Улас Самчук: сторінки творчості

Улас Самчук (1905-1987) –
один із видатних
майстрів української
прози ХХ століття.
Нелегким був його
життєвий і творчий
шлях, який завершився
на еміграції, в Канаді.
Донедавна доробок Уласа
Самчука був на
батьківщині під
забороною, й лише тепер
його творча спадщина
повертається до
українського читача.

Ім’я письменника Уласа Самчука ще прижиттєво було відоме у країнах Європи та
Америки і, як зазначала дослідниця творчості письменника Марія Білоус-Гарасевич,
«...не лишалось сумніву, що його талант належить до тих, яких лише кілька видає з себе
народ на століття і які творять велику літературу».
У своїх споминах Улас Самчук мотивує свій життєвий вибір так: «Головне, те
головне, моє нестерпне, безупинне, невідступне бажання писати. Бути
письменником. Десь з сімнадцятим роком мого життя посіла мене ця пропасниця, з
якою я просто не міг дати ради. Я писав днями й ночами, я занедбав навчання, за мене
почали хвилюватися батьки: «От буде босяк - ледащо, не здібне навіть до хазяйства». ...
Жадоба світу, знання, слави у селі, «на краю світу» під глухою, мертвою, зачумленою
поліційним терором границею ... Що за дика примха! Мене рвало на куски бажання
вирватися звідсіль, отрясти порох взуття і відійти на другий «край світу». Рішучість,
ризик, наполегливість, витримка — це ті головні якості, завдяки яким Улас
Самчук йшов без оглядки до своєї заповітної мети. Як письменника і громадянина
його сформували два світи, дві культури, дві традиції —- Схід і Захід, Україна і Європа.

Саме бурхливе політичне життя, в якому завжди опинявся Улас Самчук, і
формувало його як «літописця в художній формі». Хоча він зазначав і таке: «Я не
належав до породи пристрасних політиків, але силою фактів був втягнутий в цю
атмосферу молодих людей, яким здавалося все можливим і які майстрували
фантастичні пляни свого майбутнього».
Український письменник Улас Самчук саме у Празі написав у 30-ті роки роман
«Кулак», спрямований на захист життєдайних спроможностей українського селянства,
роман «Гори горять» — про боротьбу закарпатських гуцулів за своє соціальне та
національне визволення. У1933 році з-під пера волинського письменника вийшов роман
«Марія» — про організований сталінсько-більшовицькою системою СРСР голодомор.
Одночасно із «Марією» Улас Самчук працював над романом-епопеєю «Волинь» у трьох
частинах, робота над першою і другою частинами тривала з 1929 по 1935 роки, над
третьою —- з 1935 по 1937 роки. Саме роман «Волинь» приніс 32-річному письменнику
світову славу.

Феномен літератора й публіциста Уласа Самчука досі загадковий. Адже, по суті,
жодного вищого навчального закладу він так і не зміг закінчити.
Він володів бездоганно німецькою, польською, чеською, російською, менше
французькою мовами.
«З його талантом він міг стати дуже легко письменником, не менш великим,
німецьким, чеським, польським чи навіть українським з чужою тематикою. Але
він лишився вірним народові й землі, звідки взяв своє фізичне, духовне й
національне коріння. Всі його твори написані українською мовою, всі мають
українську тематику», — пише дослідниця Білоус-Гарасевич Марія.
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