
Левченко О., Жадан О. Тема єврейсько-українського співжиття у творчості Нобелівського лауреата з 
Галичини С. Й. Агнона // Вісник ТДТУ. – 1996. - №1. – ст.. 144-152. – (Філософія). 
 

О. Левченко, О. Жадан 
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Анотація. В статті  на  основі  творів  лауреата  Нобелівської  премії (1966)  С.Й.Агнона  

аналізується  проблема єврейсько-українського співжиття і взаємодопомоги у важкі роки. 
 

У нинішній    період    духовного,   національно-культурного відродження  
відкриваються  нові  сторінки  вітчизняної  історії, скарби нашої культури, повертаються 
імена її призабутих творців - українців і представників інших національностей. 

У яскравому  сузір'ї  талантів,  які народились,  навчались, зростали на українській 
землі, а згодом здобули світове визнання, особливе  місце  посідає Самуїл Йосиф Агнон - 
видатний єврейський письменник,  лауреат Нобелівської премії (1966  р.).  Це  поки-що 
єдиний лауреат з Галичини і всієї України,  який відзначений цією винятково престижною 
міжнародною премією з  літератури.  І  перший лауреат  премії  Нобеля,  який  писав  на  
ідиш  та  іврит.  Його самобутня  творчість  розпочалась  на  Батьківщині   і   назавжди 
ввібрала  в  себе  багату  палітру  рідних  просторів  галицького Поділля,  усю гаму звичаїв 
і обрядів,  мови і характерів  євреїв, доля яких здавна тісно поєдналася з українцями на 
матірній землі. 

С.Й.Агнон талановито  змалював  історичний  і  психологічний портрет  єврейства,  
став основоположником світської літератури - сестри   релігійної   єврейської   
словесності.    Та,    мабуть, найголовніше  для  нас,  українців,  зокрема  галичан  - 
земляків письменника,  є  те,  що  Агнон  все  життя  ілюстрував,   леліяв багатовікову  
спорідненість  долі,  нерозривні  зв'зки  галицьких євреїв і українців.  Саме він раніше 
інших оповідав  світові,  як багато у нас спільних святинь,  однакових страждань 
невільників і розділеної гіркоти.  І по-своєму підтверджував  перевагу  приязні над 
холодним хаосом відчуження. 

Галичина, як і вся Україна та Польща,  на протязі  тривалого історичного періоду 
була одним із найважливіших центрів світового єврейства. Адже тут ще "з часів перших 
руських князів"1 з'явились поселення єврейської діаспори.  На західноукраїнські землі 
євреї прийшли спочатку зі Сходу,  а з другої половини  ХІI  ст.,  гнані хрестоносцями  -  із  
Заходу,  потім (у ХV ст.) євреї з Іспанії і Португалії, які рятувались від інквізиції.2 

Уже в  кінці  ХІХ  ст.  Україна  була "найбільшим єврейським скупченням у світі  
(на  другому  місці  -  етнографічна  Польща, близько  1.3  млн.  євреїв)".3  До першої та 
другої світових воєн євреї нерідко складали близько половини,  а подекуди й  більшість 
населення західноукраїнських міст і містечок. Наприклад, у Бучачі, рідному місті 
письменника Агнона, в 1941 році проживало  понад 8000  євреїв,  3600  українців,  3500 
поляків.  Проте українською мовою тут говорили всі: як поляки,  так  і  євреї.4  Подібне  
було характерне  і  для  Збаража,  серед населення якого в 1900 р.  30 відсотків становили 
євреї,  а в 1939 роцi єврейське населення тут зросло  до  5000  чол.  в результаті напливу 
втікачів із Західної Польщі.5 В Тернополі найбільший  приток  євреїв  характерний  для 
1791  р.,  коли вони становили 50 відсотків населення міста,  а в 1939  р.  -  відповідно  
41.2  відсотка.6   Поступово   утворився галицько-єврейський  субетнос,  що мав свої 
особливості,  звичаї, традиції, мову. Як відомо, минуле в відносинах українців і євреїв не 
завжди було безхмарним. Всяке траплялося впродовж віків: добре й погане,  визначні 
події і трагедії, взаємоспівчуття українців і євреїв  -  жертв  однієї  імперіалістичної  
політики  <<divide et impera>> (поділяй і володарюй - лат.),  прояви  антисемітизму  та 
українофобії.  З одного боку виникали непорозуміння,  причетність частини єврейства 
Галичини до визиску наших селян і бідних міщан, а   з  другої  -  огидні  факти  співучасті  
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українців  із  числа прислужників-фашистів у масовому винищенні євреїв (1941-1943 рр.).  
При цьому слід віддати належне тим українцям,  яких Голова Кнесету Держави Ізраїль 
Шевах Вайс,  виступаючи у Верховній  Раді України 15 червня 1993 р.,  назвав 
"праведниками народів світу".7 Йдеться про тих наших  співвітчизників,  які,  ризикуючи  
власним життям,   переховували  євреїв  від  фашистських  насильників  та місцевих 
поліцаїв і "січовиків". 

I врешті-решт з українцями євреї ділили свою, нерідко гірку, долю,  хліб і сіль. 
Повагу до них з боку галичан образно висловив Митрополит  Андрей  Шептицький  у  
п'ятому  з  відомих  листів до матері,  виданому під назвою "Сара,  дочка Хаї" (в  
iнтерпритацii автора  епiстолярного  твору Г.Мерiам-Лужницького):  "І завжди, коли я 
побував по тих малих галицьких містечках - а Ти їх,  мамо, теж  добре  знаєш,  -  мені  
чомусь здавалося,  що найбідніші між бідними - це жиди.  Навіть найбідніші наші селяни 
здавалися  мені багатішими від цих галицьких жидів, які жили в запущених нуждених 
хатах,  що їх,  радше,  норами назвати можна,  одягнених в брудне лахміття  і  невідомо  
навіть  було,  чим вони харчувалися.  І ці жидівські  кагали,  з   яких   більшість   була   
біднота,   були найпобожніші...  i  тому  завжди,  коли  представники кагалу мене вітали,  я 
згідно з їхнім звичаєм цілував два  пальці,  а  відтак тими    пальцями    доторкався   Тори   
і   вітав   представників 
староєврейською мовою...".8 

Самуїл (Шмуель)  Йосиф  Агнон (псевдонім;  справжнє прізвище Чачкес) 
народився 17 липня 1888 р. в місті Бучачі на Тернопільщині в  заможній  ортодооксальній 
єврейській сім'ї.  Його батько,  Шлом Мордехай Халеві Чачкес,  торгівець хутром,  
користувався  значною повагою   серед  єдиновірців  як  знавець  іудейської  релігійної 
літератури і наступник хасидського рабина з Чорткова Давида-Мойше Фрідмана.*  Мати,  
уроджена  Есфір  Фарб, була  досить  освіченою жінкою.  Добре відомим своїми 
енциклопедичними знаннями був  його дід по материнській лінії - купець Ієгуда Фарб. 

Перші кроки до знань зробив у єврейській початковій школі - хедер,  пізніше  в  
бет-хамідраш  (дім навчання і молитви),  де вивчав Тору,  читав  твори  давніх  і  
середньовічних  єврейських оповідачів,  повчання хасидів (прибічників особливого, 
містичного напрямку в релігії євреїв,  що виник  у  ХVIII  ст.  в  Галичині, згодом 
поширився в Східній Європі,  Америці, на Близькому Сході), єврейську,  німецьку,  
українську літератури. Певний час навчався також  у  Бучацькій  гімназії,  а  потім  все 
життя вчився шляхом самоосвіти. 

З дитинства сприйнявши переконаність батька  у  тому,  що євреям  належить  
повернутись  на  батьківщину  прабатьків - в Ізраїль,  Самуіл ще підлітком вступив до 
юнацької сіоністської організації 9,  яка готувала до виїзду і життя  в  Палестині.   

"У п'ять років я написав свою першу пісню..., - говорив Агнон у промові на 
церемонії вручення йому Нобелівської  премії.-З  тих  пір  я  написав багато різних віршів,  
але жоден з них не вцілів.  Дім мого батька, де я залишив їх, згорів у першу світову війну.  
І  все,  що я там зберігав,  згоріло з ним разом.  Молоді ремісники, шевці й чоботарі, 
працюючи співали, бувало, мої пісні, загинули в першу світову війну,  а з тих, хто не був 
тоді вбитий, частина була зарита в землю разом з їх сестрами, які своєю красою 
прикрашали наше місто і співали мої пісні своїми ніжними голосами ..."10. 

Свої перші поетичні  спроби  Самуїл  писав на івриті і на ідиш і публікував їх  у  
регіональному  єврейському  тижневику "Дер Векер"   (виходив   у  1904-1910  рр.  -  
редактори:  доктор М.Фернгоф і доктор Л.Роксах).  До виїзду з Бучача він опублікував 
близько 70 своїх ранніх творів. Це були вірші, оповідання, нариси та інші літературні 
жанри за підписами "Чачкес",  а  частіше  під псевдонімами. Його відносно найбільший 
твір ран- нього періоду на ідиш - "Тойті - танц" ("Танок мертвих"),  повністю  
опублікований пізніше  -  в  1911 р 11 , і свідчить про поступальний розвиток його таланту. 
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Після виїзду з Бучача більше на ідиш не писав. 
Молодий письменник у 18-річному віці прибуває до Львова. Тут влаштовується 

працювати в єврейській газеті.  А невдовзі,  влітку 1907 р.,  разом з групою бучацьких 
євреїв вирушає до Палестини. В Яффі,  згодом в Єрусалимі  жив  з  праці  дрібного  
службовця  та випадкових  уроків і скромних літературних заробітків.  Через рік 
опублікував  в  органі  єврейської  робітничої  партії   "Гапоель гацаiр"  (м.  Єрусалим)  
коротку  повість  "Покинуті  жінки" (або "Солом'яні  вдови"  -  "Agunot").  Це  перший  
твір  письменника, підписаний псевдонімом "Агнон" (похідним від назви твору "Агунот" - 
Покинутий).  Пізніше,  в  1924  р.,  псевдонім  став  офіційним прізвищем  видатного  
письменника.  Уже в цій повісті виявляються характерні особливості всієi творчості 
Агнона - використання мови хасидських   історій   18-19   століть,   фолькльору,   фантазії, 
різноманітних символів,  релігійних уявлень та народних  мотивів, навіяних на 
українському грунті галицького єврейства. 

Як і   багатьох   його   сучасників,   Агнона   приваблювала Німеччина, куди він 
приїхав влітку 1913 р. Тут він вивчав світову літературу,  виконував  редакторську  роботу  
та   за   допомогою благодійника  Залмана  Шокена  видавав свої нові твори,  зокрема, 
збірники "Оповідання" (1921р.),  "В колі  праведних"  (1921  р.), "Біля  загати"  (1922  р.).  
Через  6  років,  у  1919 р.,  Агнон одружується на Есфірі Маркс,  яка згодом йому 
народила  доньку  й сина,  а 1924 р.  повертається на Святу Землю.  Через 5 років,  в 
результаті повстання арабів 1929 р.,  до тла згорів  його  дім  в Єрусалимі.  Загинули 
десятки рукописів, неопублікованих творів та величезна бібліотека гебраїстики в 400 
томів.  Більша  частина  з них  була  одержана  як  спадщина,  а  решта - придбана на 
гроші, відкладені на повсякденний хліб. 

В Європу  С.Й.Агнон  знову приїздить в 1930 р.,  коли тут (в Німеччині) видавалось 
його "Повне зібрання оповідань" (1931  р.).  Проте невдовзі змушений був повернутись до 
Єрусалиму, і тепер уже назавжди.    Зростання    хвилі     агресивно-шовіністичних     і 
антисемітських  настроїв  у  певних  колах німецького суспільства змусили Агнона  
прискорити  виїзд  з  Німеччини  -  незадовго  до приходу фашистів до влади. 

Перед поверненням до Палестини,  у 1930 р.,  Агнон  здійснює тривалу поїздку по 
Галичині,  окупованій Польщею,  відвідує рідні йому Бучач, Тернопіль, Львів, міста і села 
довкілля.12 

Ці хвилюючі  подорожі,  як  і  романтичний світ дитинства та юності,  що пройшли 
на Тернопільщині,  у Львові,  чарівна природа галицького Поділля, Прикарпаття, побут, 
легенди і звичаї євреїв в українському оточенні та розсіяні по світах,  шляхи їх  еміграції 
до  Палестини  і  боротьба  переселенців з України за виживання в Палестині визначають 
тематику літературних творів Самуїла  Йосифа Агнона. 

Власне тривалу й важку подорож десяти з них  від  Бучача  до Землі  обітованої  
покладено в основу сюжету роману на івриті "В серцевині морів"  (1935  р.).  Дія  
відбувається  в  20-30  роках минулого століття.  Нам,  галичанам, цікавіша перша частина 
цього роману,  де  реалістично  і  з  гумором  описано  рух  паломників спочатку   через   
містечка   і   села   Тернопільщини  в  точній географічній послідовності  -  через  
Язловець  (нині  Бучацького району),  Ягільницю, Борщів, Окопи, а далі Хотин, Ясси, 
Стамбул і Єрусалим 13.  Перед нашими  очима,  мов  у  сповільненому  фільмі, 
простежується  їх неспішна мандрівка,  зупинки в корчмах,  дружні зустрічі з селянами,  
внутріетнічні та міжетнічні контакти. Агнон теплими  фарбами  змальовує портрети,  
поведінку селян-українців, які   щиро   приймаючи   єврейських   мандрівників,   вітали   їх 
словами:"Гість  у  дім - Бог у дім." Раптово в автора виривається зауваження, лаконічне, 
але пройняте глибоким співчуттям до тяжкої селянської  долі:"...  а  очі  в них погаслі від 
неволі тому,  що кріпачать їх пани.      "Ніби заворожена    вперто   просувається   невелика   
група  містечкового  люду:  крамар,  м'ясник,  різник,   вчитель   Тори, общинний  
скарбник  з  їх  сім'ями  -  крізь  розруху і єврейські погроми,  гнів і підкуплену "милість" 
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місцевих чиновників,  крізь безсилі злидні та достаток, що нічого не вартий. 
Це лірико-епічний і філософський  твір  про  вічні  проблеми людини в просторі і 

часі, нерозривність зв'язків галицьких євреїв з місцем свого народження,  з українцями.  
Нерідко тут важливе не те,  що відбувається,  скільки той факт,  що про буденні події та 
клопоти візника Гананія,  різника Лейбуша,  рабина Меєра та інших бучацьких міщан 
"знають усі". 

Хто "всі"? Весь Бучач. Отже, в Агнона "весь Бучач" як увесь світ.  Земля ніби 
меншає в розмірах.  І "... в усьому світі не знайдеш містечка, ближчого до Бучача, ніж 
Язловець." 

В романі   тісно  переплітаються  картини  реального  буття, побуту,  звичаїв  
бучацьких  міщан  і  міфологічні  та  релігійні мотиви,  притчі,  перекази,  широкий  
спектр  іудейських народних символів.  Сповнені глибокого ліризму малюнки 
неповторної природи Галичини, її ланів і лісів, літньої ночі на селі. 

Ось бучацькі євреї,  які зібралися до Палестини, найняли два довгі вози - один для 
жінок,  другий для чоловіків, склали на них свої численні пожитки, щоб вирушити в 
далеку дорогу. Цінніші речі та  власні  будинки,  крамниці  продали,  а  золото 
замаскували в тороки. І пішли просити дозволу та благословення в покійників. Ці пішли  
до  могил  своїх  батьків  і  близьких,  а  ті  - до могил праведників, які упокоїлися поза 
Святою Землею. 

Потім пілігрими   взулися   у   справлені  в  дорогу  великі черевики,  підбиті 
залізними цвяхами, щоб зносу їм не було. І так пішли  вони,  що  гуркіт  було  чути з кінця 
в кінець міста.  Ось відтоді говорять в Бучачі про крикунів - "шумлять,  ніби на Святу 
Землю   йдуть".   Обійшли  вони  всі  будинки  та  вулиці  міста, прощаючись із живими.  
Питали  кожного  зустрічного  українця  чи єврея:  може затаїв ти на мене яку образу, 
незадоволення ? Може я твій боржник - то прости і помилуй. А вночі пішли до рідної 
річки Стрипи. 

Бучач ще   з   дванадцятого   століття   розташовуеться   на прибережних  терасах  
глибокого  яру  річки  Стрипи,  в  оточенні високих горбів творить прегарний вид своїми 
будинками,  що неначе сходи підіймаються по схилах,  та архітектурними пам'ятками. 
Отож вночі виглядало  неначе  б  зорі  були  попричіплювані  до  дахів будинків.  Нараз 
зійшов місяць і освітив місто.  Стрипа,  оповита темрявою,  заясніла сріблом, і з криниці  
на  Ринку  попливли  два тонесенькі сріблясті струмочки. Хтось із гурту відізвався: "А я й 
не знав,  що наше місто таке гарне!  Мабуть  ніде  в  світі  нема іншого  такого любого 
міста!".  Товариш йому відповів:  "Мені теж так здається".  Алтер-різник сказав: "Будь-яке 
місто хороше, якщо в ньому живуть хороші люди".  "А тепер хороші люди ідуть в хороше 
місце",- додав Алтер-учитель.14 

Зупинились пілігрими  біля самої річки,  ніби зачаровані.  І стали просити в неї 
прощення.  Сказали:  "Всі твої річки течуть в море.  Стрипо, Стрипо, не гнівайся на нас у 
путі, прости, що тебе покидаємо!".  Весь Бучач і сусідній Язловець прощалися з ними.  І 
православні українці вийшли проводжати подорожніх,  які вибиралися до Палестини. 
Адже скільки пережито разом у мирі і злагоді. Селяни цілували  навіть  їх  одяг,  падали  
ниць,  пригощали  пряниками, горілкою та джерельною водою,  а коням давали обрік, щоб 
показати свою  пошану  до  Святої  Землі.  Поки  дорослі обіймалися,  діти гладили й 
розчісували кінські хвости,  бо до рук людей  на  возах досягнути  не  могли.  З  тих  пір у 
Язловці людині дрібній,  яка лещиться  до  вищих  і  керівних,  кажуть:  "Іди  розчеши  
кобилі хвіст...". 

Уривки з цього роману у перекладі  на  українську  мову  під назвою  "На морській 
глибині" ("Морські глибини") публікувались у виданнях української діаспори в США,  
Німеччинi, Франції, Канаді.  У  перекладі  на  російську  мову цей роман вперше побачив 
світ у журналі  "Иностранная  литература"  (1990,  N11),   а   потім   у видавництві 
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"Радуга". 
Правдиву картину співжиття євреїв і українців у Галичині, їх спільні страждання,  

спричинені першою світовою війною, Аг-нон зображує у романі "Гість  на  одну  ніч"  
(1938).  "Гість"  у даному разі сам автор, який повертається у рідне місто (це Бучач, 
зображений Агноном під назвою Шибуш) відразу після війни і застає тут  злидні,  голод  
та руїну - матеріальну,  духовну,  моральну.  Сотні трупів, тисячі покалічених і 
знедолених. 

"Куди тільки  звернеш  свій погляд,- пише Агнон,- всюди одна лиш розпука та 
злидні"15. 

Бучач, інші  міста  Тернопільщини тут постають у гротескному кошмарі:  синагоги  
і  церкви  пусті,  школи   зруйновані,   люди затуркані. 

Ось один   із    промовистих    епізодів    цього    роману. Жінка-єврейка,  біженка  з  
немовлям  на  руках,  з  торбинкою за плечима десять днів ішла пішки.  На неї,  змучену,  
голодну,  з опухлими   ногами   зглянулась  вдова-українка  і  дала  нещасній притулок.  
"Все,  що в мене є,- вважай за своє.  Можливо,  ти тут живеш  у мене,  а мій рідний син 
знайшов притулок у твоєї сестри.  Як я вчинила,  так і вона повелася з моїм сином.  Тим 
самим  мені буде віддано сповна"16. Так переконливо Агнон показує, що спільне горе на 
нашій землі  сприяло  щирій  взаємодопомозі  українців  і євреїв,  виявляло  їх  моральну  
красу,  затіняло  міжетнічні  та міжрелігійні бар'єри. 

У творах  Агнона  висловлено  протест  проти війни,  глибоке співчуття до її жертв-
євреїв,  українців,  поляків...  Зокрема, в романі  "Гість на одну ніч" зворушують читача 
гіркі повоєнні долі різних людей  -  сучасників  автора.  Ось  над  Стрипою,  поблизу 
Гімназійної  вулиці  стоїть  хата  старої  самотньої вдови Фриди.  Війна "пощадила" цю 
убогу халупу.  І стоїть вона майже  незмінна, лише постаріла і закіптявіла. В хатині на 
стіні висить фотознімок загиблого чоловіка Фриди у військовому однострої - Єфраіма 
Йосселя.  У  Бучачі  його  жартома звали Францом Йосифом.  А тому вже Фриду називали 
"цісаревою". Побіч Єфраїма на знімках стоять чотири сини у військових мундирах.  Всі 
вони загинули на війні. А де ж знімок Єлімелеха?  Мати заховала його за дзеркало.  Вона 
вірить,  що він залишився живим і повернеться додому.  Від часу, коли наймолодший син 
пішов  на  війну,  Фрида  живе  самотньо  і  чекає  його.  Їй співчувають   сусіди,  але  
заходять  рідко.  Тому  вдова  більше розмовляє з тінями,  а вони її слухають.  Чекає 
Фрида Єлімелеха і приходу Месії. Померла, не діждавшись ні сина, ні Месії. 

С.Й.Агнон вражений  хижим   оскалом   війни,   долею   своїх одновірців  в 
Галичині і ставить наскрізні запитання:  а чи є тут будь-яка перспектива нормального 
існування євреїв у  майбутньому?  І  провидить  одну  відповідь  -  негативну.  На  думку  
одного з дослідників творчості Агнона - І.Орена,  письменник  крізь  товщу майбутніх  
змін  у долі єврейства "прозорливо бачить на горизонті нові смертельні небезпеки і ніби 
попереджує:  "Виїздіть,  поки не пізно..."17. 

Різні мотиви є в автобіографічних книгах Агнона.  Не  завжди спокійні   і   
привабливі   фарби   він   обирає  для  зображення українсько-єврейського співжиття  на  
землях  Галичини.  За  його твердженням  серед селян,  поміщиків та ксьондзів нерідко 
панувало недовір'я,  а то й ворожа неприязнь до євреїв.  Як приклад  таких спостережень   
письменника  можна  навести  сповнене  трагізму  і внутрішнього напруження оповідання 
"У вирі" про події в  довкіллі Бучача.   Тут   місцевий  поміщик  та  його  прислужники  у  
день єврейського  свята   Новоліття   та   іудейського   Дня   Спокути організували  обвал  
мосту  через  річку Стрипу і загибель у вирі багатьтох євреїв,  які  їхали  на  возах  у  місто,  
щоб  спільно молитися  у  Будинку  Всевишнього.  Автор  розвінчує  вбивць,  їх 
натхненника - місцевого  ксьондза  та  безглуздя  поширених  серед галицьких  селян 
забобонів,  що нібито євреї ріжуть християнських дітей, "аби спекти мацу, замісивши 
тісто на їх крові"18. 

Разом з  тим  Агнону  не  характерна  однобокість.  В  нього достатньо  
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спостережливості  і   об'єктивності,   щоб   помітити, критично осмислити і правдиво 
зобразити різні типи євреїв, в тому числі і негативні. У своїх творах, зокрема, "Весільний 
балдахін", "Старі  й молоді разом",  "Дні богобійного страху" та інших автор, уїдливо 
зображує типи євреїв,  які вміли збагатитися в часи війни і викрутитись з усіх небезпек. 
Таким, наприклад, є Якубович, який змолоду  був  різником,  а  серед  воєнної  метушні  
зумiв  стати найбагатшою   людиною   в   Бучачі,  зневажливо  ставився  як  до українців,  
так і до своїх збіднілих родичів та єдиновірців. Коли євреї   втікали  перед  російськими  
військами  восени  1914  р., Якубович залишився в місті і торгував з ними.  Всюди видавав 
себе за автохтона:  в Одесі він говорив з євреями на ідиш, в Астрахані видавав себе за 
вірменина,  а коли прийшла українська влада ЗУНР, тоді він став "щирим українцем". 

Перед нами проходить ціла галерея євреїв,  які нерідко мають спольщені імена,  
такі нам добре відомі в галицьких містечках, як Шімко,  Йосько,  Йолік,  Долік, Бабче, 
Юзьо. Його автобіографічні твори відтворюють ментальність,  весь уклад життя 
маломістечкових галицьких євреїв.  У романі "Проста  історія"  (1935  р.)  автор, 
користуючись художнім методом, розробленим Г.Флобером і Т.Манном, романтичні  
устремління  свого   героя   протиставляє   інтересам буржуазного  суспільства,  зображає 
конфлікт між жителями старого західноукраїнського містечка  і  новими  течіями  20-30-х  
років. Агнон,  відвідавши  рідне  місто,  був  вражений  сум'яттям,  яке посіяла війна в  
душах  молодого  покоління.  Старшому  поколінню важко  знайти  спільну  мову  з  
молодими,  серед яких уже чимало комуністів - членів КПЗУ та анархістів. Йдеться, 
зокрема, про те, що  до  проводу  КПЗУ  в Бучачі в більшості входили євреї.19 Одні євреї 
на повоєнній Тернопільщині,  Львівщині прагнуть соціалізму, з надією стежать за тим, що 
відбувається на Східній Україні, інші сприяють сіоністському рухові,  еміграції  євреїв  до  
Палестини.  Автор  симпатизує тим,  хто дотримується давніх традицій,  вірний 
батьківським заповітам, звичаям мирного співжиття народів. 

У тому єврейсько-українському середовищі в Галичині, в якому жив і яке добре 
знав Агнон,  не було повної духовної і  моральної та релігійної єдності людей,  так само,  
як і в будь-якому іншому людському середовищі.  Існували різні релігійні, політичні течії: 
хасидизм,  ортодоксальність,  консерватизм,  реформізм,  сіонізм, націоналізм,  що 
нерідко приводило до всіляких  зіткнень  між  їх прихильниками. Для письменника 
Агнона було характерним об'єктивне ставлення  до  різних   політичних,   релігійних   
течій   і   їх прибічників,  прагнення до неупередженого зображення розбіжностей між 
ними. 

Що ж  стосується незмінної симпатії Агнона,  його відвертого зачарування,  то це  
милий  його  серцю  Бучач  і  його  галицьке довкілля,  люди цього благословенного краю,  
що надихали і живили його творчість.  Він постійно тужить за рідним краєм, бачить його 
в снах.  Давній Бучач став темою і багатьох казок Агнона.  Більше того, наголошував 
відомий літературознавець у США Антін Рубінець, казки Агнона є нерідко переспівом 
галицьких народних легенд 20. 

Як стверджував сам С.Й.Агнон у  Нобелівській  промові,  його творчість   
спирається  як  на  традиції,  вірування,  міфологію, релігійність єврейського народу,  так і 
на " вплив з боку кожного чоловіка, кожної жінки, кожної дитини, яких я зустрічав на 
своєму шляху - і євреїв,  і неєвреїв. Їх жива мова, звичаї і те, що вони розповідали  мені,  
врізались  у  серце  і частиною увійшли в мої твори"21.  Зв'язок  із  народними  
єврейськими   і   українськими традиціями,   звичаями,  легендами  і  переплетіння  
казкового  з реальним в Агнона нагадують нам  Гоголя,  а  також  Коцюбинського ("Тіні 
забутих предків"). 

Останні роки свого життя (письменник помер 17 лютого 1970 р.  в  м.  Гдера,  
Ізраїль)  Агнон  був  в  Ізраїлі,  можна  сказати, національним кумиром. 

Зібрання творів Агнона тут вийшло в 1953 р. в семи томах, 8-й том вийшов 1962-го 
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року.  Посмертно було видано три  книги  з літературної   спадщини   Нобелівського   
лауреата.  Він  обраний Почесним  громадянином  Єрусалима,  удостоєний  почесних  
відзнак Єврейського університету в Єрусалимі, Колумбійського університету в США,  
нагороджений  рядом  премій,  включаючи  Державну  Премію Ізраїля  (1954  і  1958  рр.)  
та  престижну літературну нагороду Бяліка  (1950  р.)22.  До  речі,   визначний   єврейський   
поет, перекладач, літературознавець Хаїм Нахман Бялік майже одночасно з Агноном 
побував у Тернополі,  тут він виголосив  літературознавчу лекцію  перед  представниками  
єврейської  громади  міста  в залі кінотеатру " Поділля" - 5 листопада 1931 р.23 

Самуїл Йосиф   Агнон   залишив   добрий   і  вічний  слід  в духовності,  в  історії  і  
літературі  як  єврейського,  так   і українського народів. Він яскраво і правдиво розкрив 
серце і душу галицького  єврейства,  красу  нашого  рідного  краю,  нерозривну єдність  
долі  євреїв  і  українців  і  зробив свої високохудожні розповіді "надбанням світової 
літератури"24. 

Проникливе, щире слово нашого мудрого земляка Агнона нагадує нам,  що немає 
націй добрих і злих, бо в кожній нації є люди щирі і доброзичливі,  добрі,  співчутливі та 
егоїстичні й лихі.  І вся штука в тому,  щоб виробити  в  собі  любов  до  ближнього.  Тоді 
ближній  напевне  відповість  любов'ю  і вдячністю.  Бо то велике фарисейство:  почувати 
себе так,  ніби перед тобою інші винні. На думку  Євгена Сверстюка,  наприклад,  нині 
мудрі євреї " говорять про свій борг і спонукають нас задуматись про наш борг"25.  Мудрі 
українці   з  гідністю  говорять  про  свою  конкретну  працю  по зміцненню української 
державності, добру волю, а серед нерозумних і  недалеких,  як  і  раніше,  модно 
засуджувати євреїв чи когось іншого  за  будь-що,  навіть  за  власні   лінощі   та   
показний "патріотизм". 

Коли відкинути намул,  то чіткіше просліджується тенденція в нашому  народі  
мати  з  євреями спільні справи і цінувати євреїв більше,  ніж вишукувати якiсь хиби. Це 
позитивне прагнення завжди переважало  над  непорозуміннями  і  конфліктами.  І  це 
головний чинник наших взаємин.  Ми їм маємо щиро  бажати  добра,  шанувати їхні 
святині,  тоді і євреї завжди бажатимуть нам миру і злагоди, з повним  розумінням  
ставитимуться  до  нашого  прагнення  стати господарями на своїй землі. 

Проте дехто вважає,  що нині шляхи української і єврейсь-кої спільноти 
розійшлися, оскільки єврейська спільність прямує до своєї землі обітованої,  до історичної 
Батьківщини - Ізраілю,  і що  ця перспектива стане загальною.  На думку більшості 
учасників міжнародної   наукової   конференції,    присвяченої    проблемам українсько-
єврейських  відносин,  що  відбулася  в Києві (червень 1991р.),  такі міркування 
безпідставні 26.  Далеко не всі поїдуть.  Частина єврейського населення залишиться в 
Україні і пов'яже своє майбутнє,  перспективи своїх дітей і онуків з Україною.  Ці  наші 
співгромадяни можуть розраховувати ( як інші національнi меншини) на позитивне 
розв'язання питань збереження і відродження  всього, що  пов'язане  з  єврейською  
історією,  культурою  і  релігією в Україні,  з  відродженням  у  нас  єврейської  школи  та   
кращих національних  традицій  цього  народу,  так  тісно  поєднаного  з українським 
народом на нашій землі. 

С.Й.Агнон любив  свою батьківщину - Галичину.  Він,  як і єврейські письменники 
з Галичини - Карл  Францоз,  Йозеф  Рот, засновник так  званої  галицької  школи  вчених-
істориків  Нахман Крохмаль,  його відомий посліловник  Соломон  Рапопорт  та  інші, 
багато хорошого і різного розповів про неї всьому світові.  Агнон по-своєму   і   
результативно    сприяв    єврейсько-українському порозумінню і співпраці. 

Нобелівський лауреат з  Галичини  С.Й.Агнон  відзначений  за видатний   внесок   у  
загальнолюдську  скарбницю  духовності  та культури,  за талановите  відображення  
загальнолюдських  проблем сучасності,  насиченої  парадоксами і протиріччями.  Він 
заслужив інтерес і глибоку повагу до себе не лише в Ізраїлі,  але й у нас, в  Україні,  як  і  
повсюди  в цивілізованому світі.  Поки що для увічнення його пам'яті зроблено у нас дуже 
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мало:  вдячні  земляки назвали його іменем одну з вулиць міста Бучач,  що пролягає поруч 
з вулицями Т.Шевченка та А.Міцкевича,  вийшли  перші  довгожданні публікації  про  
його  життя  і творчість,  нобелівські читання в Тернопіллі   та   пленарне   засідання   
науковців    у    Бучачi "Слов'янсько-єврейське культурне співіснування" тощо. 

Архаїчна структура   прози   С.Й.Агнона,   широка    палітра різноманітних 
символів "створює великі труднощі"27 для перекладів його творів на інші мови.  До цього 
часу ми маємо вкрай  обмежену можливість   прилучитися   до   його   спадщини.   В  
Україні  не опубліковано жодного перекладу творів Агнона на українську мову. 

 
Summary. On the basis of the works of the Nobel Prise  Winner  (1966) S.J.Agnon  the  problem  of  Jewish  

- Ukrainian co-existance and cooperatin during the I World War is analysed in the article. 
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