who 
read and understand Lithuanian to share it with those who do 
not. Every culture, regardless of its development, has a 
contribution to make to world literature.  
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Дженис Кулык Кифер, канадская писательница 

украинского происхождения, автор поэтических 
произведений, рассказов, эссе и романов, среди которых 
наибольшей огласки как в Канаде, так и в Украине 
приобрели два произведения: роман «Зеленая библиотека» 
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(The Green Library) и книга «Мед и пепел» (Honey and 
Ashes), в которой автор реконструирует и мифологизирует 
Украину на основе воспоминаний родственников-эмигрантов 
и собственных впечатлений от годами воображаемых 
путешествий. По словам самой писательницы, несколько 
лет она пыталась «”выписать” свою этническую 
принадлежность, в прямом смысле этого слова» [1]. Роман 
«Зеленая библиотека» в канадском обществе был прочитан 
как текст-поиск канадской национальной идеи, в который 
органически вошли и трагические истории перемещенных 
лиц, их семей, разрушенных Второй мировой войной, и 
истории детей эмигрантов, которве родились между двух 
культур, и история непростой любви главных героев, 
воспитанных в разных социокультурных традициях. Ива 
Чаун, глазами которой читатель видит развитие событий в 
«Зеленой библиотеке», в зрелом возрасте неожиданно 
узнает о своем частично украинском происхождении, и это 
сразу же бросает ее на перепутье: ее личность, годами 
сформированная в определенной национальной плоскости, 
вступают в конфликт с новым взглядом на этнические 
стереотипы. Анализ как реального, так и символического 
путешествия главной героини романа к истокам своего рода, 
путешествия, которое она осуществляет в попытке найти 
свое место в многонациональной канадской культуре, дает 
понимание роли языка и истории в процессе национального 
самоопределения личности.  

Национальное самоосознание эмигрантов, которое 
формируется под воздействием исторического и 
культурного дискурса страны происхождения и страны 
эмиграции, часто оказывается разделенным между этих 
двух дискурсов и между этими странами. Именно это 
«раздвоение личности» является общим для трех 
поколений канадцев украинского происхождения, 
изображенных в романе «Зеленая библиотека». Каждое из 
поколений ищет свои методы примирения двух половинок 
своей души, поскольку прочность связи со страной 
происхождения и страной эмиграции у каждого оказывается 
разной. Если первое поколение возможность возвращения 
на Родину рассматривает как вполне реальную [два 
персонажа «Зеленой библиотеки» – господин Мороз и Оля 
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Павленко – сознательно избирают пусть возвращения в 
Украину, причем господин Мороз насильно забирает с собой 
сына Олексу], то для второго поколения сама идея 
возвращения кажется абсолютно невозможной [например, 
дочь господина Мороза и Оли Павленко – Оксана Мороз]. 
Третье поколение символизирует главная героиня Ива [хотя 
номинально она принадлежит ко второму, но степень 
«отдаленности» от страны происхождения у нее по своему 
уровню соответствует именно третьему поколению], и для 
Иви символическое «возвращение» становится средством 
определения и поиска своего места в стране эмиграции, 
которая для нее стала уже ее домом.  

Тема «возвращения» неоднократно использовалась в 
художественных произведениях канадских писателей – 
представителей национальных меньшинств. Как отмечает 
критик Джозэф Пивато, путешествие [часто мнимые] в 
страну предков помогает потомкам эмигрантов под 
несколько иным углом зрения оценить роль семьи в 
формировании национальной идентичности, а также 
изменяет их отношение к канадскому обществу [2]. Кроме 
того, путешествие на «старую родину» стимулирует 
путешествие назад во времени и вдохновляет на 
переоценку исторических фактов. До символического 
«возвращения» страна происхождения для потомков 
эмигрантов, по словам самой Дженис Кулик Кифер, 
является «Страной Мертвых» [так писательница назвала 
один из своих рассказов], поскольку в семейных историях, 
которые передаются из поколения в поколение, как пишет 
Джозеф Пивато, «мертвые предки выглядят гораздо лучше 
и живее всех живых родственников» [2]. Дети эмигрантов, 
нередко одержимые мечтой о стране предков, которую они 
[ре]конструируют из воспоминаний родственников, 
одновременно мифологизируют ее. Подобно другим 
писателям, Дженис Кулык Кифер отправляет Иву, героиню 
«Зеленой библиотеки» в путешествие в Киев, потому что 
только там она сможет понять, кто.  

Готовясь к путешествию в Украину, Ива осуществляет 
метафорическое «путешествие» к земле предков, собирая 
воспоминания первого и второго поколений украинцев в 
Канаде. Разделы романа «Зеленая библиотека», которые 
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предшествуют полету героини в Киев, содержат 
реминисценции о семье Морозов, послевоенных эмигрантов 
– перемещенных лиц, с которыми Ива сталкивалась еще в 
подростковом возрасте. В 1993 году сорокалетняя Ива 
находит в почтовом ящике фотографию женщины с 
мальчиком, который поразительно похож на ее 
собственного сына. Именно тогда закрадывается первое 
подозрение, что Ива может быть украинского 
происхождения, поэтому свои поиски она начинает с 
единственных известных ей украинцев – семьи Морозов. 
Оля Павленко [госпожа Мороз] подтверждает, что мальчик 
на фотографии – Иван Котелько, а его мать – украинская 
поэтесса Лэся Лэвковыч, расстрелянная в Бабьем Яру. 
Именно Оля Павленко укрепляет убеждение Ивы, что Лэся 
Лэвковыч – ее бабушка. Таким образом впервые 
устанавливая связь с «страной реальной не больше, чем 
сказочное королевство» [3]. Оля Павленко играет роль 
сказочника, который мифологизирует страну предков. Она, 
оговорившись, что Леся Левкович – «прекрасная поэтесса», 
открывает для Ивы целый мир украинского Расстрелянного 
Возрождения. Если в послевоенные годы Оля, которая не 
знала английского языка и прислуживала в доме семьи 
Чаун, воспринималась Ивой и ее канадским окружением как 
представительница самого низшего класса, то несколько 
десятилетий спустя с удивлением Ива узнает, что Оля не 
только легко овладела английским языком, но и то, что она 
имеет два высших образования и принадлежит к 
интеллигенции. Несмотря на то, что она свободно владеет 
английским языком и несмотря на то, что ее статус 
значительно изменился для Оли Павленко определяющим 
фактором национальной идентификации остаются 
украинский язык и культура.  

К первому поколению украинских эмигрантов в Канаде 
принадлежит и Иван Котелько, который оказывается отцом 
Иви [созвучность имен отца и дочери не случайные]. Узнав о 
своем настоящем происхождении, Ива погружается в 
украинское прошлое; в городской библиотеке она находит 
«законсервированные истории Второй мировой войны» [3] и 
впервые начинает иначе оценивать стереотипы, которые 
сложились в канадском обществе относительно 
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национальных меньшинств. Мифическая сущность 
украинца, что предстает перед ней на страницах книг, это 
«перемещенные лица», которые для Иви имеют лицо Ивана 
Котелько. Героиня впервые начинает осознавать, что после 
лагерей для беженцев в Европе перемещенные лица, попав 
в Канаду, очутились также в лагерях, где им приходилось 
мириться «с тем, как к ним всем относятся канадцы в 
лагере: как к людям второго сорта - с презрением менее 
убийственным, чем чувствовали Ausländer и Ostarbeiter, и 
все же презрением» [3]. Возможно, именно поэтому Иван 
Котелько так и не захотел выучить английский язык и 
никогда не стремился выйти за пределы украинского гетто в 
Канаде. Для него использование исключительно украинского 
языка является в некоторой степени и манифестацией 
своей особенности и чуждости в канадском обществе.  

Второе поколение эмигрантов, для которогоо понятия 
«дома» и национальной принадлежности является 
наиболее проблематичным, олицетворяет дочь Оли 
Павленко – Оксана Мороз. Оксана чуждается страны своих 
пращуров, она даже отказывается поддерживать связь с 
братом Олексой, который вернулся в Украину вместе с 
отцом. Для нее «Олекса не существует. Она вычеркнула из 
памяти сам факт его существования. Оксана отрезала свою 
память, как свои собственные косы» [3]. Не осознавая этого, 
полным отказом от своего происхождения Оксана лишает 
себя уникальности и индивидуальности. Посещая Оксану 
дома, Ива смущается безликостью и стерильностью ее 
дома: комнаты «ослепительно бесцветны, нет ничего, что 
бы рассказало об их обитателях» [3]. В отличие от дома ее 
матери, в комнатах Оксаны нет ни одного украинского 
сувенира, потому что Оксана запретила себе смотреть 
назад. В одной из своих работ Дженис Кулык Кифер пишет: 
«Нам говорили: Вы не можете вернуться домой, – а если и 
вернетесь, то поймете, что «дом» переместился, он 
расположен не там и не здесь, в новой или старой стране, а 
где-то посередине» [4], – и именно этим своим восстанием 
против «дома» [культуры, языка и т.п.] Оксана спасается от 
раздвоения личности, но отказ от своего происхождения не 
позволяет Оксане Мороз почувствовать себя полноценным 
человеком.  
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На момент событий, которые происходят в романе, Ива, 
представительница третьего поколения эмигрантов в 
Канаде, предстает перед нами как будто уже окончательно 
сформировавшаяся личность. Однако, получив 
фотографию, с которой начинаются ее «странствия», Ива 
вдруг замечает, как установившийся мир вокруг нее рушится 
и она, как в подростковом возрасте, опять стоит на 
перепутье, в поисках себя, своего «я». Этот поиск для нее 
начинается именно с «возвращения» к языку, которого она 
не понимает. Хотя критик Реймонд Бретон считает, что 
«усвоение английского или французского языков 
представителями многочисленных национальных 
меньшинств дистанционирует язык от этнической 
принадлежности» [5], Дженис Кулык Кифер преднамеренно 
вводит в английский текст украинские слова и фразы, 
которые вынуждают англоязычного читателя чувствовать 
себя на чужой территории. Употребление иноязычных слов 
у писателей национальных меньшинств Канады 
подчеркивает влияние этнических культур на 
доминирующую культуру, что приводит, по словам Джозефа 
Пивато, к «детерриториализации господствующего языка» 
[6].  

Отношения самой писательницы с украинским языком 
никогда не были легкими, о чем она сама признается в 
одной из своих статей: «через язык я испытывала ужасное 
унижение. Мои учителя [в украинской школе], 
перемещенные лица, которые владели разве что основами 
английского, – не учили нас ни грамматики, ни лексики, 
придерживаясь той точки зрения, что их задачей является 
отточить умение формулировать мысли или подправить 
правильность произношения. Они отказывались поверить, 
что я не разговариваю на украинском, что он для меня не 
родной, а чужой [7].  

В романе «Зеленая библиотека» писательница время 
от времени обращается к этому «неродному языку», 
поскольку, как пишет в той же статье, «около двадцати лет 
спустя, после того как я покинула родительский дом, я стала 
делать попытки понять вск украинское – язык и культуру» 
[7]. Для нее, как для писательницы, которая представляет 
национальное меньшинство в Канаде, ввeдение украинских 
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слов в английский текст переносит этот текст в другую 
плоскость, в которой читатель должен искать источники 
национальной идентичности потомков эмигрантов в 
многонациональной стране.  

Именно поэтому героиня романа Ива, прежде чем 
ступить на землю родины предков, должна привыкнуть хотя 
бы к звучанию украинского языка. Украинские слова пока 
еще воспринимаются на уровне звука, за котором нет 
никакого содержания. Единственное содержание, которое 
укладывается в украинские слова на этом этапе в книге, 
чувство отличности, чуждости, а поскольку незнакомый язык 
неотделимо связан с ее происхождением, Ива вынуждена 
по-новому на себя взглянуть, под другим углом зрения – 
взглянуть как на иностранку. Впервые 
«бессодержательные» слова Ива слышит от польской 
знакомой своего отца и от Оли Павленко, однако, если в 
первом случае неумышленно подслушанный разговор на 
непонятном языке служит разве что фоном, подчеркивая 
полифонию и многоголосие этнического текста, то фразы, 
которые произносит на украинском языке Оля Павленко, 
обращаясь к Иве, должны подготовить ее к пересечению 
символической границы между странами и культурами. 
Когда Оля скороговоркой говорит «Ne zhurysia, donyu», не 
переводя своих слов для Ивы, это означает первый этап 
«возвращения» героини к языку, на котором говорили ее 
предки. На таком же незнакомом языке Оля поет украинскую 
песню «Vichnaia pamiat», на этот раз переводя ее 
содержание для Ивы. На этом, втором, этапе Ива 
предпринимает шаг от простого произнесения слов к 
попытке понять собственно их значению.  

Присутствие украинского языка в романе Дженис Кулык 
Кифер означает для читателя сосуществование разных 
пластов в современной культуре. «Двуязычные тексты, – 
пишет критик Арун Мухерджи, – требуют от нас признания 
многоязычия и многокультурности территории» [8]. Хотя 
роман «Зеленая библиотека» и нельзя назвать двуязычным, 
он вынуждает читателей по-новому оценить общество, в 
этот раз с позиции этнического меньшинства, потому что в 
этнической среде именно язык является одним из 
определяющих факторов самоидентификации и 
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идентичности. После погружения в украинскую историю, 
побуждаемая потребностью самоопределения, Ива 
осуществляет свое путешествие – она прилетает в Киев, 
чтобы отыскать могилу Леси Левкович и встретиться с 
Олексой Морозом, в которого еще девочкой была влюблена. 
В этой части романа героиня, погруженная в чем-то 
знакомый, но чужой и часто враждебный к ней мир, все 
больше сталкивается с украинским языком. Третьим этапом 
ее «возвращения» к языку является несколько выученных 
слов и фраз во время игры в слова с Олексой Морозом. 
Наконец Ива пересекает границу между двумя мирами и 
начинает чувствовать себя в Украине – в языке, в культуре – 
не чужестранкой, а своей.  

Однако важнейшим становится момент, когда Олекса, 
разозленный ссорой с Ивой, переводит для нее на 
украинский язык две фразы – «I love you» and «Fuck you». 
Слова «love» и «fuck», которые в романе представляют 
любовь и ненависть, олицетворяют отношение героини к 
стране предков и ее собственному украинскому 
происхождению. Этот урок языка символизирует такой 
уровень близости с украинской культурой для Иви, что 
позволяет ей почувствовать себя частицей этой, до 
недавнего времени чужой земли, невзирая на то, что в 
действительности Ива никогда так и не научится свободно 
говорить на украинском языке. «Возвращение» Ивы к языку 
предков несколько опровергает утверждение критика 
Бретона, который полагает, что язык не является 
определяющей составляющей национальной 
идентификации в многонациональной канадской среде, и 
отмечает то, что перенесение национального языка на 
другую территорию изменяет культуру этой земли.  

Приблизив читателя к украинскому языку настолько, 
насколько это возможно в англоязычном произведении, 
Дженис Кулик Кифер вдруг переност текст в иную плоскость, 
и на передний план выступает не вербальный язык, а «язык 
тишины». Приехав в «Страну Мертвых», Ива 
подсознательно отрицает одно из самых ярких проявлений 
ее существования – язык, и тогда общение на уровне 
жестов становится весомее, чем вербальное. Основной 
целью путешествия героини являются посещения Бабьего 
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Яра, где похоронена ее бабушка Леся Левкович. Именно 
там, «низко склонившись, Ива пробежала пальцами по 
грубой поверхности бетонной плиты» [3]; этим безмолвным 
жестом она зачеркнула расстояние между «там» и «здесь», 
между «чужими» и «своими», прошлым и настоящим. 
Именно так чувствовала себя сама Дженис Кулик Кифер во 
время посещения музея Тараса Шевченко в Киеве. В одной 
из статей она так описывает собственный опыт сближения с 
культурой, которая до этого была для нее фактически 
чужой: «Сначала я внутренне противлась визиту в место, 
как мне казалось, поклонения мученику… Вдвое сильнее 
было во мне ощущение стыда, какой я всегда чувствовала 
при мысли о Шевченко, – стыда за мой украинский язык, 
который вынуждал меня читать самый известный его 
сборник «Кобзарь» в хорошем  переводе В. Кирконела, 
стыда за то, что народный украинский поэт провел жизнь 
под знаком, как мне казалось, унизительного поражения, а 
поражению мое североамериканское воспитание выносило 
анафему. Все изменилось, когда я вошла в музей Шевченко 
в Киеве… И все из-за того, что, заходя в музей, вы должны 
надеть плоские войлочные темно-серые бахилы… Это 
ощущение унижения, которое вас охватывает, когда вы 
сгибаетесь, чтобы завязать грубые войлочные бахилы, 
которые надевало бесчисленное количество людей перед 
вами, то, как вы в них начинаете шаркать ногами, как будто к 
вам возвращается поступь крепостных-крестьян, из которых 
происходил сам Шевченко, поразило меня… Невзирая ни на 
что, именно эти бахилы непостижимым образом освободили 
меня от юношеского стыда за мое существование украинца-
в-Канаде, такого другого, чужого, «смешного», иностранного. 
Они также освободили меня от чувства стыда, который я 
чувствовала за первых эмигрантов – босых, в платках, в 
тулупах, которые в некоторых канадских газетах назывались 
«отвратительными созданиями, грязными и вшивыми». [1]  

Такой же бессловесный жест – поклонение земле – 
приближает главную героиню «Зеленой библиотеки» к 
украинской культуре. После посещений Бабьего Яра Олекса 
приглашает Иву в Оперный театр, на «Лебединое озеро». 
Во время антракта Ива наблюдает, как маленькие будущие 
балерины учатся выполнять пируэты и одна девочка 
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оступается и падает просто ей на руки. Ива подхватывает 
девочку, целует и отдает родителям. «Она чувствует себя 
по-смешному счастливой от этой тоненькой связи, что 
возникла между ними, она уже будто и не чужая в этом 
городе» [3]. Еще один жест невербальной коммуникации 
способствует тому, что расколотая Душа Ивы снова 
постепенно обретает единство.  

На последних страницах романа Ива, несмотря на 
плохую телефонную связь и перегруженные линии, все-таки 
дозванивается из Канады до Олексы в Киев, и этим она 
символически возводит «мостик, что преодолевает ужасное 
расстояние между культурами, расами, историями» [4]. 
Коммуникативная связь, которую она устанавливает с 
Украиной через Олексу, носителя украинского языка и 
культуры, обобщает то, что писательница хотела сказать в 
своих книгах: именно язык является одним из важнейших 
факторов формирования национальной/этнической 
идентичности. Сплоченность украинских обществ и других 
общин национальных меньшинств в диаспоре базируется в 
первую очередь на сохранении своего этнического языка. С 
потерей языка исчезает и эта сплоченность, о которой так 
много сказано в литературе. Вот почему и роман «Зеленая 
библиотека» канадской писательницы Дженис Кулык Кифер 
в какой-то степени является предостережением украинцам в 
Украине: потеря своего языка, утверждение двуязычия и, в 
перспективе, переход на чужой язык неминуемо приведут к 
потере национальной идентичности и полной ассимиляции 
украинцев с иноязычной культурой.  
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Волтер С. Куланіч 
КАНАДСЬКА ЛІТЕРАТУРА У ПОШУКАХ КОРІННЯ 

(проблеми творчості Дженіс Кулик Кифер) 
 

Дженіс Кулик Кіфер - письменниця, яка народилась в 
Торонто і одержала освіту у Франції і Англії, вона живе в 
Онтаріо, можливо, вона - не тільки найкрупніша канадська 
письменниця українського походження, але і та, яка глибше 
інших інтегрувалася в канадське суспільство. Канадська 
критика указує на те, що успіх письменниці - результат 
розриву з українським етнічним середовищем [1]. Творчість 
письменниці привертає увагу дослідників, йому було 
присвячено дві дисертації [2]. Вона пише прозу англійською 
мовою, її шлях до української тематики не простий. Вона 
довго опиралася цьому, сприймаючи себе як канадську 
письменницю, що підтверджує припущення Т. Журженко про 
те, що жінки-письменниці можуть належати до двох 
абсолютно різних течій - вони можуть бути національно чи 
антинаціонально орієнтовані [3]. Перша поетична книга 
«Білизна ангелів менших» з’явилася в 1986 році. Твори 
письменниці (наприклад, «Експрес Париж - Неаполь», 
«Сузір'я») [4] виходили в 1980-1990 рр. Вона - авторка 
декількох літературознавчих праць [5]. Ці книги і статті 
вийшли англійською і знайти в них що-небудь українське - 
задача складна і нездійсненна з причини повної відсутності 
українських мотивів.  
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Подібно багатьом українським емігрантам, які виросли і 
одержали освіту на Заході, її з Україною пов'язує небагато. З 
нею вона контактує на сторінках своїх книг і на 
професійному рівні: у 1998 році вона разом з відомою 
українською дослідницею Соломією Павличко випустила 
спільну роботу «Київ двох земель: нове бачення. Антологія 
розповідей з України і Канади». У 2005 році вона 
опублікувала книгу про розвиток української канадської 
ідентичності [6]. Романи «Зелена бібліотека» і «Мед і попіл: 
історія сім'ї» [7] - найяскравіші з її «українських» творів.  
Тому, канадська критика схильна бачити в ній письменницю, 
яка відкриває свою «другу країну» - Україну. Українські 
дослідники відзначають, що романи викликали суперечки в 
Україні і Канаді, де були сприйняті як тексти-пошуки 
канадської національної ідеї, в яких виявилися б вписаними 
долі та життєві шляхи післявоєнних європейських емігрантів 
[8].  

У «Зеленій бібліотеці» і «Меді і попелі», за словами 
авторки, вона хотіла «виписати свою етнічну приналежність 
у прямому розумінні цього слова» [9]. Засобами англійської 
мови вона реконструює українську дійсність. Цього її 
зробити не вдається, і замість реконструкції вийшла 
міфологізація. Вона створила ще один з літературних міфів, 
пов'язаних з Україною, підтверджуючи свій розвиток в 
рамках саме канадської літератури, оскільки для Канади 
створення своїх літературних і національних міфів було, а на 
фоні сучасного мультікультуралізму, є актуальною задачею 
[10]. Реконструкція України зроблена на основі спогадів 
родичів-українців і власних авторських вражень від поїздок 
до України. Героїня «Зеленої бібліотеки» Іва Чаун 
несподівано дізнається про своє на половину українське 
походження. Це приводить до різких змін в її житті: вона 
виявляється вимушеною переглянути і відмовитися від 
сформованих протягом років життєвих стереотипів. Вона 
намагається сама визначити свою національну ідентичність. 
Інші герої книги, емігранти старшого покоління пан Мороз і 
Оля Павленко, готові до реального повернення в Україну. 
Для другого покоління канадських українців повернення на 
історичну батьківщину неможливе. Для третього - 
повернення може мати тільки символічний характер.     
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Героїня роману Іва Чаун готується до поїздки на 
батьківщину предків як туристка. Такий зміст книги 
підтверджує припущення канадської критики про те, що в 
1990-і роки англомовна проза національних співтовариств в 
Канаді відійшла від традиційного для себе питання «Де 
ми?», намагаючись знайти відповідь на інше: «Хто ми?» [11]. 
Історична батьківщина і подорож туди розглядалася в такій 
ситуації як один із способів знайти відповідь. Перед реальної 
мандрівкою вона відвідує Україну в уяві. Ця метафорична 
поїздка - своєрідний досвід знайомства з Україною. У 1993 
році Іва випадково знаходить стару фотографію, де бачить 
жінку з хлопчиком, який схожий на її сина. Після цього у неї 
з'являються підозри, що вона має українське походження. 
Вона починає свої пошуки і звертається по допомогу до 
своїх знайомих - сім'ї Морозів. Оля Павленко (пані Мороз) 
підтверджує, що хлопчик з фотографії Іван Котелько, її 
батько, а його мати, бабуся Іви - українська поетка Леся 
Льовкович, розстріляна в Бабиному Яру [12]. У одному з 
інтерв'ю Кулик Кіфер призналася, що прототипом Лесі стала 
Олена Теліга [13].  

За словами сучасного українського дослідника Н. 
Тучинської, Оля Павленко - не другорядний персонаж. Вона 
виконує роль казкаря, першовідкривача для Іви її історичної 
батьківщини. Одна згадка про розстріляну поетку відкриває 
невідомий мир української культури. Факт українського 
походження змінює відношення Іви до Олі Павленко. Якщо в 
її дитячих спогадах - вона прибиральниця в їх будинку, яка 
не знає англійської мови, то тепер вона взнає, що Оля 
Павленко вільно говорить на англійській мові і має дві 
освіти. Ще більш дивніше для Іви, що українська мова і 
українська культура - основні чинники національної 
ідентифікації для Олі Павленко. Іва взнає, що її батько так і 
не вивчив англійську мову, вважав за краще жити серед 
українських емігрантів. Українська мова для нього - показник 
чужості канадському суспільству.   

Оксана Мороз, ще одна з героїнь «Зеленої бібліотеки», 
представляє друге покоління еміграції. Вона символізує 
глибину і ступінь асиміляції деякої частини української 
діяспори. Вона не хоче повертатися в Україну після того як 
та стала незалежною державою. Вона соромиться свого 
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українського походження, а після того, як її батько і брат 
повертаються на батьківщину - відмовляється контактувати 
з ними. Не розуміючи своїх вчинків, не усвідомлюючи їх 
негативної ролі, вона позбавляє себе унікальності, 
особистості і індивідуальності. Оксана викреслила з пам'яті 
частину історії своєї сім'ї, остаточно асимілюючись в Канаді. 
Іва, у свою чергу, летить в України, де зустрічається з 
Олексою Морозом. Граючи з ним в слова, заучуючи нові 
українські фрази, вона усвідомлює, що українська мова і 
українська культура для неї рідні. Тому, в англомовний текст 
вводяться українські слова [14]. Проте, під час сварки 
Олекса перекладає їй з англійської на українську дві фрази 
«I love You» і «Fuck You» - саме цей урок мови показує їй, 
наскільки вона повернулася до України, хоча вона і розуміє, 
що ніколи не навчиться вільно говорити українською мовою. 
Така точка зору українського критика Наталії Тучинської. 
Український канадський дослідник Максим Тарнавський 
інтерпретує цей аспект інакше. Коментуючи слова одного з 
героїв роману про відсутність в українській мові еквівалента 
для англійського «Fuck You», він відзначає, що так може 
писати лише людина, котра «має дуже вичищене уявлення 
про українську культуру» [15].  

У романі «Зелена бібліотека» є і автобіографічні мотиви. 
Автор сама зробила подорож з Канади до Києва. У романі 
описаний її власний досвід зближення з культурою, яка до 
цього була для неї чужою. Коментуючи цю ситуацію вона 
пише: «спочатку я чинила опір візиту, удвічі сильним було у 
мене відчуття сорому, який я завжди випробовувала при 
одній тільки думці про Шевченка, сорому за мою українську 
мову, яка примушувала мене читати «Кобзаря» в 
перекладі». Проте, відвідання музею Тараса Шевченка в 
Києві звільнила її від «юнацького сорому» за українське 
походження. На останніх сторінках «Зеленої бібліотеки» Іва 
телефонує Олексі до Києва з Канади. Ця символічна сцена 
втілює відновлення її зв'язку з історичною батьківщиною, з 
українською мовою, що, на думку української критики, 
говорить про бажання Дженіс Кулик Кіфер показати 
важливість збереження української мови для української 
діяспори в Канаді [16]. Тема подорожі і повернення нащадків 
європейських емігрантів і самих емігрантів на їх історичну 
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батьківщину - не нова тема для канадських письменників 
європейського походження. Дженіс Кулик Кіфер в одній з 
своїх наукових праць, коментуючи проблему повернення, 
писала, що дорога додому пов'язана з багатьма 
психологічними труднощами: «нам говорили, що ми не 
можемо повернутися додому, а якщо ви повернетеся, те 
зрозумієте, що дім перемістився, він розташований не там і 
не тут, не в новій або старій країні, він знаходиться десь по 
середині» [17].  

Тема повернення - результат роботи пам'яті і прагнення 
зафіксувати її у вигляді літературного наратива. За словами 
Дж. Півато, повернення або подорожі в країну предків, 
реальні і уявлені, допомагають усвідомити свою історичну 
батьківщину, поглянути на неї під своєю точкою зору. 
Мандрівки нерідко приводять до змін у відношенні до Канаді 
і канадського суспільства. Ці подорожі важливі, тому що 
стимулюють перегляд старих і традиційних сімейних 
наративів і стереотипів про предків-емігрантів. Дж. Півато 
пише, що в сімейних міфологіях емігрантів вже мертві 
предки можуть бути більш живими, ніж їх живі нащадки. 
Саме поїздки приводять до ревізії цієї думки серед 
наймолодших представників етнічних груп [18]. Ці зміни і 
аналізує Дж. Кулик Кіфер.   

Роман «Зелена бібліотека» зустрів різні оцінки серед 
канадських українців. Багато хто з діячів української громади 
сприйняв його як спрощений опис української дійсності, як 
спробу автора розповісти навіть не історію України, а історії 
українців, з якими вона знайома слабо. До того ж сама Кулик 
Кіфер в одному з інтерв'ю заявила, що своїм романом хотіла 
розповісти «багато історій» [19]. Дослідник української 
літератури М. Тарнавський припускає, що основа пошуків 
етничності в романі - це українська історія. Тарнавський 
указує на поверхневий рівень знання української історії Дж. 
Кулик Кіфер, припускаючи, що вона могла прийти на 
сторінки роману із сторінок «України: історії» Ореста 
Субтельного - видання, розрахованого на англомовного 
читача. Українська критика Канади указувала на те, що Дж. 
Кулик Кіфер написала в значній мірі спрощений роман, 
оскільки зосередила свою увагу на таких образах 
(наприклад, Чорнобилі), які більшою мірою відомі і зрозумілі 
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для середнього канадця. Тому, М. Тарнавський указує на те, 
що роман фрагментарний [20].  

«Мед і попіл» - ще одна «українська» книга письменниці. 
Коментуючи її творчу історію, вона відзначала, що сама 
«росла з історіями, які примусили мене усвідомити, що я 
походжу з того місця, яке пройняте історією». Слід визнати, 
що цей роман вписуються в подібні твори (що знаходяться 
на межі прози і публіцистики) канадських авторів, нащадків 
європейських емігрантів. Примітно, що книги подібного 
плану виникли в кінці 1990-х років, а їх появі передувало 
зростання інтересу до Східної Європи [21], як батьківщині 
значного відсотка сучасних канадців. «Мед і попіл» - робота, 
заснована на реальних спогадах авторки і її родичів. Події, 
описувані в книзі, починаються в 1900 році з народженням 
діда письменниці Томаша Соловського. Вона розглядає 
історію п'яти поколінь своєї сім'ї і завершує відвідинами 
Києва в 1997 році. Коментуючи особливості книги, вона 
указує на те, що «писала не тільки про історію сім'ї, але і про 
те, як ця сімейна історія переплітається з історією країни». 
Видавці книги указують, що книга містить цінний «досвід 
іммігрантів, загальний для багатьох канадців». Це - дуже 
особистий погляд на історію України крізь історію декількох 
поколінь однієї сім'ї: «кожна сім'я має свої міфи і кожний з її 
членів в праві їх по-своєму інтерпретувати». Один з 
канадських критиків, аналізуючи «Мед і попіл», підкреслив 
те, що книга стала цінним нагадуванням того, що Україна, 
яку багато канадських українців сприймають як батьківщину, 
не «така приємна, як ми звикли думати». «Мед і попіл» став 
спробою узагальнення досвіду декількох поколінь 
канадських українців, кроком у бік відмови від упереджень, 
що дісталися в спадок від своєї «старої країни» [22].    

Аналізуючи проблему ідентичності Дж. Кулик Кіфер 
слідує згадати про роль мовного чинника. Її відносини з 
українською мовою не можна назвати ідеальними. Кулик 
Кіфер згадує, що удома батьки з нею не розмовляли 
українською [23]. У одній з своєї наукових праць вона пише: 
«через мову я взнала страшні приниження, мої вчителі в 
українській школі, які знали тільки основи англійської мови, 
не учили нас ні граматиці, ні лексиці, дотримуючись тієї 
думки, що їх задача навчити нас формулювати свої думки 
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або виправить нашу вимову. Вони відмовилися повірити, що 
я не говорю на українській мові, що вона мені не рідна, а 
чужа». Вона не заперечує, що вже двадцять років 
намагається зрозуміти українську мову, історію і культуру. 
Мовні труднощі характерні для багатьох канадських 
українців: якщо в 1990-і роки близько 50 % канадських 
українців визнавали українську мову як рідну, то лише 20 % 
використовували її регулярно в побуті [24].  

Не дивлячись на чужість української мови, її проза 
містить українські мотиви і, тому, її «українські» книги можна 
інтерпретувати в категоріях «літературних історій». Цей 
контекст показує, що її художня творчість представлена 
«гіпотетичними припущеннями» [25], ніж результатами 
наукового аналізу, що особливо цікаве, якщо брати до уваги, 
що Дж. Кулик Кіфер не тільки письменниця, але і відома 
дослідниця канадської літератури. Відрив літературного 
компоненту творчості від наукового перетворює українські 
сюжети на спогади, викликані особистим досвідом. Це 
робить її українську прозу уразливої із сторони критики.  

Розглядаючи ідентичність Д. Кулик Кіфер, згадаємо і про 
науково-дослідну діяльність письменниці. У центрі її 
інтересів - модернізм і канадська література. Її дослідження 
присвячені проблемам канадської літератури. Українська 
проблематика і історія української літератури, потрапляє в 
сферу її уваги не часто. Цьому сприяє те, що рідна мова для 
Д. Кулик Кіфер саме англійська, а українською вона володіє 
у меншій мірі. Тому, в центрі її досліджень проблеми, 
непов'язані з Україною зовсім: морська проза, канадський 
модернізм. Правда, у ряді своїх наукових розвідок вона 
надала увагу мультікультуралізму, транскультурним 
зв'язкам, їх віддзеркаленню в літературі, проблемам 
етничності [26]. Не дивлячись на високий рівень наукового 
аналізу проблем, зв'язаних і з українською діяспорою, це не 
робить її ближчою до українського культурного середовища. 

Таким чином, її інтеграція і асиміляція в англо-канадське  
суспільство була настільки глибока, що вона не відділяє 
себе від канадської літератури і саме їй присвячує велику 
частину своїх наукових досліджень, оскільки об'єктивно 
сприймає її як «свою». Можна згодитися із словами Максима 
Тарнавського про те, що Д. Кулик Кіфер не «є частиною 
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суспільства, про котре вона пише», оскільки її проза «типово 
канадська». В даному випадку ми спостерігаємо один з 
проявів канадського мультікультуралізму: література 
меншини перестає бути такою, вливаючись в національний 
літературний контекст. Твори письменниці важко 
співвідносити з якимсь одним певним типом літератури: вона 
може бути інтерпретована в категоріях етнічної літератури 
або літератури етнічної меншини [27]. У її ідентичності 
англо-канадський елемент запанував над українським. Сама 
вона позиціонує себе як канадську письменницю [28].  

В такій ситуації питання про Дж. Кулик Кіфер як 
українську авторку не стоїть. Дженіс Кулик Кіфер - 
англомовна дослідниця та письменниця українського 
походження, зв'язок котрої з канадським українською 
громадою, не дивлячись на всю щирість і наївність її книг, 
слабкий, поверхневий і нерозвинений. Дженіс Кулик Кіфер 
почала шукати свою Україну в зрілому віці. Роман Д. Кулик 
Кіфер - роман феміністський, а не український. Саме 
фемінізмом, бажанням затвердити вільний вибір жінки, яка 
вольна у визначенні своєї власної ідентичності, він програє 
романам інших авторів українського походження.  

Романи Дженіс Кулик Кіфер демонструють нам зв'язок 
мови написання з тими уявленнями про батьківщину, які ця 
мова формує. Така ситуація стала результатом того, що і 
Дж. Кулик Кіфер сама не віддаючи собі в цьому звіту, 
створювала свої українські наративи в рамках 
постколоніального контексту. Україна, яку вона описує - 
колонізована українська реальність, яку вона намагається 
деколонізувати: з одного боку, ментально її осмислити, 
представити як своє велике «місце пам'яті», а, з іншого, 
зрозуміти її і, тим самим, звільнити. Набір українських 
дискурсів, який ми спостерігаємо в романах англомовних 
письменників українського походження, є постколоніальним 
через мову їх описання.  

Перед тим, як поставити останню крапку в статті 
хотілося б згадати своєрідну дихотомія, співіснування двох 
образів-символів (Ukraine і Україна), яка характерна для 
романів Дж. Кулик Кіфер. Визначаючи чим є (чи була) «стара 
батьківщина» для сучасних англомовних письменників 
українського походження, тим, що англійською називається 
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Ukraine або тим як вона звучала для їх батьків Україна, ми 
вимушені констатувати, що друге прочитання, розуміння 
позбавлена для них великої актуальності. Така англомовна 
перцепція Ukraine розвивається навколо декількох сюжетів, 
характерних і для україномовних інтелектуалів, що 
підтверджує доцільність звернення до їх творчості як до 
джерела для вивчення української історичної пам'яті в ХХ 
столітті в інтелектуальній традиції української діяспори.   
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Максим Кирчанів 

ЛЮДСЬКА БЕЗПАМ'ЯТНІСТЬ І НАЦІОНАЛЬНАЯ ПАМ'ЯТЬ 
(деякі роздуми над книгою американського українця) 

 
ХХ століття – трагічна сторінка в історії України. Багато 

українців покинули Батьківщину, але і за її межами вони 
пам’ятали свою історію, культуру, традиції. Історія не 
пройшла безслідно і деякі українці відмовилися від 
української мови, але змогли стати відомими англомовними 
письменниками. Серед них і американський українець 
Аскольд Мельничук, письменник, критик і університетський 
професор. Його другий роман «Посол мертвих» вийшов в 
2001 році. Автор цього огляду не претендує на повний аналіз 
книги нашого американського співвітчизника. Це – тільки 
уривчаті роздуми, які народилися після прочитання «Посла 
мертвих».  

Роман «Посол мертвих» присвячений історії української 
діяспори в Америці на прикладі сімей – Круків і Блудів. Його 
не можна назвати автобіографічним, хоча деякі моменти 
засновані на особистому досвіду автора. Герой «Посла 
мертвих» Нік Блуд, як і автор, народився в Америці, ріс в 
атмосфері збереження українських традицій і мови, одержав 
університетську освіту. З Україною, старою батьківщиною, 
Ніка Блуда, як і А. Мельничука, зв'язували батьки, але після 
смерті батьків він «майже втратив які б те ні було зв'язки з 
общиною, в якій виріс» [1]. Тому його герой з такою 
готовністю їде до Ади Крук – матері друга свого дитинства 
Олексія. На фоні цій поїздці розвиваються події книги, 
розкривається історія двох українських сімей, показано як 
змінювалося їхнє відношення до «старої батьківщини» – до 
України.  

Символічна вже сама назва роману – «Посол мертвих». 
Якщо, читаючи його перші розділи нам здається, що одна з 
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героїнь, американська українка Ада Крук, і є цим своєрідним 
послом, який зв'язує українців в Америці з їхнею 
батьківщиною. Вона – жива пам'ять, хранителька спогадів. 
Тому, діялог з нею перетворюється на її монолог, розповідь-
спогад про те, як вона і інші українці жили там, в Україні, яку 
діти, Нік і Олексій, так ніколи і не побачили. Спогади Ади – 
глибоко персоніфіковані, але і не унікальні. Це - особистий 
зріз української історії ХХ століття. Ада пам'ятає і 
Голодомор, і політичні репресії, і війну, і ту суперечливу 
роль, яку в ній зіграли українці. Герої Мельничука здатні і на 
«історіографічні» узагальнення – вони розуміють, що в школі 
в Українській РСР їм підносили одну історію, а удома вони 
вивчали іншу (2004, 5, 128). Цим епізодом Мельничук прагне 
підкреслити множинність пам’ятей і історичних дослідів в 
Україні ХХ століття. 

Українська історія, як її описує Мельничук, 
багаторівнева: він знайшов місце не тільки для національних 
прагнень українців, але і для того, щоб пригадати про те, про 
що багатьом його сучасникам згадувати незручно і 
неприємно – про участь українців в другій світовій війні на 
стороні Німеччини, про єврейські погроми, про німецькі 
репресії проти української національно орієнтованої 
інтелігенції. У цій перспективі його книга може бути 
інтерпретована в категоріях, як етнічної літератури, так і 
літератури національної меншини, тому що як би не був 
автор інтегрований в американський інтелектуальний і 
літературний естеблішмент його проза буде цікава етнічним 
українцям або нащадкам українців, що зберегли зв'язки з 
українською громадою. Мельничук не вичищає українську 
історію і не ідеалізує її.  

Для нього відношення до історії – мотив підкреслити 
свою ідентичність, а сама історія перетворюється на сферу, 
де він вибудовує свою українську самосвідомість [2]. Він 
вибудовує її такою, якою бачить - без ідеалізацій, хоча 
українські автори в Америці до нього неодноразово писали, 
що в очах американців і канадців українці виглядали 
злобними і непримиренними антикомуністами, антисемітами 
і німецькими підручними [3]. З другого боку, він і не вкладає у 
вуста своїх героїв критичні оцінки цих подій. Історія предстає 
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як череда особових дослідів і переживань українців-
емігрантів.  

«Посол мертвих» - роман-спогад, спроба автора 
пригадати історію своїх предків і через неї знайти свою 
Україну. Проте, зробити цього він не може, оскільки ріс в 
Америці і, тому, старше покоління емігрантів виступає як 
своєрідні посередники. Саме вони доносять наратив про 
Україну. Українські наративи Мельничука – це наративи про 
інші наративи. Це - переосмислення досвіду старших. Тому, 
він визнає, що покоління його батьків «постійно згадувало 
про ті місця, яких ніхто з нас, дітей, ніколи не бачив, і 
розказували історії, яких ми не могли собі уявити, на мові, 
якою, як ми вважали, ніде на світі, окрім наших домів, не 
говорили». Відношення батьків і дітей він не ідеалізує, 
показуючи, що діти виявляли мало цікавості до батьківщини 
своїх батьків: «Ми бігали і дуріли, але не було ніякої 
можливості ухилитися від дорослих, що примушували нас 
без кінця повторювати вірші українською мовою».  

У свідомості такій дитини Україна і українські родичі 
існують, але виглядають вже нереально: він знав про 
двоюрідних дядьків і тіток, «які тужили на старій 
батьківщині», але це не робило їх реальнішими і 
значущішими для нього. Поступово вони ставали частиною 
тієї старої батьківщини, яка все більш здавалася чужою. Ця 
сюжетна лінія роману, навіяна особистим досвідом, 
підтверджує висновки дослідників української ідентичності в 
діяспорі, які припускають, що українці, які народилися в 
Америці вже не змогли одержати ідентичність, яку мали їхні 
батьки, оскільки виховувалися в американському суспільстві 
[4]. У такій ситуації наративи про українську «стару 
батьківщину», хоча і зберігали свою актуальність, але 
швидко американізувалися і, тому, були не так привабливі 
для них як американські перспективи.     

Дорослі емігранти на сторінках «Посла мертвих» 
прагнули постійно культивувати особливий образ України, як 
своєї батьківщини, що підкреслювалося у всьому – і в 
колективній молитві, і в сумісному обіді: «обід був 
колективним заходом, всі збиралися за поточеними 
деревними жучками садовими столиками серед сосен. 
Господині накривали їх клейонковими скатертинами і 
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ставили картонні тарілки… холодний борщ, зрозуміло, 
ковбаса, шинка і навіть хліб — все домашнє» (2004, 5, 98). 
Культивування всього українського було одним з каналів 
підтримки української національної ідентичності в Америці. З 
одного боку, українські емігранти були залучені в регулярне 
декларування і підкреслення своєї української 
самосвідомості, що виявлялося в популяризації української 
культури на побутовому рівні [5]. З другого боку, релігія 
виконувала роль каналу для підтримки української 
свідомості.  

Саме, молитва була для українців в ЗСА якимсь 
таїнством, яке зближувало їх з покинутою Україною: Церква 
була одним з найбільших акторів культування української 
ідентичності [6]. Роман Мельничука цікавий тим, що він 
продемонстрував побутовий дискурс сприйняття цього 
впливу церкви, який підтримував та культивирував 
ідентичність. «Декілька сотень людей захоплено слухали 
голос лисого священика… тільки ми не брали участь в 
молитві. Я поглянув на фігуру матері, заштриховану 
сонячним промінням, вона перехрестилася, на батька, він 
стояв поряд з нею, на його обличчі була написана крайня 
зосередженість — видимо, для них те, що відбувається, 
дійсно багато значило» (2004, 5, 92). В такій ситуації для 
американських українців старшого покоління, які зберегли 
зв'язки з українською громадою, роман Мельничука цікавий 
як етнічний голос українців, що виросли в Америці. Те, що 
він звучить англійською мовою вже не так важливо, оскільки 
позиціонує в першу чергу українські образи. Проте 
Мельничук показує, що для молодих українців, які росли в 
Америці, весь етнічний антураж не виконував зв'язуючої ролі 
з Україною і минулим батьків. Вони, навпаки, від цього 
минулого прагнули відсторонитися, оскільки воно для них 
було «картою мінного поля, причому – у кожного своя» 
(2004, 5, 96).  

Українські герої роману укинуті автором в життя 
середнього американського містечка Рузвельт, де їхні сусіди 
– такі ж емігранти – російські, італійські, польські. Мельничук 
не схильний оцінювати історію української діяспори як 
унікальне явище, створюючи її образ як поступове вмирання 
привнесеної культури, мови і традицій [7]. Він на сторінках 
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книги демонструє як багато українців в Америці захворіли 
метафоричною «хворобою зникнення», коли українське 
поступово відмирало, і українці перетворювалися на 
американців. В той час, як «кожну неділю з-під зведень 
церкви, увінчаної повітряними золотими куполами-
цибулинами, на вулицю випліскувалася натовпи старих і 
нових іммігрантів», багато хто прагнув залишитися 
українцями («приголомшені новим миром, люди відповідали 
на тиск чужих зовнішніх сил тим, що роздували в собі 
полум'я місіонерства. Вони збиралися ім'ям Бога, і загальна 
мета заряджала дух, наділяючи практичним завзяттям»), 
але і тих, у кого таке бажання зберегти свою ідентичність 
було відсутнє, було не менше. Деякі прагнули протистояти 
минулому, повторюючи собі «Слава богу, ми в Нью-Джерзі. 
Америка. Це - Америка». Тому, вони вважали, що «потрібно 
радіти сучасним часам і дням, що б ні трапилося на старій 
батьківщині» (2004, 5, 99).  

Сучасне нерідко українців не радувало, і вони вимушено 
доводили американцям, що вони українці, а не росіяни. У 
своєму романі Аскольд Мельничук описує, мабуть, 
автобіографічний епізод, пов'язаний з його досвідом 
навчання в американській школі. За словами Мельничука, 
українські діти в американських школах нерідко переживали 
одне і те ж приниження, пов'язане з рідною історією. Він 
пише, що виховувався в своєрідній атмосфері 
гіпертрофованої любові до України і нетерпимості до її 
ворогів: «наші батьки були вихідцями з країни, яка в якийсь 
момент немов би зникла з лиця землі, що мало виняткові 
наслідки, від яких я значною мірою був захищений тим, що 
відвідував католицьку школу при церкві. Там, під наглядом 
агресивних черниць і полум'яних дияконів, мої тривоги 
набували форму звичних підліткових комплексів». 
Американська школа зустрічала їх абсолютно інакше: одна з 
американських вчительок запитала його героя Олексія 
Крука, як його прізвище і той, відповівши, був поправлений 
вчителькою, що такого прізвища немає і треба вимовляти 
Круг.  

Така автобіографічна деталь підтверджує припущення 
історіографії про те, що український голос в американському 
і канадському суспільстві протягом довгого часу звучав по-
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українські і, тому, не був почутий англомовною більшістю [8]. 
Коли ж він зазвучав англійською мовою американці були не 
готові сприймати його. Олексій заперечує їй, кажучи, що таке 
прізвище існує і, що він – українець. Вона ж просить 
показати Україну на мапі, що він зробити не може. 
Американка резюмує: «такої країни немає, це тепер Росія» 
[9]. Удома Олексій розказує про це матері і та намагається 
його переконати, що він не представник меншини, а 
повноцінна людина (2004, 5, 101 – 102). Напучення матері 
виявляються даремними і наступного разу він заявляє 
вчительці, що він – італієць: хто такі італійці вона знає і цим 
все закінчується. Хвороба зникнення стає все більш 
очевидною. У романі ця ситуація доповнюється і тим, що 
автор використовує не українські імена, а американський 
аналоги – Ніколас (чи Нік) замість Микола, Алекс – замість 
Олексій чи Олекса [10]. Це свідчить про поступове 
віддалення англомовних американських авторів від 
української громади, що виявляється в скороченні 
українського національного колориту, у тому числі і в 
лексичній сфері.    

Молоді американські українці, герої «Посла мертвих», 
все більш протиставляють себе своїм батькам. Наприклад, 
Олексій засуджує захоплення матері збором листівок, які 
нагадували їй її старе життя в Україні. У розмові з Ніком він 
говорить, що коли мати дивиться на нього, то бачить своє 
минуле. Це вони називають «синдромом минулого життя» - 
поведінкою батьків, яку «ми ні як не могли пояснити і 
розуміти». І коли молоді американські українці говорять про 
проблеми, вони бачать витоки тільки в одному: «все через 
це прокляте минуле» (2004, 5, 121). Якщо для молоді 
минуле було негативно забарвлене, то старші, наприклад, 
Ада деякі його епізоди могли ідеалізувати. Приклад такої 
ідеалізації - ситуація з українським поетом Антоном, першою 
любов'ю Ади, який після війни виїхав до Англії, де став 
університетським професором. І ось українці, які «живуть 
усередині етнічного циклону, атмосфера в якому завжди 
була бурхливою» приходять послухати його лекцію … і 
виявляються розчарованими – пророк, якого вони так довго 
чекали, виявився псевдомесією – він говорив з ними 
англійською. Після цього ніхто не зважився до нього підійти, і 
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навіть Ада винесла свій вердикт: «він продався англійцям» 
(2004, 5, 122 – 123).  

Проте, саме завдяки Антону, вона дізнається про свою 
роль «посла мертвих» - так називається повість, яку він 
приносить їй наступного дня і дарує, він пропонує стати його 
дружиною – Ада відповідає відмовою на таку пропозицію. У 
книзі Антона вона читає історію свого життя. Повернення до 
минулого стає для неї своєрідною психологічною терапією, 
тоді як її власні сини «все більше віддалялися від неї, вже 
минуло декілька років, як вони відмовилися говорити 
українською і повністю перейшли на англійську». Це стає 
для неї справжньою трагедією, оскільки «значення її життя 
полягало в тому, щоб бути мостом між світами – тільки 
ситуація, яка склалася, полягала у тому, що рух по цьому 
мосту був одностороннім» (2004, 6, 99).  

Молоді українці, хоча і розуміли і говорили українською 
мовою, вони вже не сприймали українське як своє. 
Спілкування із старшим поколінням поступово ставало 
одностороннім: інтелектуальні заклики старших емігрантів 
сприймалися як правило їхні ровесниками, тоді як молодь 
ментально і інтелектуально була орієнтована на прийом 
абсолютно інших сигналів [11]. Місія Ади донести минуле, 
пам'ять про вже померлих українських предків, стає майже 
нікому непотрібною. Українці стороняться її, прагнучи бути 
такими як американці. Вони «прагнули продемонструвати 
більшості американців та канадців певний образ українця: 
людина при краватці, одружена, справно виплачує кредит, 
— член якоїсь ліги». У такій ситуація Ада вимушено 
усвідомлює, що «українцям не вистачало сміливості бути 
самими собою — заважав страх знайти темні сторони душі». 

Тому, багато українців, навіть емігрантів, які пам'ятали 
«стару батьківщину», віддаляються від неї. Минуле перестає 
бути для них об'єднуючим чинником, і Мельничук пише: «У 
моєї мами, дружини американського доктора, яка успішно 
освоїлася в новій ролі, був пунктик: вона ні в якому разі не 
бажала говорити про минуле. Пунктик був декілька навіть 
нав'язливим, оскільки я не пригадую, щоб в шістнадцять 
років так вже цікавився цим минулим. Кожному — свій час, 
це наш спільний дар» (2004, 6, 104). У такій ситуації іноді 
навіть молодь, наприклад, Олексій починала замислюватися 
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про минуле: сам не розуміючи чому, Олексій думав про 
матір, її родичів, яких він ні бачив, він намагався уявити собі 
як вони виглядали. Це бентежило його – він не був готовий 
до цього, значить – не все українське в ньому померло. 
Проте Олексій не знаходячи пояснення, говорить «як же ми 
тут самотні» (2004, 6, 115) і гасить своє роздратування 
алкоголем.  

Не знаходячи місця ні серед американців, ні українців, 
Олексій в черговий раз в алкогольному чаді потрапляє до 
лікарні, куди приходить відвідати його Нік. Тут він і 
стикається з тим, що друг його дитинства все більш 
відторгає від себе українство. Коментуючи візити до 
українських родичів, він їдко помічає: «неначе потрапляєш з 
вечірки в психлікарню». Пам'ять старшого покоління («вся ця 
українська нісенітниця») стає нецікавою і молодь починає 
відноситься до неї з сумнівом. Досвід батьків полягає для 
них в простій і нехитрій маргінальній формулі: «вони всіх 
мали, їх всі мали, а зараз вони своїми розповідями мають 
нас». Нік бачить, що його друг говорить про свою матір і 
інших українців з ненавистю, але він знаходить в собі сили 
зрозуміти його: «розповіді українців були такими 
заплутаними, в них важко було відділити реальність від міфу 
і зрозуміти, чия ж версія вірна. Набагато легше було все це 
просто забути» (2004, 6, 118).  

«Посол мертвих» - історія поступового забування свого 
коріння. Мельничук показує, як батьки Ніколаса виховують 
інтерес сина до минулого, до старої батьківщини. Вони 
робили це лише до тих пір, поки в Україні була жива мати 
батька. Після її смерті вони виїжджають в інше місто і зв'язки 
з українською громадою виявляються розірваними. Нік 
розуміє, що батьки прагнуть, зачинити двері в минуле, щоб 
воно перестало їм нагадувати про те, хто вони є. Вони 
навіть міняють прізвище – з Верблюд на Блуд. Асиміляція 
стає відчутнішою [12]. Мельничук пише, що «уявлення про 
минулу батьківщину у них швидко американізувалися». І 
тому, якщо «перші свої дванадцять років я прожив в 
замкнутому маленькому світі комуни точно так, як і інші діти 
наших сусідів-співвітчизників, і це віддаляло нас від 
однолітків-американців, але одночасно давало відчуття 
визначеності і значення», то подальші роки стали роками 
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пошуку відповіді на питання: «Що таке стара батьківщина?» і 
«Що значить бути українцем в Америці?».  

Після смерті батьків ці питання для Ніка Блуда стають 
особливо актуальними, і він йде за відповідями до єдиної 
людини, яка могла допомогти, до Ади. Від неї він і взнає 
правду, яка виявилася страшнішою, ніж він припускав. Без 
засудження, але із співчуттям Ада розказує йому про 
Голодомор, про те, як виживала його мати: «ходили чутки, 
що вона вижила за рахунок своєї сестри... Не знаю, правда 
це чи ні. Це трапилося під час Голоду, в тридцяті роки, тоді 
загинули мільйони людей. Про ті часи розказують багато 
жахів, хто знає, що в цих історіях правда? Говорили, що під 
час Голоду вони з матір'ю виїхали в село. У селян не 
залишилося нічого, і вони взялися один за одного. Молодша 
сестра твоєї матері померла, і твоя бабуся спробувала 
врятувати старшу дочку єдиним доступним їй в тих умовах 
способом. І врятувала. Твоя мати вижила». Про батька ж 
вона говорить, що свого часу бачила його в німецькій формі.  

Надалі Мельничук описує духовні муки американського 
українця, прагнучи показати як Нік Блуд шукає порятунку в 
Європі: у Італії він випадково зустрічає українця-ченця з 
Канади, який запрошує його в український монастир. 
Несподівано для себе він погоджується і в монастирі 
зустрічає Антона, який виявляється для нього ще одним 
«послом мертвих». Він пояснює йому, що той намагається 
знайти коріння і говорить, що йому повезло вже через те, що 
в Америці у нього виникло таке бажання. Антон і 
підтверджує і спростовує розповіді Ади: від нього він чує, що 
його тітка (сестра матері, яка померла під час голоду), яку 
він так і не побачив, стала жертвою принесеної в ім'я того, 
щоб він зміг з'явиться на світ. Від нього він взнає, що батько 
не служив у вермахті, хоча «таких українців були тисячі, наші 
руки в крові, цього не можна заперечувати». Антон не в 
силах відповісти на його головне питання: «І що ж мені 
робити?». Він обмежується лише тим, що помічає: «нічого, 
гріхи батьків – стара історія» (2004, 6, 125). Ніколас не в 
змозі відмовитися від такої спадщини тому, що це частина 
його особистої історії. Він не в змозі і узяти виключно 
українські наративи і вибудовувати своє життя, ґрунтуючись 
тільки на них. Тому, герой Мельничука постійно вимушено 
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поєднує дві спадщини - українську, яку він одержав від 
предків і американську, яку отримав коли був дитиною [13].  

У результаті Нік став лікарем, продовжуючим своїми 
силами вибудовувати свою ідентичність. Така позиція 
Мельничука свідчить про те, що література письменників, 
вихідців, з європейських громад тісно пов'язана з 
ідентичністю авторів: література сприймається ними як 
майданчик для прояву своєї етничності [14]. Він знов 
повертається до Ади: та несподівано викликає його нічним 
дзвінком. Перш ніж сказати йому, навіщо вона його 
викликала, вона, немов, відчитує його: «Ти мало знаєш про 
свою культуру і свій народ. Їж більше, ти ж хочеш стати 
американцем. Але що таке американець? Тут всі звідкись 
приїхали. Пройдуть століття, але американці залишаться 
людьми, що звідкись приїхали. Більшість з них пам'ятають. 
Ірландці пам'ятають. Англійці пам'ятають. Африканці 
пам'ятають. Корейці, євреї. І ти повинен пам'ятати». Вона 
нагадує йому: «ти свій мир одержав від нас» (2004, 6, 127). 
Коли ж вона говорить йому, щоб той пішов і подивився на її 
сина Олексія в сусідній кімнаті, то те вже пізно. Він вмер. Все 
стає ясно: Ада викликала його не просто так, а щоб 
передати йому свою пам'ять – вона довго не протягне, і 
«послом мертвих» стане він.  

Підводячи підсумки відзначу, що Мельничук – не єдиний 
англомовний письменник українського походження. Ми 
можемо згадати твори Віри Лисенко, Мирни Косташ, Дженіс 
Кулик Кифер, Марши Форчук Скрипік, Юрія Тарнавського. 
Вони – носії і представники американо-канадської 
англомовної української літературної традиції. Але серед 
них Аскольд Мельничук займає особливе місце.   

Українська тематика в романі Аскольда Мельничука 
прописана реалістично. Це стало результатом того, що він 
володіє мовою, буває в Україні і періодично звертається до 
творчості українських авторів, перекладаючи їх англійською 
мовою. Роман базується на своєрідній тріаді: уява – 
уявлення – культура [15]. Мельничук свідомо конструює 
американську українську громаду, представляє її 
американському англомовному читачу, створює 
специфічний тип української, локалізованої в Америці, 
культури, який базується на американському політичному і 
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українському етнічному досвіді. Знайомство Мельничука з 
українською культурною традицією дозволяє сприйняти його 
як українського американського письменника. Українські 
сюжети обмежені набором тим, добре зрозумілих для 
англомовного читача – голод, війна, еміграція… В порівнянні 
з американською лінією українська прописана декілька 
слабкіше. Американські сюжети – одна з сильних аспектів 
книги, де автор описав те, що знає, на чому базується його 
особистий досвід. І та Україна, яку в думках уявляли собі 
американські українці, літературно явно виписана краще, ніж 
Україна, представлена в українській лінії роману.  

Роман Мельничука – книга цікава, яку напевно треба 
прочитати. Що б ні знаходили критики і читачі, це – роман 
про пам'ять, точніше – про небезпеку її втрати, її зникнення. 
Пам'ять про батьківщину, пам'ять про батьків, пам'ять про 
мову і культуру – це ті стимули, які допомагали українцям 
залишатися українцями. Відмова від них чревата не просто 
асиміляцією, а глибокою особистою трагедією. Напевно, це і 
хотів сказати Мельничук, написавши свій роман.  

І останнє... Прочитавши книгу я спробував поговорити з 
батьками про батьків, батьківщину, звідки вони приїхали – на 
жаль, вони мало чого мені могли сказати. Пам'ять має 
властивість йти і зникати. Література має здатність її будити. 
Отже, пам'ять говори… 
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