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МЕТАФІЗИКИ І МАРИНІЗМ:
«ПОЕТИКА ВІДПОВІДНОСТЕЙ»?
Стаття спрямована на з’ясування ступеня кореляції мистецьких уподобань поетів
«метафізичної школи» XVII ст. з творчими пошуками митців маринізму, і насамперед, Дж. Марино.
Маринізм і метафізична поезія розглядаються з позиції спільної поетики, «поетики відповідностей». Виявляються суттєві відмінності у метафоричному оформленні творів, використанні парадоксів, риториці пасажів та інших аспектах поетизування, а також у ставленні до поетичної
традиції Ренесансу.
Клю чов і слова: маринізм, метафізики, бароко, парадокс, метафора.

Ю. Б. Віппер відзначає, що в італійській
бароковій поезії домінує гедоністична спрямованість, захоплення віртуозними формальними експериментами, вишукана риторична
майстерність; там багато блиску, але блиск
цей часто зовнішній. І на це є свої об’єктивні
причини, оскільки Італія XVII ст., країна роздріблена, потерпаючи від іноземного гноблення, натиску феодальної реакції і Контрреформації, переживає період суспільного застою.
Але разом із тим, художня культура Італії,
принаймні в першій половині століття, сповнена життєвих сил, внутрішньої енергії, накопиченої ще в добу Ренесансу [див.: 1, 87]. У
такому контексті стає очевидною типовість
постаті неаполітанця Джамбаттиста Марино
(1569–1625) – поета, визнаного першим автором Італії, чия письменницька слава в XVII ст.
сягнула далеко за межі країни. Він розширив
тематичні межі поезії, зробив її здатною до
зображення всього, що доступно чуттєвому
сприйняттю людини, а значить, і поетичному
опису. Поет використовує традиційні літературні форми Ренесансу, насамперед, сонет,
але наповнює його іншим змістом, одночасно
ведучи пошук нових мовних засобів з метою
враження і приголомшення читача [1, 87]. Хто
не здатен дивувати, заявляє Марино в одному
з сонетів циклу «Муртолеїда» (італ. «Murtoleide», 1619), нехай береться за шкребок: його
місце не на Парнасі, а у стайні.
Можливо, тому, що Марино творив з усвідомленням своєї оригінальності, вважаючи себе
зачинателем нової поезії, винахідником нового
виду лірики, його пошуки нових художніх засо№ 2 (16), жовтень 2015

бів вираження власного світобачення поклали
початок напряму італійської літератури бароко – маринізму (італ. marinismo), афектованого
поетичному стилю, на думку С. Джонсона, настільки близького творчим «витівкам» англійських метафізиків, що критик у своїй знаменитій
роботі «Life of Cowley» (1779) сміливо називав їх
стиль «запозиченим від Марино і його послідовників» [6, 21]. Перший детальний аналіз метафізичної поезії під таким кутом зору більш ніж
століття потому запропонував Е. Госсе, зауважуючи, що «прагнення образної екстравагантності не було обмежене лише Англією; ця тенденція одночасно захопила всю Європу, тим
самим загнавши у глухий кут історію літератури. Троє видатних письменників – Марині [sic],
Гонгора, Донн – почали творити в аналітичногіперболічному стилі в один і той самий час, що
позбавляє можливості визначити, хто з них
трьох вплинув на манеру інших» [5, 342].
Госсе висуває тезу, яка до певної міри відображала загальний підхід до порівняння
маринізму й метафізичної поезії: «…тотожність (стилів. – А. Б.) Донна і Марині… дуже поверхнева і стає тим менш очевидною, чим прискіпливіше ми досліджуємо її»; і далі відзначає: «слід віддати належне Донну за абсолютну оригінальність його творів і лобіювання з
тонким англійським смаком стилю, у якому
афектація і навмисне спантеличення посідають провідне місце…» [5, 344]. Ф. Дж. Варнке
частково поділяє точку зору Госсе: вдумливе
прочитання творів Донна й Марино розкриває
несхожості в техніці й манері поетизування,
але часом вони виражені не яскравіше, ніж
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подібності. Варнке наголошує, що поетична
виразність у період між Високим Ренесансом і
неокласицизмом, безсумнівно, виявляла певну узгодженість, проте аналітичне порівняння поетичних текстів XVII ст. призводить до
перегляду постулату про існування загальноєвропейського стилю бароко [13, 160].
Тому наше завдання бачиться у встановленні спільностей і відмінностей у творчій
манері метафізиків і мариністів, які творили в
один період літературної історії, надихаючись
однаковими ідеалами і гостро відчуваючи
кризу часу, щоправда, кожний з авторів посвоєму. Якщо сам Марино випробовував себе
в різних жанрових іпостасях: любовна, бурлескна лірика; релігійно-філософські роздуми
(«Священні
висловлювання»);
любовна
(«Адоніс»), священна («Побиття немовлят»),
героїчна (незавершений «Звільнений Антверпен») поеми, – то мариністи, поділяючи його
загальноестетичні принципи, працювали в
більш вузькому регістрі. У їх творчості відчувається домінування зовнішнього буття над
внутрішнім, захоплення чуттєвим боком життя. З огляду на це й услід за Варнке, який продемонстрував, що найсміливіші й найяскравіші експерименти мариністів, які становлять
інтерес для компаративного аналізу метафізичної поезії та маринізму, кристалізуються у
творчості їх натхненника [13], нас здебільшого цікавитиме літературний доробок самого
Марино, який, «як і будівничі бароко, тяжіє до
монументальності, одночасно порушуючи її
нагромадженням орнаментації» [1, 87].
У другорядних поетів-мариністів, які присвятили себе, головним чином, пошуку блискучих формальних ефектів, іноді теж простежуються типові для поетики маньєризму і
бароко мотиви й образи: це і невпинний рух, і
плинність буття – звідси мотив фонтану, бурхливого потоку; і підвищена увага до контрастів великого й малого, прекрасного й потворного, що мотивує часте згадування бліх, метеликів, комах. Зокрема, у сонеті «Блоха на грудях прекрасної дами» (італ. «Pulce sulle poppe
di bella donna», або «La Pulce») Джузеппе Арталє (1628–1679) називає спритну маленьку
комаху на білосніжній шкірі чарівної пані
«чорним атомом нерозділеного кохання»
(«fatto etïopo un atomo d'amore»), що віщує
біль і томління ліричному герою:
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«Pulce, volatil neo
d'almo candore,
che indivisibil corpo hai
per ischermo,
fatto etïopo un atomo
d'amore;

tu sei, di questo cor
basso ed infermo
per far prolisso il duol,
lungo il languore,
de' periodi miei punto
non fermo».
[8, 452]

Такий прийом анімалістичної презентації
прекрасного через потворне знаходить оригінальне відображення в одному з творів циклу
«Пісні й сонети» натхненника англійської
«метафізичної школи» Джона Донна (1572–
1631), поезії «Блоха» («The Flea»), де автор
надзвичайно метафорично переосмислює поширений в еротичній поезії XVI ст. мотив. Контраст чарівного почуття закоханих і бридкої
комахи, що стане єдиним місцем «гріхотворіння», – за межею ординарної фантазії,
але не доннівської. Очевидно, що образ блохи,
яка кусає кохану, запозичений з ренесансної
любовної лірики, у якій він був популярним і
в аксіологічній ієрархії інсектних образів зазвичай знаходився в зоні високої естетичної
модальності. Цей образ символізував невгамовну пристрасть ліричного героя, який або
прагнув перетворитися на блоху і тим самим
отримати доступ до жаданого тіла коханої,
або мріяв загинути, подібно блосі, від руки
тієї, кого обожнює, у неї ж на грудях. Проте
Донн актуалізує цей мотив із притаманною
йому бароковою вишуканістю й дотепністю:
уява поета змушує блоху кусати не лише дівчину, а й ліричного героя, роблячи набридливу комаху і їх шлюбним ложем, і навіть храмом з живими стінами, де можна сховатися
від заборон («Though parents grudge, and you,
w'are met, / And cloister'd in these living walls of
jet»), та, врешті-решт, символом їх тілесного
союзу:
«Mark but this flea,
and mark in this,
How little that which
thou deniest me is;
It suck'd me first, and
now sucks thee,
And in this flea our
two bloods mingled
be;
Thou know'st that this
cannot be said
A sin, nor shame, nor
loss of maidenhead,

Yet this enjoys before
it woo,
And pamper'd swells
with one blood
made of two,
And this, alas! is more
than we would do…»
[11, 26]

НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО)

БЕЗРУКОВ А. В.
Метафізики і маринізм: «поетика відповідностей»?

Тим часом у Марино любовна лірика набагато різноманітніше й образніше. Наприклад,
у канцоні «Мінлива любов» (італ. «L'amore incostante») поет, звертаючись до друга (Signor
Marcello Sacehetti), починає з опису власної
схильності до амурних справ, порівнюючи таку свою вдачу з хамелеоном («camaleonte»).
Одразу ж відзначимо в першій строфі два важливі для маринізму аспекти поетизування:
відсилання до міфології (Proteo) й евфуїстичну манеру письма [див.: 4, 55]. Далі, після відвертого зізнання «fallo amoroso», Марино переходить до розлогого (133 рядки) оспівування розмаїття жіночих принад, до яких він ласий, доповнюючи свій маніфест непов’язаним
з рештою твору парадоксом:
«Usi fregiarsi: i fregi
chi fia che non appregi?
Vada inculta e sprezzata,

sol di se stessa ornata:
quella schiettezza
adoro,
quella sua povertate
è mio tesoro…»
[4, 56]

Донн у поезії «Байдужий» («The Indifferent») має справу з тим самим «матеріалом» –
жінкою, однак примудряється сконцентрувати всі типи жіночого єства, які він зумів пригадати, в дев’яти рядках першої строфи:
«I can love both faire
and browne,
Her whom abundance
melts, and her
whom want betraies,
Her who loves loneness
best, and her who
maskes and plaies,
Her whom the country
form'd, and whom
the town,

Her who beleeves,
and her who tries,
Her who still weepes
with spongie eyes,
And her who is dry
corke, and never
cries;
I can love her, and
her, and you, and you,
I can love any, so she
be not true…»
[11, 5]

Обірвана остання фраза задає тон твору, а
перерахування жіночих образів використовується Донном не задля вихваляння жінки і тим
більше не для змалювання палких почуттів поета. У такий спосіб метафізик демонструє парадоксальність природи любові й самого життя.
Цікаво, як те, що з легкістю приймається Марино, відкидається Донном. У першому випадку
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зізнання в закоханості поета супроводжується
відчуттям самовдоволення і визнанням себе,
висловлюючись словами Донна, «закоханим
єретиком» («heretic in love») через власну мінливість, у другому – вся поезія вибудовується
навколо сумнівного припущення, що ті, хто називають себе прихильниками вірності, самі до
певної міри єретики («Poor heretics in love
there be, / Which think to 'stablish dangerous
constancy»).
Саме ставлення до парадоксів, на думку
Варнке, викриває різницю між Марино і Донном. Якщо у Марино вони випадкові й виявляються на вербальному рівні, часто виконуючи
декоративну функцію («quella sua povertate è
mio tesoro»), то доннівські парадокси є
центром його творів (мінливість як необхідна
умова любові) [13, 162]. Певна різниця спостерігається й у якості метафоричного оформлення поетичних робіт митців. Зокрема, у
пасторальній поемі «Смаглява пастушка» (італ. «La bruno pastorella») Марино називає темношкіру дівчину Ліллу чорнилами
(«inchiostro»), якими Любов виписує поетові
вирок («la sentenza») – солодку й щасливу
смерть («dolce e fortunata morte»):
«Quel notturno colore
scolora l'alba e move
invidia al giorno;
quel vostro smalto
oscuro
al zaffiro fa scorno,
ingiuria a l'oro;
quel brun, quel negro

è puro e vivo inchiostro,
onde con l'aureo strale
scrive Amor la sentenza
de la mia dolce e fortunata morte...»
[4, 14]

Така, здавалося б, буденна метафора, але в
незвичному контексті нагадує типовий метафізичний концепт. Примітно, що у другій строфі «Розбитого серця» («The Broken Heart»)
Донна –серія метафор такого штибу:
«Ah, what a trifle is a
heart,
If once into loves
hands it come!
All other griefs allow a
part
To other griefs, and
ask themselves
but some;

They come to us, but
us love draws;
He swallows us and
never chaws;
By him, as by chain'd
shot, whole ranks do
die;
He is the tyrant pike,
our hearts the fry...»
[11, 32]
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Проте спосіб використання метафор у
двох поетів дещо відмінний. Марино зображує вроду дівчини, виказуючи свою пристрасть за допомогою низки образів, які не
пов’язані між собою, окрім того, що всі базовані на ознаці темного кольору шкіри: її
«нічний колір затьмарює світанок і змушує
день заздрити» («...notturno colore / scolora
l'alba e move invidia al giorno»); її «темна емаль
зневажає сапфіри й ображає золото» («...vostro
smalto oscuro / al zaffiro fa scorno, ingiuria a
l'oro») тощо. Слід віддати належне автору у
вигадливості: образ чорнил і його розвиток
захоплює, проте в поемі посідає далеко не
центральне місце. Доннівське ж метафоричне
змалювання любові, що «ковтає нас, не жуючи» («…swallows us and never chaws»), як
«безперервного пострілу» («chain'd shot»),
«безжальної щуки» («tyrant pike») пов’язується єдиною темою твору – руйнівною силою
любові. Варнке вважає, що такі метафори
з’являються, швидше, від інтелектуального
споглядання світу, ніж від фізичного існування. Їх зв’язок із твором логічний, а не випадковий [13, 163].
Можна стверджувати, що відмінність ця
зумовлена різницею в подачі поетичного матеріалу: якщо поезія Марино описова, то Донна – показова. У творах останнього практично
неможливо віднайти приклади фізичного
змалювання жіночої вроди, тимчасом як роботи Марино пістрявіють майже анатомічним
зображенням жіночих образів – це фундаментальний прийом техніки поетизування митця. Отже, спосіб бачення світу поетом – значний аспект його стилю й концепції метафоричного мислення. І в дійсності автори взаємодоповнюють один одного.
Але до якої міри сенсуалізм поетів збігається і наскільки беззаперечний вплив Донна
на інших метафізиків обмежено характеристиками поезії Марино? Дж. Е. Маззео стверджує,
що маринізм і метафізична поезія мають спільну поетику, яку він називає «поетикою відповідностей» («the poetic of correspondence»)
[див.: 9]. На його думку, традиція, яку поділяють Марино, Донн та інші поети XVII ст. щодо
використання метафор, вимальовуваних з абсолютного людського досвіду й художньо оформлюваних, віддзеркалює ставлення до світу
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як до системи аналогій, спільних проявів трансцендентної єдності. Спираючись на праці Тезауро, Грасіана й інших теоретиків XVII ст., у
яких два типи концепції метафор і, значить,
дві поетики ставилися пліч-о-пліч, Маззео доходить висновку, що поетика, заснована на
використанні метафори як засобу орнаментації, – «негативна», а та, яку він називає
«поетикою відповідностей», – «позитивна»
[9, 232].
Однак те, що мариністи й метафізики поділяли спільну поетику, не означає, що вони
працювали в одному поетичному стилі. Маззео ставить під сумнів розповсюджену тезу
про ототожнення метафізичного стилю в поезії та барокового стилю у пластичних мистецтвах і розрізняє «concettismo» (метафізичний
стиль) та власне бароко. Але дослідник припускається помилки, продовжуючи співвідносити Марино з Донном як послідовника традицій останнього. Швидше ті якості, що відділяють поезію Марино від доннівської, зближують італійського поета з бароко з його орнаментальністю й масштабністю. У поетичній
практиці Марино відбивається концепція метафори як декоративного засобу. Тому цікаво
простежити розбіжності у творчій манері англійських метафізиків й італійських кончетистів. Утілити це можливо, зокрема, розглянувши, який вплив спричинив Марино на адептів
Донна.
У цьому випадку мають значення не лише
тематична заанґажованість і стилістичні преференції авторів, але й особливості організаційної структури їх творів. У своїх поетичних
збірках, зокрема, у «Лірі» (італ. «La Lira», 1608–
1614) і «Цівниці» (італ. «La Sampogna», 1620),
Марино не схильний до метричних експериментів, натомість, часто вдається до детальної
рубрикації, розбиваючи вірші на сюжетнотематичні цикли: «Любовні» (італ. «Amorose»),
«Похмурі» (італ. «Lugubri»), «Морські» (італ.
«Marittime»), «Героїчні» (італ. «Heroiche») тощо. Подібний прийом застосовується й у збірці
релігійної лірики «Храм» («The Temple»)
Джорджа Герберта (1593–1633), де твори
складаються в так звані «кластери» задля
створення особливого «поліфонічного ефекту» (М. Ельскі). Прикладами таких «кластерів»
можуть слугувати поезії «Гріх» («Sinne»),
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«Справедливість» («Justice»), «Норов» («The
Temper»), «Молитва»(«Prayer»), «Антифон»
(«Antiphon»).
Однак серед метафізиків найближчим до
Марино визнається Ричард Крешоу (1612–
1642). Дві роботи поета – «Палаюче серце» («The Flaming Heart upon the Book and Picture of the Seraphical Saint Teresa») і «Та, яка
плаче» («Saint Mary Magdalene, or the Weeper») – з їх несподіваною образністю, пишною
риторикою, еротичним підтекстом особливо
виділяються серед релігійної лірики XVII ст.
Типова поезія Крешоу – одночасно чуттєва,
бентежна, дещо невпорядкована «сповідь» –
здається набагато ближчою до метафорики
Марино, ніж до пошуків Донна, а те, що в пошуках натхнення Крешоу не раз звертався до
італійської поетичної традиції, відомо [див.,
зокрема: 13]. Крешоу і перекладає Марино, і
сам пише вірші в його дусі. Якщо перша, ще
близька Джонсону й «кавалерам» редакція
«Побажань до уявної коханої» налічувала десять строф, то друга складалася вже з сорока
двох: раніше знайдена тема тепер варіювалася знову і знову [2, 60]. Масштабна уява породжує величну образність:
«Till that divine
Idea take a shrine
Of crystal flesh,
through which to
shine…

Each ruby there,
Or pearl that dare appear,
Be its own blush, be its
own tear…»
[10, 150]

У стилі Марино написано й невелику поему про змагання лютняра і солов’я
«Музичний поєдинок» («Music's Duel»). У ній
Крешоу з захопленням вибудовує ряд чуттєвих образів, що відтворюють музичні ефекти
за допомогою алітерації, звуконаслідування,
асонансу. Думка автора переходить від одного чуттєвого образу до іншого, залишаючись
майже невловимою. Проте це не означає, що
думка не важлива для поета. Крешоу змушує
солов’я програти в одвічному протистоянні
природи й мистецтва, надаючи перевагу
останньому. Символічна загибель солов’я,
якою він спокутав поразку у змаганні з музикою лютні, знайшовши в ній, як у труні,
останній прихисток, багато що пояснює у тво№ 2 (16), жовтень 2015

рчості самого Крешоу, який поєднував майстерність із камерністю діапазону:
«Alas! in vain! For
while (sweet soul) she
tryes
To measure all those
wild diversities
Of chatt'ring strings, by
the small size of one
Poore simple voice,
rais'd in a Natural
Tone;

She fails, and failing
grieves, and grieving
dyes.
She dyes; and leaves
her life the Victors
prise,
Falling upon his Lute;
О fit to have
(That liv'd so sweetly)
dead, so sweet a
Grave!» [10, 157]

Перекладацька творчість Крешоу щодо
пасажів Марино також становить маніфестацію близькості двох поетичних напрямів.
Свідченням цьому, зокрема, може бути переклад першої пісні («Sospetto d’Herode»), написаної в дусі сакрального бароко поеми
«Побиття немовлят» (1632). У той же час від
оригіналу Крешоу відрізняє натиск і цілісність стилю англійської метафізичної традиції. Розходження починаються вже в перекладі вступу до пісні («Argomento»). Їх продемонстрував Варнке, відзначивши, що найбільш
примітним є відхід Крешоу від техніки класичного міфу, у якій працює Марино, зображаючи мешканців християнського пекла. Для
останнього Плутон автоматично стає синонімом Сатани; для Крешоу риторика класичного міфу й християнська реальність розділені.
Поет робить акцент на парадоксах: двічі в
«Argomento» він утілює парадокси, яких немає в оригіналі, і кожного разу вони пов’язані
з головними таїнами християнської релігії
[див.: 13, 171–172]. У другому рядку це –
безсмертя («Death’s Master his own death divines»), у восьмому – інкарнація («…he whose
Birth / Means Heav'n, should meddle with his
Earth»).
Цікавість Крешоу до християнських парадоксів очевидна протягом поеми. Виявляється це й у змалюванні Сатани на початку твору,
хоча, здається, картина принципово не відрізняється від образності Марино. Проте Крешоу
скорочує опис фізичних характеристик, щоб
розширити зображення незнищенного полум’я інфернальної реальності й підкреслити,
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що пекло, як не парадоксально, живе, там панує «невмираюча смерть» як для Сатани, так і
для його жертв:
Марино:
«Che la vista pestifera,
e sanguigna,
Con l'alito crudel, che
avvampa, e fuma,
La pira accende orribile, e maligna,
Che inconsumabilmente altrui consuma.
Con amaro stridor
batte, e digrigna
I denti, aspri di rugine,
e di shiuma;
E de membri d'acciaio
entro le fiamme
Fa con l'estremo suo
sonar le squamme».
[7, 9]

Крешоу:
«His flaming eyes dire
exhalation,
Unto a dreadful pile
gives fiery breath;
Whose unconsum'd
consumption preys
upon
The never-dying life of
a long death.
In this sad house of
slow destruction,
(His shop of flames)
hee fryes himself, beneath
A masse of woes, his
teeth for torment
gnash,
While his steele sides
sound with his tayles
strong lash». [12, 5]

Не дивлячись на певну близькість із
Марино, яка виявляється, зокрема, у любові
до розлогих, вражаючих метафор, Крешоу у
«Sospetto d’Herode», як і у власних роботах,
зорієнтованих на італійського поета, відрізняється від нього і за стилем, і за способом
бачення світу. Спонукуваний чуттям того, що
речі мають об’єднуватися навколо центру,
Крешоу із багатоманіття «матерій» складає
поезію духовної єдності. Його кінцева мета –
таємниче, а не захоплююче.
У такому контексті важко прийняти тезу
про існування загальноєвропейського бароко,
стилю, який би однаково задовольняв творчі
запити і Марино, й англійських метафізиків.
За тією різницею, що визначається мовними
особливостями, індивідуальними рисами авторів, стоять стилістичні відмінності. Поезія
мариністів, а надто Марино, відрізняється від
творів митців «метафізичної школи» міфологічністю, чуттєвою образністю, аудіальною
врівноваженістю, пасторальною технікою,
розлогістю метафорики. Зв’язок літератури
італійського Відродження з роботами Марино
очевидний. Маринізм важко назвати новим
поетичним стилем, це, швидше, новий рівень
14

ренесансної поетики. Англійські ж метафізики перебувають у неоднозначному положенні
стосовно ренесансної поетичної традиції. Їх
стиль, на відміну від мариністів, – не гіперболізована, або, якщо завгодно, перезріла, форма існування ренесансної думки; скоріше, це
реакція на неї в умовах згасання мистецтва
Відродження. Донн і його колеги по «школі»
намагаються пристосуватися до нового часу,
який, як вони вважають, уже загублений,
шляхом складного синтезу любовного й релігійного досвіду. У результаті виходить інтелектуальна поезія, і ця її якість є надзвичайно
важливою відмінністю, що відрізняє метафізиків та їх твори, засновані виключно на почуттях, із Марино, чия неперевершена образність призводить її автора до занадто відвертого зображення дійсності.
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ОБРАЗ СЕЛА В РОМАНАХ
МАРІЇ МАТІОС І ЛЮКО ДАШВАР
У статті розглянуто образ села, який утворила сучасна масова література в Україні. На прикладі творів Марії Матіос і Люко Дашвар досліджено, як письменники культивують і руйнують
традиційне сприйняття сільського локусу.
Клю чов і слова: образ, сімейна сага, горор, мелодрама, локус, інакшість.

Тема села була й залишається центральною в українській літературі. Сучасний літературний процес з означенням «масовий» перейняв традицію зображення сільського життя. Письменники в різних жанрах не лише використовують відповідний хронотоп, але й
намагаються розгадати культурні коди: апелюють до архетипів, традицій, звичаєвого
права, які, без сумніву, набули нині цікавих
трансформацій в обмеженому сільському локусі. Дара Корній, Люко Дашвар, Ж. Куява,
М. Матіос, О. Печорна, С. Талан, М. Таран,
М. Дочинець, А. Кокотюха, П. Лущик,
№ 2 (16), жовтень 2015

А. Процайло, В. Шкляр – ті письменники, які
підтримують баланс між урбанізмом, однією з
провідних тенденцій сучасного літературного
процесу, і модусом села.
Досить часто трапляється так, що навкололітературні чинники мають вагомий вплив
на розвиток літературного процесу. Одним із
таких потужних каталізаторів становлення
масової літератури в Україні є, без сумніву,
Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова». Починаючи з 1999 р., конкурс
відкрив та об’єднав у межах своєї концепції
«пошуку бестселера» сотні імен українських
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авторів. У 2007 р. І і ІІ премії «Коронації слова» в номінації «Романи» отримали рукописи
Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки» і Люко Дашвар «Село не люди». Ці твори відмінні
за жанром, темою та авторською концепцією,
проте об’єднавчим фактором для них є не лише висока оцінка журі конкурсу, а й образ села, виведений в обох.
Творчість Марії Матіос активно досліджують О. Вірич, Ю. Джугастрянська, Г. Осіпчук,
Г. Павлишин, Т. Ткаченко, О. Романенко,
С. Караванський. Романний доробок Люко Дашвар є об’єктом літературознавчих роздумів
Я. Дубинянської, К. Каплюк, А. Кривопишиної,
О. Свириденко. Мета пропонованої статті полягає в дослідженні образу села з огляду на трансформацію традицій української літератури в
романах масліту у вищеназваних творах.
Назва роману Марії Матіос «Майже ніколи
не навпаки» скидається на магічну формулу
або слова замовляння, які авторка розшифровує так: «У світі завжди одне й те ж: одні люди
вбивають інших людей, а якісь інші люди в
цей самий час – люблять іще інших. А ще інші – ненавидять тих, хто любить. // І не можуть собі дати ради ні перші, ні другі. // Ні з
любов’ю. // Ні з ненавистю. // І майже ніколи
не є навпаки» [3, 4]. Такий силогізм повсякчас
підштовхує читача до переосмислення чужих
доль, які, ніби у калейдоскопі, змінюють одна
одну. Сама письменниця визначає жанр свого
твору як сімейну сагу в трьох новелах, що
об’єднуються між собою особами головних
героїв і замкнутим часопростором типового
буковинського села Тисова Рівня. Водночас
події І половини ХХ століття, майстерно і послідовно відтворені Марією Матіос у межах
цього закритого сільського простору, дають
підстави говорити про ґатунок історичного
роману. Такий симбіоз жанрів загалом властивий творчості письменниці, яка прагне оповісти те, що чула від рідних та односельців –
живих свідків подій, розказати істинну історію рідної Буковини, очищену від радянських
ідеологем.
Марія Матіос, як видається, тяжіє до традиційного зображення села. Назва першої новели «Чотири як рідні брати» є ремінісценцією повісті Ю. Федьковича «Три як рідні брати». Проте тут відбувається омана горизонту
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сподівань, оскільки класична формула «як
рідні брати», коли чужі один одному чоловіки
живуть у мирі та злагоді, іронічно переосмислюється. Письменниця наповнює майже канонічний сюжет протилежним змістом: герої її
твору брати Чев’юки ворогують через спадщину. Один із Чев’юків, підмолодший брат
Андрій, причетний до вбивства найменшого
Дмитрика, свідомо йде на злочин, бажаючи
позбутися кревного, бо той є конкурентом на
батьківське добро. Середній Оксентій обманом отримує Павлову спадщину, що є найбільшою згідно з правом старшинства. Тут
можна вести мову про дискурсивне сходження біблійного конфлікту Каїна і Авеля, який
досить часто зринав в українській літературі,
коли йшлося про розподіл землі чи влади, що,
по суті, було тим самим у межах села. Варто
згадати повість О. Кобилянської «Земля», де
Сава Федорчук убиває брата Михайла через
батьківський ґрунт; можна вести мову про
драму І. Франка «Украдене щастя», коли брати Анни видають її заміж за нелюба, аби привласнити всю спадщину; також в одному ряді
тут є роман Ю. Яновського «Вершники», герої
якого, брати Половці, розділені неподоланними ідеологічними суперечностями, стають до
двобою один з одним. Тим самим письменниця вписує свій твір у традиційне поле кровного конфлікту, не раз змальованого в українській літературі, яка репрезентує образ села.
У романі Марії Матіос локус села функціонує як територія звичаєвого права, де кожен,
хто порушить найменший припис, має отримати належну кару. Петруня стає заручницею
цих неписаних законів, які мають вагому підтримку у вигляді церковних канонів. Її шлюб з
Іваном Варварчуком стає не просто трагедією
через нелюбов до втричі старшого чоловіка, а
насамперед – безкінечним рядом випробувань. Найганебнішим з них, безумовно, є ритуал «шлюбного простирадла», який обертається незаслуженою карою для героїні, бо її
вінчаний чоловік Іван Варварчук так і не став
уночі фактичним мужем через власну чоловічу неспроможність. Цей факт Варварчук приховує завдяки традиції: підносить весільному
батькові чарку горілки з пробитим денцем,
тим самим перекладаючи провину за «чисте
простирадло» на дружину: «– [Він] збрехав на
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мене, – Петруня обома долонями витирає заплакане лице, поправляє роздерту канчуком
сорочку і стає перед тата з надією, що він її
нарешті пожаліє [3, 45] (курсив у цитатах тут і
надалі наш. – Т. Б.). Проте батько Петруні Гаврило Дячук не в силі змінити суспільний припис. Згідно з неписаними правилами локусу
села жінка не має права голосу в цьому акті –
жодні аргументи не буде взято до уваги. Провина вважається доведеною відповідно до
слова чоловіка. Відтак, назва другої новели
роману «Будьте здорові, тату!», яка, по суті, є
традиційною формою весільного вітання, теж
зазнає внутрішньої руйнації шляхом іронічного переосмислення.
Центральною подією не лише першої з
трьох новел, але й роману загалом є страта
молодого хлопця Дмитрика Чев’юка односельцями, яка виглядає тим абсурднішою, що
припадає на страшні роки І Світової війни,
коли воєнне лихоліття забрало тисячі життів.
У цій трагічній події криється суть конфлікту
декількох родин – Чев’юків, Варварчуків і
Кейванів. Дмитрик із Петрунею своїм коханням порушили неписаний закон села – освячене право власності. Петруня – чужа дружина, а закон майнової належності в локусі села
важить набагато більше за Божий. Сам перелюб є не настільки тяжким злочином, як факт
«привласнення чужого». Молодий Чев’юк свідомий тяжкості свого злочину, саме тому не
тікає від покари, не борониться і не рятує власне життя. Так само й Петруня мовчить, приховує вбивство і не позивається проти
вбивць. Із тієї ж причини Теофіла Кейван покірно приймає щоденні зневагу і докір від чоловіка за провину, яку не здійснювала. Жінка,
поки її чоловік воював у цісарському війську,
стала жертвою зґвалтування вояка царської
російської армії, що квартирувалася у Тисовій
Рівні. Теофілині близнята, народжені від цього випадкового зв’язку, в очах громади й передусім – в очах її чоловіка – доказ злочину
жінки. Майже всі герої роману Марії Матіос є
заручниками суспільної парадигми, культивованої локусом села, де приписи звичаєвого
права переважають над усіма почуттями, думками, законами.
Порятунок у ситуації такої екзистенційної
безвиході полягає у втечі від несправедливос№ 2 (16), жовтень 2015

ті зовнішнього світу у свій власний, окреслений мріями і сподіваннями. Марія Матіос не
вперше вдається до такого художнього прийому. Інакшість як ширма, що ховає від нестерпної реальності, вже була використана письменницею у романі «Солодка Даруся». Героїні
«Майже ніколи не навпаки» теж рятуються
від зовнішньої жорстокості у психічному розладі. Петруня після смерті Дмитрика замикається в собі, звівши до мінімуму всі контакти
з зовнішнім світом, а згодом придумує собі
«дитину», якою опікується, мовби живою. Ще
одна героїня роману, Маринька-Богодуха, зраджена коханим Кирилом Чев’юком, який обрав Василину, «женившись на… ґрунтах і полонинах, повних овець» [3, 56], робить вибір
на користь власної уяви і мольфарства. Назва
третьої новели роману «Гойданка життя» не
лише містить метафоричне означення взаємин Кирила і Мариньки, яких спершу підняло
до неба справжнє почуття, і по тому опустила
на землю сила тяжіння, а й символізує певний
маятник, що вводить героїню у стан віщування, коли вона перебуває за межами буденного
світу. Кирило після одруження нищить усі
гойдалки, які він робив для Мариньки, бо вони символізують утрачене кохання. Богодуха
намагається завісити на одному з таких понівечених символів втраченого щастя. Після
невдалого самогубства дівчина робить подібну і на ній віднаходить новий сенс життя –
дар пророкування й лікування. Психічну інакшість, використану Маріє Матіос у цьому романі, можна прочитати в контексті романтичного канону української літератури, чи не
найповнішою мірою проявленого у баладі
Т. Шевченка «Причинна», де героїня теж обирає химерний світ уяви, оскільки реальність
виявляється надто нестерпною. Образ села в
романі «Майже ніколи не навпаки» перебуває
в межах традицій української літератури, коли локус села сприймається як сакральний
простір, перетин традиційного, усталеного на
рівні архетипів, а тому – святого і непорушного. Це враження посилює стихія народної поетики, якою щедро наповнила сторінки роману
письменниця. Пісні, приказки, повір’я, перекази, вкраплення діалектів – це лише верхній
шар того, що є на споді тексту. Марія Матіос
зводить людські долі і споконвічний локус
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гуцульського села у незримому двобої, в якому швидкоплинне людське життя приречене
на поразку.
Перший роман Люко Дашвар «Село не люди», який відразу став бестселером, викликав
неоднозначну реакцію серед читачів і критиків. Я. Дубинянська відзначила певну спекуляцію, на її думку, темою села у цьому романі
Люко Дашвар: «Багато пишуть про те, що
«зоряним квитком» Дашвар стало її звернення до теми села: мовляв, лежало під ногами, а
ніхто не підняв, мабуть, з ідіосинкразії до вітчизняної класики» [2]. Інша дослідниця творчості письменниці, О. Свириденко, вважає, що
в усіх романах Люко Дашвар міститься апелювання до громадськості завдяки актуалізації
проблем сучасної периферії в Україні шляхом
культивування опозиції «село – місто», де безсумнівну моральну вищість має саме сільський локус [5, 97].
Заголовок роману «Село не люди» є перефразованою назвою популярної в радянські
часи телепрограми «Село і люди» і вказує не
лише на основну тему оповіді, але й є прямим
відсиланням до архаїки сільського життя, де
риси радянського соціального устрою наклали вагомий відбиток на всі соціальні процеси.
«Облізлий клуб, де дядько Степан вечорами
п’є горілку з мужиками», «ферма», «постамент, на якому колись гіпсова колгоспниця з
гострим серпом стояла в позі ніндзя»,
«вулиця Леніна», що на ній ще лишилося декілька хат чималої колись Шанівки, – таким
депресивним, ніби застряглим у 1980-х рр.
постає пейзаж у романі Люко Дашвар. Водночас село – це скриня з подвійним дном, де на
споді збережено уламки вірувань, обрядів,
суспільних норм, сотні самобутніх пісень і казок. Ці духовні скарби не мають матеріальних
вимірів, а давній курган-могильник, що височіє на обрії, містить справжні статки. Невипадково за ним живе баба Килина – місцева знахарка і віщунка, яка ніби охороняє високу могилу від зайд зі столиці.
Локус сучасного села постає в романі Люко Дашвар травмованим, застиглим уламком
тоталітаризму, де традиційні моральні устої
сплелися з кодексом радянського суспільства.
Письменниця змальовує ситуацію розкладу й
моральної деградації такого локусу, коли спо18

конвічне звичаєве право не здатне органічно
перетравити та засвоїти радянщину, на зміну
якій швидкими темпами приходять ринкова
економіка і новий капіталістичний устрій.
Село поступово вироджується. Люко Дашвар
переймається цим процесом у романі і вдається до зрозумілої широкому загалу мови серіалу, доносячи інформацію в найдоступніший
спосіб. Згідно з законами кіносценарію, письменниця зводить в один ряд низку жахливих
обставин, у яких постає страхітлива картина:
село себе руйнує, оскопляє, вбиває одного за
одним вцілілих мешканців, які не встигли виїхати за його межі, і спалює свою територію. У
цілковитому знищенні села розкривається
суть суспільного процесу поступового його
відмирання. «Помруть – і ніхто не прийде на
їхнє місце» [1, 59], – підсумовує вчений зі столиці Крупка. Таким чином, у романі Люко Дашвар локус села трагічно переосмислюється в
межах двох формул – «село не люди» і
«Шанівка». Перша з них підводить до думки
про схильність до саморуйнації, застосування
механізму самознищення у разі неможливості
розв’язати соціальні та моральні суперечності; друга – до визначення соціального статусу
в структурі суспільства: «Яка шана селу, така і
Шанівка» [1, 28]. Село, не зважаючи на його
значущість, не має належного поцінування у
сучасному суспільстві, хоча, здавалося б, це
суперечить самій картині світобудови. Слушно зауважує Люко Дашвар, що село – це коріння дерева українського суспільства. Ця істина
доступна навіть примітивному сільському
дядькові Льонці, який роз’яснює столичним
ученим елементарні, здавалося б, речі.
Таке авторське бачення проблеми занепаду сучасного українського села змусило Люко
Дашвар шукати адекватний жанр, здатний
передати трагізм ситуації. Письменниця звертається до горору, активно експлуатованого в
масмедійному просторі. Загалом така ситуація, коли чітка межа між ґатунками кіно й телебачення та власне художньої літератури
стає все більш розмитою, є досить типовою.
Виглядає, що кіноіндустрія вже втратила
свою монополію на вироблені нею зразки масової культури, що поширилися на всі види
мистецтва, набувши ознак трансмедійності.
«Твір масової літератури зазнає повторів
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«синхронних»… Він перекладається на мову
інших видів мистецтва, кіно, телебачення,
анімації, постачає сюжети для комп’ютерних
ігор, стає моделлю для сувенірної продукції» [6, 48].
Горор, безсумнівно, є одним з найбільш
популярних трансмедійних жанрів. Історію
його виникнення в художній літературі пов’язують із побутуванням роману жахів, так званим готичним, або «чорним романом». Основним завданням такого твору було налякати
читача, змусити його пережити сильні емоції.
Для цього автором задіювався цілий ряд
художніх категорій: «Найпопулярнішою фабулою було відновлення чесного імені незаконно упослідженого персонажа, яку доповнювали еротичні мотиви та спокуси дияволом;
сюжету властиві гострі колізії, тривожне навіювання, поєднане з натяком, інтригою, погонею, діями, що розгортаються часто місячної
ночі, іноді під час грози, викликаючи страх,
душевне напруження» [3, 237]. Очевидно, говорячи про жанрове визначення роману
«Село не люди», можна вести мову про соціальний горор з елементами мелодрами. Таке
жанрове утворення є найбільш адекватним
задуму письменниці: за допомогою ряду страхітливих картин вжахнути читача і тим самим
змусити його замислитися. Дидактичний
ефект цього твору можна порівняти з холодним душем, що шокує й оздоровлює водночас.

Таким чином, на прикладі романів Марії
Матіос і Люко Дашвар нами розглянуто різні
способи змалювання образу села в масовій
українській літературі. Сільський локус може
бути подано як поновлення і продовження
традицій класичної української літератури у
вигляді сімейної саги, яка тяжіє до нонфікшену з багатьма ностальгійними ракурсами. Водночас образ села може бути відтворений в агресивному жанрі соціального горору,
коли за допомогою відразливих і жорстоких
картин читача зумисне вводять у стан шоку,
змушуючи у такий спосіб замислитися над
актуальними проблемами сьогодення, однією
з яких, без сумніву, є ситуація занепаду села.
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В статье рассмотрен образ села, созданный современной массовой литературой в Украине. На
примере произведений Марии Матиос и Люко Дашвар исследуется, как писатели культивируют и
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ОБРАЗ ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА СВІТОВІЙ
ЛІТЕРАТУРІ: ТИПОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ
У роботі окреслено основні тенденції інтерпретації постаті гетьмана І. Мазепи в українському та світовому письменстві, визначені літературні традиції рецепції образу І. Мазепи, їх спільні
та відмінні риси.
Клю чов і слова: образ-символ, портрет, тип, літературна традиція, інтерпретація.

На сучасному етапі про Мазепу можна говорити як про образ-символ, символ прагнення українців до свободи та самоствердження,
символ – українського європеїзму. В сучасних
суспільно-політичних умовах цей образ набув
особливої актуальності. Тому, на нашу думку,
доцільно детально проаналізувати образ гетьмана, окресливши тенденційність до рецепції його постаті. Висвітленням цього питання
займалися Д. Наливайко, Д. Донцов, Ю. Лавріненко, В. Братко. Вони ж досліджували проблему інтерпретації образу гетьмана в українській та світовій літературах. Дослідники
В. Войтюк, В. Готвальд, В. Лавренчук, Т. Мацьків зверталися до проблеми еволюції образу
І. Мазепи у літературі.
Мета статті – з’ясувати художні особливості інтерпретації постаті І. Мазепи в літературі, проаналізувати тенденційність у зображенні гетьмана, окреслити традиції в зображенні І. Мазепи, що склалися в літературі.
Гетьман Іван Мазепа – неоднозначна постать як світової, так і української національної історії, літератури, символічна персоніфікація уявлень про власну національну еліту,
європейську повноцінність вітчизняної культурної традиції та її окремість від Росії. На
сьогоднішній день немає однозначної оцінки
діяльності Гетьмана, навколо його постаті
точаться дискусії, що дають широкий простір
для діаметрально протилежних оцінок і характеристик.
Іван Мазепа найчастіше сприймався не в
історико-біографічних даних, а в характерних
рисах образу. Досі йдуть суперечки щодо
трактування вчинків гетьмана, різні автори
інтерпретують образ І. Мазепи по-своєму. На
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сучасному етапі можна говорити про декілька
літературних традицій, що склалися навколо
постаті І. Мазепи:
1) російська традиція, що наклала на Мазепу клеймо зрадника;
2) західна традиція, де Мазепа виступає
романтичним героєм;
3) українська традиція, що пропагує ідею
Мазепи-патріота, борця за свободу
України.
Найглибше коріння має російська традиція, її початки закладені ще в ХVІІІ столітті,
після полтавської битви, що стала знаковою
не лише в долі Мазепи, але й у долі всієї України. Найяскравішим художній твором про Мазепу в російській літературі стала поема
О. Пушкіна «Полтава». Саме «російським поглядом» пояснюється художня концепція образу Мазепи, де гетьман – підступний лиходій,
спокусник своєї хрещениці, корисливий і нещадний лицемір, владолюбець, якому чужі
поняття батьківщини і свободи. Його дії суперечать об’єктивному ходу історії, а тому приречені на осуд і забуття: «Что он не ведает
святыни, / Что он не помнит благостыни, /
Что он не любит ничего, / Что кровь готов он
лить, как воду, / Что презирает он свободу, /
Что нет отчизны длянего» [5, 88].
О. Пушкін у творі змалював не лише Мазепугетьмана, а й Мазепу-людину з притаманними
йому сумнівами, докорами совісті. Найпоказовішим епізодом є нічні роздуми гетьмана над
стратою Кочубея. Мазепу переслідують марення, невиразні звуки, що нагадують і про
минуле побратимство з Кочубеєм, і про нинішнє лиходійство. Різким контрастом до настрою персонажа виступає чарівна картина
літньої української ночі, що набуває глибоко-
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го символічного підтексту – засудження вчинку Мазепи: «… звезды ночи, / Как обвинительные очи, / За ним насмешливо глядят. / И тополи, стеснившись в ряд, / Качая тихо головою, /
Как судьи, шепчут меж собою. / И летней, теплой ночи тьма / Душна, как черная тюрьма» [5, 104].
Художня позиція Пушкіна в оцінці українського гетьмана пояснюється тим, що він спирався на офіційну історіографію, яка витлумачувала Мазепу як зрадника, тим більше що на
момент створення поеми про Україну українською мовою було мало історичних джерел. З
іншого боку, створений Пушкіним характер
багато в чому відповідав характеру історичному (про це свідчать праці М. Костомарова,
В. Антоновича, М. Грушевського та інших істориків ще дорадянської епохи).
Цілком оригінальна традиція інтерпретації гетьмана Мазепи склалася в західноєвропейській літературі. Митці активно вдавалися
до зображення гетьмана в другій половині
ХVІІІ та на початку ХІХ століття. Література
цього часу знаходиться під впливом романтичних тенденцій, що стало причиною формування традиції зображення Мазепи як молодого, привабливого й хороброго героякоханця. Найвідомішими творами, у яких закладені такі ідеї, стали поеми Дж. Байрона і
В. Гюго «Мазепа». Дж. Байрон подає у своєму
творі історію кохання молодого Мазепи – пажа Яна Казимира – та дружини польського
шляхтича Фальбовського. Розлючений чоловік наказав прив’язати коханця голим до спини дикого коня і пустити в степ. Кінь примчав
змученого Мазепу в Україну, на береги Дніпра, де селяни врятували його від голодної
смерті. Центральне місце у творі посідають
майстерно виписані Байроном картини несамовитого лету коня, що мчав вершника у
безвість, відтворення внутрішніх переживань
героя, який сміливо дивився у вічі смерті:
«Помчав я швидше блиску, грому, / На згубу
пущений в поля... / Куди б мій кінь не полетів, /
За ним по п’ятах вовчі зграї, / Що їх і сонце не
злякає!... / Вже й іскор у мізку нема – / Важке
зітхання... гострі болі... / Ще стогін – і... нарешті тьма... [1].
У Байрона немає зображень Мазепигетьмана, герой наближається до простого
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козака, який переймається такими буденними
справами, як догляд за зброєю, турбота про
коня тощо. Як зазначає В. Лавринчук, Байрон
прагне відтворити натуру, риси психологічного портрета відомої історичної особи, тому
повсякчас наголошує на життєстійкості, витривалості героя, його чуйності у ставленні до
ближнього. У Байрона Мазепа – це бунтівник,
яки заперечує усталені соціальні й моральні
приписи, кидаючи виклик суспільству [4, 30].
Ще одним яскравим прикладом романтичного зображення І. Мазепи є однойменна
поема В. Гюго. Твір розпочинається з кульмінації: «у сльозах лютих» герой відчуває цілковиту безпорадність свого становища. Автор
заакцентовує деталі зовнішності центрального персонажа (звисла голова, краплі крові на
«посинілому» тілі, безтямний погляд) і пророкує йому майбутню велич: «... цей труп живий,
що, повзаючи, гине, / Колись ще буде народом
України / Звеличений як князь… / …Колись кирею вдягне прадідних гетьманів» [3, 199].
Як бачимо у західній традиції практично
повністю відсутні зображення Мазепигетьмана. Митців-романтиків, що вдавалися
до інтерпретації образу Мазепи, більше цікавила його приватна сторона життя (стосунки
з жінками, з оточуючими його людьми). Митці зосереджували свою увагу на хоробрості
І. Мазепи, його пристрасності, витривалості,
чуйності, тобто на перший план у тексті виходить чуттєва сторона.
Парадоксально, але наймолодшою в літературі є українська традиція зображення гетьмана. На нашу думку, це зумовлено бездержавним становищем України. Постійно перебуваючи під колоніальною політикою правлячих на її землях держав, українська культура
не мала змоги вільно розвиватися. Відтак, у
вітчизняній літературі довго домінувала російська традиція, крім того, народ, що не зрозумів поривань свого гетьмана, і сам довгий
час вважав його зрадником, який віддав Україну на поталу шведам. В українській мазепіані
простежується певна еволюція зображення
від Мазепи-зрадника до Мазепи-борця за незалежність. Відповідно до цього українську
мазепіану можна поділити на два великі періоди: перший – зображення Мазепи услід за російською традицією (ХVІІІ – перша половина
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ХІХ століття); і другий – формування національної традиції, де Мазепа – патріот, борець на
українську державність (кінець ХІХ –
ХХ століття).
Говорячи про перший період української
мазепіани, слід зазначити, що в ньому присутня певна динаміка, коли погляди на гетьмана
змінювалися
залежно
від
суспільноісторичних подій. Особа І. Мазепи привертала
увагу вже його сучасників Ф. Прокоповича,
Ст. Яворського, які в своїх панегіриках, особливо Ст. Яворський («Луна голосу, що волає в
пущі»), уславлювали мужність і моральні чесноти «руського Ахіллеса», «Алціда руського».
У драмі Феофана Прокоповича «Володимир»
І. Мазепа постає як «ктитор і добродій» КиєвоМогилянської академії, якому Богом доручено
керувати Володимиревою Україною.
Дещо інша тенденція простежується в
творах про І. Мазепу після його переходу на
бік Карла ХІІ. Це – вірші невідомих авторів
«Мазепі, ізміннику задніпрянському і вкраїнському», «Псалма новозданна, трубою названа»; вірші С. Яворського «Измимя, Боже»,
«Епінікон» Ф. Прокоповича, у яких вчорашні
апологети І. Мазепи в своїх нових поезіях засуджують «зрадника». Літописці також не
обійшли увагою постать гетьмана, про що
свідчить літопис Самовидця, в якому І. Мазепу
названо шанобливо «гетьман наш запорізький» або «гетьман Іван Мазепа». Літопис Григорія Граб’янки оцінює І. Мазепу як негативного героя. У літописі Самійла Величка подається біографія гетьмана так, як і в «Історії
Русів».
Негативною є концепція постаті І. Мазепи у
творах Данила Мордовця: в історичних оповіданнях «Крымская неволя», «Палій, воскреситель Правобережної України» і в романі «Цар і
гетьман», де письменник засуджує вчинки
гетьмана, а його рішення відійти від Петра І та
приєднатися до шведів вважає зрадою.
До образу Мазепи звертається й Тарас
Шевченко у поемі-містерії «Великий льох», поезії «Стоїть в селі Суботові», поемах «Чернець»,
«Іржавець». І хоча прізвища гетьмана в цих
творах не називається, увесь їх підтекст, уся
їхня спрямованість і образна система розкривають ставлення автора «Кобзаря» до українського гетьмана: стриману приязнь і співчуття.
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Отже, у цей період оцінка гетьмана Мазепи хитається від відкритої неприязні до стриманого нейтралітету. Автори наділяють його
такими рисами, як конформізм, хитрість, підлесливість, загалом характеризуючи його як
зрадника.
Погляди на мазепу кардинально змінюються у другій половині ХІХ століття, тоді починається період його реабілітації. Ми вважаємо, що це, насамперед, пов’язано з виникненням національної ідеї, посиленням прагнення українців до незалежності від Російської імперії. Тому Мазепа став своєрідним символом для цього періоду, що уособлював самодостатність українського народу, його
прагнення до створення власної державності.
Другий період української мазепіани можна
назвати реабілітаційним, адже саме в цей час
формується ідея Мазепи – національного героя, борця за українську державність.
У цей час про гетьмана пишуть багато.
Життя та діяльність Мазепи були об’єктом
уваги українських письменників: Ю. Касиненка («Мазепа»), І. Карпенка-Карого («Мазепа»),
В. Потапенка («Мазепа»), Ю. Липи («Офіра»),
Л. Старицької-Черняхівської («Іван Мазепа»),
В. Пачовського («Гетьман Мазепа»), С. Черкасенка («Коли народ мовчить», «Вельможна
пані Кочубеїха»), які у своїх творах змалювали
Мазепу як державного діяча, що прагнув політичної незалежності України. Але в кожного із
зазначених авторів «свій» Мазепа: богатир – у
Ю. Касиненка; В. Потапенко змалював романтичного героя; у драмі Ю. Липи провідним в
образі І. Мазепи є мотив жертовності тощо.
У ХХ столітті увага до Мазепи лише посилилася, у зв’язку з бурхливими історичними
подіями, коли Україна стояла на порозі своєї
незалежності. У цей час виходить один з найяскравіших творів вітчизняної мазепіани –
пенталогія Б. Лепкого «Мазепа». Гетьман постає тут гуманістом, досвідченим дипломатом,
політиком, який повністю підпорядковує свої
дії інтересам нації. Як зазначає В. Голобін, художній образ матері гетьмана носить у
Б. Лепкого велике філософсько-етичне навантаження. Це ціла філософсько-художня концепція, основу якої складає діалектика духовного і матеріального [2, 106].
Цікавою є й поема В. Сосюри «Мазепа», в
якій автор створив художній образ гетьмана,
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а не його політичний портрет, як в інших письменників. Поет змалював героя, опираючись на бінарне протиставлення «юний Мазепа-коханець» та «зрілий Мазепа-гетьман», що
надало образу глибини, багатогранності.
Гетьман Мазепа продовжував викликати
інтерес і в письменників другої половини
ХХ століття. Найвідомішими творами цього
періоду стали романи Г. Колісника «Мазепагетьман» та Ю. Хорунжого «Любов маєш – маєш згоду». У обох авторів Мазепа – сильний
гетьман, що піклується про свою Батьківщину
та її народ.
У літературі існує кілька різних підходів
до інтерпретації гетьмана Івана Мазепи: він
виступає і як романтичний герой, і як зрадник, і як патріот своєї Вітчизни. Відповідно в
літературі виокремлюємо три основні традиції інтерпретації образу гетьмана: західну,
російську та українську. Незважаючи на різні

погляди письменників на гетьмана, характерним є наголошення на державотворчій діяльності, красномовстві, хоробрості І. Мазепи.
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ЛЕСЬ ПОДЕРВ’ЯНСЬКИЙ: «Я ПРОСТО БАВИВСЯ»
У статті розглянуто особливості драматургії Леся Подерв’янського як фундатора постконцептуалізму в українській кіч-драматургії, докладно проаналізовано п’єсу «Павлік Морозов» та її
інтертекстуальну специфіку, визначено «новації» цього драматурга та започаткованого ним напряму у сфері драматургічного «новомовлення».
Клю чов і слова: інтертекстуальна специфіка, кіч-драматургія, «новомовлення», драматург.

Ім’я Леся Подерв’янського українському
читачеві презентувати не потрібно: кілька
поколінь знають його провокативні тексти з
різних джерел інформації – книжок, касет, дисків, Мережі. Цитуванню його тексти підлягають здебільшого з купюрами, що демонструють навіть інтернет-видання, хоча у Мережі
ненормативний формат мови в принципі легалізовано, а на обкладинці його збірки п’єс
«Герой нашого часу» завбачливо поставлено
печатку-пересторогу: «Увага! Ненормативна
лексика!». Якщо, наприклад, у його молодшого сучасника Олександра Ірванця і поодинока
ненормативна лексема, і передані у польській
чи то латинській графіці фрагменти польської або ж англійської мови (п’єси «Брехун з
Литовської площі» і «Електричка на Великдень») включені в українську мовну картину
світу, якій протистоїть російська мовна картина світу (відповідно – світогляду, світосприйняття і звідси – ментальності та художніх критеріїв), то у Леся Подерв’янського спостерігаємо зовсім протилежну тенденцію –
естетизацію мата і спробу перетворити його
на категорію мистецтва чи принаймні архетипний поетичний прийом, наділений колосальним деструктивним і водночас образотворчим потенціалом.
Відсутність естетичних маніфестів самого
автора в окремому вигляді або ж перед опублікованими текстами п’єс не заважає зафіксу-

вати цю тенденцію на тлі широкого апелювання до сторінок та кліше світової класики,
деструктурованих «совковою» психологією, і
«перекладених» на суржик, а інтерв’ю самого
Подерв’янського свідчать, з одного боку, про
інтуїтивну позицію автора у прагненні протиставити «живий народний гумор» (з точки
зору Подерв’янського, нерідко пересипаний
матом, – «Я просто бавився. Коли повернувся
з армії, декілька років не міг зупинитися – це
просто перло з мене; мотивація – невідома»)
жахливому і бездарному «естрадному»; з другого ж – про певну апофатичну «сакралізацію» ненормативної лексики, про її деклароване автором архетипне навантаження у
свідомості людини ще від праслов’янських
часів («Я знаю переконливу версію про праслов’янське походження мату, ще з часів матріархату. Тоді нічого негативного певні вислови в собі не несли. Наприклад, відомий,
про «твою матір». Це був просто докір, він
означав, що «ти можеш бути моїм сином», бо
тоді було відомо, хто мати дитини, але не дуже – хто батько...»).
У Л. Подерв’янського, з якого боку ми б не
брали його контроверсійні «драматургічні»
тексти, текстологічне юродство виходить за
межі офіційного мовного етикету, інспіруючи
бурхливий сплеск «антимови»1 як кодового
паролю «художньої богеми»2, і стилістику його творів програмує тотальний мат

Т. Гундорова, пояснюючи, через які причини концептуалісти опрацьовують «мертві зони мови» та яким чином
через деієрархізовані офіційні «готові характери» в концептуалізмі говорить «соціяльне несвідоме», визначає
особливості мови творів Подерв’янського як «арґо».
2
Автор словника «Культурологія» А. Кравченко також підкреслює, що «антимова» заважає входженню
«профанів» до певної субкультури, виконує певну функцію ізоляції «посвячених» від профанного світу. Не
випадково російським поцінувальникам в антології «Неизвестная Украина» (М., 2005) презентовано
Л. Подерв’янського як «Анфан тэрибль» київської богеми.
1
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(«російський» – як стверджує дехто з його
апологетів, «звідки відомо, що іноземною
[лається наше суспільство]?», – заперечує драматург), транслітерований через український
деструктурований правопис, що нагадує транскрибування іншомовних слів: у якості
«іншої мови» в даному випадку виступає махровий суржик, сполучений з анекдотичною
рецепцією соціальних та національних метанаративів.
Називаючи творчість Подерв’янського
«літературним Чорнобилем», Ігор Лапінський
у передмові до збірки п’єс «Герой нашого часу» «виправдовує», а подеколи навіть епатажно «апологізує» митця і вводить його у поважний контекст Кафки, Камю, Сартра, Дюрренмата, чиї герої теж прагнули до вирішення
власних суперскладних психологем: «Здегенеровані ж персонажі Л. Подерв’янського
«вирішують» аналогічні проблеми за допомогою всесвітньо знаменитої неконвенційної
фразеології, ім’я якої – «русскій мат». Відтак
тотальний гротеск перетворюється на власну
протилежність, і саме тому п’єси Л. Подерв’янського сприймаються в руслі комічного. Адже
цей пресловутий «матюк» в українській мові –
явище чужинне» [4, 8]. Попри декларативне
твердження апологетів Подерв’янського, що
«русскій мат», який є породженням «східної
орди», зникає з нашої культури «разом із суржиком і міщанською звичкою розмовляти...
кацапською мовою», подібні «культові» тексти не виводять з нашої мовної картини ані
«русскій матюк», ані інші мовні новоутворення
у форматі anti-language, а навпаки – допомагають їм адаптуватися у нашому мовному та ментальному середовищі, позначеному печаткою
«ціннісно-морльного дефолту» (О. Донченко,
Ю. Романенко), стати його невід’ємною частиною: адже у масовій свідомості більшості сучасних реципієнтів саме вони (нерідко виключно вони) репрезентують сьогоденну
українську драматургію.
Не є виключенням і загал сучасних фахівців у галузі української літератури. Навіть зпоміж українських постмодерністів, уведених
3

Т. Гундоровою в поле естетичного аналізу, єдиним драматургом «материкової» України, що
привернув увагу високошанованої дослідниці3,
є саме Лесь Подерв’янський – віднесений до
«київської іронічної школи» або ж до
«альтернативної культури андеґраунду»,
«київського андеґраунду 1970–1980-х», а за
версією С. Жадана, цитованою у її книзі та
очевидно, прийнятною, – до «концептуалістів». Таким чином, одним із напрямків суспільної реакції на подібні тексти є їхня рецептивна апологетика та висування саме їх у
центр сучасних естетичних шукань, зокрема,
в драматургії, і це підтверджує той факт, що в
антології «Неизвестная Украина» українську
поезію презентують неординарні, самобутні,
естетично вагомі митці Б.-І. Антонич,
О. Лишега, Г. Чубай, Ю. Іздрик, С. Жадан,
О. Чернов, українську прозу – безсумнівно
знакові для різних періодів ХХ ст. художники
слова О. Довженко, В. Домонтович, Ю. Андрухович, а українську драматургію, на думку
укладачів антології, гідно представляє виключно... Лесь Подерв’янський – «улюбленець
київської артистичної богеми»: з-поміж безлічі українських драм ХХ століття для цього
презентативного проекту було обрано лише
п’єсу Подерв’янського «Павлік Морозов», причому, на відміну від інших текстів антології, її
подано в оригіналі, без перекладу, оскільки
цей текст «перекладу не потребує», бо ж переклад подібного витвору «і не вбачається можливим на покордонні мов».
З іншого боку, маємо абсолютне несприйняття цього драматургічного потоку як факту
«антикультури», заякорене на естетичних
критеріях «високої» літератури, і з цих позицій майже вся драматургія постмодерністського штибу, а не тільки її епатажне
«антидраматургічне» відгалуження, виступає
«свого роду демонстрацією хибів свободи слова, яка раптом дісталася літераторам, що безвідповідально ставляться до своїх професійних занять» [2, 202].
Утім, ані апологетика, ані таврування
будь-якого явища, наділеного певною силою

Хоча в книзі Т. Гундорової «Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн» багато
уваги приділено О. Ірванцю, Іздрику, Б. Жолдаку, В. Діброві, кількаразово згадуються у постмодерністському
контексті чи за його межами Ю. Щербак, О. Лишега, С. Майданська, І. Лучук, їхні драматургічні доробки лишилися поза дослідницькою рецепцією.
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тяжіння у культурософському полі, не прояснюють причин його популярності та не з’ясовують закономірностей його активного
продукування як на мейнстримному рівні
(О. Ірванець, Л. Подерв’янський, Іздрик в
українській
материковій
драматургії,
Ю. Тарнавський – у діаспоровій, Д. Пріґов,
М. Волохов, В. Сорокін, багато хто з представників «нової драми» – у російській), так і на
марґінальному (Paul Zhdanov, Стронґовський,
«драматурги» «українського самвидаву»4:
гіггз, зелені чілавєчкі, зізібум, Гриць Кобза,
Лисий і Бубен, Михалко Скаліцкі, Харченко
тощо). Відтак логічніше спробувати пояснити
закономірності цієї сили тяжіння і проаналізувати внутрішні закони самого явища, з позицій естетичного запиту літературі – брутального, а насправді більш складного й неоднозначного.
Доба культурної кризи, усвідомлювана
критиками та культурологами як смуга чорнухи та естетичного хаосу, як будь-який перехідний період, апелювала до творчості як до
продуктивного начала, здатного «створювати
нові форми, котрі у майбутньому могли б стати визначальними» [5, 179]. Враховуючи, що
на радянському (останніх років) та пострадянському просторі ця епоха збігалася з кризою державності, у пострадянських культурах
закономірно маємо кардинальну переорієнтацію мейнстримного потоку на раніше маргінальні, неофіційні, субкультурні, нерідко
«низові» потоки, відхилені від устояної картини світу, що Н. Хрєнов називає «вибухом
маргіналізму», пов’язаним з активізацією альтернативних варіантів художнього розвитку
або ж того, що за доби стабільності було лише
«реакцією підсвідомості». Після легітимації
раніше заборонених українського модернізму, українського аванґарду й діаспорової літератури, які, власне, й посідали місце постмодерністського «Іншого» у 1980-ті та на початку 1990-х років, ніша «іншології» в нашій
культурі на межі 90-х років ХХ – початку ХХ ст.
виявилася або майже порожньою, або хаотично заповненою різнорідним матеріалом, що за
будь-якими критеріями може претендувати
4

на статус «іншої» (не класичної і не постмодерністської) літератури.
У такому непевному «іншологічному» контексті стратегічні позиції посіла «антидраматургія», головний масив якої представлений численними текстами самвидаву. Цей
текстовий потік остаточно нівелює канонічну
жанрову систему драматургії, пропонуючи натомість інший еталон тексту, де з усіх жанрових критеріїв обов’язковою лишається тільки
реплікація (розподіл тексту на репліки,
вкладені в уста персонажів), а структурносемантичні параметри драматургічних жанрів безальтернативно усуваються.
У зв’язку з трансґресіями мейнстримного
потоку літератури книжковий самвидав з початку 1990-х перестав фокусувати талановиті
явища андеґраунду, а відтак «енергія неофіційного, незалежного письма цілковито і повністю перемістилася в Мережу (Інтернет), де
є місце будь-якому самовияву і відсутній мінімальний контроль. Так, багато років успішно
функціонував і збирав фанатів інтерактивний
інтернет-сайт www.samvydav.net, на якому з
2000 року було розміщено безліч текстів, написаних у драматургічній формі – тобто, ми
бачимо, що сучасна «інша» культура не лише
має стабільний «попит», а й значно мобільніша за культурний потік, нею висміюваний.
Т. Гундорова, визначаючи особливості
українського літературного постмодернізму,
засвідчує, що, на відміну від західної
«музеїфікації» культури з відповідною постмодерною «технікою цитування», український
постмодернізм
прагне
утримати
«ідеальну», неієрархічну культурну цілісність:
саме тому, на її думку, «культурні артефакти
існують не в музейних колекціях, де їх можна
позичати, а у віртуальних колекціях, які можна
постійно перетасовувати й дозаповнювати» [1, 34]. Не дивно, що «мережеві» драматурги обирають собі за жанрово-стильові орієнтири майже ідентичні за своєю фактурою
«алітературні» еталони – тексти Подерв’янського, взірці «гоблінського перекладу» або взагалі інструкції для користувачів персональних комп’ютерів.

Тут і в подальших звертаннях до цього потоку «літератури» свідомо збережено всі примхи правопису оригіналів, у тому числі і в «низовому», квазіестетичному самономінуванні авторів (це стосується й відсутності великої літери в їхніх псевдонімах, сконструйованих на кшталт комп’ютерних «логінів»).
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Подерв’янський по суті став одним із фундаторів стратегічної для українського постмодернізму «нової лінґвістичної іронічної
поведінки» (Т. Гундорова). Він пропонує авторську модель постнекласичного драматургічного річища, у текстових артефактах якого
зовні наявні актуальні параметри класичної
драми (драматургічна інтрига, драматичний
конфлікт, типовий пресонаж-протагоніст, його антагоністи, діалогічна природа, афектація,
проявлення авторського начала через паратекстуальні сегменти та ін.), але принципово
відсутні внутрішній конфлікт, серйозна проблематика, елементи катарсису, драматична
розв’язка або свідомо відкритий фінал, естетизм. Героєм-протагоністом у такій драматургії позиціонований не стільки конкретний
персонаж, скільки тип дискурса, ускладнений
неконфліктною гібридизацією кількох дискурсивних потоків одночасно (у термінології
Т. Гундорової – гібридна форма «новомови»).
Дискурс, що виступає «героєм часу», в
аналогічному потоці драматургії має мінливе
єство: за доби постмодернізму його ізоморфічність поступово проявляється через чорний
гумор, сленг, арґо, мат, подвоєне пастішування, віртуалізацію тощо. Завдання драматурга
у такому випадку не має нічого спільного з
естетичною програмою митця: воно носить
виключно операціональний характер, оскільки передбачено, що артефакт зафіксує та презентує (в ідеалі – типізує) суттєві риси або
певного дискурсивного різновиду, або різних
форм дискурсивних гібридів. «Криза» таким
шляхом фіксується також на мовному рівні, і
виправдовується побоювання Іхаба Хассана
щодо скасування непорушного авторитету
мови впродовж останньої третини ХХ століття: «навіть Мова – наймолодше божество нашої інтелектуальної еліти – перебуває під загрозою повної немочі, – як іще один бог, що не
виправдав сподівань» [6, 442]. Водночас зовнішні ознаки мовної кризи приховують програмні інтенції Леся Подерв’янського на
«переоцінку всіх цінностей». За Ніцше, така
переоцінка можлива при застосуванні методології мовних ігор та певному «семантичному волюнтаризмі» (гра випадковостей, що
генерує простір для необмежених смислових
варіювань).
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Так, в «епічній трагедії» Подерв’янського
«Павлік Морозов» стандартними для цього
драматурга мовними засобами контамінованих суржика і ненормативної лексики препаруються та підпадають деструкції наступні
канонічні позиції: традиційна родо-видова і
жанрова система літератури (твір жанрово
номіновано як «епічну трагедію», тож автор
посягнув і на десакралізацію епосу, і на деструкцію трагедійного (високого) жанру); антична міфологія (Зевс, Сфінкс, Ерінії, пророк
храму Аполлона); західноєвропейська теорія
культури (глузування з аполонічного начала
в культурі, водночас стихійний глумливий
культ діонісійства через еротичний стьоб);
фольклорні концепти (в переліку дійових осіб
названі «Альонушка і Іванушка, фольклорні
потвори, існуючі в нашій підсвідомості», персонажі п’єси, як герої чаклунської казки,
«шукають те, чого нема»); радянська наука
(«Так в школі я учив, / шо все зробив не бог, а
обізяна»); радянська історія (події якої хронологічно перемішано й обіграно через її
«серединний» період – роки другої світової
війни); радянська ідеологія як ментально неорганічна, чужинна, тоталітарна, агресивна,
бездуховна та монструозна (один із її адептів,
біографічно реальний Павлік Морозов, вирізняється «нордичною красою» та «гітлерюгендівською зачіскою», він «перетягнутий мілітарними шкіряними ремінцями», другий,
«побочний син» – витвір художньої уяви автора «першого соцреалістичного роману» Павєл
Власов – «здоровенний, схожий на Кінг-Конга
мужик, сильний і неімовірно тупий»; її
«святий», новітній «Миколай-чудотворець» –
Микола Островський закликає піонерів задушити батька Павліка Морозова); радянська
міфологія (її інтертекстуальна сюжетика досить строката: повторювана опозиція «наші
там» / «кругом шпіони»; інсценізація «величного видовища масового покаяння», атеїстична пошесть; обігравання лозунгів «жить стало
лучше, стало вєселєє»; «романтичні пісні про
геологів», що лунають з портативного радіоприймача; абсолютизований радянським ідеологічним міфом про «піонера-героя» Павліка
Морозова сюжет язичницького батьковбивства; «тайни піонерські», надто важливі для
Абвера Третього Рейха і т. ін.; радянська
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концептосфера
(«піонерський
горн»,
«ворошиловський стрілок», «вперьод за орденам и»);
радя нський
кінема тогра ф
(кінематографічна сцена, коли вісник богів
картинно «сіда на пінька, дістає «Бєломор»,
закурює, так шо стає схожий на справедливого начальника дитячої колонії», довірливо
«пригощає цигарками блядюг, як це звичайно
роблять на допитах кмітливі менти», а потім
раптово примружується, «як це робив на допитах Берія, шоб приголомшити ворога», і
ставить провокаційне питання) і його головний опонент – американські кіноблокбастери
(в Еріній під час особливої місії «обличчя розмальовані грязюкою, як це роблять на бойовому завданні американські рейнджери в
джунглях Індокитаю»). Всі рівні семантичної
деструкції з’єднуються в єдину структуру за
допомогою
конструктивного
принципу
«коректуючої іронії» (А. Вайлд) стосовно різних проявів життя.
Від неоміфологічної деструкції, здійсненої автором «Павліка Морозова», толіка перепадає не лише заяложеним кліше совкових
пісень (іронічні ремарки: «Діти хором плюють
і сразу же запєвают вєсьолу пісню про кузнєчіка»; травестування багатьох «офіційних»
пісенних рядків: «То берёзка, то рябина, /
куст ракиты над рекой, / край родной, навек
любимый…» " «Нєт, всьо-такі природу я люблю! / І Родіну, бєрьозку і рябіну. / Люблю я
куст ракіти над рєкой...», «Широка страна моя
родная, / много в ней лесов, полей и рек...» и
т. д. " «То Русь могучая, всього в ній до...я – /
лісов, полєй і рєк, болот, пустинь і тундри...»,
«…так вольно дышит человек» " «чєловєк /
здесь вольно нюхает тот запах» і т. і.), а й високій художній літературі. Серед інтертекстуально обіграних та спародійованих шедеврів – «Руслан і Людмила» О. Пушкіна («І всюди
Руссю пахнєт!..»), поезія М. Лермонтова («Я
сумно дивлюся на наше покоління») і
Ф. Тютчева («мислі... / про аршин, яким не можна міряти Росію»), «Муму» І. Тургенєва
(«Піонери прив’язують генералу Власову на
шию кирпичину, як Герасім до Муму, і топлять у болоті»), «Лісова пісня» Лесі Українки
5

(Павєл Власов «і розриває / навпіл шатунів, і
греблі рве»), «Щуролов» Г.-В. Гете (загіпнотизовані персонажі мовчки йдуть в болото за
пророком Миколою, «як щури за Гамельнським щуроловом»). Що вже й говорити про метапародіювання поеми С. Щіпачова «Павлік
Морозов» (перевернутий у драмі сюжет апологетичного ліро-епічного твору), біографічного автора Миколи Островського та його
ключового роману «Як гартувалася криця» (Пророк Микола, наказавши Павліку Морозову задушити батька, повчає свого адептапіонера: «бо жізнь свою потрібно так прожити, / шоб соромно не було за роки, / шо прожив ти їх так...»)!
Але найбільше перепадає від Подерв’янського героям роману О. Горького «Мати», з
якого офіційно розпочато соцреалістичний
дискурс у літературі ХХ століття. Пєлагєя Ніловна представлена як «жінка Савви Морозова, мати Павліка Морозова» і Павла Власова –
двох «епічєскіх героїв», полюбовниця генерала Власова, «гарна, ще нестара жінка, схожа на
Мать-Батьківщину з відомого плакату»,
«Мать з великої букви – ум, честь і совість нашої епохи, з слідами билой краси на ліце і тєлє». Омофонна близькість основного концептуального матеріалу літературних творів
Л. Подер’янського («мат») і назви славнозвісного роману («Мать») підсилюється за рахунок спільного семантичного кореня обох понять, і в такий спосіб «мат» теж уводиться до
сфери «святих», «сакральних», аксіоматичних
цінностей алітератури, релевантних концептуальному навантаженню понять «мати»,
«батьківщина» у літературі класичній.
Цікавим авторським парафразом є концепція «двох Павлів» – рідних братів (різних символічних утілень єдиної ідеологічної доктрини)5: Павєл Власов – деконструйована «зайва
людина» (обіграний літературний тип романтизму і критичного реалізму: «Філін (здогадався). Ха, він – лишняя людина!..»), довершений витвір із «загартованої криці», адже коли
його б’ють по різних частинах тіла, в тому числі по голові, «роздається звук, ніби вдарили в
дзвона»: металева оболонка, міцна зовні й по-

Тут варто звернути увагу і на естетську деструкцію органічної для української літератури концепції «двох
Іванів», «двох Володьок» і т. д. – з цієї концепції вилучається національна компонента, без якої будь-яке роздвоєння вже скидається на пародію.

28

НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО)

БОНДАРЕВА О. Є.
Лесь Подерв’янський: «Я просто бавився»

рожня зсередини – це перша іпостась «нової
людини», з якої глузує Подерв’янський. Другою іпостассю виступає новий «герой часу»,
патологічний зрадник, вбивця батька й матері
Павлік Морозов, якого теж наприкінці п’єси
випадково прибито. Фінал, коли в живих лишаються тільки фольклорно-міфологічні потвори, знаменує повний крах радянських міфологічних ілюзій, коли однією ілюзією (Павлік Морозов) дощенту руйнувалися інші (Мать
(батьківщина, партія і т.д.) = «смертельний мішок», Павєл Власов = Кінг-Конг), і навпаки.
«Новації» Подерв’янського у сфері драматургічного «новомовлення» можна визначити
наступним чином. По-перше, в його п’єсах на
нульовому рівні знаходиться високий регістр,
а відтак його модель світу постає не перевернутою, не перелицьованою, а свідомо зведена
лише до низького, ненормативного, невідформатованого «задзеркалля», в якому в принципі неможливо віднайти доцентрові сили та
«горні» рівні. По-друге, цей світ, попри свою
удавану одноманітність та вертикальну неієрархічність, у горизонтальній площині представлений поліморфно, гранично ентропійно:
достатньо
лише
перелічити
лексикосемантичні функції окремих концептів матірного змісту, щоби переконатися у надзвичайній контекстуальній багатозначності більшості ненормативних лексем: таким чином драматург порушує дискусійне питання про
«невичерпаність»
потенціалу
його
«антимови» на даному естетичному етапі і
можливості подальших пошуків прихованих
резервів актуалізованого ним типу дискурсивної драми. По-третє, Л. Подерв’янський, чудово володіючи колажною технікою, намагається одночасно деструктурувати і її, звідси
«гібридизація» його персонажів, нагромадження дискурсів та «обтяження» семантичних полів більшості образів традицією, грою з
традицією, деструкцією традиції і нарешті –
деструкцією гри з традицією.
Тамара Гундорова, згадавши Леся Подерв’янського у контексті «київського концептуалізму 1970–1980-х», міркує, що використовувані представниками цієї течії прийоми
(іронія, колаж, суржик, соц-арт) свідчать про
певні загравання київських концептуалістів з
постмодерністською технікою. Те, що Подер№ 2 (16), жовтень 2015

в’янського не ідентифікують як «постмодерніста», видається справедливим насамперед
через відсутність узвичаєного «подвійного
кодування» його текстів, традиційно представленого в обох регістрах – високому і низькому. Водночас більшість текстів Леся Подерв’янського можна розглядати і як приховані
пародії на «метафоричну естетику» західної
літературно-естетичної практики та адептів
деконструктивізму, бо драматург більшість
асоціацій закладає в текст не стільки на дискурсивному рівні логічно обґрунтованої аргументації, скільки вдається до найширшого
асоціативного потенціалу травестованих концептів. Сьогоденну естетизацію Апокаліпсіса і
брутальності Неллі Корнієнко пов’язує з тим,
що «на культурних глибинах, у творчому пориві до архетипів цей символ-код говорить
про руїну як місце гріхопадіння, нагадуючи,
повертаючи нам забуте відчуття Вини, Сорому, пощезле у нас після (внаслідок?) гріхопадіння» [3, 31]. Неоміфологізм новітньої української драми актуалізує і карнавальний принцип інверсії опозицій «високого» та «низького», тому драматурги-постконцептуалісти
прагнуть досягти «очищення» від нашарувань
масової культури блюзнірським опоганюванням концептів мейнстримних культурних парадигм (соцреалізм, соц-арт, концептуалізм,
постмодернізм). Поряд із карнавалізацією, яку
абсолютизує загальний постмодерністський
Текст української літератури 90-х, привласнюючи, за Т. Гундоровою, такі невластиві їй зони
і сфери, як визначальні для масової культури
«сексуальність», «ненормативна лексика»,
«іронія щодо традиційних досі тем», «зумисне
зведення докупи патріотики й еротики» [1, 62], драматургічні тексти українського
самвидаву представляють також безліч аргументів на користь гіпотези Т. Гундорової стосовно відносно нової тенденції у розвитку
українського постмодернізму – його переростання в кіч. Щоправда, дослідниця підкреслює
очевидну еволюцію самого поняття кічу від
«поганого смаку» до «визнання того, що всі ми
тією чи іншою мірою «кічмени», тобто люди,
без яких кіч не може існувати» – його споживачі та співтворці [1, 69].
Наявність великої кількості постконцептуалістських творів, написаних у драматургічній
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формі авторами самвидаву і «мережевої літератури», лише підкреслює наближеність даного дискурсу з його квазіестетичною програмою до запитів масової культури і масового
«споживача» і повсякденне розширення кола
«посвячених» у його тонкощі, що, у свою чергу, переводить сьогоденну інтелектуальну
драму у регістр камерності та елітарності.
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LES PODEREVIANSKYI: «I JUST WAS PLAYING»

This article describes the features of Les Podervyanskiy dramas and his person as the Ukrainian kitschdrama founder. The play «Pavlik Morozov» is reviewed along with it's intertextual specifics, the
«innovations» of the playwright and the direction founded by him in the sphere of drama neo-language.
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ЛЕСЬ ПОДЕРВЪЯНСКИЙ: «Я ПРОСТО ИГРАЛСЯ»

В статье проанализированы особенности драматургии Леся Подервъянского как фундатора
постконцептуализма в украинской кич-драматургии, подробно проанализирована пьеса «Павлик
Морозов» и ее интертекстуальная специфика, определены «новации» этого драматурга и обоснованного им направления в области драматургического «новоязыка».
Клю чевые слова: интертекстуальная специфика, кич-драматургия, «новоязык», драматург.
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ФЕМІНІСТИЧНА СКЛАДОВА
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ПРОЗИ
(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО)
Статтю присвячено аналізу історично-містичного детективу Євгенії Кононенко «Жертва
забутого майстра» в контексті феміністичного дискурсу. Висвітлено особливості творення жіночого типу з погляду гінокритики, визначено основні властиві твору маркери фемінного письма та
досліджено специфіку використання у романі елементів детективного сюжету.
Клю чов і слова: фемінне письмо, гінокритика, феміністична критика, детектив, масова література.

Сучасний стан феміністичної критики, на
наш погляд, можна означити як начала розвою, адже руйнування стереотипів, переосмислення канонів, перепрочитання наявної та
відкриття нової жіночої літератури лише розширює горизонт досліджень. Метою пропонованої статті є визначення особливостей фемінного письма в детективному доробку Є.
Кононенко, пошук ознак власне жіночої мови,
осмислення сутності запропонованого жіночого типу. Актуальність порушеної проблеми
полягає в активізації теми ґендерної ідентичності, переосмисленні сутнісного наповнення
поняття фемінного в контексті літератури
постмодернізму. Варто зазначити, що поповнення скарбниці феміністичної літератури та
з’ява відповідних фахових критичних праць,
авторами яких є, зокрема, Віра Агеєва, Ярослав Голобородько, Григорій Грабович, Ніла
Зборовська, Мирослава Крупка, Соломія Павличко, Лідія Таран, Ганна Улюра, Софія Філоненко, Тамара Гундорова, принципово розширюють поле досліджень, упроваджуючи необхідну складову феміністичної критики до парадигми аналізу літературного твору.
Література, створена жінками, довгий час
перебувала на позиціях літератури субкультурної, тому й досі проходить фази свого становлення. Подібно до літератури національних меншин, якій властиві етапи імітації, інтернаціоналізації, протесту та захисту своїх
прав, що, за умов позитивного розгортання
подій, неодмінно увінчуються переходом до
етапу самовідкриття та пошуків самоідентич№ 2 (16), жовтень 2015

ності, на думку американської дослідниці
Елейн Шовалтер, котра і закріпила в літературознавчому лексиконі термін «гінокритика»,
фемінна література також проходить три основні фази розвитку: жіночний, феміністичний і жіночий [11, 510]. В одній зі статей,
«Феміністична критика у пущі» (1981), вчена
пропонує до розгляду чотири моделі гінокритики: біологічний, лінгвістичний, психоаналітичний і культурний [11, 518]. На відміну від
критики феміністичної, що носить у суті своїй
емпіричний характер, розглядає жінку, перш
за все, як читача чоловічих текстів, та, завдячуючи Симоні де Бовуар, є суспільно орієнтованою, гіноритика зосереджує увагу на постаті жінки-письменниці. Однак, як слушно зауважують Кароліна Гайлбрун і Кетерин Стимпсон, порівнюючи феміністичну критику та
гінокритику з відповідно Старим і Новим Завітами, «обидва напрямки потрібні хоча б тому, що тільки Ієремії ідеології можуть вивести нас із «Єгипту жіночого рабства» до обіцяної землі гуманізму» [12, 64].
Ведучи мову про історично-містичний
детектив Євгенії Кононенко «Жертва забутого майстра», розглянемо образ головної героїні, що є «фірмовим» для романів письменниці:
освічена, досвідчена й самотня, самотужки
виховує сина та втомилася від неорганічної
для жінки ролі – голови сімейства, з чим не
впорався її колишній чоловік – письменник,
що радше був для неї ще однією дитиною, ніж
життєвим супутником, на якого можна покластися.
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Відсутність необхідного фінансового забезпечення, чи «фемінна бідність», як її називає Є. Друзь, неповна жіноча зреалізованість
спонукають героїню погодитися на авантюрну пропозицію газетного оголошення з промовистим заголовком «Робота для неординарних жінок» [4; 7, 14]. Подібний вчинок вимагав від Лесі Красовської неабияких внутрішніх зусиль, адже, як зауважує авторка, героїня мала «стару, ще радянську установку», мовляв, нічого путнього за оголошенням не
знайдеш, всюди потрібні знайомства [7, 14].
Однак одразу зауважимо, що це не єдині радянські (тобто не співмірні з сучасністю) рудименти, що їх намагалася позбутися героїня.
Відповідно до психоаналітичної моделі гінокритики, колективний досвід є потужним важелем у процесі зрушення зі звичних позицій,
та, що виявилось на прикладі визначеного
роману, може як гальмувати його, так і прискорювати. Робота, що її знаходить Леся, – допомога іноземцям у реалізації їх таємних бажань, проте жодної інтимної складової ця допомога не передбачає. Їй потрібно було лише
надавати супровід та необхідну інформацію
особам, як, наприклад, режисеру-аматору зі
Швеції, який знімає безбюджетну стрічку у
промзонах України, чи нащадкам вихідців із
країн колишнього соцтабору, котрі шукають
хоч якісь тріски від свого коріння. У перервах
між роботою в «Таємному бажанні» Леся відверто нудьгує, адже заробляти на перекладах,
«до чого вона вже давно ставилася зневажливо», здається їй беззмістовною тратою часу в
порівнянні з пригодами Маріанни, а саме такий псевдонім отримала жінка в агентстві
[7, 19]. Маріанна – своєрідне альтер-его, життя якого є куди цікавішим за сірі Лесині будні,
отож, жінка приймає замовлення від француза, котрий пізніше виявиться німцем, – Мішеля Арбріє, та разом з яким намагається розкрити секрети таємничого скульптора Іоанна
Георга Пінзеля. У результаті, внутрішні нестабільність і неспокій, що з’явилися після круговерті пережитих пригод із Мішелем, спровокували Лесю звернутися до психолога.
Власне, майже вся книга – відвертий листсповідь, що його порадили написати ЛесіМаріанні, адже «якщо клієнт детально опише
свою проблему, нерідко тим самим вже напо32

ловину позбудеться її» [7, 152]. Проблема героїні – не що інше, як ефект незавершеної дії,
або ефект Зейгарник – один з найцікавіших і
найбільш досліджуваних ефектів у психології.
Він полягає в тому, що ми набагато краще (в
1,9 рази частіше) запам’ятовуємо ті дії, що
було перервано, і які ми так і не змогли завершити. У статті «Феміністичний триптих Євгенії Кононенко» Ніла Зборовська не випадково
акцентує увагу на феміністичній складовій
романістики письменниці: «У жіночих образах Є. Кононенко представлено архетипічний
образ бунтівної Ліліт, яка покидає ненависну
патріархальну структуру, не оглядаючись ні
на що» [6, 62]. Однак, якщо вести мову про
роман «Жертва забутого майстра», то справедливим буде зауважити, що героїня покидає
«ненависну патріархальну структуру» за вимушених обставин, проте чи органічно вона
почуває себе в такій ролі? Незважаючи на те,
що у творі простежується педалювання феміністичних ідеологем, героїня Є. Кононеко далека від радикального фемінізму. Леся постійно наголошує на тому, що хоче мати поруч
справжнього чоловіка, у котрого буде
«шляхетна сивина й батьківський погляд»,
проте, коли такий чоловік наприкінці твору
все ж з’являється, не відчуває себе щасливою,
адже не може забути свого «хлопчика» [7, 46].
Така прив’язаність до молодого парубка, якого на початку твору вона дещо насмішкувато
називає «хлопчиком», продиктована набутим,
проте глибоко вкоріненим комплексом
«жінки-матері», саме такою вона була для
свого чоловіка, саме так вона реалізовувала
себе у ставленні до сина, і хоч свідомо Леся
бажала стишити цей прояв, зауважуючи що
воліла б бачити поруч чоловіка зі «шляхетною сивиною», адже такий порядок є більш
усталеним, підсвідомо вона знову бажала дарувати турботу, що у суті своїй і є материнською. Окрім того, головна героїня прагнула
емоцій, гостроти відчуттів, її вабили незбагненність і містичність, що їх приніс у спокійне
життя Мішель.
Цікавим і доволі показовим, на наш погляд, є розгляд роману з позицій біологічної та
психоаналітичної гінокритики. Є. Кононенко
побіжно змальовує тілесну близькість Лесі
(Маріанни) і Мішеля. Жіночий, або ж «дамсь-
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кий роман, – як зауважує О. Вайнштейн, – при
всіх відхиленнях у відверту еротику, в основному своєму змісті – залишається пуристським, консервативним, орієнтованим на традиційні чесноти» [4, 9]. Тому духовна близькість для героїні виявляється важливішою за
фізичний контакт. Показово, що емоційна
прив’язаність виникла не лише у Лесі, а й у її,
формально, клієнта. Той факт, що після завершення так званого контракту Мішель продовжував писати на електрону пошту «Таємного
бажання» та шукав зв’язку з Маріанною (хоча
раніше ніхто з клієнтів цього не робив, навіть
її колишній коханець кіноаматор зі Швеції
жодного разу не надіслав привітання на Різдво), свідчить про сильний емоційний зв’язок.
З точки зору психології, для творчих чоловіків, а Мішель є скульптором, надзвичайно важливим є задоволення духовних потреб, однак особливість у тому, що такі потреби зможе прийняти і допомогти реалізувати лише
зріла у всіх психофізичних планах цього слова
жінка, а саме такою і постає Леся (Маріанна).
Розглядаючи роман «Жертва забутого
майстра» як зразок детективного жанру, підкреслимо, що від канонічного детективу твір
перейняв доволі небагато; перш за все, варто
звернути увагу на прийом розгадування таємниці, адже так звана «діалектика відкриття»
об’єднує всі твори, що послуговуються детективним сюжетом, і одночасно виступає композиційним ядром, довкола якого вибудовується сюжетно-фабульна структура твору:
повідомлення про злочин – розслідування –
розкриття злочину – опис методу пошуку
[2, 26]. Експозиція твору пропонує нам ретроспективну оповідь про воєнні події, саме так
дізнаємося, як поки невідомий нам зшиток
потрапляє до рук німецького солдата. Процес
розслідування також не є типовим, адже сповнений містичних елементів: незрозумілих
снів, тривожних передчуттів, несподіваною
появою та зникненням осіб, які допомагають
у розслідуванні (своєрідна трансформація давньогрецького прийому deus ex machina). Варто зауважити, що розкриття таємниці не є
повним: з одного боку, трактат Пінзеля знайдено, однак відповідей залишилося більше,
ніж запитань; ефект незавершеної дії наприкінці роману турбує не лише головну героїню,
№ 2 (16), жовтень 2015

але й читача, адже залишається незрозумілим, для чого саме Мішель шукав рукопис, чи
це дійсно було метою його пошуків, у чому
полягає особиста трагедія молодого франконімецького скульптора, та головне, чи продовжаться стосунки Лесі (Маріанни) і Мішеля.
Для твору не є властивим характерне для переважної більшості жіночих романів поняття
хепі-енду, фінал почасти відкритий і опісля
прочитання спонукає до роздумів. Однак, що
стосується заголовку роману – «Жертва забутого майстра», то він, безперечно, створений
у дусі детективного жанру, адже містить як
таємницю, так і умовне відсилання до злочину, хоча слово «жертва» у творі має лише символічне значення.
Досліджуючи зразки жіночого письма,
особливо у царині детективу, на наш погляд,
варто відмовитися від механічного накладання чоловічих / патріархальних літературних
теорій і моделей та виходити з позицій, що
саме жінка є автором тексту і продуцентом
текстуальних значень. З огляду на заявлену
мету, пропонуємо продовжити пошук і розроблення, без перебільшення буде сказано, нової методологічної бази, що складатиме основу неофеміністичної критики.
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FEMINIST COMPONENT OF MODERN UKRAINIAN DETECTIVE PROSE
(BASED ON THE CREATIVITY OF EVGENIYA KONONENKO)
The article analyzes the historical and mystical detective of Evgeniya Kononenko «The victim of forgotten master» in the context of feminist discourse. The peculiarities of shaping of the female type are presented from the position of gynocriticism study; the main features of the feminine writing are also considered. Besides that, we investigated the use of formal elements of the detective fiction in the novel.
Ke y words: feminine writing, gynocriticism, feminist criticism, detective, mass literature.
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ФЕМИНИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ ПРОЗЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ЕВГЕНИИ КОНОНЕНКО)
Статья посвящена анализу историко-мистического детектива Евгении Кононенко «Жертва
забытого мастера» в контексте феминистского дискурса. Освещены особенности создания женского образа с позиций гинокритики, определены основные свойственные произведению признаки
феминного письма, исследована специфика использования в романе элементов детективного сюжета.
Клю чевые слова: феминное письмо, гинокритика, феминистская критика, детектив, массовая литература.
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ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ
У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ШВЕЙЦАРІЇ
КІНЦЯ ХХ ст.
У статті здійснено спробу осмислити проблему ідентичності у німецькомовній літературі
Швейцарії кінця ХХ ст. Дослідження проведено на матеріалі творів різних періодів Макса Фриша
та Фридриха Дюрренматта, які презентують проблему ідентичності особистості як шлях до її
формування: від відстороненого спостерігача до самоствердженої та самореалізованої особистості. З’ясовано, що стрижневу позицію при самоідентифікації має проблема відчуження людини від
суспільства. Цей мотив набуває глобального масштабу, оскільки тогочасна людина зрікається
ціннісних категорій і гостро відчуває кризу власної ідентичності.
Клю чов і слова: ідентичність, відчуження, поетика, німецькомовна література Швейцарії.

В останні десятиріччя сучасний світ,
окрім процесів глобалізації та інтеграції, характеризується зміною культурно-історичної
парадигми з її світоглядною актуалізацією
проблеми ідентичності. Мобільність і динамічний стиль стають домінантними якостями
сьогочасного життя. Колізії ХХ ст. призводять
до того, що цілісність, узгодженість «Я» опиняється під загрозою. Проте жодне суспільство не здатне повноцінно функціонувати, якщо
людина втратить почуття ідентичності з соціумом, народом та його історією. Тому проблема самоактуалізації особистості стає предметом дослідження не лише психологічних чи
соціологічних студій, але й знаходить свій вияв у письменницьких творах.
У психологічній і соціологічній науці питання ідентичності особистості має досить
широкий спектр теоретичних і практичних
досліджень. Виокремимо праці таких вчених
як В. Агеєв, М. Бахтін, Е. Гоффман, В. Джемс,
Е. Ериксон, Л. Краппман, Г. Теджфел, Д. Тернер, З. Фройд, М. Хогг, К. Г. Юнг, В. Ядов. Ідентичність у літературі вивчали М. Кирчанів,
М. Попова, М. Шкандрій, Г. Бгабга, Е. Ван,
М. Вандерверф, Е. Томпсон.
Метою пропонованої статті є аналіз творів швейцарських німецькомовних авторів
кінця ХХ ст. для виявлення та осмислення в
них проблеми ідентичності особистості.
У роки Другої світової війни Швейцарія
фактично була закритою територією й дотри№ 2 (16), жовтень 2015

мувалася позиції нейтралітету, тому не дивно, що й література повоєнного періоду розвивалася в умовах політичної кризи в країні.
Звідси, письменники розпочинають популяризувати політичний успіх і гармонію німецькомовної Швейцарії. Як наслідок, ізоляція та
політичний вакуум надають інтелігенції нових сил, щоб виступати проти нав’язаної політичної ідеології, стійкої традиції, що відкидала все нове. У літературі розпочинається процес критичної самосвідомості й пошук власної ідентичності. Письменники полемізують
зі швейцарським патріотизмом, протестують
проти тієї думки, що Швейцарія є зразковою
країною. Головними героями їх творів цього
періоду, на думку російського дослідника
В. Сідельника, стають «трагічні постаті людей,
які хворобливо відчувають процес дегуманізації суспільства, та – що є особливо важливим –
процес розпаду особистості, яка перетворилася
на набір стандартних властивостей, потрібних
і зручних для суспільства» [7, 293].
У сучасній швейцарській літературі є дві
ключові особистості, творчість яких надзвичайно різна і, водночас, дуже подібна. Це – Макс
Фриш (1911–1991) і Фридрих Дюрренматт
(1921–1990), публіцисти, драматурги, новелісти й романісти. Їх творам властиві іронія, скептицизм, сатира. Вони не стільки відтворюють
реальність, скільки моделюють її. Унаслідок
цього маленька Швейцарія сприймається читачами як модель великого європейського дому.
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О. Чертенко, досліджуючи творчість
М. Фриша, стверджує: «Двоїста сутність перших фрішівських творів обумовлює своєрідність їхньої архітектоніки. Вони починаються
як публіцистика, а, розгортаючись, перетворюються на літературу: відштовхуючись від
баченого, чутого, звіданого (нерідко від фактів незначних, сказати б, «приватних»), Фріш
прагне вийти на вищий рівень узагальнення,
вичитати з нейтральних явищ та подій
якийсь прихований у них і важливий для нього особисто сенс» [8, 35]. У контексті даного
твердження дослідник виділяє два нариси
«Хто я такий? (І)» і «Хто я такий? (ІІ)». У
центрі нарисів подібний факт: молодий журналіст марно шукає роботу. В його особі впізнаємо Фриша. Юнак постійно відчуває власну
недосвідченість, а відтак, – брак фахового досвіду. Як наслідок, він, недовчений германіст,
щоразу натрапляє на зачинені двері. Молодий
автор і сам усвідомлює, що поступається конкурентам – тим, «хто знає бойовище, а до того
чудово натренований» [8, 34]. Зауважимо, однак, що журналіст-початківець не переймається скепсисом потенційних роботодавців.
Важливими для нього є запитання редакторів
і директорів видань, які справляють на нього
глибоке враження: «...кожне слово, яке я вживаю, аби переконати у власній обдарованості
всіх тих панів, які сидять за своїми письмовими столами, повертається до мене зі знаком
запитання. Ця внутрішня невпевненість ятрить душу» [8, 34–35]. У такий спосіб автор
фактично визначає ключову проблему, що,
з’явившись у його ранній творчості, домінуватиме аж до роману «Назву себе Ґантенбайн» (1964) включно, – проблему ідентичності особистості.
Юний журналіст зі згадуваних нарисів
стикається з проблемою ідентичності особистості як спостерігач. Він відсторонено спостерігає за життям дорослих і констатує його
фрагментарність. Мова ведеться про те, що
існування дорослих, які працюють, розподілено на дві, нерівноцінні в часовому відношенні
частини: «робочий день» і «те, що після робочого дня». Як наслідок, їх життя перетворюється на біг по замкненому колу: «Я знаю людей, які живуть лише задля того, щоб заробляти копійчину, а заробляють копійчину, щоб
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жити; життю ж вони, знову-таки, віддаються,
аби заробляти копійчину» [8, 35]. Осмисливши фрагментарність повсякденного буття,
Фриш зауважує, що і його життя позбавлене
цілісності та повноти. Автор нарисів «Хто я
такий?» прикутий до власного вичерпаного
дитинства і трактує цей факт як перешкоду,
тимчасом як і дорослі застигли у своїй неповноцінній, зосередженій на роботі зрілості. Але
письменник прагне зрілості, щоправда не тої,
що у всіх, а тому ускладнюється і його ставлення до власного дорослішання.
Над співвідношенням дитинства і зрілості
розмислює М. Фриш і в есеї «Маленький спогад» (1934). Він доходить висновку, «що є й
інше дитинство –самодостатнє, не прагне
будь-що перетворитися на зрілість, – одне
слово, іманентна епоха людського буття»
[8, 37–38]. Звідси, автор прагне з’ясувати, наскільки близько він підходить до втілення
проекту власної ідентичності або ж наскільки
віддаляється від нього.
Проблема самоідентичності особистості,
здатність людини змінювати власну долю,
причини і наслідки моральних хвороб суспільної свідомості мають місце й у творчості
Ф. Дюрренматта. Митця відносять до генерації неспокійних, «бурхливих» швейцарських
письменників, яким удалося зруйнувати національний міф про «винятковість» своєї країни, про особливий шлях її розвитку, що мовби
гарантує повну, всеосяжну демократію та загальне процвітання. Він автор численних романів, драм, новел і радіоп’єс. Незважаючи на
різноманітність матеріалу, який він використовує, декілька основних тем присутні практично у всіх його творах. Одна з них – це сумнів.
Сумнів у сенсі людської діяльності, оскільки, за
словами автора, окрема особистість не здатна
змінити хід подій у світі. Інша – це зображення світу як певного лабіринту. Людина ув’язнена у світі, в якому панують хаос і випадковість. Почуття безпорадності перед несправедливістю завжди залишається актуальним.
Звідси, відчуття безвиході майже у всіх ранніх
творах Ф. Дюрренматта. В оповіданні «Різдво»,
наприклад, мандрівник виявляє мертве немовля Христа; розповідь «Аварія» закінчується
самогубством героя, якого несправедливо
звинуватили у вбивстві; оповідання «Тунель»
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завершується тим, що поїзд нестримно мчить
назустріч катастрофі.
Автор завжди прагнув вразити і шокувати
читача, порушував традиційні підвалини
«благополучного» суспільства. Його творчість
у цілому відрізняє критичне ставлення до
офіційної конформістської політики держави.
Як слушно зауважує З. Кучер, «загальному
матеріальному добробуту письменник протиставляє окрему людську особистість, яка стає
відчуженою та самотньою в суспільстві самовдоволених обивателів» [6, 1]. Цьому почасти
сприяла онтологічна орієнтація екзистенціалізму, яка знаходить вияв у ранніх творах
Ф. Дюрренматта. Письменник звертається до
фундаментального для цього філософського
напряму положення про занедбаність людини, безвихідь її існування та богозалишеність.
У перших оповіданнях («Місто», «Портрет Сизифа», «Тунель», «Пілат») простежуються модуси «межової ситуації», екзистенції, свободи.
Людська особистість у цих творах виявляється відчуженою від суспільства і самотньою.
Тільки свобода вибору дає їй можливість самоідентифікації та визначає сенс її існування.
Тема відчуження, характерна для ранньої
творчості Ф. Дюрренматта, притаманна й
швейцарській літературі 40-х рр., залишалася
актуальною впродовж декількох десятиліть.
Таких письменників як В. М. Диггельман,
В. Кауер, П. Біксель цікавлять трагічні аспекти
людського існування, у їх творах звучить тема
відчуженої, роздвоєної людини, невідповідності її істинної сутності та ролі, яку нав’язує їй
суспільство. Стрижневі позиції тема відчуження займає і в творчості таких швейцарських письменників 70–80-х рр. як Ю. Ледерах,
Ю. Федершпиль, М. Фриш, які прагнуть відтворити складні соціальні явища, пов’язані з
відчуженням особистості від суспільства. Дослідник фришівської творчості Д. Затонський
звертає особливу увагу на те, як і чому трансформувалися погляди швейцарського автора
на літературну фіксацію реальності, змінювалися використовувані письменником художні
засоби та жанри. Розглядаючи під таким кутом зору схильність Фриша до форми щоденникових нотаток, взаємовплив у його творчості театрального і прозового начал, інтерпретуючи проблеми ідентичності, ролі, маски,
№ 2 (16), жовтень 2015

вчений так підсумовує свої спостереження:
«Залишаючись вірним собі, Фріш постійно
змінюється. Його творчість... взаємоперехідна, тому що її компоненти весь час перебувають у взаємодії, у взаємовідштовхуванні: театральні ефекти, вимисел, документалістика. І
це не просто проблеми форми, оскільки вони
впливають на зміст, зливаються з ним, надають йому тієї дивної відкритості... тієї суверенної багатозначності, поза якою сучасний
світ навряд чи взагалі збагненний» [3, 10].
Проблематизація відчуження індивіда та
його екзистенціального вибору головним чином має місце у трилогії М. Фриша «Штиллер» (1954), «Homo Фабер» (1957), «Назву
себе Ґантенбайн» (1964). «Щоденник 1946–
1949», хоча й побіжно, виявляє зв’язок
світобачення швейцарського письменника з
філософськими концепціями та художньою
практикою екзистенціалістів. Дослідники
творчості митця відзначають певну іманентну подібність його великої прози (йдеться
про романну трилогію), внаслідок чого складається враження взаємозумовленості її появи. Так, на думку Д. Затонського, ці романи
поєднує спільна проблема – буття людини в
умовах сучасної західної цивілізації, дослідження «стану індивіда, що живе не у своєму
«одязі», діє всупереч своїй сутності» [2, 21].
Припустивши можливість експериментального підходу до вирішення означеної проблеми,
О. Євченко наголошує на закономірності виникнення цих творів й вирізняє три основні
підходи: прагнення до самореалізації через
незадоволення присутністю та заперечення
власного ego («Штиллер»); слідування стандартизованій присутності («Homo Фабер»);
відмова від самореалізації на користь індиферентної присутності, нав’язуваної особистості
розвитком суспільно-економічних стосунків
(«Назву себе Ґантенбайн») [1, 148]. Головні
герої романів – творчі люди: Анатоль Людвіг
Штиллер – скульптор, Вальтер Фабер – талановитий інженер, Гантенбайн-Ендерлін – дослідник, якому запропонували викладання у Гарварді. У кожному творі розповідається про їх
особистісне пристосування до реальності, що
супроводжується внутрішнім усвідомленням
себе. М. Фриш виділяє в художніх текстах певний аспект, модельована автором реальність
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відкриває його героям нові горизонти для саморефлексії та пошуків модерних смислів. Так,
у «Штиллері» – це відчуження людини і пошук
власної ідентичності, у «Homo Фабер» – втрата
людиною своєї сутності внаслідок надмірної
технократизації суспільного життя. Трансформації суб’єкт-об’єктних і суб’єкт-суб’єктних
стосунків комунікації мають місце в романі
«Назву себе Ґантенбайн» [1, 151]. Причини
внутрішнього зламу головних героїв своїх творів письменник вбачає у ворожому ставленні
сучасного суспільства до людини.
У філософській концепції Ф. Дюрренматта, характерній для його пізньої творчості,
дослідження відносин між людиною і суспільством перебуває на другому плані, увага зосереджена на природі людської особистості. У
прозі 70–80-х, зокрема в новелі «Доручення,
чи Про спостереження за тим, хто спостерігає
за спостерігачами» (1986)», мотив відчуження набуває глобального масштабу, тогочасна
людина зрікається традиційних ціннісних категорій, відчуває гостру кризу власної ідентичності, стає «духовно безпритульною, духовно вигнаною» [4, 46]. Гранично чітка,
«класична» побудова новели контрастно підкреслює хаос життя й незворотну руйнацію
причинно-наслідкових зв’язків. Сучасний світ
зображено, як і в багатьох інших творах
Ф. Дюрренматта, за принципом лабіринту, а
вчинки головних героїв пройняті почуттям
усвідомлення руйнування власного «Я» та
прагненням віднайти внутрішню ідентичність. Це засвідчує епіграф-цитата, який автор
обрав із праці К’єркеґора: «Що буде? Що принесе майбутнє? Я цього не знаю і ні про що не
здогадуюся. Коли павук, втративши точку
опори, обривається в безвість наслідків, він
неодмінно бачить перед собою порожнечу, де
нема за що зачепитися, скільки не борсайся.
Ось так і зі мною: попереду незмінно порожнеча, а те, що жене мене вперед, є наслідок,
залишений позаду. Це життя позбавлене сенсу, страшне та нестерпне» [5, 27]. Для позначення глобально абсолютного відчуження
автор використовує, за словами З. Кучер,
«метафору спостереження, яка відтворює
процес моніторингу на всіх рівнях життя людини» [5, 29]. Перетворившись на об’єкт постійного споглядання, людина знаходить у
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цьому свою значущість і лише завдяки іншому прагне відшукати власну ідентичність.
Таким чином, стисло проаналізувавши
твори Макса Фриша і Фридриха Дюрренматта, доходимо висновку про наявність чинника
ідентичності особистості у творчій манері цих
авторів, які презентують Я-ідентичність як результат пізнання сутності особистості, соціокультурної ідентифікації, самореалізації та самоствердження через світоглядні, ментальні особливості в сучасному світі. Проблема ідентифікації особистості не вичерпується однією науковою розвідкою і відкриває перспективи для
її подальшого дослідження не тільки у творчості М. Фриша і Ф. Дюрренматта, а й інших
швейцарських письменників кінця ХХ ст.
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COMPREHENSION OF IDENTITY PROBLEM IN SWISS GERMAN-SPEAKING
LITERATURE OF THE LATE XX CENTURY
In the article an attempt to comprehend the identity problem in Swiss German-speaking literature of
the late XX century was made. Max Frisch’s and Friedrich Durrenmatt’s works of different periods that present the identity problem of personality as the way to its formation: from observer to confident and selfactualized individuality were investigated. It is established that the principal position in self-identification
has the problem of alienation of person from society. This motive becomes global as the person of that time
renounces human values and feels identity crisis.
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ОСОЗНАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ШВЕЙЦАРИИ КОНЦА ХХ ВЕКА
В статье предпринята попытка осознать проблему идентичности в немецкоязычной литературе Швейцарии конца ХХ в. Исследование проведено на материале произведений разных периодов
Макса Фриша и Фридриха Дюрренматта, которые представляют проблему идентичности личности как путь к ее формированию от отстраненного наблюдателя к самоутвержденной и самореализованной личности. Выяснено, что основная позиция при самоидентификации проблемы отчуждения человека от общества. Этот мотив приобретает глобальный масштаб, поскольку тогдашний человек отрекается от ценностных категорий и остро чувствует кризис собственной
идентичности.
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ЕЗОТЕРИЧНИЙ ДИСКУРС ПРОЗИ
ВОЛОДИМИРА ЄШКІЛЄВА
У статті розглядаються естетичні маркери езотеризму художнього мислення В. Єшкілєва.
Його художній світ – це відбиття езотеричної особистості митця. Він має свою «внутрішню енциклопедію» – авторський код (детективно-авантюрні сюжети, гностицизм наративу, езотеричність хронотопу, системи образів). Ядром концепції письменника є метаісторичний дискурс, в основу якого покладена трансформація ідей «майя» (ілюзії часовості) та кармічності (циклічності)
буття. Гностична епістема історії спирається на міф про Велику Богиню – Карну.
Клю чов і слова: езотеризм, метаісторичність, гностицизм, міф, конспірологія.

В. Єшкілєв – один із популярних письменників – творців сучасної масової літератури.
Він належить до когорти тих письменників,
які «розігрують» канон інтелектуальної провокації, оживлюють і модернізують філософський роман. Його доробок нараховує
11 опублікованих романів, низку оповідань,
№ 2 (16), жовтень 2015

філософських і літературознавчих есе. В. Єшкілєва вважають ідеологом «станіславського
феномену» і першим, хто обґрунтував футуристичні перспективи української літератури
ХХІ століття. Творчість В. Єшкілєва була предметом критичних оглядів І. Бондар-Терещенка, О. Гуцуляка, В. Качкан та ін., системних
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досліджень Р. Харчук, В. Русової, З. Шевчук та
ін., проте досі не маємо принаймні відносно
повної картини специфіки його прози
(жанрової природи, поетикальних особливостей). Зокрема, однією з актуальних проблем
вивчення творчості непересічного митця є
езотеризм його художнього мислення та езотеричний дискурс його текстів. Тому пропонована студія передбачає розгляд феномену
«езотерична особистість» і його реалізації в
художній структурі творів В. Єшкілєва. Предметом осмислення є естетичні маркери езотеризму художнього мислення письменника
(жанрова специфіка, особливості композиції
та сюжету, авторський код) у типологічно
близьких романах «Богиня і консультант»,
«Побачити Алькор», «Шлях Богомола»,
«Імператор повені», «Усі кути трикутника».
Художній світ В. Єшкілєва став утіленням
та ілюстрацією естетичних тенденцій, окреслених у студії «Повернення деміургів». Мистецька позиція В. Єшкілєва визначається т. зв.
«третім прочитанням Ніцше», за яким постулюється цінність малого внутрішнього і невидимого, того, «що здійснюється у тиші, непомітно», – демургійного світу митця, в якому
лінійний історичний час стикається з циклічним (кармічним) метаісторичним часом [10].
У випадку митця маємо справу зі специфічним авторським світом, ключем до розуміння
й інтерпретації якого є езотеризм його світогляду.
Загалом мистецький феномен В. Єшкілєва –
це феномен езотеричної особистості. За
В. Розіним, її визначає критичне ставлення до
основних цінностей сучасної культури, заперечення цієї культури, віра в існування інших
(духовних) реальностей, реалізація особистого життя як езотеричного шляху [9, 317–327].
Есе, інтерв’ю, публічні виступи письменника демонструють його неприйняття реанімування архаїзованої моделі розвитку української культури. Культовими для духовного
виміру письменника є категорії свободи і творчості, реалізовані в індивідуальних і колективних масштабах. Світоглядну позицію автора визначає віра у вічне протистояння добра і
зла, у світову рівновагу, підтримувану посвяченими, жерцями – особистостями чи групами людей, котрі визначають екзистенційні
40

параметри буття людства, сприяючи балансу
конструктивних і руйнівних сил. Езотеричність особистого буття В. Єшкілєва визначається його «втаємниченістю» (він позиціонує
себе як мага, екзегета) [2], а також самореалізацією як художника.
Його художня система – деміургійний світ
(текстовий персональний світ), який має власні код, систему знаків, символів. Фундаментальним для його наративу став гностицизм
(пізнання й інтерпретація таємниць світобудови), а езотеричність – домінантою
«внутрішньої енциклопедії», авторського словника. Тож художній світ В. Єшкілєва є не лише вираженням езотеричного досвіду автора,
але і його духовним світом, сферою втілення
езотеричної особистості митця: «…автор тексту деміургійного говорить про текст як про
тотальну провокацію свого персонального
світу, як про енциклопедію назв, що передує
гнозису, пізнанню: текст – це Я! ... Автор тексту деміургійного не розмежовує своєї метаісторичної присутності в ньому з рефлексивним простором іншого буття, як з присутністю» [6].
Основою сюжетів аналізованих творів є
загадка, таємниця, суть якої полягає в тому,
що всі очевидні (історичні) події мають прихований (другий) план. Романи об’єднує авторська концепція буття світу як метафізичної боротьби Світла і Темряви, через що всі,
навіть буденні події сьогодення набувають
«іншого», таємничого підтексту (вони зумовлені прихованим протистоянням масонських
орденів чи різних божеств). Сюжети мають
переважно детективно-авантюрний характер:
зазвичай, основа подія – це пошуки певної
пам’ятки або реліквії, яка має прадавню історію і наділена магічними властивостями. Так,
в «Адепті» події розгортаються навколо збереження альтернативного літопису (метафора перших гностичних рукописів), складеного Олексієм Склавіним, у «Богині і консультанті» фабульним стрижнем стало протистояння магічних сил Сходу і Заходу, в «Побачити Алькор» боротьба за владу і за можливість змінювати хід історії пов’язувалася з
володінням магічною машиною, що перебувала в руках масонів. Авантюрно-детективний
каркас роману «Усі кути трикутника» – це
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пригоди Вигилярного, який став охоронцем
давнього ідола, та історія подорожі Г. Сковороди Європою, його зближення з масонами і
пошук Андрогіна.
Така специфіка сюжетобудування романів
В. Єшкілєва є виявом конспірології – нового
типу мислення, що прийшов на зміну релігійній свідомості і використовує мову міфу; це
альтернативний спосіб історіографії [15, 9].
Ця особливість художніх текстів письменника
визначає їх жанрову природу – альтернативну історію. На цьому аспекті варто зупинитися більш детально, оскільки конспірологічна
модель сюжетів В. Єшкілєва є специфічним
маркером його езотеричної особистості (в
ідейно-змістовому вимірі текстів), а відповідна жанрова форма (криптоісторія) детемінує
відповідну поетикальну систему.
Культурологічний підхід трактування
конспірології, а саме він є найбільш продуктивним
стосовно
художнього
мислення
В. Єшкілєва, передбачає встановлення міфогенетичної природи цього феномену. За ним,
конспірологія демонструє новий тип осмислення і створення історії, гру з міфами, міфологічними образами, результатом чого стає
альтернативна історіографія [14, 9]. О. Цветков, розробляючи цю ідею, зазначає: «Конспірологія не просто один зі способів пояснення
історії, вона – впливова форма існування міфології в наш час. ... Претендуючи на елітарний статус для «втаємничених», при текстологічному аналізі вона є лише жанром, близьким до фентезі» [11].
Ці формально-змістові властивості конспірології відповідають естетичним поглядам
В. Єшкілєва, окресленим у студії «Повернення
деміургів»: «Фентезі реставрує органічні для
класичного світогляду космогонічні координати, ставлячи «золоту добу» на початок лінійної хронології, а Судний День – на кінець. ...
Фентезі реставрує також і ніцшеанське amor fati, «посмішку долі» – буттєву обіцянку
чуда як «нагороди за надзусилля»; а через цю
реставрацію – відроджує етос подвигу, похований постмодерністською добою під цвинтарними плитами всепоглинаючої іроніки» [6]. Тож творче завдання письменника, на
наш погляд, полягає у творенні такого
«деміургійного світу», в якому, перефразову№ 2 (16), жовтень 2015

ючи М. Еліаде, від онтологічних метафор ми
піднімаємося до міфу – до універсальних
структур, первісної універсальної матриці розуміння буття, відкриваємо позаісторичну
сутність міфу [13, 16–18]. У цьому аспекті
В. Єшкілєв постає герменевтиком сакрального в його історичних виявах.
Романи автора мають двокомпонентну
структуру: авантюрно-детективний сюжет,
що
описує
події
історичного
часу
(теперішнього, минулого), та езотеричний
дискурс (гностичний, метаісторичний), який
стає ключем до розуміння прихованого підтексту темпорально визначених процесів і подій та складає ядро авторського міфу. Зауважимо, що така побудова творів В. Єшкілєва є
наскрізною, простежується поступовість розкриття езотеричного дискурсу в романах.
Аналізовані твори реалізують його метаісторичну концепцію, яка нагадує езотеричні побудови російського філософа Д. Андреєва:
«Метаісторія – це сукупність процесів, що перебігають в інших прошарках інобуття, занурених в інші потоки часу та інші види простору; вони іноді проявляються у процесі, який
ми сприймаємо як історію» [1]. Відповідно
метаісторичним осяянням є синтетичне й одночасне охоплення містиком епох, усього метаісторичного космосу цих епох із великими і
протиборчими в них началами [1].
Метаісторичні побудови В. Єшкілєва тяжіють до східних езотеричних систем. Зокрема,
езотеричний дискурс романів виражається
через художню трансформацію взаємопов’язаних ідей – концепту «майя», циклічності
буття та його цілісності (невід’ємність добра і
зла). Перша ідея втілюється на подієвому рівні. Автор заперечує історичність як форму
людського буття: теперішнє, минуле є лише
проявами вічного, усталених законів і правил
(кармічності). Так, у романі «Імператор повені» для ілюстрації ілюзорності історичного
виміру буття людини письменник використав
сповнений іронії образ карнавалу як метафори «майя», у решті творів – дискредитував
історизм, інтерпретуючи події як результат
«вічного повернення» богів.
Натомість письменник розгорнув власний гнозис історії як прояву позачасового. Усі
його романи пронизує ідея залежності буття
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народу / нації від наявності в неї божественного покровителя і дієвості інституту жерців – служителів цього культу. Наприклад, у
«Богині і консультанті» йдеться про протистояння магів Сходу і Заходу за володіння народом і територією сучасної України. Таке
стало можливим через винищення власних
Куранів – об’єднань мудрих (планетників,
просвітлених) – духовних провідників і захисників народу, котрі служать національному
божеству-покровителю у славу його імені і
покладаються на його мудрість, охоронців
місць Сили, господарів магічної святині. Камінь, на який полюють маги, є медіатором
сили Богині – первісної сутності, що існувала
до створення світу.
Автор пропонує нову епістему історії –
гностичну, у якій часовість сприймається як
вияв однієї з трьох іпостасей Великої Богині.
Для її репрезентації в тексті митець використовує специфічні наративні форми: одкровення, візії, містичне прозріння, відтворення легенд і міфосказань, сновидіння, – форми ірраціонального проникнення у потаємне, котрі
мають високий рівень узагальнень і символізму. Ядром цієї гностичної концепції є міф про
створення світу, переосмислений митцем.
Так, у романах послідовно розгортається езотерична теорія появи життя (за В. Єшкілєвим,
у його духовному вимірі) як результату впливу представників вищої раси Повзучих Отців з
Червоної Зірки, «раси Тристатевих» –
«найдосвідченішої й наймудрішої з рас нашого зоряного острова» [3, 314], які «мислили
одночасно через усі можливості, а не через
послідовне протиставлення або погодження
протилежностей на штиб «сошин» чи добразла» [3, 313]. Саме вони створили місця і речі
Сили, забезпечивши рівновагу добра і зла. Початком же історії людства стало падіння великого метеорита (до того на Землі панували
розумні ящіри). Саме з цього моменту письменник ідентифікує часові відтинки, що визначаються за характером людського буття
(комфортність, форми діяльності тощо):
Велика Зима (льодовиковий період), Довга
Весна, Доба Возів (переселення народів, кочівництво). Езотеричний характер мають і топоси: наприклад, перша з’ява людині Богині
відбулася у Двурогій долині (очевидно, Міжи42

річчя) – долині Караїм, від чого, власне, і пішло ім’я Богині – Карна (карма, перевтілення / переродження). Велика Богиня (міфологема Праматері) вселялася у фізичне тіло
жриці та її вустами пророкувала долю народів, керувала їх життям. Перше її втілення
було в руду дівчину Карну-Орай, яку Богиня
наділила плодовитістю. З її роду найбільше
з’явилося жриць, медіумів, котрих брали собі
за дружин «мудрі правителі Сходу, серед яких
Кір і Дарій» [8].
До речі, викладаючи свою метаісторичну
концепцію, В. Єшкілєв розкриває й «езотеричність» українського пантеону. Так, КарнаОрай – це втілення Берегині, символічний
аватар Ярила. Наступним її втіленням стала
Дана (милосердна), котра навчила людей будувати круглі міста як утілення культу сонця,
але забороняла розвивати культуру, військову справу. Як наслідок, відбулася третя з’ява
Богині в іпостасі Тари – покровительки воїнів,
яка заповідала плодитися і множити дітей
сили, що стали уособленням зла. Саме вони
прикликали на землю її нареченого – Крома
(східне ім’я Крурама – «жорстокий»). Земля
перетворилася на арену битв і самореалізації
богів нижнього світу, якы плекали в людях
вади, жагу влади та матеріального збагачення. З цього часу починається занепад духовного буття людства: посвячені забувають мудрість і обертають магію проти людей, служать Наві. Усе буття людства – це перевтілення і поява однієї з трьох іпостасей Карни –
цнотливої матері і захисниці (образ-символ
Єви, Богородиці, Софії, Навни), розпусниці /
войовниці (символічні імена – Ліліт
(Викрадачка немовлят), Діана, Іштар, Анат,
Матронід, Трояна).
Цей гностичний дискурс є «внутрішньою
енциклопедією» В. Єшкілєва, що визначає як
символічну матрицю сюжетів його романів,
так і зумовлює особливості композиції. В аналізованих творах конфлікт перенесено у духовний вимір, репрезентований відповідними
образами-символами. Він відображає пошук
автором світової рівноваги та внутрішньої
гармонії, цілісності буття як народу, так і езотеричної людини.
Наскрізним для цих творів є мотив вічного протистояння Карни / Крома – «богині
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крові і мстивих земляних сил» [7, 26], богині
смерті, хаосу, помсти, перевтілення (вічного
повернення) – і Навни – соборної душі народу.
Історичне минуле (переважно Хмельниччина
і доба Руїни) побачене В. Єшкілєвим як прояв
жорстокої, войовничої суті Богині. Сьогодення постає як боротьба Карни-воїтельки і Софії
(Навни) – культури, духовного розквіту нації.
Цей конфліктний вузол найчастіше реалізується через гностичний міф про «першу жінку» – Єву / Ліліт і Змія, а також про міф про
Андрогін. Ці типи мають низку художніх утілень: Ліліт утілюється в образах жінок із підкреслено виразними й розвиненими формами,
фізично досконалих, спокусливих, сповнених
еротичної енергії (тип мисливиці-коханки,
войовниці, жриці-повії). Тип Єви зреалізовано
в образах героїнь, котрі мають загострене інтуїтивне чуття, виявляють надздібності
(екстрасенси, посвячені, жриці, індиго). Маркерами цих типів є імена: Діана, Лілія, Ірина
та Індиго / Аратара, Софія. Змій (Ящір) – традиційне образне втілення мудрості – одночасно є й символом масонства, західної культури,
що прагне запліднити «знанням», дати культурні виміри природній стихії, якою є український дух – утілення Карни. Саме тому в романах В. Єшкілєва значне місце відводиться історії контактів українського світу з масонами.
У реалізації цього мотиву прозирає метаісторичний дискурс міфу про Андрогін – про первісну цілісність (нерозділеність духу і матерії), що є вічною драмою людства, яке
«відчуває розлуку з чимось могутнім, іншим,
позачасовим» [12, 193].
Хронотоп романів В. Єшкілєва позначений езотеризмом його художнього мислення.
Тексти
підносять
три
типи
героїврепрезентантів трьох світів: Верхнього (богів),
Серединного (Опадла («Імператор повені»)) –
світу жерців-«ляльководів» (Просвітлені, Учні,
Жерці, Хранителі, Майстри, Волхви) – ті, хто
взаємодіє з сакральним, має до нього доступ,
володіє Силою, наділений магічними здібностями (провидством, екстрасенсорними здібностями, медіуми тощо), та їх «ляльок»профанів та Нижній (Нав’я – світ демонів,
людських пристрастей і вад, переможених
богів, карнавалу). Розклад сил у протистоянні
Горішнього і Нижнього світів може змінюва№ 2 (16), жовтень 2015

тися, що позначається на долі людей: перемога богів-заступників, творців забезпечує розквіт людства (розвиток культури, духовності,
ірраціональності, тісного зв’язку і гармонії з
природою), а повстання богів темного світу
приносить у Серединний світ «криваві повені» – агресивні хвилі воєн, протистоянь народів, катаклізми і катастрофи, що супроводжуються масовими смертями.
Езотеризм творів В. Єшкілєва зумовлює й
таку особливість як відсутність фіналу
(розв’язки) у традиційному розумінні цього
слова. Автор одночасно дає симптоматичні
відповіді на конкретні ситуації, але при цьому
підкреслює невичерпність і тяглість езотеричного пізнання. Герої, долучені до «таємного», зникають із фізичного виміру буття,
переходячи в духовний, очікуючи переродження – сповнення карми. У такий спосіб, ці
романи утворюють ризоматичну структуру і
формують у читача відчуття замовчування
чогось важливого (прихованого знання), таємниці, пізнання котрої є невичерпним. Ці особливості композиційної природи творів
В. Єшкілєва дозволили критикам говорити
про їх метароманну форму, яка також забезпечує реалізацію езотеричного дискурсу.
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THE ESOTERIC DISCOURSE OF PROSE VLADIMIR ESHKILEV
In this article analyzes the esthetic markers of esoteric of V. Yeshkilyev’s creative thinking. His artistic
world – a reflection of the personality of esoteric artist. It has its own internal encyclopedia – the author's
code (detective story, Gnostic narrative, esoteric-space, system images). The writer's basic concept it is
metahistory that is based on the transformation of ideas «Maya» (illusion of time) and karma existence.
Gnostic epistema of history based myth of the Great Goddess – Carny.
Ke y words: esoteric, metahistory, Gnosticism, myth, conspiracy.
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ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ПРОЗЫ ВЛАДИМИРА ЕШКИЛЕВА
В статье рассматриваются эстетические маркеры эзотеризма художественного мышления
В. Ешкилева. Его художественный мир – это отражение эзотерической личности художника. Он
имеет свою «внутреннюю энциклопедию» – авторский код (детективно-аввантюрные сюжеты,
гностицизм нарратива, эзотеричность хронотопа, системы образов). Ядром концепции писателя
является метаисторический дискурс, в основе которого трансформация идей «майя» (иллюзии
времени) и кармичности (цикличности) бытия. Гностическая эпистема истории опирается на
миф о Великой Богине – Карне.
Клю чевые слова: эзотеризм, метаисторичность, гностицизм, миф, конспирология.
Стаття надійшла до редколегії 30.09.2015
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БІБЛІЯ У МАСОВІЙ СВІДОМОСТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
У статті досліджено розвиток богословської літератури ХІ–ХІІІ століть у Київській Русі та її
вплив на свідомість новонавернених до християнської віри жителів Русі. Визначено зв’язок найдавніших пам’яток давньої літератури, а саме богословських жанрів проповіді, повчання, агіографії
та літопису, з Біблією. Розглянуто, які ідеї пропагували й утверджували богословські твори у масовій свідомості Київської Русі.
Клю чов і слова: богословська література, Біблія, символіко-алегоричне тлумачення Святого
Письма.

Найголовнішою особливістю середньовічної української літератури, яка формувала
масову свідомість Київської Русі в ХІ–ХІІІ ст.,
був теоцентризм, зумовлений розповсюдженням християнства. Завдяки християнізації
Русі Біблія стала важливим джерелом і взірцем для письменства [2, 6].
Метою нашої статті є дослідження розвитку богословської літератури на Русі та її
вплив на свідомість новонавернених до християнської віри мешканців Русі. Об’єкт дослідження – давні пам’ятки літератури, зокрема
проповіді, повчання і житія.
У ХІХ–ХХ століттях богословські жанри давнього письменства досліджували М. Максимович, І. Франко, М. Возняк, Д. Чижевський,
О. Білецький, М. Гудзій, М. Грушевський,
В. Перетц, Л. Махновець, В. Крекотень. Серед
сучасних медієвістів, які аналізують богословську літературу у зв’язку з біблійними мотивами та образами, можна назвати О. Александрова, П. Білоуса, М. Сулиму, Ю. Пелешенка,
В. Шевчука, О. Сліпушко та ін. Досліджували
літературу Русі зарубіжні науковці М. Присьолков, Б. Греков, Д. Лихачов, Б. Рибаков.
У ХІ–ХІІІ ст. Біблія мала вплив на ораторську,
проповідницьку, повчальну прозу, житійну
літературу і літописання. Саме ці твори
здебільшого і формували масову свідомість
Київської Русі. Науковці акцентують, що богослови часів Київської Русі оперували посиланнями на Біблію як на книгу найавторитетнішу. Майже у всіх творах цієї доби є сотні посилань на Святе Письмо.
У процесі християнізації Русі актуальним
було питання про те, образ якої людини пови№ 2 (16), жовтень 2015

нен постати як взірець для суспільства, адже
кардинальні зміни в житті соціуму вносять
відповідні корективи в його панівний ідеал.
На Русі виникла потреба в літературі, яка б
поширювала у свідомості суспільства основи
нового віровчення, утверджувала новий тип
релігії, слугувала кодексом моральних настанов і декларувала авторитет держави.
Релігійні почуття й уявлення про навколишній світ у масовій свідомості задовольнялися священним текстом у різних його жанрово-стильових проявах. Будучи важливою в
усіх сферах суспільного життя, богословська
література відзначалася суспільною значимістю морально-дидактичної тематики, займала
вагоме місце у пропаганді християнства, викоріненні язичництва. Відповідь на всі нагальні потреби доби люди черпали зі Святого
Письма. Вплив Біблії на масову свідомість Київської Русі через багатоголосу богословську
літературу був значний. Руські письменники
знаходили зразки в перекладній літературі
візантійсько-болгарського походження, зокрема в словах, повчаннях і посланнях. Разом з
цим, богословська література синтезувала в
собі місцеві записи, народні перекази, історичні пісні і спогади літописців.
Важливе значення для становлення оригінальної руської літератури мало перекладне
письменство. У ХІ–ХІІІ ст. у Київській Русі розроблялися майже всі жанри перекладної літератури – богослужебні книги, житія святих,
патерики, проповіді, повчання.
Людність Київської Русі прагнула знайти
відповіді на питання, як жити, в чому полягає
суть добра і зла, справедливості й несправед45
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ливості, що є їх джерелами, якими мають бути
стосунки людей у сім’ї і відносини їх у суспільстві. І саме Святе Письмо та богословська література у ту пору давали відповідь на ці питання, наближали людей до розуміння себе і
свого місця в світі, формували та утверджували в масовій свідомості новий тип релігії.
Для служителів церкви, проповідників,
широких мас віруючих біблійні вислови – вияв непорушної істини. Автори богословської
літератури часів Київської Русі володіли тонкою манерою біблійної екзегези, не лише
вправно вживаючи символічну й алегоричну
інтерпретацію біблійних текстів, а й користуючись при цьому широкою палітрою художніх засобів, узятих з Біблії: метафорами, символами, порівняннями, стилістичною симетрією, ритмічним повторенням слів, антитезами. Вони демонстрували успадковану від Біблії притчевість і параболічність, намагалися
керуватися нормами, записаними у ній. Біблія
містить у собі не тільки релігійне вчення, богоодкровенну істину, а й багатовіковий запас
людських знань, людська духовна й інтелектуальна діяльність знаходить у ній своє джерело [4, 317].
У християнізованій Русі інтенсивно розвивалася оригінальна ораторсько-учительська література. Проповідники ХІ–ХІІІ століть
розвивали в масовій свідомості тенденцію до
самоусвідомлення свого місця в християнському середовищі.
М. Возняк в «Історії української літератури» зазначав, що проповіді у формі звичайних
повчань і урочисті проповіді у формі панегірика діяли на свідомість, розум і волю, на почування й уяву жителів Київської Русі. Іван Золотоустий, Василій Великий, Григорій Богослов і
багато інших талановитих проповідників довели цей другий тип і щодо змісту, й щодо форми до високого ступеня оброблення [9, 138].
Цілком природним було те, що визначальний вплив на зміст, характер і форму проповіді мала Біблія, де риторичну традицію започаткував Мойсей, а продовжили – проповіді
Соломона та пророків [8, 79]. Проповідь була
формою релігійної пропаганди, засобом християнського виховання населення, водночас –
письмово зафіксованим літературним твором. Своїм змістом, художньою формою вона
зверталася не стільки до свідомості віруючих,
46

скільки до їх емоцій. Оригінальні проповідницькі твори на Русі пов’язують із церковною
діяльністю київського митрополита Іларіона
та ченця Кирила з Турова. Творчість цих проповідників започаткувала традицію проповідницької прози в давній українській літературі, наближаючи цим літературу до народу.
Одна з визначних пам’яток доби Київської
Русі, яка покликана була формувати світорозуміння загальних мас людей, – церковнобогословський твір «Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона, написаний між
1037 і 1050 роками. Повна назва твору коротко розкриває суть проповіді: «Про закон Мойсеєм даний, і про благодать та істину, що були
Ісусом Христом, і як закон одійшов, а благодать і істина всю землю сповила, і віра на всі
народи поширилась, і на наш народ руський, і
похвала кагану нашому Володимиру, що ним
охрещені ми були, і молитва до Бога од усієї
землі нашої. Господи, благослови, Отче!». Під
«Законом» автор розумів Старий Завіт – першу частину Біблії, основу іудаїзму, а під
«Благодаттю» – Новий Завіт, другу частину
Біблії, яка стала джерелом християнства. У
творі Іларіон намагається донести до масової
свідомості жителів Київської Русі думку про
велич руського народу, Руської землі, руської
церкви. Він свідчить, що християнська благодать розповсюджується на всі країни, а тому
всі народи рівні, й жоден з них не повинен
панувати над іншими. Ця проповідь виражала
реальні інтереси Русі, її прагнення до політичної, культурної та релігійної незалежності.
Іларіон гордий за свою державу, і в кінці проповіді, дякуючи за милість, молить Бога про
добробут держави та опіку нею. Ця молитва
від імені Руської землі є вираженням покори
Божій волі і цілковитої надії на нього. Як церковний діяч митрополит Іларіон, безумовно,
на перше місце висуває «божественну мудрість». Він досконало знає Святе Письмо, володіє засобами риторики і впевнено несе Боже слово у народ. «Слово про Закон і Благодать» по праву вважають не лише церковною
проповіддю, а й політичною промовою, яка
мала ідеологічне значення, відповідала запитам тогочасної дійсності.
Значного поширення в Київській Русі набув літературний жанр повчання. Для повчань
характерне тлумачення духовних цінностей з
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метою виховання, передусім, справжнього
християнина, високоморальної людини.
У ХІ ст. з’явилися оригінальні руські повчання, які мали не лише морально-дидактичний пафос у християнському дусі, а й презентували світське імперативне письмо, засноване на загальнолюдських моральних цінностях. Взірцем для повчань були старозавітні притчі, Нагірна проповідь Ісуса Христа, повчання апостолів тощо. Джерела повчальної
прози знаходимо у творах візантійських філософів-богословів Іоанна Златоуста, Іоанна Постника, Феодора Студита, які, в свою чергу,
були рецепцією творів із Біблії. В українську
літературу цей жанр потрапив через перекладні твори: «Слово калугера про читання
книг», «Слово отця до сина свого», «Повчання
багатим» тощо.
Усі ранні руські повчання становлять інтерпретовані біблійні ремінісценції. До них
належать настанови своїм дітям князя Володимира Мономаха, повчальні розмисли Феодосія Печерського, Луки Жидяти, Георгія Зарубського, Серапіона Володимирського, Мойсея Новгородського.
Яскравим твором, що передає колорит
тогочасної доби, уявлення про те, що думали,
якими емоціями й почуттями жили люди у
Київській Русі, є «Повчання» Володимира Мономаха, написане на початку ХІІ ст. «Привчай
юнака до дороги його, і він, як постаріється,
не вступиться з неї» (Пр. 22:2). Напевно, саме
такими думками премудрого Соломона керувався великий руський князь Володимир Мономах, коли писав нащадкам «Повчання». У
творі Володимир закликав синів землі Руської
до праці, до науки, до охорони інтересів держави, учив бути вірними слову, нікого не кривдити, не давати сильним губити людину.
Звичайно, він був добре обізнаний з принципами виховання, закладеними в Біблії. У
«Повчанні» Володимир Мономах за взірець
бере саме «навчальні» книги Біблії, викладає
мудрі поради дітям, прагнучи зростити з них
добрих і порядних мужів. Основні настанови,
які записав для нащадків Володимир Мономах, перегукуються або буквально співпадають з біблійними текстами, зокрема з Книги
Псалмів, або Псалтиря, як її називали в Україні. Мономаху були близькі пісні псалмоспівця
Давида. «Чого печальна єси, душе моя? Чого
№ 2 (16), жовтень 2015

непокоїш мене? Уповай на Бога, тому що я
буду славити Його!», – цими переспіваними
словами з 44-ої псалми автор передає народу
свою турботу і переживання за майбутнє держави. Володимир Мономах хоче навчити нащадків і підданих основам християнського
світобачення, розгорнутого в Біблії, – доброчесного життя, застереження від помилок,
бути праведними, ухилятися від зла і триматися Бога. Використовує князь поради і напучування з послань святих апостолів, навчаючи молодих бути лагідними і сумирними,
«премудрих – слухати, старшим – покорятися,
з рівними і меншими – приязнь мати». У своєму «Повчанні» Володимир, як і Біблія, навчає
бути милосердними. Турбуючись про моральний стан свого народу, він виходить із настанов і порад, записаних у посланнях апостолів:
«Лжі бережися і п’янства, і блуду, бо в сьому
душа погибає і тіло». Мудрий правитель,
ґрунтуючись на текстах Книги Приповістей
Соломонових, радить: «А се вам основа всього: страх Божий майте вище над усе»: //
Пр.1:7 Страх Господній – початок премудрості, – нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням. // Пр. 8:13 Страх Господній – лихе все ненавидіти: я ненавиджу пиху та гордість, і дорогу лиху та лукаві уста [13, 42].
Отже, Біблія в давньоруські часи була
книгою не лише для вибраних, знатних людей, але через духовних осіб, письменників і
державних діячів говорила до простого люду і
прийдешніх поколінь. Унаслідок пропагування християнських ідей і моральних настанов
повчальна проза Київської Русі, спираючись
на біблійні мотиви й образи, виражала здебільшого релігійне світорозуміння і водночас
явила взірці вишуканого літературного
стилю.
Після запровадження на Русі християнства з’явився новий вид богословської літератури – житія святих. Як справедливо зауважує
сучасна дослідниця О. Сліпушко, руські письменники не копіювали візантійські зразки цього жанру, а творчо «перетопили» візантійські
впливи [17, 54]. Масовою такого роду література ставала через зацікавлення в питанні
сподвижників віри, служила взірцем відданого
служіння Господові, спонукала до наслідування помислів і вчинків богообраних. Саме таким чином зміцнювалася християнська віра.
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О. Александров зазначав, що в образній
системі будь-якого житія є певна канонічна
релігійна ідея чи моральна сентенція. Найбільш поширена форма цієї ідеї – цитати зі
Святого Письма, якими певною мірою насичені житійні тексти. Іноді на них, освячених авторитетом Біблії, побудовані приписувані
святому і внесені до його житія невеликі повчання релігійно-морального типу. Обов’язковими елементами образної системи житія були символи. Це, перш за все, особи і події священної історії, як вона викладена у Святому
Письмі і Святому Переказі, а також персонажі
історії християнської церкви: мученики, преподобні, святителі та ін., про які оповідає широка агіографічна література. Практично в
будь-якому житії святого є символічний образний ряд, що складається з літературних
персонажів, життя яких проходило поза конкретним часом і місцем подвигу того святого,
котрому присвячене житіє [1, 189].
Оригінальні житія періоду Київської Русі – «Повідання про Бориса і Гліба», «Житіє
Володимира», «Житіє Ольги», «Пам’ять і похвала князю Володимиру», «Житіє Феодосія
Печерського». На початку ХІІІ ст. склався
«Києво-Печерський патерик». У ньому вміщено фрагменти з «Повісті минулих літ», зокрема розповіді Нестора-літописця про печерських ченців Даміана, Єремію, Ісакія, Матвія, а
також описані деякі історичні події: про взаємини князів, феодальні міжусобиці, похід руських князів на половців. Житія відзначалися
талановито створеними картинами мирського і монастирського життя. У них описували
життя святих як величний приклад служіння
Богу і людям, вартий наслідування.
Автори житій широко використовували
дидактичну риторику, запозичену з книг Нового Завіту, інтерпретували тексти Старого
Завіту. Метою цих творів було виховання
морально-етичних християнських якостей
віруючої людини, зміцнення віри.
Різновидами біблійного жанру хронік були руські літописи. Літописна література, хоч
і вважалася оригінальною, форму хронологічного викладу матеріалу запозичила з біблійних історико-хронологічних книг, де у певному порядку подаються історичні факти, описуються події, змальовуються історичні постаті. Саме за зразком біблійних хронік руські
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автори-літописці записували державні події.
Літописці намагалися використовувати Біблію, часто вставляли у свої твори біблійні
оповіді. У «Повісті минулих літ» знаходимо
виписки зі старозавітних книг: Буття, Вихід,
Левит, Царів, Книги Приповістей Соломонових, Книги Йова, Книг пророків Даниїла, Ісаї,
Езекіїля, Михея, Амоса, а також із новозавітних – євангелій і послань апостолів. Літописці
не просто цитують Біблію, а намагаються
осмислити і пояснити її.
Одним з яскравих творів ХІ століття є
«Повість минулих літ», яка означує найсуттєвіші риси, притаманні суспільству Русі: релігійність, патріотизм, моральність. Першим
завданням ченців-літописців було «роз’яснення» люду руському на історичному матеріалі вищої волі. Аналізуючи зміст твору, зазначимо, що він дає підстави вважати очевидним факт намагання культурних кіл сприяти
утворенню в масовій свідомості Київської Русі
єдиної нації. Формування нації сучасними соціологами вважається завершеним з появою
національної самосвідомості як спільного для
певного етносу (в цьому випадку – руської
держави) світогляду, що віддзеркалює спільні
економічні, політичні, духовні прагнення й
відокремлює «своє» від «чужого» в історичній
перспективі: у проекціях минулого і майбутнього. За часів Середньовіччя такі проекції
потребували релігійного обґрунтування, тому
укладач «Повісті минулих літ» багато уваги
приділяє витокам слов’янського християнства, проте неодноразово торкається і власне
етнічних проблем.
Літописи відтворювали середньовічну
картину світу так, щоб вона, в свою чергу, відповідала духовним настановам Святого Письма. Дослідження впливу Біблії через твори
богословської літератури на масову свідомість Київської Русі дає змогу визначити, що
давні твори часто містять трансформовані
тексти всіх біблійних книг. Будуючи свої твори, письменники перечитували всю Біблію,
постійно знаходячи для своїх міркувань приклади й аргументи. Різножанрова богословська
література часів Київської Русі подавала добрий приклад для наслідування, коригувала
вчинки людей, їх поведінку, сприяла вдосконаленню кожної людини та суспільної свідомості русичів, адже в цих творах на перший
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план ставилися вічні людські цінності, що не
можуть бути знищені ні часом, ні силою, ні
владою. Богословська література становила
символіко-алегоричне тлумачення Святого
Письма. Вона інтегрувала біблійні символи й
образи у києворуський контекст, актуалізуючи ті теми й мотиви, які відповідали потребам
доби, надаючи їм власного тлумачення. Упродовж віків Біблія справляла великий вплив на
духовне життя, літературу, культуру, образотворче мистецтво українського народу. В образах богословської літератури Київської Русі
ХІ–ХІІІ ст. утілена система ідей, що формувала
християнське світосприйняття. Вона пронизана художніми паралелями з біблійними персонажами для утвердження християнської
державницької концепції у масовій свідомості
русів.
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РОМАН О. ГОНЧАРА «ТВОЯ ЗОРЯ»:
КОНЦЕПЦІЯ І АРХІТЕКТОНІКА
У статті досліджується жанрово-стильова специфіка роману О. Гончара «Твоя зоря», з’ясовуються ретроспекційні аспекти, метафоризація, психологізація, філософічність і «композиційні
зміщення».
Клю чов і слова: категорія часу, авторська позиція, архітектоніка, концепція, метафоризація, образ-символ, традиції, новаторство.

Проблема жанрово-стильових особливостей прози О. Гончара, що визначають своєрідність художньої системи письменника, є однією з основних у сучасному гончарознавстві.
Визначення суті головного і малодослідженого ще у всій повноті феномену Гончара, що
полягає в умінні розгорнути глибинне осмислення об’єктивної дійсності у вузьких межах
безпосереднього відображення, знаходиться
у сфері дослідження поетикального аспекту
його романів.
Зміст праць (статей, брошур, монографій),
присвячених вивченню художньої системи
Гончара, виявляє останнім часом плідні пошуки саме в цьому напрямку, що сприяє результативності з’ясування природи архітектоніки
його романів. Ця мета визначає зміст і нашої
статті, присвяченої аналізу роману «Твоя зоря», що викликав у свій час літературні обговорення й дискусії. Завдання полягає в тому,
щоб простежити зв’язок між концепцією роману і принципами його архітектоніки. Обравши предметом вивчення роман О. Гончара
«Твоя зоря», найбільш плідним у пізнанні секретів художньої майстерності вважаємо рух
від художнього тексту до концепції, а від концепції – до тексту. Правий був Гете, стверджуючи, що в будь-якому творі все зводиться до
концепції. Про це свідчить архітектоніка аналізованого роману.
О. Гончар завжди орієнтувався на досвід
Л. Толстого, М. Коцюбинського, А. Барбюса,
Е. Ремарка, О. Довженка, які були для нього
найвищим зразком. Однак виводити загаль50

ний принцип організації роману Гончара, закон його стилю з традиції вказаних митців
було б несправедливо по відношенню до великого художника. Прозаїк виходив, у першу
чергу, з системи свого світобачення, життєвого матеріалу й таланту.
Будь-який оригінальний митець творить
свій стиль, оскільки в стилі реальне виражається
«через
пристрасть
художника»
(Ю. Бондарєв). Подвійна структура тексту роману (реалістична і романтична) відповідає
діалектиці гончарівської думки, що проявляється в усьому: в організації сюжету, групуванні персонажів, відображенні внутрішнього
світу героїв, навіть у будові фрази.
Структура письменницької думки, рушійною силою якої є суперечності, проявляється
в романі на всіх рівнях. Авторська думка то
поєднує окремі фрагменти в єдине ціле, то
розділяє ціле на протилежні епізоди. Наявна в
результаті цього подвійна структура оповіді
виражає різноспрямований хід думок і почуттів героїв. Створюючи своєрідну модель стану
людини, внутрішнє життя якої визначається
зіткненням протилежних життєвих обставин,
Гончар досліджує складний психологічний
потік. «Ось ми ждемо відльоту, в порту Ханеда, подружжя Заболотних помітно схвильоване, відчувається, що в душі обоє вони з чимось прощаються, та й справді ж бо полишають за собою ще одну і таки неабияку смугу
життя... Збоку просто зворушливо дивитись,
як вони, влучивши хвильку, користуються
нею, щоб і тут, серед веремії міжнародного

НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО)

ГУМЕННА В. Ю., МЕЛЬНИКОВА Р. М.
Роман О. Гончара «Твоя зоря»: концепція і архітектоніка

аеропорту... залишитись віч-на-віч, коли близькі люди можуть хоч ненадовго дозволити
собі цей стан взаємної емоційної невагомості... коли очі тануть в очах, усмішка зникає в
усмішці, і немає вже поділу душ, є тільки зоряні ці хвилини, напоєні музикою, чутною
лише для двох» [1, 300]. Так митець показує
досить теплі проводи подружжя Заболотних
після тривалої дипломатичної роботи в Токіо,
з одного боку, з іншого – зворушливі порухи
душі Соні до її чоловіка, що перетворюються
на... стан взаємної емоційної невагомості».
Реалії життя постають у романтичному ареолі
у кращих шатобріанівських традиціях. Тут
доречно пригадати думку О. Гончара:
«...Романтика – не примха письменника, а його світосприйняття, вираження його творчої
індивідуальності» [4, 290].
У контексті творчості О. Гончара «Твоя
зоря» сприймається як вершинне явище. Це
своєрідний результат художніх досягнень митця, що ввібрав досвід «Прапороносців»,
«Людини і зброї», «Бригантини», «Тронки».
Цей роман може слугувати своєрідним ключем, який коли не повністю розкриває особливості прози письменника, то в будь-якому
випадку висвітлює її основні властивості.
Відмова від традиційної хронікальної форми повістування зумовила пошук дещо іншої
часової організації роману. У попередніх романах принцип часового взаємопроникнення
безумовно апробований, у «Твоїй зорі» він
набуває найбільшого значення в композиції, в
якій простежуємо діалектичну єдність трьох
часових
аспектів,
тобто
помічаємо
«композиційні зміщення» в структурі твору,
що підсилюють ідейно-художній пафос.
Розмірковуючи про архітектоніку роману,
слід відзначити, що автором із початку дається ключ, щоб відчути центральну лінію і не
розгубитися у складних сюжетних поворотах.
У декількох початкових рядках своєрідної
увертюри уважно «прихований» увесь роман.
У них – настанова на наступні звернення до
різночасових подій. Перше речення – своєрідний перехід у минуле: «Все життя Заболотний
потім запевнятиме – і, здається, зовсім без
іронії, ‒ що найнадійніші люди на світі – це
діти» [1, 274], а друге: «Що навіть життям своїм він завдячує тому славному степовому на№ 2 (16), жовтень 2015

родцю» [1, 274] ‒ у майбутнє, а разом вони
являють собою нерозривний зв’язок часопростору. Але найголовніше – тут названий герой, співвіднесений з поколінням, і, нарешті,
зроблений важливий акцент, що стане в романі основною його тональністю.
Цей короткий, але глибокий зачин розгортається в конкретно втілені долі, роздуми,
філософські узагальнення – всю різноманітну
тканину роману, центральне місце в якому
відведено образу Заболотного.
Окресливши основну домінанту образу,
автор уводить мотив Мадонни, під час подорожі до якої розкриваються найхарактерніші
риси вдач Заболотного – дипломата, філософа
і людини. Через численні ретроспекції митець
простежує процес формування Заболотного
від дитинства до дипломата. Якщо співвіднести найважливіші моменти з фіналом роману,
в якому закономірне завершення одержує тема безсмертя Людини, усвідомлюємо філософську основу характеру. Тут, у відкритій
авторській оповіді, концентруються філософські проблеми життя, смерті і безсмертя, і
окрема особистість припиняє сприйматися
лише у своїй індивідуальності, переростаючи
в символічний образ Людини майбутнього у
відповідності з авторським ідеалом.
Категорія часу трансформується в романі
в декількох аспектах. Час, перш за все, – домінанта, у співвідношенні з якою визначається
цінність людини. Кожен герой осмислений і
відображений у своєрідній проекції в часі, перевірка часом постійно з ним співвідноситься,
у результаті чого в романі здійснюється групування образів, основане на контрастнім їх
протиставленні (Заболотний – Дударевич,
Роман – Мина, Надька – Олекса). «У реалістичному мистецтві і сюжет органічно поєднує в
собі ширину узагальнень з глибиною індивідуалізації» [3, 94] – підкреслював Є. Добін.
Виняткові й улюблені герої О. Гончара живуть у світі природи, близькому і зрозумілому
їм. Це їх домівка, джерело радості, натхнення і
щастя. В руслі класичної традиції письменник
розвиває свої погляди про гармонійну єдність
природи і людини, про благодійний й оновлюючий її вплив. Його герої не лише милуються
природою: вони живуть у ній, є її органічною
складовою і продовженням.
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О. Гончар спостерігає природу в енергії
руху, в романтиці пориву. Він творчо продовжує один з основних принципів М. Коцюбинського-прозаїка – розкриття душевного світу
людини через сприйняття світу зовнішнього.
І не лише шляхом аналогії: явища природи
слугують для письменника своєрідним імпульсом, який викликає цілу низку думок, почуттів, асоціацій.
Ми знаємо автора «Твоєї зорі», який збагатив українську прозу новими досягненнями, розкривши можливості найтонших душевних рухів, відтінків, напівтонів. Він розкриває нові засоби відображення в прозі навколишнього світу, і особливо природи, що переливається всіма барвами світла, безсмертною
і красою, яка надихає. Його спостережливість
можна порівняти зі спостережливістю найталановитіших майстрів живопису. Досить пригадати хоча б цей фрагмент: «Навесні він таким біленьким цвіте, а в дні вересневі, коли
осінь обснує Романівщину срібним павутинням, і повітря в усі сторони світу стане безмежно прозорим, і така лагідна тиша стоятиме
над степом, цей нічейний терен тоді туманно
ягідками синіє в рясній росі, і кожна росинка
в ці тихі осінні ранки висітиме довго, задумливо, – вже й сонце підбилось, а вона все не
падає, тримається посеред павутиння та колючок, поблискує звідти до вас, мов чиясь
прощальна забута сльоза» [1, 457]. Або:
«Кругом трави й трави, суцільна розкіш квітучого різнотрав’я, і тільки де-не-де над цією
зеленою повінню трав пробивається випадковий житній колосок... Жита саме половіють,
кожен колосок у сивім пилку, туманцем повитий» [1, 403].
Порівняно з попередніми романами в
«Твоїй зорі» помічаємо суттєве оновлення
структурно-змістової ролі природи. Зміни
стосуються в однаковій мірі і змістового наповнення образу природи, і його конкретних
естетичних функцій. Пейзаж тепер не лише є
способом виявлення психологічного стану
героїв, але й надає можливість письменнику
осмислювати масштабні філософські і моральні проблеми сучасності.
Через численні картини природи в аналізованому романі помічаємо процес її антропоморфізації і психологізації. Часто митець при52

родні явища переносить на діяльність людини, користується прийомом психологічного
паралелізму. Наприклад, розкуркулення середняка Романа Винника передано надзвичайно
майстерно через картину природи: «Услід за
саньми сніг вихрився, завірюха дужче й дужче
зривалась, заімливши обрій, і хоч нічого вже
там було не розгледіти, проте нам і тоді крізь
сльозами застелені очі це зовсім виразно бачилось, як проводжають Романа рідні його
тополі, самотньо зостаючись осторонь шляху
в збурених завірюхою полях, і як – уздогін Романовим саням – бджоли роями в збуренім
небі летять, і летять, і над усім нашим степом,
над гречками снігів бринять зовсім політньому, по-золотому!» [1, 454].
Творчо продовжуючи традиції М. Коцюбинського й О. Довженка, О. Гончар прагне до
граничного романтично-реалістичного відображення природи. Гончарівська філософія
природи надзвичайно близька до позиції
М. Коцюбинського, який вважав, що природа
вічна, незмінна, прекрасна і гармонійна.
Найбільше навантаження широкого узагальнення прийняли на себе філософські мотиви Мадонни і безіменного Художника. У
«Твоїй зорі» ці символи вбирають зміст роздумів автора про світ і життя. Немає сенсу
членувати символ на ряд змістових складових, він може виявитись безкінечним: життя,
смерть, мрія, безсмертя, народ, людство, майбутнє, мистецтво тощо. У цьому, власне, і прихована природа символів.
Не менш важливим, наповненим глибокого узагальнювального змісту, постає в романі
образ дороги, що підкреслено такими назвами,
як «Подорож до Мадонни» і «Перед світлофором». Тут органічно поєднані конкретний зміст
і зміст, що дозволяє вважати їх символами або,
точніше, символічними мотивами роману.
Діяльність Заболотного, інших осіб роману зв’язана з конкретною дорогою, історію
якої описує митець. На дорозі життя відбуваються найбільш несподівані і важливі зустрічі
героїв, такі, наприклад, як зустріч Заболотного і Соні, Художника і Надьки Винниківни та
ін. Найбільш драматичний епізод оповідіретроспекції – це життя безіменного Художника – теж пов’язаний з дорогою – дорогою
страждань, печалі і нездійсненної надії. Не
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випадково саме тут виникає загадкова картина Мадонни.
Подвійна просторова точка зору в цьому
відображенні дозволяє охопити одним поглядом і локальний простір, і найменші деталі, в
результаті виникає картина конкретна і разом з тим узагальнена: «Впізнали ми її одразу,
нашу вишневощоку Надьку, стоїть, тримає
мале дитя біля грудей. Вся вона мовби оповита тихим сяйвом материнської відданості, любові і злагоди, а блискучі яблука над нею зпоміж листя нависають таким рясним вінком,
наче все небо вродило ними і роса ось-ось з
них скапле разом із соковитим цвітом вранішньої зорі» [1, 517].
В основі концепції митця лежить розуміння світу, що включає складну взаємодію духовного і матеріального, внутрішнього і зовнішнього, свідомого й ірраціонального. Світ у творчості О. Гончара (з романтичними тенденціями) постає як явище динамічне, багатоаспектне. У цьому багатогранному русі світу полягає
сутність філософської концепції письменникаромантика, що передбачає єдність і взаємодію
всіх відношень людини з реальністю.
Своєрідний прийом відображення явищ
дійсності – створення романтично-символічних образів – підпорядкований бажанню
художника осмислити ідею й образи, що хвилюють його, невіддільні від прагнення переконати читача в їх життєвій естетичній значущості. Правий був акад. М. Храпченко, стверджуючи: «Літературний твір стає лише тоді
явищем мистецтва, коли воно володіє енергією естетичного впливу» [5, 115].
Поняття дорога, шлях у зображенні епічного характеру набувають символічного звучання в гончарівському повістуванні, досягаючи
високої міри узагальнення в образі «подорожі
до Мадонни» – своєрідній метафорі всього
шляху людського, прогресу. Цей символ вбирає
в себе й окремі людські долі. Так взаємодіють в
єдиному потоці минуле, сьогодення й майбутнє. Закономірно, що роман завершується трагічним і таємничим зникненням головного героя – Заболотного, але Софія «все жде та жде» і
«виглядає свого вічного мандрівника» [1, 651].
Масштабні завдання, поставлені в романі
митцем (а «Твою зорю» можна розглядати як
своєрідну сповідь автора, що виразила його
№ 2 (16), жовтень 2015

уявлення про світобудову і місце людини в
ній), повинні були осмислюватись через засоби метафоризації, символізації, романтизації
та філософський аспект. У жодному з попередніх романів О. Гончара не проявився так
переконливо принцип об’єднання в одній художній системі цілого ряду стихій, як у «Твоїй
зорі». Цей творчий принцип був покладений в
основу структури й окремого художнього образу, і архітектоніки роману в цілому. Закономірним є твердження М. Гуменного про те, що
в конкретному випадку «реалістична символіка виростає із багатогранного психологічного і предметного опису й асоціативних зв’язків лірико-романтичних подій» [2, 94].
У романі О. Гончара «Твоя зоря» творчо
використовуються романтичні традиції: вибір виняткових героїв (Заболотний, Роман і
Надька Винники, Анастасія, Художник) у надзвичайних обставинах, відображення дійсності в її контрастах, поетизація людських стосунків, використання обрядових жанрів, легенд, збагачення словесного мистецтва за рахунок асоціативності та естетичного ефекту.
Крім того, в романі проявляються елементи
романтичного мислення: апофеоз людини та її
можливостей; пізнання безмірності життя і
діалектика його розвитку; поетична трансформація дійсності відповідно до етичних ідеалів.
В архітектоніці роману аспект історикопобутовий і аспект романтичний пов’язані з
героєм, внутрішньо взаємозумовлені. Важливо, що певні розриви у фабулі не порушують
єдності оповідного часу в романі. Зміна драматичних картин, що за змістовим наповненням перебувають далеко одна від одної, також витримані в межах одного часу. Виникають різні за просторовим станом, але паралельні в часовому відношенні площини повістування. Події розгортаються в різних місцях,
але в один і той самий час – 30–70-ті роки
ХХ століття в Україні, Японії та США. Такий
принцип просторово-часової організації в романі врешті-решт поєднує різні сюжетнотематичні лінії в єдину основу – розкриття
тематологічних аспектів «духовність і бездуховність», «життя і безсмертя», «вічна таїна
мистецтва», «кохання і патріотизм» та ін.
Важливе місце в архітектоніці роману займає у час воєнного лихоліття жіночий спів,
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який можна назвати образом-враженням, образом-символом; його поетика і конкретний
зображальний епітет, що передає звучання
голосу («сухий, приморожений голос»,
«безпомічний спів»); прості синтаксичні конструкції, насичені зображальними порівняннями і метафорами («мовби скаргу до безкраїх
снігових полотен», «голоси... били пристрастю
й тугою», «згорбившись, як сова»), за допомогою яких Гончару вдалося передати особливий резонанс голосу в степу, де звук не наштовхується на перешкоду, виявити фарби,
емоції, інтонації, зміст, утілений у жіночих
голосах («Здається, на всі чотири сторони світу не було зараз ніде такої далечі, куди б не
долинули ці здружені горем жіночі голоси» [1, 293].
В авторському повістуванні знаходять
вираження роздуми героїв і тим самим розкриваються колізії складного лабіринту почуттів, світу пристрастей і хвилювань, якими
охоплені герої й які необхідно переборювати
в процесі трудової діяльності і повсякденного
життя.
Досліджуючи концепцію і архітектоніку
романа О. Гончара «Твоя зоря», можемо конс-

татувати: художня система митця органічно
поєднує «композиційні зміщення», ретроспекційні аспекти, авторську позицію, метафоризацію і філософічність. Крім того, в поетичному арсеналі автора пейзаж посідає важливе
місце і становить характерну рису його індивідуальної манери. В архітектоніці помічаємо
продуману митцем певну залежність змісту
романного конфлікту від його розв’язки у фіналі роману (смерть героя), співвідношення
випадкового і закономірного у розв’язці,
функції ліричних і епічних нашарувань.
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А. БАРБЮСА, Е. РЕМАРКА Й О. ГОНЧАРА:
СПЕЦИФІКА ФОРМОТВОРЧОГО АСПЕКТУ
У статті досліджено специфіку формоутворювального аспекту в антивоєнних романах
А. Барбюса, Е. Ремарка, О. Гончара, схарактеризовано діалектичну єдність традицій і новаторства.
Клю чов і слова: антивоєнний роман, традиції, новаторство, психологічний підтекст.

Проблеми методології й теорії літератури
все більше приковують увагу представників
різних сфер літературознавства. І однією з
проблем, що хвилюють дослідників, є питання про закономірності розвитку порівняльного літературознавства. Власне кажучи, питання це не нове, але в наші дні воно набуває особливої гостроти й актуальності. Практично
йдеться про конкретно-історичне й історикотипологічне вивчення художньої літератури,
про співвідношення спільного й індивідуального в літературному процесі. Різноманітні
аспекти і форми західноєвропейських і українських літературних зв’язків знайшли віддзеркалення в численних працях вітчизняних
літературознавців (Г. Вервес, Д. Наливайко,
Р. Гром’як, О. Чичерін, Г. Матвіїшин, Л. Грицик,
М. Гуменний, К. Галич та ін.) і студіях зарубіжних учених (Б. Шредер, Г. Шнайдер, П. Бекес,
Р. Мільке, Б. Мурдох, З. Кирнозе й ін.).
У руслі наших міркувань заслуговує на
особливу увагу зазначена у заголовку проблема. Останнім часом прозова спадщина
А. Барбюса, Е. Ремарка й О. Гончара поглиблюється студіями щодо її жанрово-стильових
особливостей. З погляду на сказане, тема нашої розвідки є актуальною і перспективною.
Справді народний твір художньої літератури завойовує не одне покоління читачів не
лише величністю ідеї, привабливими образами героїв, глибиною розкриття їх психології,
майстерністю відтворення типових обставин,
подій, картин екстер’єру, але й мистецтвом
сюжетно-композиційних зміщень.
Простих людей із народу митці аналізованих антивоєнних романів змальовують з реалістичною конкретністю і правдивістю. Вони
№ 2 (16), жовтень 2015

не ідеалізують, не прикрашають їх, не приховують їх недоліків. Але вони вміють і передати красу, привабливість цих людей. Гуманістична настанова митців наклала відбиток на
всю образно-стильову систему романів. Лише
безмежна любов до простої людини могла
підказати такі поетичні метафори: «Ми пережили тяжкі дні, трагічні ночі, в холоді, у воді й
грязюці. Тепер, дарма що ще зима, перший
чудовий ранок провіщає нам і переконує нас,
що незабаром ще раз прийде весна. Зверху на
окопах уже зазеленіла молода трава, і в першому тремтінні цих паростків трави прокидаються перші квіти» [1, 152]; «… він грає народні пісні, бо всі полонені тихо підхоплюють
мотив. Вони скидаються на темні горбки, з
яких гудуть глибокі підземні звуки. Голос
скрипки здіймається над нами, мов струнка
дівчина, ясночола і самотня. Чоловічі голоси
замовкають, а скрипка звучить і далі, тільки
звук у неї стає тоненький, наче їй холодно…» [5, 140]; «Гул фронту ближчає, пожежі
ростуть. Ніде я не бачив таких пожеж, як тут
цієї ночі. Здається, сама земля горить по обріях, тривожним багрянистим світлом виповнює всю цю вітряну степову ніч. Палаючі степи. Палаючі на планеті міста, тривожнобагрове небо над нами [3, 318].
У будові системі персонажів антивоєнних
романів митці широко використовують прийом акцентування однієї чи двох домінантних
рис, що допомагають гранично стисло розкрити соціально-моральну природу героя. Тут
можна пригадати Фуйяда з його спогадами
про своє невеличке господарство, солдата Детеринга з його мріями про сім’ю та сільськогосподарські роботи, студбатівця Духновича з
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його роздумами про післявоєнне життя
людей.
Мистецтво створення узагальненого образу народу в антивоєнних романах співвідноситься з майстерним зображенням окремих
персонажів – представників цього народу. Зі
сторінок романів, як живі, постають вольовий
і серйозний – взводний Бертран, авторитетний і чесний Боймер, сміливий і пристрасний
Колосовський та ін. Ці образи справедливо
можна вважати глибоко типовими.
Важливу роль у створені образу народу в
антивоєнних романах відіграє майстерно розроблена система реплік у народних сценах. У
більшості випадків митці створюють полілоги, не даючи розгорнутої характеристики учасників розмови. Персоніфіковані репліки відзначаються в їх романах граничною індивідуалізацією. Наприклад: «Тим часом Вольпат
знову складав у кишеню одну по одній речі
своєї виставки. Дійшовши до гаманця, він
сумно глянув на нього.
– Зовсім схуд, бідолаха…
Не в тебе тільки порожньо в гаманці.
Солдат втрачає більше, ніж заробляє, це
безперечно. Я себе питаю, що з нами сталося
б, якби ми жили тільки на свою пайку?
Параді відповідає з класичною простотою:
– Здохли б.
– Ось гляньте, що в мене в кишені, з чим я
не розлучаюсь.
І Пепен, усміхаючись, показує срібний
прибор.
– Він належав, – каже він, – старій мавпі, в
якої ми стояли в Гран-Розда» [1, 162]. Або:
«Альберт чистить собі нігті ножем… Відклавши ножа, він каже:
– Так воно і є. Кач, і Детерінг, і Гайє потім
працюватимуть за фахом, бо вони вже його
мають. І Гіммельштос теж. А ми не маємо…
– От якби стати рантьє й жити десь у лісі
зовсім самому, – вголос мрію я, але тут же мені стає соромно за таку примху.
– Що ж із нами буде, коли ми повернемось? – питає Мюллер, і навіть він збентежений.
Кроп знизує плечима.
– Не знаю. Спершу треба вижити, а тоді
вже буде видно. Власне, ніхто з нас не знає
відповіді.
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– А все-таки, що ми могли б робити? – питаю я» [5, 80–81]. Або: «...хлопці розглядали
Духновича та його курсантську амуніцію, що
була на ньому в такому зразковому порядку.
– Гладун похвалив би.
– А я його щойно зустрів. Поранений біг.
– Поранений? Хіба й він наступав? – Степура здивовано глянув на Мороза та Підмогильного, що лежали біля окопу.
– Не знаю, – сказав Мороз. – В усякому разі, серед тих, що йшли першими, його не видно було.
– Зате наш Спартак сьогодні героєм показав себе, – озвався Підмогильний. – Першим в
атаку пішов, кров’ю довів, що слово в нього не
розходиться з ділом» [3, 141].
Помітна чітко виражена характерність
реплік у масових сценах зближує антивоєнні
романи з драматичними творами і переконливо передає ту напругу пристрастей, в атмосфері яких розгортались події війни.
Значна частина текстів перетворена в
«одну думку» напруженого морального пошуку: в сюжеті – героя, а в організації творчого
процесу – автора. Авторський супровід реплік
персонажів у митців загострює діалектику
душі героя і тим самим ніби завершує повістування на внутрішньому рівні. Ремарки оповідача до реплік персонажів мають суттєве значення: вони підсилюють і уточнюють репліки, маючи психологічний підтекст. Ремарки
своєрідно «опускають» розмову з філософського і світоглядного п’єдесталу, надаючи їй
життєвої достовірності.
У мову оповідача, побудовану як перерахування деталей – фактів (називається місце
персонажа у просторі, своєрідність його постаті, фізичний стан), уводяться слова і вислови солдатського жаргону, емоційні деталі, що
належать герою. Між мовою оповідача і мовою героя відсутня дистанція, причому відчуття різних джерел мовленнєвих деталей і
підтримується, і гаситься. Самі категорії – мова оповідача і мова героя – вивляються умовними, вони ніби розчиняються в одноякісній,
однофункціональній мові емоційних деталей,
фактів.
Авторська мова в романах А. Барбюса,
Е. Ремарка й О. Гончара завжди літературна і
правильна. Митці використовують і поетичні
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образи, і звернення до читача, впливають силою переконання, емоційною виразністю художніх засобів. Але коли вони переходять до
мовлення персонажів, які спілкуються живою
народною мовою, тоді проявляються риси
індивідуального характеру героїв, діалогічна
мова, народні звороти. Тут письменники вже
не пропонують висновку самі, вони передають оповідь, говорячи так, щоб читач мав усе
необхідне для висновку і зробив його самостійно.
Соціальну характеристику народу в Барбюса і Ремарка спостерігаємо як виняток
(сім’ї Боймера і Детеринга), а в Гончара – у
повному обсязі. Вона передається через образні вираження і спосіб життя. Перш за все, народні маси в антивоєнних романах гранично
конкретні в своєму історичному і побутовому
аспектах. Численні деталі і подробиці, що характеризують обстановку, побут, одяг людей,
спосіб мислення, надають солдатській масі
особливі, типові ознаки свого часу. Усе це в
комплексі суттєво впливає на іманентну
структуру аналізованих художніх творів.
Герої аналізованих романів – звичайно,
конкретні особи. Але це і весь макросвіт народного, воєнного життя, що ввійшло у твори.
У цьому контексті має важливе значення фінал романів. Бачимо, що можна роздумувати
про фінали і початки романів у цілому як фази єдиного творчого процесу, зв’язані один з
одним як «запитання і відповіді». У Барбюса
фінал твору акцентує увагу читачів на сподіваннях солдатів стосовно майбутнього, у Ремарка фінал засвідчує смерть героя, у Гончара
провідною є думка, що подібні воєнні жахи
більше не повторяться. Тут доречно пригадати міркування О. Пушкіна про те, що доля
людська – це доля народна.
Мотив страху у відображенні війни введений у літературу попередниками Барбюса,
Ремарка і Гончара. Але барбюсівський, ремарківський і гончарівський «страх» одночасно
збіднює людину і підносить її: адже солдат,
переборюючи страх перед смертю, жахами
бою, каліцтвом не просто протистоїть ворогові, а часто здійснює подвиг. Цю тезу можна
підтвердити багатьма епізодами аналізованих романів (Бертран, Ламюз, Кач, Боймер,
Духнович, Степура та ін.).
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Концептуальними є не лише портрети,
але й вікові штрихи. Між персонажами майже
знятий бар’єр і різниця в рівнях розвитку, в
цьому значенні вони зближені. Тут помічаємо
подібність і відмінність не лише на рівні зовнішнього сюжету – вони визначені переорієнтацією внутрішньої форми. У будові сюжету
(як і в самих назвах романів) проявилася певна центробіжність художньої думки.
Автори «Вогню» і «На Західному фронті
без змін» збагатили європейський роман аналітичним відтворенням детальної історії формування внутрішнього світу простого солдата. Саме цьому підпорядкована і художня
структура
обох
романів:
сюжетнокомпозиційна основа, система персонажів,
функції інтер’єру, діалого-монологічного мовлення, авторські відступи тощо. Перша її частина – епоха ілюзій, друга – розрив з ілюзіями, активізація самосвідомості.
У Гончара психологічний аналіз слугує
завданням розкриття внутрішніх переживань
студбатівців у ліричному й епічному аспектах.
Аналіз свого громадянського призначення
формує зміст внутрішнього життя Колосовського, Лагутіна, Степури, Духновича, Спартака… Тут Гончар орієнтується на барбюсівську
і ремарківську традиції, але глибоко переосмислює їх, підпорядковує їх іншим завданням; показаний життєвий шлях студбатівців,
повороти їх долі під впливом конкретних
умов війни. Тут психологічний аналіз органічно зливається з відображенням суспільних
відносин, стає соціологічним. Усе це збагачувало образ простого солдата в його типізації й
індивідуалізації.
Біографічний метод, узятий в основу
трьох аналізованих романів, передбачав широке відображення життя оповідача-героя
шкільних чи студентських років, відтворення
соціально-побутових і моральних умов його
буття, історії формування його суспільного і
духовного образу під впливом різноманітних
факторів (визначальними були обставини
війни). Типологічні ознаки романів про учасників війни проявилися в сюжетнокомпозиційній структурі і стилі.
Аналізований матеріал цілком очевидно
підтверджує, що В. В. Виноградов був правий,
стверджуючи: «Зіставлення художніх творів,
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якщо воно мотивується лише хронологічно і
психологічно, залишається зовнішнім. Його
результати в кращому випадку – доповнення
до каталогу літературних відповідностей» [2, 51]. Дійсно, домінантним є поетикальний аспект, а не ідейно-тематичний.
Досліджуючи антивоєнні романи Барбюса
і Ремарка в історично-типологічному аспекті,
помічаємо, що вони виділялись у літературному потоці свого часу і забезпечували собі
функціонування не лише в колективі художніх систем, але й як індивідуальні форми, багатоаспектно віддзеркалені в еволюції наступних літературних форм. Щодо жанру антивоєнного роману Гончара, то вони є зразковою
схемою художньої будови й особливим світом
«літературної дійсності», що суттєво впливає
своєю художньою системою на творчість
українського митця.
Аналізуючи антивоєнні романи Барбюса,
Ремарка і Гончара, можна стверджувати, що
ціннісна домінанта їх прози полягає переважно в змісті, а не в специфіці зовнішньої форми.
На основі теоретико-історичного підходу
можна визначити значення того аспекту в
західному літературному процесі, яке виразили Барбюс і Ремарк.
Що означає відчути катарсис, прочитавши романи вказаних митців? На нашу думку,
це – зрозуміти сенс організації змістової форми їх романів, в яких автори розкриваються
як люди у ставленні до свого часу, народу і
людства. Це цілком нова філософія, – могутньо реалістична, – протилежна прозі попередньої доби. Певною мірою це пояснюється
ставленням письменників до фольклору.
І. Семенчук робив спробу сформулювати
своєрідність гончарівського звернення до фольклору. Він стверджував, зокрема, що, на відміну від деяких попередників, які брали з
фольклору окремі мотиви і включали їх у систему поетичного мислення, Гончар прагнув
орієнтуватися на метод образної системи
фольклору, тобто на тип свідомості, виражений у ньому. Дослідник, очевидно, схильний
був уважати, що тип мислення, виражений у
фольклорі, і є гончарівський тип мислення.
Але тут, на нашу думку, необхідно враховувати суттєвий вплив на тип мислення
О. Гончара історико-літературного процесу.
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Бо лише в контексті епохи можна зрозуміти
стильову палітру митця, його світовідчуття і
особливості естетичних принципів.
Фольклорна мовленнєва стихія властива
також романам Барбюса і Ремарка (використання мовленнєвих зворотів – форми тотожності, що створюють враження значної
епічної повноти образів). Але вона більш опосередкована книжково-літературними формами мови, народний тип мислення – типом
художнього мислення, детермінованого їх
сучасністю, що виражав центральний конфлікт воєнної епохи.
Формотвірна ідея стилю Барбюса, Ремарка і Гончара – це усвідомлена відмінність мови автора і героя, літературного і простонародного, свого і чужого (відносно) – вільних
переходів їх один в одного, живого спілкування і контакту, визнання рівноправними, рівноцінними всіх відмінних свідомістю мовних і
життєвих сфер. Митці образно уявляли свій
творчий процес, свої відносини з героєм, свій
шлях зі шляхом Бертрана, Боймера, Колосовського та ін. (це своєрідна метафора антивоєнного роману). В їх романах різко збільшилась питома вага «слова героя» в широкому
значенні, різних соціальних прошарків народу. Творчий процес розширився, насичуючись
помітною активністю народного життя, просторова організація образів витіснена часовою.
Але чи відбулося в антивоєнних романах очищення слова героя від влади авторського слова? (М. Бахтін). У цьому складному питанні
існують діаметральні точки зору.
Слову героя належить у багатьох випадках виключна самостійність у структурі романів, воно звучить поряд з авторським словом і
певним чином співвідноситься з ним і голосами інших персонажів. Але кругозір самого героя безумовно вужчий від авторської самосвідомості, позиції автора-судді.
Однак художнє реалістичне пізнання світу в А. Барбюса, Е. Ремарка, О. Гончара, що
справедливо зазначають Д. Затонський і
Д. Наливайко, має як пізнавальне, так і естетичне значення. Сила реалізму може бути виявлена не лише шляхом аналізу будь-якого
фрагменту їх романів, але і в їх зіставленні з
творами Г. Манна чи Л. Фейхтвангера. Але тут
необхідно уточнити: у Барбюса і Ремарка під-
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силення реалізму відбувається за рахунок натуралістичних украплень, а в Гончара – за допомогою романтично осмислених картин і
образів. Можна сказати, що Гончар транспонує романи Барбюса і Ремарка за законами
свого стилю, разом з ним розвиваючи їх художні відкриття.
Присутність Барбюса і Ремарка у творчому процесі Гончара суттєва і в поетикальному
аспекті, і в антивоєнному пафосі, і в гуманізмі
художнього світу, і в концепції історичного
руху.
Внутрішнє завдання барбюсівської, ремарківської і гончарівської композиції образівфактів – розкрити антигуманні звучання, що
містяться в багатьох батальних епізодах, ретроспективних вимірах, діалогічно-монологічному мовленні персонажів та їх портретних характеристиках тощо. Тут можна назвати такі важливі обставини сюжетів романів,
як передсмертні стани Кеммериха або Качинського, смерті Едоксі або Ламюза, смерті Лагутина або Духновича… Це епізоди образівфактів, що містять не лише констатацію фактів, але дають можливість осмислити зв’язок
між ними, що знаходяться на значній сюжетній відстані. Не від факту до його осмислення
авторською мовою в системі діалектики воєнного буття, а від факту до факту, за формою
враховуючи суб’єктивну сферу, рухається художня думка митців.
У двох вузлових місцях аналізованих романів, тобто на початку і в кінці, рух композиції сповільнюється, хоч динаміка дії, навпаки,
зростає; митці занурюються тут у найскладнішу і найважчу роботу зав’язування і розв’язування подій. Незвичайне захоплення подробицями пояснюється важливістю цих домінантних для романів картин. Вони поєднуються
в усіх напрямках головної сюжетної лінії,
складаються в очікувані комбінації і тяжіють
до вираження найважливішої ідеї.
Драматична і трагічна зміна картин об’єднується навколо незначної кількості основних персонажів: Вольпат, Ламюз, Бертран,
Боймер, Мюллер, Кроп, Колосовський, Степура, Духнович та ін. При цьому масштаби антивоєнної проблеми не збіднюються в художній
сцені життя – завдяки тому, що підвищена
значущість кожної особи, і тому, що сильніше
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підкреслений внутрішній зв’язок їх однієї з
іншою як одиниць спільної думки.
Із композиційних технологій важливо, що
образні й глибокозмістовні картини, крім спільної думки оповіді – історії воєнних буднів, –
мають ще й своєрідні переходи, які продовжують дію, не розриваючи її, до наступного епізоду (це властиво романам Барбюса і Ремарка,
а в романах Гончара дещо інша структура).
Так, Барбюс описує в одному з епізодів складну ситуацію на фронті, а потім – короткочасну
відпустку Едора, його побачення з Марієттою,
згодом – повернення у свою частину і, нарешті, – смерть. Подібне значення картин спостерігаємо і в романі Ремарка (стосовно Боймера), а в Гончара помічаємо історію життя Колосовського, подану в еволюційному аспекті
(герой, пройшовши через злигодні війни, залишається живим). Виходить так, що наступний епізод логічно продовжує попередній саме завдяки певній контрастності і послідовності. І завдяки цьому ж ідея романів, розвиваючись і поглиблюючись, залишається актуальною і по-людському важливою.
Роздумуючи над формотворчим аспектом
антивоєнних романів Барбюса, Ремарка і Гончара, слід підкреслити їх метафоризацію.
Здатність до метафоризації корениться в загальній здатності пізнання зв’язків явищ дійсності в їх переплетенні й суперечності. Завдяки тому, що в метафорі настільки енергійно
виражений момент оцінки, це тло і є властивим указаним митцям, для романів яких особливо характерне гостре, піднесене, емоційно
підкреслене ставлення до дійсності і ліризм
відображення. Саме цим характеризувався
стиль аналізованих романів. Наприклад, у Барбюса читаємо: «Раптом над нами лунає страшний вибух. Я весь здригаюсь до самих кісток, металічний гул наповнює мені голову,
гарячий запах сірки забиває ніс, і я задихаюсь.
Земля розступається передо мною. Відчуваю,
як щось підіймає й кидає мене вбік, зігнутого,
майже засліпленого цією блискавкою і громом…» [1, 155]; у Ремарка: «Наші думки мов
глина, їх формують дні, минаючи один за одним; думки хороші, коли ми відпочиваємо, а
коли ми опиняємось під вогнем – вони мертві.
Численні вирви є не тільки навколо нас, але і
всередині, в наших душах» [5, 181]; у Гончара:
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«Але найбільшу рану Дніпрогесу вже не закрити. День і ніч клекотатиме рана, і заголосить затоплювана, тонуча в нежданих розлийводах уся понизова частина міста, до жахіття
війни доєднається жахіття стихії; буйна повінь топитиме застрялі у плавнях війська…» [3, 260] та ін.
Значна кількість метафор у текстах романів митців пов’язана з загальним їх напруженим прагненням охопити поглядом усі нюанси батальних обставин, здійснюючи при цьому психологічний аналіз внутрішнього стану
солдатів. Саме в антивоєнних романах дослідження психології персонажів досягає глибини за допомогою «речових» метафор. У процесі метафоризації зв’язок між образом і поняттям є досить своєрідним. Під час сприйняття
метафори відбувається постійний взаємозв’язок між почуттям чуттєвим та абстрактнологічним. Завдяки цьому і можливі метафори,
засновані на зближенні явищ живих і мертвих
(наприклад, «запах сірки забиває ніс») або
абстрактних понять із предметними образами (скажімо, «металічний гул», «клекотатиме
рана, і заголосить затоплювана», «наші думки
мов глина, їх формують дні») тощо. Тут метафори передають емоційно-суб’єктивний стан
душі авторів, їх життєві враження, а не гру
суб’єктивістської фантазії. Крім того, через
метафоризацію переконливо підкреслюються
світоглядні позиції митців, що до певної міри
визначають своєрідність художньої стилістики. Низка асоціацій та уявлень зрозуміла: метафори поглиблюють батальні епізоди і відчуття солдата на війні, підсилюють есхатологічні картини, акцентують увагу читачів на
співвіднесеності реального і надреального в
повсякденному житті. Метафори, таким чином, слід осмислювати як органічний момент
творчого процесу представників антивоєнного роману, як елемент їх художньої системи
[4, 56].
Барбюсу і Ремарку вдалося розкрити солдата у всій конкретності його історичного,
національного і соціального буття. Ми помічаємо в романах самих митців та їх сучасників. Розкривши у типові національні риси
французького й німецького характерів, письменники, разом з тим, змогли проникнути в
риси людей інших країн і народів. Майстерна
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ширина охоплення воєнної дійсності була
сприятливою для розвитку нового художнього аспекту, а це – для подальшого розширення світу художньої творчості (про це переконливо свідчать антивоєнні романи О. Гончара,
Ю. Бондарєва та ін.).
Важливою стороною новаторства вказаних художників слова було відкриття такого
способу відображення воєнний колізій, коли
всі аспекти, кожна деталь проникнуті енергією прийняття або заперечення, чіткого вираження суб’єктивного ставлення митців. На
цьому засновані пафос романів, метафоризація – ті елементи художньої форми, що поглиблюють ідейно-тематичну їх сутність і гносеологічний аспект. Але ідея життєствердження
залишилася б абстракцією, загальною істиною, якби не була пов’язана з найактуальнішими проблемами воєнної дійсності, не була
втілена в переконливих яскравих образах усіма засобами емоційного й естетичного впливу, притаманними антивоєнним романам.
Як же розвивалися принципи художніх
систем Барбюса і Ремарка в подальшому літературному процесі?
Продовжувати традиції Барбюса і Ремарка не означало механічно копіювати зміст і
форму їх прози. Найбільш яскраве втілення їх
традицій помічаємо у творчості Хемінгуея,
Гончара, Бондарєва. Кожен з них відобразив у
свої творчості новий етап суспільної свідомості воєнної пори. Вони були на рівні передових прагнень свого часу, відкрили нові поетикальні аспекти в прозі, розширили ідейнотематичні параметри своїх романів. Розвиваючи принципи художньої системи Барбюса і
Ремарка, вони відтворили у своїх творах найсуттєвіші проблеми, пов’язані з долями вітчизни і народу; саме тому вони змогли розкрити
діалектику внутрішнього світу солдата, урізноманітнівши художні форми й образотворчі
засоби. Таким чином, історія творчих відносин Барбюса, Ремарка і Хемінгуея, Гончара і
Бондарєва переконливо свідчить не про
«впливи» одних письменників і підпорядкування цим «впливам» інших, а про органічну
спадкоємність, що гармонійно функціонує в
історико-літературному процесі ХХ століття.
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МЕТАГЕРОЇНЯ РОМАНІВ ДАРИ КОРНІЙ
У пропонованій статті вперше доводиться наявність образу метагероїні в романістиці Дари
Корній. Акцентована «крилатість» метагероїні письменниці, що ця риса поступово розгортається, і показані закладені в природі цієї метафоричної риси циклічність і гетерогенність. Підкреслений генетичний зв’язок ряду романів Дари Корній, зокрема, з творчістю Лесі Українки.
Клю чов і слова: метагероїня, метафора, інтертекстуальність, властивість, системність,
циклічність, динаміка.

У зв’язку з процесом вибору українською
літературою початку ХХІ ст. нового шляху розвитку, в першу чергу – в міфотворчому плані,
актуалізується необхідність простеження характеру динаміки національного літературного процесу в різних його площинах, що забезпечити можуть тільки системні дослідження, особлива цінність яких стрімко зростає.
Роботи про (авторського) метагероя є різновидом таких студій. Актуальна проблема ме№ 2 (16), жовтень 2015

тагероя, розроблення якої почалося не так
давно, в українському літературознавстві заявлена (зокрема, С. Хоробом – говорячи фактично про метагероя / метагероїв новел
В. Стефаника, вчений, однак, ще не вживає
цього терміна [18, 34]; питання метароману
порушують М. Моклиця, Г. Сиваченко, метасюжету – Н. Ткачик), але не висвітлена, за виключенням окремої спроби в практичній площині [2].
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Підвищеної уваги в окресленому контексті заслуговує «жіноча» проза як один із рушіїв
сучасного українського літературно-мистецького процесу, причому в загальних рисах тип
метагероя (метагероїні) в ній уже формується
[детальніше див.: 4, 62]. Чіткі ознаки образу
метагероїні простежуються в романістиці Дари Корній (Мирослави Замойської), і в пропонованій статті робимо спробу вперше проаналізувати принципові характеристики цього
образу в творах письменниці. Необхідним при
цьому бачимо а) обґрунтувати наявність метагероїні в прозі Дари Корній і б) визначити
ключові риси названого образу, особливу увагу приділивши його так званій крилатості.
Означена проблема в творчості Дари Корній
не висвітлювалась, хоча порушувалась нами
раніше [1, 23–24] – так само, як акцентувався
складний взаємозв’язок її романів – на рівнях
ідейно-логічних переходів, сюжетно-мотивних рішень, образів, автоінтертекстуальності
[3, 67; 1, 23–24; 5, 311–312] і вперше був запропонований системний аналіз розвитку
міфопоетики її прози [зокрема, див.: 6; 3; 1;
5; 4]. Аспектно особливості стилю Дари Корній розглядають Л. Романенко, Т. Белімова,
схвально відгукуються про її художнє слово
Люко Дашвар, Г. Пагутяк, О. Хвостова,
Т. Белімова, О. Фєтісова і деякі інші.
Вдало дебютувавши в 2010 р. у «великій»
прозі «Гонихмарником», Дара Корній нині є
автором 8 романів, серед яких також «Тому,
що ти є» 2010–2011 рр., «Зірка для тебе»
2012 р.; «Зворотний бік світла» 2012 р. і
«Зворотний бік темряви» 2013 р. (дві частини
циклу, «Зворотний бік сутіні» ще не виданий);
«Щоденник Мавки» 2013–2014 рр., а також
«Зозулята зими» 2012 р. і «Крила кольору
хмар» 2014 р. Останні дві книги написані у
співавторстві з Талою Владмировою (Таміла
Тарасенко) – автором переважно оповідань,
але домінантність ролі Дари Корній у цьому
творчому тандемі очевидна [1, 23–24].
Системний аналіз романістики Дари Корній дозволяє говорити про існування в її прозі
образу метагероїні – постаті, яка, переходячи
з твору в твір, зберігає своє художнє надзавдання, ключові пов’язані з нею ідеї. Перед нами сильна творча молода особистість, яка
стоїть над буденною суєтою, належачи їй
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формально і будучи вище за неї духовно.
Вольова, бунтівна, сильніша за чоловічу натура
метагероїні романів письменниці еволюціонує
в плані іпостасей і відбиває загальні закономірності образів героїнь «жіночої» любовної містичної прози в Україні кінця ХХ – перших десятиліть ХХІ ст. (порівняймо, наприклад, з образами
Марго зі «Зла» Л. Баграт 2002 р., Сніжани із
«Дзеркала єдинорога» Л. Таран 2008 р., Єви з
«Мантри-омани» В. Гранецької 2011 р. і под.),
що відповідає й концепції авторки [11].
Певно закорінена в український фольклор
і модерністичну традицію, постать метагероїні Дари Корній має відбиток неоромантичної
манери улюбленого автора письменниці –
Лесі Українки [13, 14]. Частіше з походженням
героїні пов’язана містична таємниця, про яку
дівчині дано дізнатися згодом: так, у
«Гонихмарнику» Аліна – потомствена відунка
повинна повторити долю матері, впустивши в
своє життя заголовного персонажа; у
«Зворотному боці світла» напівмаг Мальва
певний час виховується звичайними людьми – подібне виховання в звичайних умовах
чекає Аделаїду в «Крилах кольору хмар», і тут
героїня, як і Руслана в «Зозулятах зими», –
непроста (Інша); у «Щоденнику Мавки» героїня позиціонується, зокрема, як Мавка з драмифеєрії Лесі Українки – тобто і як частина природи, недарма її обранцем стає чоловік, асоційований у творі з козаком Мамаєм – читай:
Лукаш із «Лісової пісні», який вчасно переборов перепони цивілізації і зміг злитися з природою в її ритмі (не випадково духовним наставником Олексій вважає Григорія Сковороду). До слова, в «Гонихмарнику» обігрування
пари «Аліна – Сашко-Кажан» як класичних
«Мавки – Лукаша» (хоча міфопоетику цього
твору утримує звертання авторки і до «Тіней
забутих предків» М. Коцюбинського [6, 231–
232]) також супроводжується своєрідним переакцентуванням порівняно з драмоюфеєрією: сильна духом Аліна бореться за душу Сашка-гонихмарника (у Лесі Українки ж –
Мавка, яка прагне людського, і слабший духом Лукаш). Специфічно відзначені «ангелоподібністю» в очах їх обранців героїні книг
«Гонихмарник», «Тому, що ти є» і «Зірка для
тебе» – відповідно Аліна [7, 228], Оксана
[12, 224] і Зоряна [8, 269].
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Духовна вищість аналізованого метаобразу системно підкреслюється – незвичайними
снами героїні, в яких акцентується її обраність, а також польотами уві сні як переходами з одного світу в інший (Аліна в «Гонихмарнику», Птаха в «Зворотному боці світла»);
її творчою обдарованістю (Аліна в «Гонихмарнику» – художник, так само Руслана в
«Зозулятах зими» захоплюється фентезімалярством [9, 88], Магда-Мавка в «Щоденнику Мавки» – письменниця) тощо.
Але головна риса, що вирізняє метагероїню романів Дари Корній, – це її виражена
«крилатість», осмислювана і як метафора
окриленості її душі, почуття (в книзі «Тому,
що ти є» знаходимо базове для романістики
письменниці положення щодо «крилатості»
людини як такої: героїня Оксана говорить
шестирічному сину, що крила мають «всі, певне всі, але не всі про це пам’ятають» [12, 233],
і у відповідь чує: «Ті крила отам. – Він кладе
руку на груди» [12, 233]).
Уже в дебютному романі Дари Корній постать Аліни, опозиційно до її демонічного коханого, овіяна ореолом вищості («Та дівчина
ніби гойдається в яскравому світлі, яке лине,
здається, не тільки з вікна. Світло струменіє з
дівчини. То ввижається, звичайно, але те видиво таке чарівне» [7, 224]) і в очах Сашка набуває недвозначного символізму: «…Аліна на
Смотричі, мов ангел у зеленому вінку з її волосся, а за спиною крила, зіткані з південного
вітру» [7, 228]. Крім того, вві сні дівчина бачить себе крилатою [7, 262–263] (порівняймо
з постаттю Зоряни в «Зірці для тебе»: «За спиною дівчини сонячне проміння, і вона у ньому
схожа на ангела з крильми з сяйва. Але то…
справжня Зоряна...» [8, 269]). Образ Аліни генетично пов’язаний з постаттю Мавки з
«Лісової пісні» Лесі Українки – улюбленого
твору Дари Корній [13, 14] – і для змальовуваного в «Гонихмарнику» напівказкового світу
Карпат (а Аліна сама ніби створює казку навколо себе [7, 227]) вельми органічний. Акцентовані Дарою Корній також доброта і душевна чистота героїні (до слова, «Лісова пісня» –
назва шкільного театрально-літературного
гуртка, в якому задіяна Оксана з книги «Тому,
що ти є» [12, 57]; у цьому романі фігурує також постать поважаної вчительки, «одержи№ 2 (16), жовтень 2015

мої» любов’ю до Лесі Українки [12, 179], і виставу «Лісової пісні» ставить тут театр
«Воскресіння» [12, 55] – його назва видається
символічною в контексті системно «задіюваної» в прозі Дари Корній драми-феєрії Лесі
Українки).
Фактично постать Аліни в «Гонихмарнику» – це крок до змалювання Магди-Мавки
в пізнішому романі «Щоденник Мавки», причому міфопоетичні системи і «Гонихмарника», і «Щоденника Мавки» своєрідним
стрижнем мають, зокрема, драму-феєрію Лесі
Українки «Лісова пісня» (подібними в цьому
відношенні є й «Зозулята зими»). У «Щоденнику Мавки» обранець Магди Олексій зображує її на портреті крилатою, торкається до
Магди «...так трепетно, мов до святої води...»
[14, 234], а сама героїня «крилато» посміхається [14, 294] (пригадуються «ніжні рукикрила» Зоряни з «Зірки для тебе» [8, 269]).
Очевидно, що крила символізують тут також
мрію й натхнення, які ця жінка привносить у
життя героя. Як і в образі Аліни з
«Гонихмарника», постать Магди поєднує в
собі риси язичництва (Мавки) і християнства
(ангела) – і такий символічний оксюморон
посилює своєрідну вібрацію образів героїнь у
цих творах. Не дарма в «Гонихмарнику» в очах
Сашка Аліна – ангел, а в очах Градобура – відьма [7, 278]; у «Щоденнику Мавки» Магда – і
благочестива жінка, «Єва» (для Олексія:
«Жінка з мого ребра» [14, 236]), і дама-вамп
для чоловіків-«чугайстрів» (після її вимушеного переродження); багатозначно тут звучить репліка Олексія при його знайомстві з
героїнею: «Марія з Магди?» [14, 190].
Олексій у «Щоденнику Мавки» на прохання Магди малює картину з крилатим Мамаєм
і асоціативно пов’язаний з постаттю цього
козака-характерника; рух персонажа-чоловіка
в метатексті Дари Корній у напрямку образу
Мамая стає помітним, якщо пригадати ірраціональний образ наставника героїні Аліни з
роману «Гонихмарник»: «Під дубом Дід. ... Старий сидить у позі Будди і дивиться на Аліну,
ховаючи у вусах посмішку. Принаймні, так
здається Аліні. Голова поголена, оселедець за
вухом, довгі вуса. Зодягнений у багряну лискучу куртку із золотим позументом і китицями, і в «широких, як море, шароварах». За
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плечима стоїть припнута до дуба рушниця.
Дід схожий, мов дві каплі води, на міфічного
Мамая з картин» [7, 301] (згаданий образ Мамая й у «Крилах кольору хмар» [10, 256]). Якщо в «Гонихмарнику» характерник стає своєрідним учителем Аліни, то в «Щоденнику Мавки» Олексій для Магди – її духовне спасіння.
Останнє, знову ж, символічно, адже, як
«Мавка», Магда позиціонована, в першу чергу,
в язичницькому контексті, а Олексій – у християнському [детальніше див.: 5, 321].
В очах Олексія руки Магди – «то крила
підбитої чайки» [14, 214], і в романі «Тому, що
ти є» Сашко подібно сприймає жест Оксани:
«Вона через силу посміхнулася та махнула
рукою. Той помах нагадав Сашкові скривджене крило підбитої чайки» [12, 135]. У
«Щоденнику Мавки» героїня не раз говорить
про свої (поламані) крила [наприклад, див.:
14, 267; 14, 296], і, знову ж, аналогічно розуміє
психологічний стан Оксани в «Тому, що ти є»
Сашко: «Що вище гілка, на якій сидить птаха,
то вітер дужчий, і робити зайві рухи не годиться, бо можна впасти додолу, особливо
коли крила маєш підрізані» [12, 117] (до слова, у драмі Олександра Олеся «Ніч на полонині» 1941 р. на пропозицію Івана жити з Мавкою І серед людей та відповідає: «Мавка на
селі! / Та я б там квіткою зів’яла, / Посіклись
крила б там мої!» [15, 234–235]).
Невипадково метафорикою «крилатості»
супроводжено у книзі «Тому, що ти є» (з її
лейтмотивом спротиву «золотій клітці»
[12, 79; 12, 93; 12, 103; 12, 114; 12, 130; 12, 167;
12, 231]) коментар зупиненого собакою стрибка-польоту Оксани з мосту в зимову річку:
«Оксана... розкриває руки, ніби птаха для
польоту. Та політ цей буде останнім. І не вгору, а вниз. Помах крил – і вона летить! Прискорено і несамовито швидко, тому що позаду
її щось штовхає. Вона летить, але не вперед.
Вона падає» [12, 20]. Пригнічена чужою волею, героїня роману вкотре порівнюється з
птахом: «...Оксана врешті випурхне зі своєї
золоченої клітки на волю. [...] Оксана стала
для Влада небом...» [12, 79].
У концепції образу Аліни з «Гонихмарника» закладено також прикмети постаті Аделаїди в «Крилах кольору хмар» – «сірого» ангела на шляху служінню добру («І я, наче шат64

ро, розгортаю... свої крила. Свої сірі крила» [10, 237]). У системному аналізі прози Дари Корній не випадковою бачиться фраза в
романі 2010 р. відносно образу Аліни: «Хто
сказав, що ангели мають бути білими?»
[7, 228]. Загалом повторюване в «Крилах кольору хмар» положення про невизначальність
кольору крил для сутності ангела [10, 273;
10, 310] розцінюємо не тільки як глибоко символічне, але й як симптоматичне в літературно-мистецькому контексті ІІ половини ХХ –
перших десятиліть ХХІ ст.
Логічно пов’язують «Крила кольору
хмар» і «Зозулят зими», крім іншого, спільні
для цих творів образи персонажів: про подругу-непросту Аделаїду згадує в «Зозулятах зими» енергетичний [9, 94; 9, 97; 9, 99] вампір
Інна: «У попередньому місті у мене залишилася знайома. Адка... Тобто звати по паспорту її
Аделаїда, хоч вона себе не любить так називати... [...] Вона – не звичайна людина і не вампір. Дівка – непроста...» [9, 248]. Коментуючи
небезпечну для себе історію в минулому про
те, як «...світ вирішили рятувати, ще з одною
такою ж крейзанутою, ну й відгребли по повній...» [9, 243], а також про свою втечу з попереднього міста і надію «від долі втекти» [9, 243], Інна говорить про пригоди в
«Крилах кольору хмар» Аделаїди і про те, як
та врятувала її від смерті. Крім того, характеристика персонажа Інни в «Крилах кольору
хмар» як енергетичного вампіра [10, 35], тип
її мовлення – специфічно засміченого англіцизмами («дурнуватими іноземними слівцями» – в оцінці героїні «Зозулят зими» Руслани
[9, 104]) – і деякі інші риси також свідчать про
те, що образ Інни з «Крил кольору хмар» переходить до «Зозулят зими» (хоча й написаних
раніше). Аналогічно до свого звертання до
Аделаїди в «Крилах кольору хмар» «літл грей
енджел» [10, 215] Інна в «Зозулятах зими»
називає «божевільним ангелом» героїню Руслану («крейзі енджел» [9, 311]), дух сестри
Олега в цьому творі також кличе Руслану
«янголом» [9, 329], а сам Олег зауважує, що
героїню «...слід час від часу осмикувати, щоб
не знялася на крила та й не полетіла» [9, 311].
У такий спосіб, «Крила кольору хмар» і
«Зозулят зими» можна розглядати як дилогію, в якій «Крила кольору хмар» – приквел.
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Додамо, що сюжетна лінія взаємин «сірого»
ангела Аделаїди і вампіра Інни не завершена:
у фіналі «Зозулят зими» недвозначно вказується на зацікавленість Інни запропонованим
їй телефонним номером Аделаїди [9, 363], яку
та давно не бачила.
Серед маркерів авторства Дари Корній у
тексті «Крил кольору хмар» [детальніше див.:
1, 23–24] також виділяється наступний момент: Аделаїда «колись запитувала себе: що
таке темрява? Невже лише відсутність світла?» [10, 20]. У ранішому «Гонихмарнику» знаходимо: «...чорне ‒ це лишень відсутність потоку світла...» [7, 14]. Тобто в романі 2014 р.
наявна трансформована прогресивна самоцитація, адже фраза має продовження: «...що таке темрява? Невже лише відсутність світла? А
якщо в душі? Відсутність любові?» [10, 20].
Наведений фрагмент «Крил кольору хмар»
також можна трактувати як підкреслення факту, що героїня твору – одна з іпостасей
«крилатої» метагероїні романів Дари Корній
(тоді багатозначним стає сполучення прислівника «колись» і минулого часу дієслова
«запитувала»).
Химерну візію героїні запропоновано в
книзі «Тому, що ти є», де «зажурений ангел» зі
«сніжними крилами» [12, 223] запитує Оксану: «Навіщо ти відрізала крила?! ... Коханню
крила не заважають – пам’ятай про
це» [12, 224]. Також оригінально бачиться
Сергію в «Зірці для тебе» постать бабуні Ніни:
«Довгі білі рукави трішки заширокої білосніжної сорочки, яка, напевно, колись була їй
впору, здавалися крилами янгола» [8, 108].
Отже, «крила» метагероїні романів Дари
Корній осмислюються як атрибути ангела
і / або птаха. Формується образ метагероїні
письменниці відповідно до принципів світової практики [16, 74], хоча як його специфічні
риси можуть бути кваліфіковані певні циклічність і гетерогенність природи (адже до його
ядра, крім власне образу героїні Дари Корній,
входить і компонент образу персонажа митцяпопередника, – в першу чергу, – Мавки з
«Лісової пісні» Лесі Українки). Прикметно, що
на шляху від іпостасі дівчини з незвичайною
долею до дівчини (жінки)-ангела і напівмага,
жінки-Мавки метагероїня Дари Корній своєрідно повертається до іпостасі людського,
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чим певно «замикає» утворене в такий спосіб
структурно-логічне коло. Так, у «Крилах кольору хмар» Аделаїда говорить, що, при своїй місії
[10, 259], залишається людиною. Паралельно,
еволюція метагероїні письменниці безумовно
підтверджує дієвість в українській літературі
тенденції світового мистецтва ІІ половини ХХ –
перших десятиліть ХХІ ст.: виразного симпатизування образам – традиційним утіленням
сил зла з одночасною системною деміфологізацією постатей «вищої» міфології, у результаті чого спостерігається своєрідна зміна відповідних символічних полюсів. Так, Мавка як
образ «нижчої» міфології поступово й послідовно «переміщується» в романах Дари
Корній до типу символіки втілень «вищої»
міфології («Ти крилата Мавка» [14, 98]); у результаті ж ускладнення образу ангела його
постать інтерпретована далеко не однозначно (згадаймо знову акцентовану в «Крилах
кольору хмар» тезу про невизначальність
кольору крил для сутності ангела [10, 273;
10, 310], положення про відсутність в ангелів
моралі [10, 166] та інші подібні провокативні
зауваження).
Безумовно, як і в будь-якому фентезійному творі, ірраціональний елемент у книгах
Дари Корній «працює», перш за все, на психологізм і є інструментом розкриття людських
взаємин, міцності моральних орієнтирів персонажів і под. Як картини імпресіоністів варто
дивитися з відстані, так і романи Дари Корній
повніше себе розкривають за умови їх панорамного розгляду, який дозволяє зрозуміти
логіку розвитку героїні (як метагероїні) письменниці. І при такому системному підході з
його глобальними акцентами, можливо, дещо
відступають на другий план певні недоліки
стилю творів Дари Корній, еволюція якої як
митця (а значить, очевидно, – і її героїні) триває. Нарешті, наявність такої, яка розвивається, героїні романів Дари Корній свідчить не
тільки про художнє зростання письменниці,
але й про неповне співпадіння поетики її прози з канонами масової літератури: як ми довели вище, романістику авторки, попри наявні в
ній стереотипні моменти, варто прочитувати
системно і наскрізь, тимчасом як для жанрового зрізу популярної літератури таке методичне простеження вважається недоцільним
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[17, 9–10]. Подальше дослідження прози Дари
Корній, як бачимо, доцільне й особливо продуктивне в компаративному аспекті.
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THE METAHEROINE OF THE DARA KORNIY’S NOVELS
In this article the presence of the metaheroine image in Dara Korniy’s novels is proved for the first time.
Such characteristic of the writer’s metaheroine as «having wings» is accented (this characteristic of the image is gradually revealed), and also cycling and spottiness in the nature of this metaphoric aspect are
shown. The genetic relationship between the row Dara Korniy’s novels and, in particular, the Lesya
Ukrainka’s creative activity is underlined.
Ke ywords: metaheroine, metaphor, intertextuality, characteristic, system organization, cycling, dynamics.
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МЕТАМОРФОЗИ МІФОЛОГЕМИ ДЗЕРКАЛА
У РОМАНІ НАТАЛКИ ТА ОЛЕКСАНДРА ШЕВЧЕНКІВ
«БРАНЦІ МОРОКУ»
У статті проаналізовано варіативність міфологеми дзеркала у романі-хоррорі Н. і
О. Шевченків «Бранці мороку», показано специфіку відтворення двосвіту, розщеплення особистості
героїв, що вступили в поєдинок з інфернальним двійником, наділеним демонічною силою.
Клю чов і слова: міфологема, дзеркало, двійник, двосвіт.

Дзеркало – категорія сучасного літературознавства, мистецтвознавства, культурології, фольклористики. Феномен дзеркала активно використовувався і трансформувався в
різні епохи, адаптуючись до вимог часу та
вподобань різних поколінь. Міфологема дзеркала, здобувши одне з чільних місць у сучасній культурі та літературі, відзначається поліваріантністю художньої реалізації «під час
розгляду проблем самосвідомості, як засіб
самоідентифікації свого «я-буття» (М. М. Бахтін, Ю. М. Лотман, Р. Р. Шпет, Ю. І. Левін, Жак
Лакан) [6]. Монографія Абрама Вуліса
«Літературні дзеркала» присвячена вивченню
художнього образу дзеркала у творах різноманітних видів мистецтв. Окремі аспекти символіки дзеркала і дзеркального відображення
в міфології і фольклорі народів світу розглянуті в роботах Олександра Афанасьєва, Олексія Лосєва, Володимира Проппа, Джеймса
Фрезера та інших.
Мета пропонованої статті – розкрити сакральну семантику і визначити варіативність
міфологеми дзеркала в романі Наталки і Олександра Шевченків «Бранці мороку».
№ 2 (16), жовтень 2015

У міфологіях багатьох народів роль дзеркала виконувала будь-яка поверхня, здатна
відображати дійсність (наприклад, вода, розтоплений віск тощо). Розглядаючи міфологему дзеркала, варто звернути увагу на питання
двійництва і задзеркалля. Крім того, розповсюдженою є думка про «пам’ять» дзеркала,
котре зберігає інформацію про своїх колишніх господарів; тому треба бути обережним зі
старовинними дзеркалами, а також – із тріснутим або розбитим люстром.
Отже, міфологема дзеркала безпосередньо пов’язана також з іншим світом, котрий
існує за / (в) дзеркалом, улаштований протилежним чином і підкоряється власним законам. Тому люстро, «перевертаючи» реальність, по суті, сприймається як вихід у потойбічний світ, куди можна проникнути тільки
уві сні, за допомогою уяви, медитації. Відштовхуючись від суперечливої суті дзеркала, яке і
відображає, і викривлює дійсність, можемо
розглядати його двоїстість: це дзеркалопредмет (побутовий предмет) і одночасно
предмет містичний, що подає картину світу
ілюзорну, а не абсолютну, як, на перший
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погляд, здається. Змінний світ, багатовимірний та оманливий, плинний і мінливий, породжує у дзеркалі розкол нашого «я». Саме тому
із дзеркалом пов’язане поняття двійництва і
двосвіту.
Як бачимо, дзеркало – образ амбівалентний. Однак воно має переважно позитивну
символіку, оскільки в давнину асоціювалося
зі світлом, особливо через те, що дзеркало
нагадує сонце і місяць (має вторинний характер, залежний від сонця), які, як вважалося,
відображають божественне світло. Виходячи
з цього, можна пояснити вірування, що злі
духи не люблять дзеркал і не можуть у них
відображатися. Одним із центральних архетипних образів у романі Наталки й Олександра
Шевченків «Бранці мороку» виступає дзеркало. Поряд з образом будинку, воно належить
саме до архетипних образів, праформ, які корінням своїм сягають давніх часів. Дзеркало
належить до культурних феноменів, які існують в авторській літературі від часу її виникнення, постійно відновлюючись у своєму розвитку, набуваючи все нових конотацій. Дзеркало відіграє роль межі, кордону, що позначає
вхід у потойбіччя. Воно наділене автономною
зображальною пам’яттю та є «екраном» для
демонстрації картин минулого і майбутнього.
З іншого боку, дзеркало є індикатором людського і навіть особистісного (нечиста сила не
відбивається у дзеркалі), наділене мовою і
характером, але може бути й небезпечним
предметом навіть після смерті власника [3].
Розглянемо модифікації міфологеми дзеркала у романі-хоррорі «Бранці мороку» Наталки
й Олександра Шевченків. Митці зобразили
дзеркало як замкнутий прихисток для злого
духу вбивці, який не знайшов спокою, адже вчинив злочин і самогубство, втопивши себе і дружину в озері, а перед тим замкнувши власну
дитину в підвалі, де вона загинула від голоду.
Приступаючи до розгляду міфологеми
дзеркала у «Бранцях мороку», необхідно акцентувати увагу на специфіці жанру твору. Такі
тексти покликані налякати читача, вселити
почуття тривоги і страху, створити напружену атмосферу жаху або очікування чогонебудь жахливого – це так званий ефект невизначеності. Як твердить А. Вуліс, дзеркало
традиційно вважається еталоном об’єктивно68

сті, а тут виступає синонімом і принципом
обману, джерелом ілюзіоністських ефектів,
взятих на озброєння злочинцем [1, 12]. Послуговуючись розробленою Ю. Левіним типологією дзеркала та його модифікацій, виділяємо у
тексті твору як реальні свічада, так і метафоричні, тобто предмети, що виконують роль
дзеркала. Науковець виділяє прозоре (тобто
звичайне скло в певних оптичних умовах),
тьмяне і криве дзеркала [5, 561].
Прозоре дзеркало репрезентоване у романі Н. та О. Шевченків у вигляді старовинного
овального люстра в різьбленій рамі, знайденого головним героєм Михайлом у щойно
придбаному будинку: «Привабила мене його
чудернацька, фарбована під бронзу рама, що
складалася з переплетіння якихось змій, риб з
виряченими
очима
та
перекручених
рослин» [9, 68–69]. Саме через старовинне
люстро темні сили захопили душу Михайла:
недарма кажуть, що не можна дивитися в старі дзеркала. Поступово потойбічне жахіття
переключилося на сни чоловіка, захопивши
контроль над ними. Також існує повір’я, що
сни – це сходи до нашого світу з
«протилежного». Адже завдяки їм існує зв’язок людини з минулим і майбутнім, іноді вони «диктують» правила життя, яким підкоряються більш-менш вразливі особи. Опис дзеркала в романі не є статичним. Воно постійно
змінюється, від чого головну героїню Аліну
охоплює жах: «Ліворуч угорі дзеркало перетинала ціла сітка величезних, схожих на старезне павутиння тріщин. Я ніколи не була забобонною, але від цього видовища у мене під
шкірою засновигали сотні крижаних мурашок. А потім у сріблястій глибині люстра промайнуло щось, чого я не встигла зауважити,
якась темно-сіра, схожа за кольором на темний асфальт, тінь» [9, 78]. Як вважає Ю. Левін,
прозоре дзеркало може служити метасеміотичною моделлю поєднання двох незалежних
повідомлень на одному носії. Велика варіативність можливих співвідношень між цими повідомленнями (зображеннями) буде репрезентована багатими семіотичними потенціями.
Зокрема, опозиція видимого крізь / відбитого
може інтерпретуватися як опозиція дійсності / ілюзії, чужого /свого, зовнішнього / внутрішнього і под. [5, 563].
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Важливою є інтенсіональна площина, коли багатозначність символу ґрунтується на
фізичних властивостях дзеркала. Конкретизація матеріалу, з якого зроблено дзеркало,
здатна породжувати самостійні семіотичні
потенції: 1) металеве дзеркало може співвідноситися зі щитом, виконуючи тим самим чарівну функцію, оберігає від небезпеки;
2) скляне дзеркало характеризується крихкістю; коли розбивається дзеркало, ніби розколюється і зображення – з очевидними імплікаціями; 3) водне дзеркало особливо багатоаспектне. Його легко зруйнувати, – але, на
відміну від скляного, воно швидко відновлює
свої дзеркальні властивості; воно горизонтальне, відображає небо (ніби перекидається в
глибину) та орієнтує світ відповідно з опозицією верх / низ, контамінуючи членів цієї опозиції [5, 563].
Тут доцільно згадати про одну із семіотичних потенцій дзеркала – тему двійництва.
Ю. Левін указує на багатоголосся розкриття
теми двійника, поряд із цим виділяє також
дзеркальне відображення, пов’язуване з самосвідомістю, «рефлексією», а також опозицію:
дивитись усередину себе / на себе [5, 562]. У
романі «Бранці мороку» презентовані якраз
такі потенції дзеркала: «У дзеркалі мене тримав зовсім не Михайло. Те обличчя було мені
незнайоме – посивіле волосся, рішуче випнуте підборіддя, глибока складка на лобі… знайомим був лише хижий погляд. Саме ці очі
переслідували мене уві сні. Лице відображення раптом побіліло, неначе воскова маска, й
зашипіло на мене чорним, як після ковтку
смоли, ротом; можу присягнутися, що це сичання пролунало у мене не над вухом, де стояв Михайло, а саме з дзеркала. Я перелякано
зойкнула і вирвалася з Михайлових обійм»
[9, 147]. «Дзеркало у рамі на стіні змінилося.
Тепер з нього на нас витріщався кремезний
чоловік з коротким сталево-сивим волоссям.
Його чорний рот кривився вісімкою, як в античної Медузи Горгони» [9, 226]. Спроби позбавитися цього «іншого» відображення не
привели до успіху: оригінал (Михайло) поступово уподібнюється відображенню, так реалізується мотив спотвореного зображення
(інтенсіональна площина: криве дзеркало
стає ніби способом бачення світу).
№ 2 (16), жовтень 2015

Доречним видається і згадка про дзеркального двійника, який виступає антиподом
героя. «Михайло стикається зі своїм антиподом, а Аліна – власниця світу – з цілим антисвітом. … Михайло – чоловік, його абсолютна
істина у дзеркалі антисвіту перетворюється
на свою абсолютну протилежність, його сутність перетворюється на свого антипода, його
мрія про рай з Аліною перетворюється на пекло» [4, 116–117]. Як відомо, образ, що виник у
результаті відображення у дзеркалі, передусім характеризується енантіоморфізмом. Тому, за законами задзеркалля, двійник поєднує
риси, що дозволяють побачити їх інваріантну
основу і, разом з тим, – метаморфози і варіанти міфологеми дзеркала. Амбівалентний характер міфологеми дзеркала, крім самопізнання, породжує двійника, котрий виступає
запереченням особистості, а задзеркалля –
світ інфернальний, який несе загрозу людині,
або світ фантазії і творчості.
Скляне дзеркало характеризується крихкістю; коли розбивається дзеркало, ніби розколюється і зображення [5, 563]. Тому такою
важливою в тексті твору виявляється сцена з
розбитим люстром: «Аліна… ухопила стільця… і з диким криком обома руками жбурнула
його у дзеркало. Від удару скло миттєво перетворилося на тисячі срібних скалок, які полетіли на підлогу дзвінким блискучим водоспадом» [9, 226]. У багатьох народів існує повір’я,
що душа людини перебуває в її відображенні
у воді і в дзеркалі, душа-відображення підкорена тим самим небезпекам, що і душа-тінь,
тому образ розбитого дзеркала стає знаком
біди і навіть смерті. Однак у «Бранцях мороку» розбите дзеркало – це виклик долі, позбавлення від небезпеки. На відміну від фольклорних і класичних сюжетів, в яких розбите
дзеркало асоціюється зі смертю персонажа, в
романі-хоррорі навіть уламки дзеркала становлять одну з семіотичних потенцій, пов`язану
з сутністю чужого (задзеркального) світу.
Тьмяне дзеркало презентоване у вигляді
озера – своєрідним водним дзеркалом. Озеро,
яке час від часу висвітлюється на горизонті
подій, має досить несумісну, на перший
погляд, двозначність. З одного боку, якщо
звернутися до міфології давніх слов’ян, озеро
символізує очищення, певне оновлення,
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позбавлення гріховного «накипу» та освячення силою й здоров’ям. Колись навіть вважали,
що ворожка, заглянувши на саме дно озерa,
може прочитати майбутнє або зробити пророцтво. З іншого боку, озера завжди, за повір’ями, населяла нечисть. Тож, не дивно, що
саме в озері Михайло вперше побачив тіло
мертвої дружини попереднього господаря
будинку, яка намагалася дотягнутися до нього мертвими руками. У романі озеро стало
своєрідним переходом в інший світ, населений неживими, які померли не своєю смертю,
попередніми господарями будинку. Це інваріант того ж дзеркала, що виступає як своєрідна
межа, за якою міститься інший, не схожий на
цей світ.
Порушення кордону дзеркального світу
стосовно водного дзеркала семіотично набагато менш значуще, ніж у його предметної
паралелі – свічада, і не породжує в романі
алюзій до інфернального світу задзеркалля.
Щоправда, в послабленому варіанті мотив
смерті тут присутній, що підтримується і жанром хоррору. Тому одна з центральних у творі
тема страху. Головні герої Аліна і Михайло
переживають ситуацію, яка змушує проявити
свою сутність у момент випробування жахом,
коли страх переповнює їх, витісняючи інші
почуття. Саме ситуація людини перед смертельною небезпекою цікава у творі Наталки й
Олександра Шевченків. Тим самим автори
подають ключ до розуміння суті людини, що,
в свою чергу, дозволяє позбутися почуття
страху, разом переборовши його.
У романі-хоррорі тонко відтворено психічні рівні людських переживань, архаїчні первні
міфологічного мислення, специфіку світосприйняття і світорозуміння людини. Характерне для міфологічної свідомості відчуття страху перед міфічною істотою чи хтонічним
світом загалом, що є первісним у спілкуванні
людини з невідомим [2, 78], у тексті твору трансформується, по-перше, через зміну ракурсу
сприйняття: людина – непізнаний світ, непізнаний світ – людина, де людське вимірюється
крізь призму міфу; по-друге, – через появу парадигми страху в оцінці людського.
Таким чином, метаморфози міфосемантики дзеркала у романі-хоррорі «Бранці мороку» репрезентують такі семіотичні потенції:
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безмовність дзеркального зображення співвідноситься зі сновидіннями, привидами, а
отже, – з потойбічним світом, минулим колишнього господаря будинку, де відбуваються
події; автори вдаються до енантіоморфного
принципу в зображенні, тобто до змішування
добра і зла, реального та ірреального; дзеркало як форма діалогу персонажа з самим собою
(так презентовано тему роздвоєння і двійництва, виникає ефект рефлексії, хворобливої
самосвідомості головного героя Михайла,
опозиція, окреслена в межах «дивитися в себе / на себе», яка візуалізує метафору дисгармонійної душі, що губить вітальну силу [8, 75]
і стає здатною до переходу в інфернальний
світ; дзеркало як джерело важливої інформації, продукованої не тільки у вербальних формах, а й через образ тіні); дзеркало як ретранслятор опозицій реальне / ілюзорне, чуже /
своє, зовнішнє / внутрішнє, верх / низ, контамінуючи складники цієї опозиції відповідно
до жанру хоррору.
Міфологема дзеркала у романі «Бранці
мороку» активно вступає у взаємодію з іншими образами (озера і дому), породжуючи певну систему смислів. Озеро, як і дзеркало, є
провідником в інший світ. Відображення в
дзеркалі – це тимчасовий світ, а також і знання людини про себе. Для жанру хоррору дзеркало і його модифікації виявилися вдячним
матеріалом, щоб вселити почуття тривоги і
страху в тексті, створити напружену атмосферу жаху або очікування жахливого.
Отже, дзеркало – образ багатоаспектний
та амбівалентний, а використання міфологеми дзеркала у текстах фольклорних і авторських має давню історію. Магічна природа дзеркала зумовила поліваріантну присутність
означеної міфологеми в художніх творах різних жанрів. Здатність дзеркала відображати
художньо реалізовано в романі-хоррорі
«Бранці мороку» у двох площинах: екстенсіональній (тут доречно виділити дзеркало озера, дзеркальні уламки) та інтенсіональній
(скляне, прозоре, тьмяне, криве).
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В статье проанализирована вариативность мифологемы зеркала в романе-хорроре Н. и
О. Шевченко «Пленники мрака», показана специфика воспроизведения двоемирия, расщепления личности героев, вступивших в поединок с инфернальным двойником, наделенным демонической силой.
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МАСОВА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЕСТЕТИЧНА ЦІННІСТЬ:
ХУДОЖНІ КОНСТАНТИ ДІАСПОРНОЇ МЕМУАРНОЇ ПРОЗИ
У статті оприявнено аналіз масової літератури як естетичної цінності на прикладі діаспорної мемуаристики. Аксіологічні елементи прекрасного теоретично обґрунтовано на матеріалі
спогадової літератури як «невигаданої» прози з вираженим суб’єктивним мотивом. Доведено, що
естетичне зображення дійсності позначається майже у всіх мемуаристів на всіх елементах структури тексту, що зближує спогадову літературу з художнім началом.
Клю чов і слова: естетичні концепти, мемуари, рецепція, пам’ять, суб’єкт.
Мандрувати приємно самій,
у чоботях, кожусі та хустці;
чужиною, полями, в зимі
йти лиш спогадам власним назустріч
Г а л и н а Ж у р б а [5].

Актуальність дослідження полягає в тому,
що сьогодні українська мемуаристика посідає
важливе місце в національному культурногуманітарному та літературному просторі
України; мемуарні твори успішно використовуються для реконструкції ментальності та
різноманітних історичних досліджень; відтак,
діяльність письменника-мемуариста зумовлюється подіями національної історії, суспільними чинниками епохи, в якій він творчо працює. Водночас зазначимо, що вивчення української мемуарної літератури є явищем спорадичним, а спогадові твори діаспорних письменників – і поготів. Тому актуальною залишається проблема наукового осмислення еволюції української еміграційної мемуаристики.
Складність вивчення означеної проблеми залишається з причини неопублікованих мемуарно-автобіографічних текстів, деякі з них
зберігаються в державних і приватних архівах, а ті спогадові твори, що вийшли за кордоном незначним накладом, досі є невідомими
широкому загалові читачів. До робіт, присвячених проблемі вивчення української мемуаристики, слід віднести праці Т. Гажі [1],
В. Родигіної [10], О. Галича [2], Н. Сопельник
[11], Т. Черкашиної [16]. Дослідження М. Федунь регіонально марковане [14]. Тому українська діаспорна мемуаристика потребує системно-аналітичного розроблення, що уможливить відтворити більш повну картину роз72

витку української літератури ХХ століття.
Ставимо перед собою мету – проаналізувати
українську мемуарно-автобіографічну прозу
ХХ століття з урахуванням її художньоестетичних домінант, ознак, виявити в ній
тексти, належні до «високої» / «низької» літератури.
Насамперед зауважимо, що естетичні концепти не мають зовнішньо окреслених контурів, вони лише пронизують багатовекторну
людську діяльність, свідомість, поведінку,
ставлення особистості до світу. Тому естетичне іноді видається невловимим «метеликом»,
непоміченим, ілюзорним. Але ж носієм естетичного, передовсім, є конкретна особа, у нашому випадку – носій культури, мистецтва
слова – письменник. Останній підключає до
творчого процесу соціально-історичний досвід, власні психологічні переживання з приводу пережитого, побаченого і переповідає естетичне бачення, естетичні відносини в суспільстві, але звернені до сучасного буття. Отже,
спогади є зверненням до сучасного читача й
адресовані йому. Як автор виклав формозміст,
якими засобами переповів пережиті роки, події, факти, залежить від багатьох факторів. За
умови належного рівня таланту автора його
текст належатиме до елітарного мистецтва.
Але ж спогади може писати кожна людина. На
нашу думку, аксіологічні чинники слід розглядати в аспекті рецептивної критики. Наприклад, якщо автор виявить буденний світогляд, якщо мова мемуариста збіднена, композиція твору «розхристана», а самі спогади містять обірваний чи різкий перехід до іншої теми, причому не суттєвої, а факти не мають
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культурної чи історичної цінності, такий
текст можна віднести до масової літератури.
На художній формі спогадів і застосування метафоризації в аспекті «високе / низьке
мистецтво» зосереджує увагу й проф. В. Телія,
яка резюмує: «Просторові координати осмислюються як високе чи низьке в людині, те, що
попереду, усвідомлюється як майбутнє, а те,
що залишилося позаду, – як минуле; прояви
благородного начала позначаються за допомогою прикметника високий … недобрі задуми позначаються як низькі й ниці … орієнтація
праворуч мислиться як «істинний» шлях –
праведний чи вірний, як правда; верх сприймається як кульмінація певного (зазвичай приємного) стану … а низ – як символічній простір
«гріхопадіння»» [12, 201]. Тут можна внести
певне коригування, оскільки не всі спогади є
«високими», переважна більшість належить
до популярних. Очевидно, В. Телія мала на
думці естетичний критерій, естетичний підхід до визначення дефініцій «верх» / «низ»,
тому тезу науковця слід розглядати саме під
таким кутом зору, як особистісне, як індивідуальне резюме. До речі, про високе / низьке
в літературі подібно розмірковували в добу
соцреалізму. Цензура, «закриті» рецензії зчаста перекривали авторам шлях до публікацій
навіть достойних творів. І коли автору з роками щастило донести твір до читача, то до імені
письменника «доточували» не зовсім етичні
епітети – «загублене», «втрачене» покоління.
Про принцип сприйняття художником
слова прекрасного, його відображення в тексті В. Телія зазначає: «Цей принцип проявляється у створенні еталонів чи стереотипів,
котрі служать своєрідними орієнтирами в якісному чи кількісному сприйнятті дійсності» [12, 181]. Під якісним сприйняттям слід
розуміти майстерне володіння літературною
мовою, тонке відчуття слова, світогляд письменника, його начитаність, уміння яскраво
подати факти, описати минуле тощо. Щодо
кількісного сприйняття дійсності, то тут чітких меж немає, мабуть, такий критерій слід
розглядати позатекстово. Якість / кількість
сприйняття довкілля потребує окремого філософського й літературознавчого тлумачення.
Прикладом високого мистецтва можна
назвати наративні моделі оприявнені у спогадах Г. Костюка «Зустрічі і прощання»,
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Д. Гуменної «Дар Евдотеї». А у спогадах Катерини Лазор (Кандиби) «Думками вслід за Ольжичем» вловлюються бінарні компоненти
тексту високого і низького. Авторка переповідає слова матері і батька, Олександра Олеся
про дитячі літа Олега Кандиби (Ольжича):
«Пригадувала, ніби говорила сама з собою, як
Олег за большевиків ходив до школи, як він
пильно вчився, не дивлячись, що настали дуже тяжкі часи. ... Надійшов Олександер Іванович. Спочатку слухав потемки, а потім, засвітивши світло, сам почав розказувати про Олега. Він мусів поділитися із кимось, що Олег
був винятково здібний від самого малку. Він
так гарно рисував – знайомі не хотіли вірити,
що це були малюнки, виконані дитиною! Яка
«в нього була здібність до музики. Голосу не
мав, але зате – слух! Завдяки досконалому
слухові він робив великий поступ у грі на піяніні й на скрипці. ... Олесь аж світився цілий,
коли говорив про свого сина. Не говорив, а
співав!» [7, 98]. Коментуючи цитату, висловимо думку, що тут художнє не має одиничного
соціального «носія», а оприявлено через специфічну діяльність, яка має мету і причину. У
словах оповідача (Олександра Олеся) ледь вловлюється «реалізаційний імпульс» як іманентне, обумовлене соціальною практикою, конкретними потребами Олега Ольжича. Означений «імпульс» співвідноситься з досконалим
опануванням знань, володінням навичками
«віртуоза». «Імпульс» ледь відчутний, адже відомо, що Ольжич не став музикантом, його захопили наука, політика, поезія. На жаль, про
таке К. Білецька-Лазор не переповіла.
Торкаючись художньої практики Д. Гуменної, Н. Іщук-Пазуняк указує на унікальність творчої манери письменниці [6, 247].
Унікальність полягає в тому, що мемуарист
майстерно володіє словом, у спогади
«вмонтовує» виражально-зображальні засоби,
прислів’я і приказки, а оже, текст сприймається легко. Такі мемуари для реципієнта – сама
насолода, бо оригінальність літератора полягає у творчому підході до викладу не шаблонної, не трафаретної, а свіжої думки. Відтак,
насолода від документально-художньої, спогадової літератури є насолодою від інтенції
митця – продукту його мислення.
Про перші кроки в літературі письменниця згадує: «Я ж дуже боялася людей і полох73

ДЖИГУН Л. М.
Масова література як естетична цінність: художні константи діаспорної мемуарної прози

ливо розгублювалася від кожної неприхильної гримаси. Дійсно! Сергій Пилипенко – мій
літературний батько, бо якби не його увага до
невиразного переляканого дівчати, та ще й з
тягарем брехні перед радянською владою, то
я нічого ніколи не могла б із себе видобути» [4, 226]. Не проминула Д. Гуменна залишити в історії української літератури й образ
єдиної жінки, яка була в літгрупі «Ланка» –
Марс (майстерня революційного слова), своєї
землячки – Марії Галич (1901–1974), про яку
знала, що та студентка ІНО, навчається на старшому курсі і виступає разом із членами Марсу. Авторка спогадів водночас постає в ролі
літературного критика: «Марія Галич читала
свої імпресіоністичні коротесенькі новелетки
на пів сторінки в дусі стефаниківському. А
вірніше, це були не новелі, а поезії в прозі, мініятюрки. Запам’яталась одна фраза: «І степ –
сонце, і баба – сонце». ... Мені здавалося, що
вона дуже несеться, а здавалося може тому,
що вона була короткозора й голову тримала
високо та дивилась у далечінь, а не перед себе. Опуклі сірі очі її були завжди замріяні, наче бачать якусь недосяжну тобі візію» [4, 238–
239]. При розмові з Д. Гуменною М. Галич завжди поправляла «нахарапутну» (Д. Гуменна)
мову, «наче її поставлено на сторожі чистоти
й джерельности нашої мови, і вона не проминає найменшої нагоди її чистити» [4, 239].
З наведеного уривку впадає в око колоритна мова автора. Образно кажучи, думки письменниці, наче прожектор, кидають світло в
ретроспекцію, на минулі дні, що залишилися
у кутиках пам’яті суб’єкта, і лише суцільний
твір відображає світогляд наратора, яким є
сам автор. Зазначимо, що мемуарист може
«прикрасити» спогади метафоричними вкрапленнями, внести свій колорит. За Л. Гінзбург,
«свідчення мемуаристів розходяться, це не
заважає нам вважати мемуари документальним родом літератури. Фактична точність не
є обов’язковою ознакою документальних
жанрів, як суцільний вимисел не є структурною ознакою роману» [3, 10–11].
Естетичне – це те, що несе насолоду душі, а
сама насолода для читача сприймається крізь
рецептивний процес, через сприйняття продукту, виготовленого «мистецьки», вишукано,
філігранно. Але не кожен мемуарист здатний
творити високу документально-художню літературу. До масової літератури слід віднести
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спогади Є. Онацького «По похилій площі» [9].
Мемуарний текст подано у формі щоденника, в
якому охоплено «куций» період суспільногромадської діяльності із 1919 до червня 1920
р. Ідеться про перебування автора в Римі як
члена місії уряду УНР і члена пресового бюро
при цій місії. Спогади пересипані описом і дріб’язкових справ, але, очевидно, в біографії мемуариста вони були важливими.
Вагому роль відіграють спогади А. КлючкоФранко (1892–1988) про батька. Авторка вважала « обов’язком написати спомини про великого сина України, письменника, поета й
ученого д-ра Івана Франка»: «До цього спонукує мене не тільки любов і пошана доньки до
батька, але прямо почуваю обов’язок вияснити й представити факти так, як вони були...
Євген Маланюк писав мені: «Ви мусите їх
(спомини) написати, бо це Ваш обов’язок, і
тільки Ви з цілої родини, по великій людині –
можете це виконати»» [15, 6]. Цікаві свідчення авторка залишила про відносини
М. Грушевського з І. Франком. Так, навівши
приклад зі спогадів вченого про придбання
1901 р. під Львовом ділянки землі і відпуску її
частини для І. Франка, щоб по сусідству зводити оселі, А. Ключко-Франко спростовує слова науковця: «...ґрунту під хату Грушевський
татові не відступав, бо за цей ґрунт тато заплатив затягненою гіпотекою на хату»
[15, 53]. Авторка мемуарів дає негативну характеристику
М.
Грушевському,
який
«експлуатував» розумову працю І. Франка і
наблизив його хворобу. Не дивно, що Анна
Франко називає М. Грушевського людиною
кар’єристичною, автократичною, цинічною,
амбіційною, «пересічною», «заздрісною на
татову славу і авторитет серед громадянства», яка «з тайного й пониженого суперника
стає одвертим ворогом тата» [15, 60].
Дослідниця творчості дочки І. Франка
Н. Тихолоз вважає, що «спогади Анни ФранкоКлючко надзвичайно зворушливі, ліричні,
інтимно-особисті, іноді болючі, тяжкі, навіть
трагічні... виклад відзначається глибокою
правдивістю, граничною відвертістю й щирістю. Тим паче, що авторка мемуарів мала можливість писати їх… без цензури» [13, 178]. Так,
мемуари того чи іншого автора можуть мати
суспільний резонанс, подібно до того, як за
радянської доби мали розголос спогади
Ю. Смолича «Розповіді про неспокій». Науков-
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ці можуть розглядати спогади з точки зору
етнологічного чи соціологічного підходів. Саме соціологічний підхід до масової літератури
пропонував Ю. Лотман, який розглядав концепт такої літератури крізь призму певної
вершинної культури [8, 211].
Свої спогади А. Франко-Ключко підсумовує етнологічною теорією осмислення відмінності культурного розвитку етносів, виявлення механізмів формування і розвитку етнічних особливостей, суспільного устрою: «Наш
народ – так як жидівський – шукає втраченого раю по цілому світі, а рай тільки в Батьківщині. І втративши його, ми далі мандруємо й
далі шукаємо. Жидівський народ щасливіший
від нашого, бо він додержується законів, даних йому їхнім пророком Мойсеєм, а багато зпоміж нас нехтують заповітом свого Мойсея,
творять собі нових богів, розмінюються на
дрібниці, забувають про найголовніше – про
святі скрижалі українського народу» [15, 56].
Дочка І. Франка працювала в Канаді медсестрою в «Східному загальному шпиталі» («East
General Hospital») і «Новому шпиталі «Гора Синай»» («New Mount Sinai Hospital») [13, 177] –
не була професійним літератором, але здійснювала пошук самоіндентифікації. Такий процес
складний, він оприявнює фази пізнання свого
«Я» в емоційно-ціннісному ставленні до себе і
до Іншого. Тому авторка через проекцію Іншого прагне перенести оціночну константу
на власну матрицю світосприйняття відповідно до емоційно-ціннісного ставлення до себе.
У цьому разі синкретизм матеріальнодуховної, художньої діяльності людини атрибутує «вплетення» естетичної свідомості в її
ціннісне ставлення до світу.
У результаті дослідження масової літератури як естетичної цінності в контексті художньо-документальної діаспорної мемуаристики приходимо до таких висновків. Ідучи за
концептуальним визначенням «естетична
цінність твору», означену парадигму розглядаємо саме з позицій високої / масової культури. «Високу» (справжню) літературу радянські літературознавці сприймали, а «низьку»,
масову, – заперечували саме з погляду заниженої естетичної вартості. Однак заперечення
в добу соцреалізму масової літератури пов’язуємо з ідеологічними чинниками: та література, що не відповідала ґатункам марксоленінської пропаганди, вважалася «ворожою»,
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тенденційною, спрощеною, а подеколи – й
буржуазно-націоналістичною, а отже, отримувала низькі показники, йшла під ніж чи в кошик. Навіть правдиві спогади А. КлючкоФранко багато років лежали у спецсхроні. Щодо спрощенного підходу до естетичного нюансування показова доля Д. Гуменної, яка за
репортажі «Стрілка коливається», повість
«Кампанія» одержала ярлик «куркульська
агентка» в літературі. Гуменну виключили з
«Плугу» і не прийняли до новоствореної Спілки письменників України.
Масова мемуарна проза друкувалася в
добу соцреалізму («Моя Минківка» В. Минка,
«Розповіді про неспокій» Ю. Смолича й ін.),
але спершу проходила комуністичну цензуру,
«закриті» рецензії і лише після цього визнавалась ідеологічно, естетично та художньо витриманою, отримувала високі показники, допускалась до масового тиражування. Естетичними критеріями слугували класовий підхід,
підмінені поняття: якщо у спогадах було розкрито суспільну роль комуністів у «побудові»
світлого майбуття (пригадаймо гасло «Наша
мета – комунізм»), якщо було затавровано
буржуазію, дворян, панів, куркулів, націоналістів, «ворогів народу», то така література визначалась як «висока». Насправді це була масова духовна продукція-агітка. Саме з цієї
причини радянські вчені-філологи масову
літературу не виділяли в окремий різновид.
Сучасні підходи до вивчення масової літератури в Україні змінилися. Симбіоз, взаємопроникнення масової / елітарної літератур
стають нормою, ознакою постмодернізму. У
вітчизняній масовій літературі сучасні літературознавці (на відміну від критиків доби соцреалізму) виявляють позитивні властивості,
подають інші оцінки, розкривають нові грані,
підходи саме як до явища національної культури. Водночас означені критерії носять
епізодичний характер, оскільки масову літературу здебільшого розглядають із соціальнопсихологічного погляду, а не з художньоестетичного. Нині художня мемуаристика є
складовою документальної літератури, першоджерелом для дослідників. У статті аналізуємо
мемуари художні і нехудожні (письменницькі –
Д. Гуменної, Є. Онацького й неписьменницькі –
К. Лазор-Білецької, А. Ключко-Франко), однак
між ними суттєвої різниці не відчувається. Наведені зразки свідчать, що спогадову літерату75
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ру мають право писати всі. Чимало залежить
від естетичних можливостей мемуариста; головне, щоб у спогадах був колоритний образ
автора, яскраві елементи художності.
У статті годі розкрити різновекторні компоненти естетичного, що їх оприявнено в мемуарній діаспорній прозі, тому порушена нами проблема, сподіваємося, знайде продовження в наступних дослідженнях.
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MASS LITERATURE AS AESTYETIC VALUE:
ARTISTIC CONSTANTS OFDIASPORA MEMOIRS PROSE
The author of the article attempts to analyze mass literature as the aesthetic value by the example of
Diaspora memoirs. Axiological elements of beautiful are theoretically grounded on the basis of reminiscencesliterature as «nonfictional» prose with a strong subjective motive. In the memoirs writer refers to
memory, creating retrospective picture of life. It is proved that the aesthetic representation of reality affects
almost all memoirists on all elements of the structure of the text, which brings together reminiscencesliterature with artistic principle.
Ke y words: aesthetic concepts, memoirs, reception, memory, subject.
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МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ:
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОНСТАНТЫ ДИАСПОРНОЙ МЕМУАРНОЙ ПРОЗЫ
В статье представлен анализ массовой литературы как эстетической ценности на примере
диаспорной мемуаристики. Аксиологические элементы прекрасного теоретически обоснованы на
материале литературы воспоминаний как «невыдуманной» прозы с выраженным субъективным
мотивом. Доказано, что эстетическое изображение действительности сказывается почти у всех
мемуаристов на всех элементах структуры текста, сближает литературу воспоминаний с художественным началом.
Клю чевые слова: эстетические концепты, мемуары, рецепция, память, субъект.
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ГАСТРОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС
СУЧАСНОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ
У публікації основна увага сфокусована на гастрономічному дискурсі сучасної української жіночої прози. У такому ракурсі розглядаються окремі твори Т. Белімової, Н. Гербіш, М. Матіос,
С. Пиркало, Ю. Смаль, для яких він став смислопороджувальним чинником, сформувавши образний,
композиційний і власне змістовий вектор. Гастрономічний дискурс об’єднав розрізнені семантичні
й концептуальні простори, актуалізував приховані текстові смисли, надав окремим текстам національної специфіки, актуалізувавши складні проблеми сучасності.
Клю чов і слова: гастрономічний дискурс, смакова домінанта.

Споживання можна вважати лейтмотивом і імперативом повсякденного життя, а їжа
є однією з фундаментальних людських потреб. Тілесна зумовленість людини провокує
уявлення про світ через контактні відчуття,
до яких належить смак. У зв’язку з цим їжа в
сучасному соціумі посідає важливе місце, а
пов’язані з нею фізіологічні, економічні, культурні процеси і явища складаються у своєрідну нероздільну метафору усвідомленняосвоєння світу. Активне зацікавлення кухнями народів світу, яке спостерігається на сучасному етапі (поява закладів, що пропонують українцям скуштувати страви різних кухонь світу і под.), можна кваліфікувати як своєрідну свободу вибору після відкриття
«залізної завіси», а різку зміну смакових уподобань певного відсотка українців – як прагнення в такий спосіб бути долученим до Іншого. Масовий інтерес до гастрономічного
дискурсу після подолання кризи 1990-х спричинив появу численних телепроектів типу
«Смак», «Майстер Шеф», «Картата потата»,
«Смачна країна», «Звана вечеря» та ін., видання кулінарної періодики, написання кулінарної прози зірками (Борис Бурда, Юлія Висоцька, Ірина Хакамада та ін.) і т. ін. У художній
літературі також з’явився новий прозовий
жанр, для якого їжа або певні страви стали
текстотворчими. Його корпус доволі значний
й провокує вивчення його специфіки. Юлія
Лимар у передмові до «кулінарної книги» Світлани Пиркало «Кухня егоїста» виголосила
своєрідний імператив: «…ми – нація, котра
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пропустить все це (страви – В. Д.) крізь шлунок… Нас можна завойовувати… нас не можна
тільки з’їсти. Бо коли ми їмо – ми не переможні. Ми їмо – отже ми думаємо» [4, 3], розкривши таким чином таємницю активної появи
літературних «кулінарних» шедеврів.
Інтерес до гастрономічного (кулінарного,
глютонічного та ін.) дискурсу в Україні у фокусі літературознавства, як і загалом у науковому світі, виявився порівняно нещодавно,
хоча вже склався досить солідний корпус досліджень із цієї проблеми. Так, у Бердянському
державному педагогічному університеті у
2011 р. була проведена Міжнародна наукова
конференція «Крихти буття: література і
практики повсякдення», де на обговорення
виносилась тема літературно-кулінарного
дискурсу. Образи їжі і кухні в літературі обговорювався в Київському національному лінгвістичному університеті на Міжнародній науковій конференції «Смак літератури / література смаків» (2012). 2014 р. вийшла монографія С. І. Ковпік «Поетика густативів (на матеріалі української прози ХІХ століття)»,
С. О. Філоненко акцентувала увагу на новому
жанрі масової літератури «кулінарна проза»,
зупинившись на творах Марії Матіос і Світлани Пиркало, але в більш широкому контексті
гастрономічний дискурс сучасної української
жіночої прози літературознавцями не розглядався.
Мета нашої публікації – аналіз творів сучасної жіночої прози щодо специфіки репрезентації в ній гастрономічного дискурсу. Мета
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зумовлює такі завдання: виділити твори сучасної літератури, написані жінками, які більшою або меншою мірою дотичні до гастрономічного дискурсу; визначити складові гастрономічного дискурсу в їх творах, з’ясувати його
змістотворче, формотворче й ідейне значення.
Гастрономічний дискурс сучасної української жіночої прози презентований своєрідним кулінарним есеєм Світлани Пиркало
«Кухня егоїста» (2007), «Фуршетом від Марії
Матіос» (2003) (більш пізнє, доповнене видання – «Кулінарні фіґлі» (2009)) Марії Матіос, порівняно новими є збірки з серії «теплі
історії» Надійки Гербіш «Теплі історії до кави» (2012) і «Теплі історії до шоколаду» (2013), Юлії Смаль «Теплі історії з корицею» (2015), Тетяни Белімової «Трояндовий
джем» (2015). Можна також назвати твори, в
яких їжа стала своєрідною метафорою сприйняття світу – «Вересові меди» Надії Гуменюк
(2015), «На запах м’яса» Люко Дашвар (2015)
та ін. Більшість сучасних дослідників визначають гастрономічний дискурс як «формування їстівних уподобань користувача, так і
культурних домінант (столовий етикет, правила поведінки за столом і т.п.), пов’язаних з
підтримкою життя завдяки вживанню їжі»
[1, 151]. У складі гастрономічного дискурсу
варто виділити навчання, тобто передачу досвіду в приготуванні їжі, знайомство з кулінарними традиціями інших народів, оцінку рецептів на базі свого досвіду, оточення суб’єкта
гастрономічного дискурсу під час уживання
їжі тощо.
Основними особливостями гастрономічного дискурсу вважаємо його національноспецифічну й особистісну спрямованість. Він
містить такі фактори як знаки національної
культури, ґендерні, соціальні характеристики.
Якість, асортимент продуктів відрізняється в
різних етносів, а мистецтво виготовлення й
поїдання їжі є найдавнішою галуззю людської
діяльності, у якій виявляються національноспецифічні, соціально-специфічні і економічно-специфічні етичні й естетичні норми поведінки. К. Леві-Стросс у праці «Міфологіки. Сире й приготоване» приділив чимало уваги розрізненню сирої й вареної їжі, наголосивши
на тому, що варена їжа – це ознака культури,
а, отже, гастрономічна традиція визначає рі78

вень розвитку народу, його місце в культурній ієрархії. Поява доволі значної кількості
книг із домінуванням національного гастрономічного дискурсу з європейським присмаком говорить про позитивні зміни у свідомості українців.
Гастрономічний дискурс став жанротворчим, об’єднавши різні тексти в єдиний текст у
всіх сучасних письменниць зазначеної проблематики. Можна говорити про те, що через
їстівні уподобання й особливості приготування, презентації і вживання розкриваються
морально-етичні проблеми. Світлана Пиркало
наголошує, що земля «стоїть на людях, які
люблять усмак попоїсти й випити і шанують
добру розмову» [4, 5]. У «кулінарних» творах
Марії Матіос і Світлани Пиркало репрезентована чітка національна специфіка. Кулінарне
й національне для них є нероздільним. Перша
позиціонує себе як сільську пліткарку, твір
другої має публіцистичний присмак, про це
свідчить уже й саме походження твору з текстів із щотижневої колонки в інтернет-газеті
«Главред». Хоча сама Світлана Пиркало в передмові говорить, що колонка складалася з
кухонних балачок про все на світі, тобто також позиціонує себе як своєрідну, але вже міську пліткарку. Проте в «Кухні егоїста» досить гостро порушені доволі складні проблеми сучасних українців, які, доводить авторка,
пов’язані саме з їжею. Так, основний висновок
її твору не потребує коментарів: «більшість
суспільно-політичних проблем сьогодення
можна простежити саме до голоду, до часів,
коли разом із голодними памороками в тіла
українців – різного етнічного походження –
всотувалося рабство».
У «теплих історіях» Надійки Гербіш національне не є настільки яскравою домінантою,
однак настрій невеличких позитивних замальовок авторки налаштовує на кращі українські традиції патріархального життя з нормальними стосунками чоловіка і жінки, без надзвичайної кількості, у більшості випадків, надуманих перешкод на шляху до родинного
затишку. Засновники «серії теплих історій»
зазначають, що всі вони об’єднані загальним
позитивним настроєм, що це твори найдобріших у світі авторів, що включають історії про
звичайні життєві події, часто поєднані смако-
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вою домінантою. Так, наприклад, читачі у відгуках до «Теплих історій з корицею» Юлії
Смаль наголошували на бажанні терміново
купити кави з корицею, щоб насолодитись
принадами життя так, як робить це героїня й
оповідачка історій з присмаком кориці.
Юлія Смаль у «Теплих історіях з корицею»
репрезентує історію про щастя жінки. Головна героїня – молода жінка, яка ніжно кохає
свого чоловіка, виховує дітей, пече яблука з
корицею, піци та лазаньї, облаштовує свій
дім, готується до Різдва й святкує його з рідними, вирушаючи в мандрівку. Жінка-матір,
жінка-коханка, жінка-господиня. Й у всіх цих
іпостасях вона не губить неповторної жіночості, привабливості. Тут, перш за все, – оспівування жіночої краси внутрішньої. І ця краса –
як центр усесвіту, звідки все виходить, і довкола все обертається, а головне – вона КОХАНА.
У Марії Матіос рецепти приготування
страв і сервірування столу перемежовані порадами улаштування родинного життя,
«зорієнтовані передусім на розвиток мотиву –
шлях до серця чоловіка через його шлунок,
закоріненого в традиційній цінності родинного співжиття, та асоціативно екстрапольованого на відому тезу: призначення жінки – кухня» [3, 56]. Гастрономічний дискурс її твору
завдяки текстам кулінарних рецептів включає не тільки інформацію про те, як приготувати ту чи іншу страву, але й про суспільні й
статеві стосунки, відбиваючи в такий спосіб
не тільки основні етапи розвитку цих стосунків, а й самого суспільства. Сюжетне розгортання мотиву стосунків чоловіка і жінки, що
закінчуються шлюбом, простежується навіть
у назвах страв (обід «Вражена Амуром»,
«Кучерявий Амур», «Жіноча голова в кущах
шипшини»). Цікаво, що рецептура страв із
доволі екзотичними назвами цілком реальна
(на це вказує у передмові авторка), а самі
страви чітко окреслюють особливості гуцульської кухні («Ґердан», «Гуцульські постоли»,
«Гуцульська писанка»); авторка пропонує зануритись «у пахощі специфічних гуцульських
страв», але перед цим скуштувати «чару гуцульської мови, гумору й дотепності». Апофеозом звучать останні рядки твору, що стали
своєрідною візитівкою письменниці: «…не
забувайте: життя коротке, нація вічна, а я ща№ 2 (16), жовтень 2015

слива – отут і вже» [2, 333]. Вони дещо змінили місце й формулювання в наступному виданні («Умійте бути щасливою «отут і вже»,
бо життя направду коротке, хоч нація й вічна»), але це не змінило їх вагомості у творі.
У Світлани Пиркало роки української незалежності визначаються їжею, яку вона собі
могла дозволити в певні роки. Ураховуючи,
що кожен новий рік Незалежності приносив
їй нові й нові смакові можливості, авторка
робить висновок про значне покращення й
перспективи матеріального розвитку українців, а отже, і про правильний шлях держави.
Світлана Пиркало доволі вдало перемежовує
документальне й суто белетристичне. Жанр
збірки визначений авторкою як збірка есеїв
про кухню, ментальність і подорожі. Як і в Марії Матіос, поруч із рецептами, вміщені різні
історії, не завжди пов’язані зі стравою, що готується. За жанром ці історії більш неоднорідні, ніж у Марії Матіос. Це і анекдоти, й історичні екскурси, і вставні новели, і «політичні сни»
Януковича й Тимошенко та ін. Вона вдало помітила консервативність радянської кухні в
прихильності до страв, де всі продукти перемішані (борщ, олів’є, котлети, торт «Наполеон») і не мають окремого смаку, як і люди,
що на той час мали бути «коліщатком і гвинтиком одного єдиного механізму…». С. Філоненко зазначає, що «Кухня егоїста» має присмак актуальної політики «Бульйонний Ленін»,
«Дикий кабан як чинник незалежності Корсики» «Янукович і капуста», «М’ясиста політика»
«Іскристий смак незалежності», а її авторка
«дошукується причин теперішньої ганебної
поведінки «вождів» і ганебної пасивності співвітчизників у давніх національних комплексах» [5, 146]. Тому Світлана Пиркало традиційним радянським стравам, які багато в чому
формували й радянську людину, пропонує
«погляд на світ через тертушку для пармезану» [4, 6], що кардинально змінює світосприйняття як самого життя, так і себе в ньому.
Героїні Надійки Гербіш іноді подорожують, зустрічаються з подругами, задивляються на незнайомців, а найчастіше печуть смаколики, п’ють каву-чай-лате-мате-шоколад,
пестять котиків і розмірковують про життя й
кохання. Героїня новели «Бабусин чай із липового цвіту» констатує, що липовий цвіт – то
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ліпший лік від сердечних бід. Саме липовим
медом на сирниках героїня склеювала шматки розчавленого серця; задобрювала варениками зі шкварками зголоднілу душу; омивала
узваром із яблук брудні патьоки від внутрішніх сліз. Бабуся чимось таким заправляла
страви, що всі негаразди забувалися вмить.
Таку ж лікувально-заспокійливу функцію виконує трояндовий джем у однойменному творі Тетяни Белімової. Уміння зварити трояндовий джем, як у бабусі, рівнозначне вмінню
налагодити родинні стосунки, створити родинний затишок. У кожної з героїнь циклу
«теплих історій» є своя страва, яка виконує
функцію своєрідної «їжо-терапії», допомагає
пережити всі життєві негаразди, розібратись
у складних стосунках, відчути тепло й доброту оточення. Успіх цих творів свідчить про те,
що радянський дух, з його знеціненням усього домашнього й оспівуванням виробничопартнерських стосунків чоловіка і жінки, поволі відходить у минуле, а ми повертаємось
до нормального суспільства, для якого не є
ганебним запах кави й шоколаду, повага дружини до чоловіка й багато іншого з традиційних людських цінностей.
Отже, у зазначених творах сучасних українських письменниць смакові уподобання стали смислопороджувальним чинником, сфор-

мувавши образний, композиційний і власне
змістовий вектори творів, де гастрономічне
мистецтво спровокувало спогади про хвилюючі й важливі для героїнь події, стало своєрідною візитівкою окремих ситуацій і особливими ліками від складностей та проблем існування в соціумі. Гастрономічний дискурс об’єднав розрізнені семантичні й концептуальні
простори, визначив приховані текстові смисли, надав текстам національної специфіки й
актуалізував складні проблеми сучасності,
хоча все зазначене вище лише окреслило
проблему й потребує нових досліджень.
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GASTROMONIC DISCOURSE OF CONTEMPORARY PROSE
The publication focuses on gastronomic discourse of Ukrainian women’s prose today. In this perspective
individual works of T. Belimova, N. Herbish, M. Matios, S. Pyrkalo, Y. Smal are considered for whom it was
the sense forming factor, composition and the actual contents vector. Gastronomic discourse brought together disparate semantic and conceptual spaces, actualized meanings hidden text, provided certain texts of
national specificities, actualized difficult challenges of our time.
Ke y words: gastronomic discourse, the dominant flavor.
В. И. ДМИТРЕНКО
г. Кривой Рог

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ
В публикации внимание сфокусировано на гастрономическом дискурсе современной украинской
женской прозы. В таком ракурсе рассматриваются отдельные произведения Т. Белимовой,
Н. Гербиш, М. Матиос, С. Пыркало, Ю. Смаль, для которых он стал смыслопорождающим критерием, сформировал образный, композиционный и, по сути, смысловой вектор. Гастрономический дискурс объединил разрозненные семантические и концептуальные пространства, актуализировал
скрытые текстовые смыслы, придал отдельным текстам национальную специфику, актуализировал сложные проблемы современности.
Клю чевые слова: гастрономический дискурс, вкусовая доминанта.
Стаття надійшла до редколегії 08.10.2015
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ВЕРТЕПНА МОДЕЛЬ СВІТУ
В «ПОДОРОЖІ УЧЕНОГО ДОКТОРА ЛЕОНАРДО І ЙОГО
МАЙБУТНЬОЇ КОХАНКИ ПРЕКРАСНОЇ АЛЬЧЕСТИ
У СЛОБОЖАНСЬКУ ШВЕЙЦАРІЮ» МАЙКА ЙОГАНСЕНА
У статті розглядається модель суспільного життя крізь призму іронічного змалювання дійсності. На матеріалі роману Майка Йогансена «Подорож…» робимо спробу схарактеризувати засоби творення іронічності та їх роль у вираженні суспільної свідомості.
Клю чов і слова: роман, автор,іронія, авангард, вертепна модель, абсурд.

Іронічне змалювання дійсності як основа
творення суспільного життя у літературі 20-х
рр. ХХ ст. постає яскравим виразником людської свідомості. Письменники неодноразово звертались до засобів іронії, оскільки вона створює
колорит справжності, емоційності зображуваного, «оживлення» стандартної композиційної
основи твору. В основі української літератури
20-х років минулого століття лежить «принцип
можливості, який декларує відмову від статичного погляду на порядок речей. Відповідно твір
мистецтва перебуває в русі, започатковуючи
нові механізми сприймання і взаємини між автором і реципієнтом» [2, 10]. Блискучий приклад іронічного змалювання дійсності в українській літературі ХХ століття – експериментальний іронічний роман Майка Йогансена
«Подорож ученого доктора Леонардо і його
майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію». Іронія М. Йогансена
спрямована на показ конфлікту інтерпретацій в
уяві читача героїчного доктора Леонардо і прозаїчного селянина Данька. Тонке іронізування
над епохою та її «героями» вибудовується під
пером М. Йогансена у цілісний філософський
погляд на життя – у світі, де відносні сприйняття подій і відносною має бути і творчість, і буття, і ідеологія, і мистецтво.
Розробкою проблеми використання засобів іронічного у «Подорожі…» М. Йогансена
займались Н. Бернадська, М. Гірняк, В. Денисенко, Р. Семків, О. Філатова. Науковці у своїх
розвідках аналізують образну систему твору
та її іронічне змалювання, елементи іронічно№ 2 (16), жовтень 2015

го зображення подій, що використовує автор
для передачі реальної атмосфери у романі,
засоби іронії як складові компоненти творення справжньої моделі людського буття в авангардному тексті тощо.
Мета нашої статті полягає в дослідженні
іронічної складової роману Майка Йогансена
«Подорож ученого доктора Леонардо і його
майбутньої коханки прекрасної Альчести у
Слобожанську Швейцарію» та визначенні ролі
іронії у вираженні суспільної свідомості українського народу.
Іронія належить до фундаментальних механізмів семантичних трансформацій у тексті.
Насамперед іронія зберегла своє традиційне
значення принципу мислення і художньої
творчості. Також іронію відносять до стилістичних фігур або до художніх тропів, які виражають «глузливо-критичне ставлення митця
до предмета зображення» [6, 321]. Як зазначено в Літературному енциклопедичному словникові, іронічне ставлення реалізується за
допомогою гротеску, парадоксу, пародії, дотепу, гіперболи, контрасту, поєднання різних
мовленнєвих стилів тощо [7, 132]. Наведемо
приклад, в якому іронічність створюється за
допомогою дотепності та парадоксу: «І от цей
самий мистецький народ, що дорівнює в художній умілості навіть негрському, а не тільки
японському талантові, цей самий народ зовсім не розуміє краси»[4, 455]. Часто ключ до
іронії міститься не в самому вислові, а в контексті або інтонації, інколи (особливо в прозі) – тільки в ситуації висловлювання.
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У прозових текстах «романтиків вітаїзму»
іронія домінує не лише як одна з найбільш
використовуваних риторичних фігур, але й
«перетворюється на більш загальний чинник – передумову, заздалегідь покладений
принцип написання цілого тексту, «спільний
знаменник», до якого зводиться текстуальна,
у тому числі й художня структура» [8, 8]. Так,
у романі Майка Йогансена «Подорож ученого
доктора Леонардо і його майбутньої коханки
прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію», в якій вагоме місце займає ігровий чинник, іронія виявляє себе як форма художнього
мислення. Тут найяскравіше втілено ознаки
модерністичної художньої парадигми доби
«романтики вітаїзму», свідченням чому став
йогансенівський авторський текст, що дефінітивно закладав у своїй структурі ускладнення
проекту універсального читача кардинально
нової, семантично і структурно орієнтованої
на інший, ніж до того, філософський тип моделі світу, в якій взаємовідбиваються поверховий і глибинний зрізи.
Сміх для Майка Йогансена – життєстверджувальна сила, яка допомагає протистояти
абсурдності, антигуманності й несправедливості світу. За висловом самого М. Йогансена,
єдиною безпечною для письменника філософською позицією є «іронія та скепсис, бо вони
принаймні нічого не висувають позитивного,
а тільки заперечують» [4, 392].
Комічне в «Подорожі ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної
Альчести у Слобожанську Швайцарію» найяскравіше виражається у грі, коли відбувається
«коливання» здібності судити про явище і
його ідеальний образ, що впливає на афект
задоволення. Твір Майка Йогансена якнайповніше використовує риторичний потенціал
іронії, що розщеплює структурні елементи
тексту. Іронічне поєднання образів, символів,
що належать різним стильовим парадигмам й
естетичним традиціям, створює враження
карнавальної розкутості й алогічності, коли
обличчя і маску непросто розрізнити в калейдоскопі перетворень. Автор, обравши стратегію вільної гри з читачем, використовує іронію, яка, втілюючись засобами пародії, гротеску, колажу, творить амбівалентний текст з
нестійкою, хаотичною будовою. «Сама струк82

тура “Подорожі ученого доктора Леонардо...” – це дотепне пародіювання багатосторінкових романів» [1, 141], – зауважує Н. Бернадська. В інтертекстуальному полі твору
помітні впливи Сервантеса на поетику комічного Йогансена, традиції «стерніанської подорожі, гоголівські фантасмагорії», а також присутність дискурсу «Рабле, Гофмана, українського бурлеску» [1, 138].
Заявлений як «Книга пейзажу», «флорофаунний» роман, твір Майка Йогансена нагадує бароковий ляльковий театр. Принаймні,
назва твору, його структура засвідчують наявні в тексті сильні культурний та хронологічний коди, що сягають корінням барокової
доби. Проекція колишнього мистецького дійства у «Подорожі…» здійснюється на рівні емоційної образності: це виявляє себе в маріонетковості, об’єктності персонажів, їх національній забарвленості, а також у «двосвітності»
буттєвої парадигми. Однак нерідко автор вдається до законів карнавальної свободи і тоді
про високе, непроминальне говориться в бурлескному тоні, а принижене піднімається на
рівень ідеалу.
Вертепна модель світу як композиційний
принцип саме й була покладена в основу
«Подорожі…». Цілісність новітнього мистецького дійства забезпечує автор («Я, автор цієї
повісти і отець Дона ХозеПерейра та його
приятеля, рудого сетера Родольфо, так само
як і багатьох інших персон, реальних й нереальних, що є в тій повісті, і багатьох речей у
ній, показаних дуже наочно і докладно ...»
[4, 399], – зауважує він) – один із провідних
героїв твору, що повсякчас грається з читачем. Йогансен артикулює до принципу лялькового дійства, що полягає в автоматизації
рухів, які імітують і тим самим пародіюють
людські рухи. Те, що в житті зовсім не смішне,
як-от смерть Данька Перерви від сокири куркуля Щовби чи, скажімо, невідповідність між
заманливою мрією про «азіатський Ренесанс»
та дійсністю, яка з цією мрією не збігалася, –
стає смішним у вертепній моделі світу,
«архітектурний» еталон якого письменник
використав із сатиричною метою.
У йогансенівському художньому дискурсі
виявляє себе «деміфологізація основних метанаративів епохи» [3, 136]. Автор відверто
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глузує з тогочасного вульгарно-соціологічного літературознавства, що обстоювало ілюстративно-прикладну методологію осмислення словесної творчості, ігнорувало художню
інтуїцію, заперечувало мистецький хист, вважаючи висхідним критерієм творення літератури класове походження, партійність. «Один
відомий критик, приміром, запевняв мене, що
добрий стиль, блискуча фабульна конструкція,
драматичне напруження твору, що давалися
буржуазії довгою роботою, самі зваляться під
перо пролетаріятові, як тільки пролетаріят,
ознайомившись із політграмотою Коваленка,
візьметься писати оповідання. Правда, цей
критик мізерний, напівбожевільний істерик,
але йому пощастило надрукувати вже багато
знаків і за нього взялися добре лише останніми
часами» [4, 396]. При цьому сміх Йогансена
спрямований не стільки на окремі типажі, скільки на саму атмосферу, сам стиль епохи 20-х
років ХХ століття – суспільні уявлення, думки,
культуру як вона передавалась у різних дискурсах (філософських, естетичних, літературознавчих тощо) того часу, у всіх видах суспільного зв’язку. Автор згадує про людей, які,
«… повернувшися з-за кордону, вміють розповісти тільки про те, як у німецьких готелях улаштовані ванни, який обід можна знайти в Парижі, як одягаються холуї в Лондоні і як кусаються клопи в готелях Іспанії. ... Вони повернулися
на радянську батьківщину в європейських штанях, з кишенями, напханими гігієнічними резиновими препаратами» [4, 392–393]. Такі люди є
смішними, адже в їх рецепції європейськість
зводиться лише до зовнішніх форм життя. Але
свої авторські міркування Йогансен не оголює,
лише грається ними. На наш погляд, уже в заголовку роману – «Подорож ученого доктора
Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію» –
обігрується актуальна в культурному житті
20-х років тема європеїзму.
Географічна назва – Слобожанська Швейцарія – містить у собі іронічний підтекст.
Адже це не лише реальний топонім; для української свідомості 20-х років було властиве
переживання свого простору як частини цілого – усієї Європи. Отже, в авторському тексті
Слобожанська Швейцарія – не так географічне поняття, як культурологічний і психологіч№ 2 (16), жовтень 2015

ний феномен, яка вирізняє основна дихотомія
Схід / Захід. Тому й виводить автор дію за
простір – то в далеку Еспанію, то в безмежжя
українського степу, то на терени всієї України. Поза тим, авторський прийом переміщення відповідає й містеріально-інтерлюдійному
характеру твору.
М. Йогансен, надаючи слово не персонажам, а лялькам, які відверто висловлюються
про себе і світ, художньо втілює основоположну ідею руху, що зводилася до інтенсивних
пошуків української перспективи, при цьому
використовує символіку. В авторському тексті виявляє себе архетип світового дерева,
який трансформується в образ-символ, що
набирає конкретних ознак – це «груша, а не,
приміром, берест чи ще якесь дерево» [4, 419].
Однак у Йогансена дерево постає не лише
символом життя, плодючості і моделлю світотворення, але й також виявляє ту життєву
форму, що сприймається у повсякденному
українському досвіді і є джерелом життєвої
енергії. Актуалізуючи символ дерева, Йогансен здійснює спробу тимчасово поєднати вічне із проминальним, ідеально-утопічне з реальним. Митець орієнтується, з одного боку, на
біблійну традицію, згідно з якою дерево –
центр досконалого Божественного космосу. З
іншого боку, кожне людське буття є космічним деревом життя в мініатюрі. Леонардо Пацці з-під Болоньї, коли знайомить Альчесту з
ландшафтом Слобожанської Швейцарії, звертає увагу супутниці на дерево: «Он там понад
дубовим і ясеневим молодняком на горі стремить одиноке дерево» [4, 432]. Тут дерево не
лише постає єднальною ланкою між минулим,
теперішнім і майбутнім, а й має знижену інтерполяцію. Пояснення Леонардо щодо груші
тут дуже показовий штрих, адже в рецепції
українця саме це дерево викликає певні асоціації: «Вирубаючи ліси, українець залишає груші.
Восени в одну з субот його сім’я піде в ліс, узявши з собою міхури. Його жінка й діти наберуть
повні лантухи диких грушок, маленьких і прикрих на смак. Вони попечуть ці грушки в попелі і
вечорами їстимуть їх, як ... шоколадні цукерки
Моссельпрому. Ця груша є селянський Моссельпром» [4, 433].
У йогансенівському тексті весь світ
сприймається у своїй веселій відносності й
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організований на основі сміху, який є амбівалентним: одночасно веселий і викривальний,
заперечувальний і стверджувальний, такий,
що ховає і відроджує. Він є одним із виявів
життєспроможності України, здатності поглянути збоку на самого себе, посміятися з себе.
У «Подорожі ...» світ постає у русі та постійному адекватному осмисленні.
Адресуючи роман «розумному читачеві і
прекрасній читачці», письменник застосовує
техніку подвійного, орієнтуючись як на елітарну меншість, здатну збагнути особливі значення, так і на масового читача, який спроможний застосувати лише загальнодоступні коди. Автор у тексті наголошує, що фігури героїв роману – «прості картонні ляльки», «рухомі
декорації», але живим, справжнім лицедієм у
неомістерії постає український ландшафт,
зокрема степ, що відіграє важливу семантичну роль. Степ у тексті – «непевний, непередбачуваний, безмежний, але у цьому степу буває
під і верх. На око вони нічим не різняться, та
старий степовик одразу помічає, що на версі
більший буває обрій і не ті ростуть трави, що
на поду. І трави в поду трішки зеленіші й пізніше сохнуть» [4, 394]. Єдиний перехід на шляху
Дона ХозеПерейри – роз’єднання степу на
під / верх, ставило перед мандрівником необхідність вибору: іти подом чи йти верхом. І
Дон ХозеПерейра й Родольфо пішли подом, де
й зустрілися з велетенськими людьми, «що
ходили надоколо конічних копиць». Вони
«накладали в гарби пшеницю, і Дон ХозеПерейра, не дуже твердий у політичній економії,
узяв їх за пролетаріят» [4, 399]. Адже він теж
у минулому – пролетар, який «возив вугілля на
кораблі у Барселоні», і тому полюбив цих людей українського степу, та й «щир, щирей і щириця», які росли в українському степу, були ж

«амарантами» і його Еспанії. Щоправда, Родольфо не сподобалася «така примітивізація
поняття пролетаріят» [4, 398].
Отже, використовуючи прийоми та засоби
шаржу, гротеску, іронічного пародіювання у
романі, Йогансен вказує на такі риси української етнопсихології, як східний ірраціоналізм,
стихійність, емоційність, що особливо яскраво
проявлялися у 1917–1920-х роках. Навіть зовнішність куркулів – стихійно-барокова – в авторському тексті репрезентує персоніфікацію
Сходу. Естетична гра Майка Йогансена на тлі
заполітизованого часу 20-х років століття була
явищем модерним і непересічним. Його
«Подорож ученого доктора Леонардо…» – нове
слово в тогочасній українській прозі – і в змісті,
і в формі. Іронія набуває сили філософського
узагальнення, перетворюючись із засобу зображення дійсності на художню форму бачення та інтерпретації явищ життя.
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VERTEP MODEL OF THE WORLD IN «THE ADVENTURE SCIENTIST
OF DOCTOR LEONARDO AND HIS FUTURE MISTRESS BEAUTIFUL ALCHESTA
TO SLOBOZHANSCHYNSKA SWITZERLAND» BY MIKE JOHANSEN
The article deals with the model of social life through the prism of ironic describing of the reality. On the
material of Mike Johansen’s «The adventure...» we do an attempt to characterize the means of creation of
irony and their role in expressing the social conciousness.
Ke y words: а novel, аn author, irony, avant-garde, vertepnaya model, absurd.
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В статье рассматривается модель общественной жизни сквозь призму иронического изображения действительности. На материале романа Майка Йогансена «Путешествие ...» пытаемся охарактеризовать средства создания ироничности и их роль в выражении общественного сознания.
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CИНЕСТЕЗИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ АВТОРСКОГО СТИЛЯ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ В. НАБОКОВА
В статье исследуется вопрос синестезии как художественного приема, оказывающего значительное влияние на формирование стиля психологической прозы В. Набокова. В процессе изучения
данного вопроса выделяются различные виды синестезии, как-то: звуковая, слуховая, аудиовизуальная, кинестетическая. Автор исследования анализирует явление хроместезии, наиболее
полно отражающее характер психологичности романов писателя с языковой точки зрения. Изучается роль синестезии при выборе особенной по эмоциональной окраске лексики для передачи тех
или иных душевных состояний либо переживаний персонажей романов В. Набокова.
Клю чевые слова: психологизм, синестезия, межчувственный перенос, «цветной слух», эстетика.

В рамках вопроса языковой эстетики романов В. Набокова необходимо обратиться к
понятию синестезийности текста – той черте
поэтики произведений В. Набокова, которая
ярчайшим образом подчеркивает тонкость
подхода писателя к речевой наполненности
своих работ. Существует множество вариаций
трактовки понятия синестезии среди литературоведов в силу отсутствия однозначного
определения синестезии как категории сенсуальной.
Конечно же, многосторонность и художественную глубину прозы В. Набокова вряд ли
возможно пояснить исключительно синестезийностью мышления писателя, однако несомненно то, что все творчество В. Набокова
пронизано межчувственными переносами,
отраженными непосредственно в стилистических фигурах, художественных тропах и психологических реалиях прозы писателя. Имен№ 2 (16), жовтень 2015

но психологизм его прозы имеет возможность реализации во многом благодаря обращению к приему синестезии, исследование
механизма которого, несомненно, расширяет
рамки восприятия психологического текста
произведений В. Набокова, расставляет акценты в процессе изучения языковой и собственно лингвистической стороны компетенции писателя.
Обратимся к синкретизму синестезии
психологической и литературной, что характеризует прозу В. Набокова. Синестетическая
основа той или иной фигуры речи у В. Набокова – самая разнообразная: визуальная, кинестетическая, осязательная, вкусовая, слуховая. Г. Н. Филиппова выделяет так называемую партитивную синестезию, «когда один
элемент обозначает эмоцию, а другой синестетический – метафорически преобразует
значение всего сочетания», приводя примеры
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из произведений В. Набокова: влажная печаль, острая радость [8, 130].
И все же бесспорно, что наиболее часто у
писателя встречается так называемая хроместезия (иначе определяемая как audition
colorée, «цветной слух») – явление, характерное для текстов В. Набокова, который подсознательно модулировал звуковое отображение
в цветовое – и наоборот. Стиль набоковской
прозы позволяет достаточно тонко обосновать подобный подход к созданию психологической характеристики героя. «Цветной
слух» – еще одна неотъемлемая образующая
стиля писателя. В. Набоков утверждал, что
цветное ощущение создается «осязательным,
губным, чуть ли не вкусовым путем», а чтобы
«распробовать» ту или иную букву, он должен
ее «просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту», пока вообразит «ее зрительный узор» [3, 370]. Писатель подчеркивает, что «цветное ощущение создается, помоему, самим актом голосового воспроизведения буквы, пока воображаю ее словесный
узор» [3, 371]. Проза В. Набокова содержит
синестетические образы, возникшие на основе алфавитных символов. Д. Б. Джонсон называет подобный прием алфавитной хроместезией [1]. По замечанию исследователя, синестезия является «идеальным символом: ... она
символизирует творческий процесс писателя,
и... становится элегантной метафорой его
удивительных писательских достижений на
русском и английском языках, проистекающих из двойной алфавитной радуги» [1].
Выбор языка произведения В. Набокова
также обусловлен цветовой гаммой букв,
ведь единообразные буквы в разных языках
имеют разную палитру, – к примеру, по мнению писателя, русская буква тускловата по
сравнению с идентичной латинской. Полилингв по природе своей и по воспитанию,
В. Набоков не мог не подчеркнуть различие
окраски букв разных алфавитов согласно особенностям собственного психологического
восприятия. Он создает целую систему соответствий букв русского и английского алфавита тем или иным цветам, при этом наделяя
буквы не просто цветовой наполненностью,
но и тактильной и осязательной характеристикой, – так, «в белесой группе буквы Л, Н, О,
X, Э представляют, в этом порядке, довольно
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бледную диету из вермишели, смоленской
каши, миндального молока, сухой булки и
шведского хлеба. собственные инициалы –
серовато-желтого цвета овсяных хлопьев» [7,
205]. Писатель подходит к созданию описания букв метафорически, принимая во внимание индивидуальные особенности оценивания цветовой гаммы каждой из них, вплоть
до кулинарных ассоциаций. Способность
В. Набокова видеть буквы и целые слова в
цвете позволяет создавать психологически
точные цветовые характеристики.
Колористика крайне важна для понимания прозы В. Набокова; некоторые цвета, накладываемые на определенные буквосочетания, позволяют судить о психологической
окраске повествования. Для В. Набокова цветовое восприятие алфавита лежит в основе
всестороннего восприятия и воспроизведения картины мира; психологическая картина
любого романа В. Набокова состоит из звуков,
символов, реалий, окрашенных в цвета, строго соотнесенные писателем с собственной
колористической схемой. Так называемая визуальная стимуляция, которой в полной мере
владел писатель, обладает огромным потенциалом в отношении создания так называемых интерсенсорных метафор, позволяющих
углубить психологизм произведения.
В. Набоков не просто мыслит категорией
синестезии – он наделяет подобной способностью своих персонажей, в частности, Лужина,
умеющего соотносить разноокрашенные образы, преобразовывать цвет в звук и наоборот, играть цветами света и тени, придавая
им звучание.
Синестезия у В. Набокова является непосредственным участником творческого акта
на подсознательном уровне. Именно довербальный, сенсорный уровень языка романов
писателя, акцентирующий сферу чувственную, позволяет наполнить роман чувственными деталями и образами. По мнению
Э. В. Коминой, синестезия в творчестве
В. Набокова «имеет важное эстетическое значение, поскольку художественный смысл и
значение набоковских текстов зачастую формируется на уровне синестезийных связей и
ощущений» [2]. Необходимо подчеркнуть, что
В. Набоков не ограничивается одним определенным типом синестезийной передачи явле-
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ния либо понятия. Он прибегает к аудиальному, кинестетическому, визуальному типам
синестезии. Писатель создает своеобразный
словарь чувственных восприятий. Он использует эпитеты, передающие сочетание несочетаемого, – так, герой романа «Защита Лужина»
слышит «Нежный вой скрипки» [4, 20]. Подобный пример слуховой синестезии выдает подлинное психологическое состояние Лужина, –
раздраженность, напряжение от, казалось бы,
априори приятного слуху звука музыкального
инструмента. Текст романа в целом богат примерами синестезии как слуховой, так и аудиовизуальной, которые акцентируют подавленное психологическое состояние главного персонажа, его погруженность в свой внутренний
мир и полную отрешенность от мира реального: квадратная ночь (отсылка к шахматному
миру , преобладающему над миром реальным), глухой ватный воздух, мохнатый костюм, слепой ветер, сухой снег.
Эмоциональная выразительность эпитетов очень важна в набоковской прозе. Самые
трагические моменты жизни персонажей переданы при помощи утонченной, «ласковой»
лексики. К примеру, семья Кречмара («Камера
обскура») рушится, – он подъезжает к дому, в
котором его ждет жена, узнавшая об измене,
и видит, что окна в нем «нежно светятся» [5, 150], словно не случилось беды.
В «Защите Лужина» В. Набоков исследует такой феномен, как психологию звука, обращаясь к приему синестезии. Наиболее чувствительные из его персонажей «дробят» слова и
отдельные выражения. Так, Лужин вспоминает особенную манеру матери произносить
слово «безумно», – «с таким зудящим, ноющим средним слогом» [4, 62], с интонацией
измученной неудавшейся семейной жизнью
женщины. Лолита пересыпает речь «солнечной звонкостью» [6, 85], – так подчеркивается
юность непосредственной героини романа.
Таким образом, можно с уверенностью
говорить о том, что психологический характер прозы В. Набокова обусловлен не в последней степени частым обращением писателя к синестезии литературной и психологической. Прием синестезии оказывает значительное влияние на то, как формируется художественная система романов В. Набокова.
Эстетика художественного языка романного
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творчества писателя определяет сенсуальноязыковой потенциал его произведений. Обилие межчувственных метафор и переносов
позволяет писателю передать тончайшие оттенки эмоций и переживаний, особенности
человеческих взаимоотношений, самопознание и самоопределение персонажа, состояние
природы, восприятие персонажем окружающего мира. Cинестезия, к которой обращается
писатель, зачастую представляет собой симбиоз художественного зрения и слова, основываясь на синтезе цвета и звука. Можно говорить о том, что психологическая функция
синестезии является определяющей для данного стилистического приема, поэтому ткань
произведений писателя не могла быть лишенной синестезийности, обладающей существенным
экспрессивно-изобразительным
потенциалом при передаче оценки и изображении особенностей чувств и психологического склада, а также внутреннего мира героя
произведения. Сознание В. Набокова синестезийно по природе, благодаря чему писателю
удается создать глубокие, выразительные,
наполненные яркостью и экспрессивностью
образы. Мировидение писателя передано не в
последнюю очередь посредством авторских
сравнений и метафор, что позволяет создать
уникальный и в то же время удивительно
гармоничный для восприятия текст.
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SYNESTHESIA AS THE KEY ELEMENT OF THE AUTHOR`S STYLE
IN THE PSYCHOLOGICAL PROSE BY V. NABOKOV
The article entitled «Synesthesia» as the key element of the author`s style in the psychological prose by
V. Nabokov» is dedicated to the issue of studying of synesthesia as the stylistic device in the context of the
psychological prose by V. Nabokov. Several subcategories of the synesthesia phenomenon, such as audial,
visual, audial-visual, kinesthetic and others have been singled out. The article delivers the core of the synesthesia issue being researched as well as defines the necessity of casting light upon the writer`s implementation of synesthesia as the stylistic device in order to deepen and display in all-rounded way the psychological
analysis in «Lolita», «The defense», «Camera Obscura» novels.
The issue of synesthesia role in the process of selection of emotionally coloured vocabulary in order to
depict various inner states of the personae is being researched.
Ke y words: psychological analysis, synesthesia, intersensory shift, coloured hearing, aesthetics.

О. В. ДОНЦОВА
м. Дніпропетровськ
СИНЕСТЕЗІЯ ЯК ЭЛЕМЕНТ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРОЗІ
В. НАБОКОВА
У статті досліджено питання синестезії як художнього прийому, що значно впливає на формування стилю психологічної прози В. Набокова. У процесі вивчення зазначеної проблеми виділено різноманітні типи синестезії, а саме: звукова, слухова, аудіо-візуальна, кінестетична. Автор статті
аналізує явище хроместезії, яке найповніше відображає характер психологічності романів письменника з мовленнєвої точки зору. Також вивчається роль синестезії у процесі селекції особливої
за емоційним наповненням лексики задля передачі певного душевного стану чи переживань персонажів.
Клю чов і слова: психологізм, синестезія, міжчуттєве перенесення, «кольоровий слух», естетика.
Стаття надійшла до редколегії 11.10.2015
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ОБРАЗ НАПОЛЕОНА ДЛЯ ОДИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ
В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
(НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ОДИ)
У статті наголошується, що постать Наполеона для одичної традиції в європейській літературі має свої особливості та різні способи реалізації у віршах. Це показано на матеріалі російської
літератури. Як приклад для розгляду взято оду О. Пушкіна «Наполеон» і триптих Ф. Тютчева
«Наполеон». Стверджується, що для вірша Пушкіна є характерними традиційно одичні філософські й історичні узагальнення. Ліричний триптих Тютчева інтерпретований на тлі теми Наполеона
у Пушкіна. Триптих Тютчева про Наполеона зберігає певну одичну жанрову традицію, і це свідчить
про життя одичної традиції в російській літературі ХІХ століття.
Клю чов і слова: наполеонівська тема, одична традиція, лексика високого стилю, ідейнотематичний комплекс, словесно-образний світ.

«Наполеонівська ода» в європейській літературі має велику традицію, починаючи від
французьких од, «Оди до Наполеона Бонапарта» Байрона і завершуючи численними одичними циклами в польській поезії, де наполеонівська тема набула політичного «національновизвольного» забарвлення, – цикл із п’яти од
Каетана Козьмяна, оди до дня народження Наполеона Казиміра Бродзінського і Казиміра
Яворського, одичні вірші Людвіга Осинського
тощо.
Вочевидь, постать Наполеона для одичної
традиції в європейській літературі має свої
особливості та різні способи реалізації у віршах (суто позитивна в польській літературі,
де Наполеон виступає як визволитель, той,
хто приніс і дарує свободу; негативне – у літературі російській, бурлескне – в українській,
амбівалентне – в інших літературах).
У російській літературі тема Наполеона
утверджується, перш за все, у творчості Пушкіна, а згодом – Лермонтова [див. про це докладніше: 5, 332–333]. Як відомо, для Пушкіна
Наполеон – «могучий баловень побед»,
«властитель дум» і одночасно – людина, яка
через пиху і гордість стала тираном. Багато в
чому ставлення Пушкіна до Наполеона визначається тим, що вони сучасники (у цій же традиції зображує Наполеона Лермонтов).
Як приклад для розгляду візьмемо оду
О. Пушкіна «Наполеон» 1821 р. Свого часу
Б. Томашевський так говорив про цей твір: «В
этой оде он (Пушкин – О. Д.) даёт картину кру№ 2 (16), жовтень 2015

пнейших событий последних 30 лет. Эта ода
творчески связана с позднейшим стихотворением «К морю», в котором мотивы личной
судьбы поэта переплетаются с откликами на
смерть Наполеона и на смерть Байрона, певца
моря. В этом стихотворении Пушкин снова
обращается к синкретической теме, объединяющей мотивы личной лирики с размышлениями историческими и философскими»
[8, 211]. Таким чином, для вірша Пушкіна про
Наполеона характерні традиційно одичні філософські й історичні узагальнення (при тому, що у центрі зображення – доля визначної
особистості).
З другого боку, Пушкін використовує у
цьому вірші й традиційну одичну строфу, про
що дослідники пишуть так: «Применение
этой строфы к оде («Наполеон») объясняется
тем, что подобная строфа имела и одическую
традицию. Так, у Державина этим размером
написаны «Благодарность Фелице», «Урна» и
несколько других [8, 330].
Оді Пушкіна присвячена велика кількість
літератури, та під таким кутом зору, який
пропонується в цій статті і спирається на два
параметри (ідейно-тематичний комплекс і
словесно-образний світ), цей твір не розглядався. Ідейно-тематичний комплекс оди Пушкіна «Наполеон» містить ряд важливих для
одичної традиції компонентів:
а) темою твору є життя та діяння визначної особи («Угас великий человек, могучий
баловень побед»);
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б) твір написаний з приводу смерті Наполеона, але в ньому перед нами проходять усі
важливі етапи життя героя;
в) для Пушкіна характерним у цьому творі є подвійне ставлення до Наполеона: як до
особи, чия діяльність пов’язана зі волелюбними ідеями у Франції і Європі, та як до завойовника Росії;
г) у творі звучить характерне для одичного жанру уславлення держави – Росії:
«Россия, бранная царица.
Воспомни древние права!
Померкни, солнце Аустерлица!
Пылай, великая Москва!
Настали времена другие,
Исчезни краткий наш позор!
Благослови Москву, Россия!
Война по гроб – наш договор!» [6, 164].
Одночасно саме на ідейно-тематичному
рівні Пушкін вирішує проблему героїчного
минулого Росії, віру в її перемогу над Наполеоном. Образний світ вірша «Наполеон» теж
пов’язаний із характерною для одичного жанру образною системою. Разом з образом Наполеона у творі зустрічаємо образи свободи, образи Росії і Франції репрезентовані високою
одичною лексикою: «добыча славы», «забыв
надежды величавы», «пир обильный»,
«полнощный парус». Зазначимо, що у вірші
взагалі переважає лексика високого стилю.
Деякі з образів оди «Наполеон» можна назвати своєрідними «штампами» для цієї традиції;
це стосується, перш за все, образу «орла» –
найпоширенішого персоніфікованого символу Наполеона для європейської літератури
(до нього звернеться пізніше і Тютчев).
Разом з тим, слід сказати про певні відхилення від одичної традиції у Пушкіна. Згадаймо хоча б рядки про особисте життя Наполеона – тема нехарактерна для оди:
«Забыв войну, потомство, трон,
Один, один о милом сыне
В унынье горьком думал он» [6, 165].
Як видно з наведених прикладів, запропоновані в нашій роботі два параметри для характеристики одичного жанру (ідейнотематичний комплекс і словесно-образний
світ твору) є важливими носіями жанрової
традиції і можуть розглядатись як незмінні
складові жанрової еволюції оди в літературі.
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Вони відображають тип поетичного світу і
тип поетичного тексту в їх взаємопереходах.
Пушкінська ода «Наполеон», поза сумнівом, була знайома Тютчеву, і вже тому його
ліричний триптих «Наполеон» повинен бути
інтерпретованим на тлі теми Наполеона у
Пушкіна, на тді пушкінської оди. Користуючись визначенням Тинянова, можемо твердити, що у випадку Тютчева перед нами не просто ліричний триптих, а «монументальні уламки» оди.
У центрі ідейно-тематичного комплексу
ліричного триптиха Тютчева «Наполеон» –
постать Наполеона. Уже цей факт, коли предметом ліричного вірша є осмислення діянь
видатної особи в історії, свідчить про одичну
традицію. Коли йдеться про конкретні ідейнотематичні орієнтації та традиції Тютчева щодо постаті Наполеона в жанрі оди, то, очевидно, крім Пушкіна, перш за все, слід згадати
«Оду до Наполеона Бонапарта» Байрона. Особливо близькими до тютчевських є контрастичні порівняння в оді Байрона, використані
поетом для зображення характеру Наполеона:
«По всьому! Вчора незбагненний
Півбог-володар, страх царів,
Сьогодні ти – щось безіменне…
Як од ганьби ти не згорів!..
І це володар ста сотень тронів,
Що йшов по трупах легіонів?
Так низько падав стрімголів» [1, 87].
Загальний тон оди Байрона задає вже епіграф з Ювенала – питання про вагу праху Ганнібала: «скільки потягне фунтів грізний
вождь?». Філософська проблема смерті величної постаті в історії, смерті, що зрівнює у правах всіх, порушується і в оді Тютчева.
У Тютчева образ Наполеона постає в
трьох аспектах, котрі відповідають композиційним складовим вірша. У першій частині
Наполеон осмислюється як син Французької
революції, у другій – як людина, в душі якої не
можуть жити в мирі два демони, нарешті, третій вірш – містичні роздуми про значення Росії для долі Наполеона. Протиріччя постаті
Наполеона в зображенні Тютчева особливо
видно на початку другого вірша:
«Два демона ему служили,
Две силы чудно в нем слились:
В его главе – орлы парили
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В его груди – змии вились…
Ширококрылых вдохновений
Орлиный, дерзностный полет,
И в самом буйстве дерзновений
Змеиной мудрости расчёт» [9, 116].
Таким чином, характерний для оди пафос
оспівування величної постаті у Тютчева зберігається тільки наполовину, другу половину
(для класичної оди тут традиційно в легкій
формі давалися повчання видатним особам,
навіть монархам, згадаймо оди Ломоносова)
складає опис власне «другого демона» Наполеона, демона зла. Таке розв’язання проблеми
дозволяє говорити про традиції філософської
оди у Тютчева, властиво – про синтез суспільно-політичноі та філософської од.
Одична традиція в цьому уривку Тютчева
простежується і на рівні деяких конкретних
образів. Таким, чисто одичним, наприклад, є
образ орла: «начиная с Симеона Полоцкого
символика орла станет в истории русской поэзии яркой приметой одического стиля» [7, 138].
Повертаючись до характеристики ідейного світу Тютчева, зазначимо, що для поета
причина поразок Наполеона, як видається,
криється в тому, що
«Сын Революции, ты с матерью ужасной
Отважно в бой ступил – и изнемог в борьбе…
Не одолел ее твой гений самовластный!
Бой невозможный, труд напрасный!
Ты всю её носил в самом себе» [9, 116].
«Он был земной, не божий пламень,
Он гордо плыл – презритель волн, –
Но о подводной веры камень
В щепы разбился утлый челн» [9, 117].
Звичайно, у Тютчева одичне існує лише як
пам’ять жанру, як дуже своєрідна традиція,
поєднана з власне тютчевським світобаченням. Загальною формою лірики Тютчева стає
філософський вірш, у якому власне одична
традиція відчутна, перш за все, на рівні образного осмислення проблем: людина – Бог, людина – фатум, людина – історія.
Через усю поєзію Тютчева проходить містичний образ Долі в різних її іпостасях: чи то
«подводной веры камень», чи то «тревожный
дух», чи то «освящающая сила, непостижимая
уму». Цей релігійно-містичний аспект відобра№ 2 (16), жовтень 2015

жає традицію власне релігійної оди у Тютчева,
і, таким чином, до елементів суспільнополітичної та філософської оди у поета долучаються «монументальні рештки» релігійної оди.
Тютчевські тропи і фігури по-особливому
символічні та семантично навантажені.
Скажімо, образ «освящающая сила, непостижимая уму». «Непостижимый» – узагалі тютчевське слово в тому сенсі, що в поетичній
концепції Тютчева воно визначає ставлення
людини до навколишнього світу, до законів
природи й історії. Це ті сутності, котрі не підвладні розумові, людський розум не здатний їх
ні збагнути, ні розгадати. Саме звідси такі тютчевські концепти, як «молчи, скрывайся и
таи и чувства и мечты свои», «мысль изреченная есть ложь», «не то, что мните вы, природа» тощо.
Але складність інтерпретованого уривку
полягає в самому поєднанні: «освящающая
сила, непостижимая уму», те, що розумові не
підвладно, виявляється освячувальною силою. Поетична концепція Тютчева освячує
надлюдські сили, що правлять історією та
природою, слово поета здатне лише привідкрити цей універсальний сенс, але не розгадати його. Таке філософське світобачення, безумовно, є свідченням одичної традиції в поезії.
Зауважимо, що тема самої Французької
революції теж є характерною для одичного
жанру як тема визначної події в історії. Цій
темі у Тютчева присвячено перший вірш циклу. Другий вірш триптиха змальовує власне
особу Наполеона з її протиріччями, третя поезія присвячена темі «Наполеон і Росія»:
«И ты стоял – перед тобой Россия!
И, вещий волхв, в предчувствии борьбы,
Ты сам слова промолвил роковые:
«Да сбудутся её судьбы!..»
И не напрасно было заклинанье:
Судьбы откликнулись на голос твой!..
Но новою загадкою в изгнанье
Ты возразил на отзыв роковой…» [9, 117].
Традиційною для оди є й тема війни. Почасти наполеонівська тема поєднувалася з
батальною проблематикою в одичній поезії.
Цю думку так обґрунтовував і пояснював
Борис Ейхенбаум: «Тема войны, имеющая
устойчивую одическую традицию (предмет
«сладкозвучных лир») и традицию батальной
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романтики (безумные удальцы, выказывающие чудеса храбрости, и мрачные «байроничекие» герои, ищущие смерти или вершащие месть на поле брани), связывается в
русской и французской литературах конца
XVIII – первой трети XIX века с системой
штампов, придающих войне ореол героики и
красивости. Если учесть к тому же, что наполеоновская эпоха внесла в военные действия
добавочный элемент эстетического (Наполеон стремился превратить сражение в грандиозное театральное действие), станет ясно,
какая творческая энергия и смелость требовались от писателей для деэстетизации
войны» [10, 207]. Таким чином, в ідейнотематичному комплексі триптиха Тютчева
«Наполеон», у більшості його аспектів, чітко
простежується одична традиція.
Щодо словесно-образного світу аналізованої поезії, то слід сказати, що він характеризується, з одного боку, теж традиційними для
оди образами, метафорами, порівняннями:
«гений самовластный», «бой невозможный»,
«ширококрылые вдохновения», «змеиной мудрости расчёт», «освящающая сила, непостижимая уму», «вещий волхв» тощо. І в більшості
випадків це традиція високої поезії, з її старослов’янською лексикою. Це той образний світ
поезії Тютчева, що найбільш адекватно відповідає ораторському характерові його політичних віршів, котрі мають «своего рода ораторский характер, написаны в форме живых непосредственных обращений не только к некоему
собеседнику, но подчас и к целой аудитории –
единомышленников, противников» [2, 14].
Через перелічені аспекти у Тютчева проступає «пам’ять жанру», та одночасно вона
стає реалізацією своєрідності поетичного світобачення, поетичної філософії історії: «Так
внутри отдельного стихотворения обнаруживается устойчивая родо-жанровая основа, не
просто концентрирующая в себе «память»,
живущую в любом эстетическом организме,
но и приоткрывающая конкретную значимость данного произведения» [3, 91].
Але з другого боку, у випадку триптиха
«Наполеон» перед нами романтичне, власне
тютчевське, осмислення історії, таке зображення видатної особистості, при якому
«культ личности сопровождается ее романти92

ческой критикой» [див. докладніше: 4, 169–
180]. Постать Наполеона показана в характерній для одичного жанру ситуації, котра відтворює космічний характер і космічний контекст історичних подій. Наполеон не тільки
між Францією і Росією, герой поезії Тютчева –
між життям і смертю, його душа після смерті
не знає спокою:
«Года прошли – и вот, из ссылки тесной
На родину вернувшийся мертвец,
На берегах реки, тебе любезной,
Тревожный дух, почил ты наконец…
Но чуток сон – и по ночам, тоскуя,
Порою встав, он смотрит на Восток,
И вдруг, смутясь, бежит, как бы почуя
Передрассветный ветерок» [9, 117].
Таємниця постаті Наполеона переростає в
таємницю законів, що правлять світом, у таємницю космосу. Наполеон стає уособленням
таємниці космосу, його доля і його діяння настільки не підвласні людському розумінню,
наскільки непідвласні зазначені вище містичні образи – «подводной веры камень»,
«тревожный дух», «освящающая сила, непостижимая уму». Це роздвоєння світу у Тютчева на те, що можна збагнути розумом і чого не
можна збагнути, презентує варіант романтичної концепції людини і світу.
Як видно з наведеної інтерпретації, ліричний триптих Тютчева про Наполеона зберігає
певну одичну жанрову традицію (традицію
суспільно-політичної, філософської та релігійної оди), і це свідчить про життя одичної традиції в російській літературі ХІХ століття. Разом з тим, розглянутий триптих Тютчева вписується в іншу традицію – традицію віршів
про Наполеона в російській літературі, пропонуючи своє, філософське, тютчевське осмислення ролі видатної особистості в історії.
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THE PECULIARITIES OF THE IMAGE OF NAPOLEON FOR THE ODE TRADITION
IN EUROPEAN LITERATURE (BY THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN ODE)
In the article it is pointed out that the figure of Napoleon for the ode tradition in European literature
has its peculiarities and different ways of the implementation in poems. It is demonstrated on the example of
Russian literature. The ode «Napoleon» by Pushkin and the triptych «Napoleon» by Tiutchev were taken as
examples for investigating. It is stated that traditionally ode philosophical and historical generalizations are
characteristic for the poem by Pushkin. The lyrical triptych «Napoleon» by Tiutchev is interpreted against
the background of Pushkin’s Napoleonic theme. The given interpretation shows that the lyrical triptych by
Tiutchev about Napoleon keeps a certain ode genre tradition that testifies to the life of the ode tradition in
19th century Russian literature.
Ke y words: napoleonic subject, ode tradition, vocabulary of lofty style, ideological and subject complex, verbal and figurative world.
О. Т. ДУБРОВСКАЯ
г. Дрогобыч

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА НАПОЛЕОНА ДЛЯ ОДИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОЙ ОДЫ)
В статье подчеркивается, что личность Наполеона для одической традиции в европейской
литературе имеет свои особенности и различные способы реализации в стихах. Это показано на
материале русской литературы. Для рассмотрения взяты ода А. Пушкина «Наполеон» и триптих
Ф. Тютчева «Наполеон». В статье утверждается, что для стихотворения Пушкина характерными являются традиционно одические философские и исторические обобщения. Лирический триптих Тютчева интерпретирован на фоне темы Наполеона у Пушкина. Триптих Тютчева о Наполеоне сохраняет одическую жанровую традицию, что свидетельствует о жизни одической традиции
в русской литературе ХIХ века.
Клю чевые слова: наполеоновская тема, одическая традиция, лексика высокого стиля, идейно-тематический комплекс, словесно-образный мир.
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У статті розглядається образна система роману Романа Іваничука «Країна Ірредента», аналізуються позитивні та негативні образи твору, з’ясовується специфіка образотворення.
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Жанрова природа визначає зовнішні
ознаки твору та його внутрішні властивості, є
своєрідною змістовою формою. Питання виокремлення політичного роману як жанру є
досить спірним. Кожен твір, в якому йдеться
про політичні реалії, створює власний політичний міф, в центрі якого – виразник ідей
своєї епохи, носій авторського світогляду.
Оскільки жанрова організація безпосередньо
впливає на вибір проблематики, сюжетнокомпозиційної та образної організації твору,
то аналіз образної системи «Країни Ірредента» Романа Іваничука виявляється наразі актуальним, позаяк дозволить осмислити жанрову специфіку політичного роману.
Творчість Романа Іваничука характеризується різноманітністю жанрових форм, його
літературний доробок є знаковим у процесі
утвердження української національної культури, тому романістика письменника досліджується досить активно, зокрема – М. Слабошпицьким [7], В. Бурченя [2], С. Андрусів [1],
М. Ільницьким [4] та інші. Осмисленням
«політичного роману» як жанрового різновиду займаються І. Моторний [6], К. Каплюк [5].
Мета нашого дослідження – розкрити специфіку образної системи політичного роману
Романа Іваничука «Країна Ірредента».
Роман «Країна Ірредента» має концентричну композицію образної системи, що складається з понад сотні персонажів, які умовно
можна поділити на позитивних (апостолів) та
негативних (злодіїв). Герої Іваничука виходять на арену у відповідності до реалій, представлених у художньому просторі тексту.
Крім вигаданих, на сторінках роману згадується багато постатей українського сьогоден94

ня та минулого: поетів, письменників, політиків, громадських діячів. Основна ідея пов’язується з образом головного героя, справжнього апостола духу, Михайла Безрідного. Саме за
його «Записками» перед читачем постають
історичні персонажі.
Повернувшись
до
своєї
концепції
«інтелектуальної та матеріальної зброї», Роман Іваничук пройшовся сторінками українського минулого. Як відомо, сам автор і його
родина постраждали від лихоліть двадцятого
століття: дядька, бійця УПА, розстріляли, а
брат відбував строк ув’язнення у Воркуті. У
трагічних колізіях криється не лише особиста
драма письменника, але й глибоко осмислюється історична драма народу. Головні герої –
сподвижники й апостоли – з’являються на
арені саме тоді, коли в нації метафорично випадає з рук один вид зброї і час братися за
інший. Так прийшов Шевченко, так прийшов
Франко, усі великі мислителі й майстри пера
ХІХ століття. Коли ж воювати словесною, інтелектуальною зброєю знову стало неможливо,
з’явилися Українські січові стрільці Євгена
Коновальця, а вже напередодні другої Світової війни на захист ідеї самостійної України
стали вояки УПА. Так Роман Іваничук пояснює магістральну концепцію «Країни Ірредента». За його ж словами, «незалежність України випливла з того, що народ вчасно змінював зброю – з меча на перо». І так було, коли
люди вийшли на Майдан [3, 23].
Оскільки Іваничук зображував людину
історичну, то відповідно ця людина була певним психологічним типом, але мала власну
справжню історію. Отже, йдеться про дотримання принципу історизму. Романтичний
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стильовий дискурс визначальним чином формує і концепцію творення образів ряду історичних осіб, які можна назвати образамисимволами. Зокрема це образи Дорошенка,
Мазепи, Хмельницького тощо.
Негативні образи складно однозначно
назвати зрадницькими. Їх автор показує й характеризує різнобічно, оскільки кожен герой
має свою «правду»; зазвичай їхні негідні вчинки зумовлені специфікою обставин.
Саме образна система твору засвідчує неабияку майстерність романіста. Відповідно до
значимості того чи іншого образу, автор добирає ті чи інші художні засоби та прийоми.
Змальовуючи сюжетно важливих персонажів,
Іваничук подає портретну характеристику,
монологи, діалоги героя, його вчинки й характер тощо. Окремі образи витворені порівняно
скупо, декількома штрихами. Характери історичних персонажів, які беруть участь у розгортанні сюжету, розкриваються переважно
через діалоги та вчинки. «То правда, – промовив Євген. – То правда. Ми не знаємо, в кому
затаївся новітній Дон Кіхот. Іноді творчі сили
несподівано вихоплюються вгору і спадають
долі, немов могутні метеори». //«Які зазвичай
гаснуть у морі нашої дрімоти», – додала Марія. //«Не завжди, не завжди, – зблиснув холодок в очах Євгена. – Роками здавалося, що Мазепа потонув у підданській дрімоті, а став
творцем національної ідеї…» //«Ти згадав,
Євгене, Дон Кіхота, – заговорив Роман. – Але ж
його пориви були марні». //«Тому, що він тягнув за собою в лицарські походи приземленого плебея Санчо Пансу і зрісся з ним в єдине
ціле. А Санчо оберігав свій ситий спокій ціною
рабства», – сказала Ольга» [3, 22].
Головний герой роману – Михайло Безрідний, прототипом якого є друг Романа Іваничука Михайло Горинь. Саме йому –
«мужньому борцеві за незалежність України,
довголітньому в’язневі сумління, моєму приятилеві Михайлові Гориню присвячую» [3, 6] –
присвячено твір. Він постає перед нами вже з
першого розділу роману, що має назву
«Михайло»: «Зрештою, я не хотів би, щоб читач виворожував, хто ховається за цим псевдонімом, тих Михайлів із останнього покоління борців за нашу Незалежність було багато,
всі вони чесно витримали іспит своїх сумлінь,
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і ми, хто нині скористався чином українських
дисидентів і мав би пишатися їхньою жертовністю, часто спокійно й байдуже спостерігаємо, як колись рельєфні постаті нашого резистансу поволі стають тінями, їх поглинає непам'ять у нинішньому політичному безладі,
щойно на кін вийшло наймолодше покоління,
майбутню діяльність якого я ще не наважувався б оцінювати Шевченковими словами: «Ми
чесно йшли, у нас нема зерна неправди за собою»» [3, 6]. Моральну перевагу героя автор
засвідчує словами: «Я пильно придивлявся до
мого доброго приятеля, на якого завжди орієнтувався у своїй суспільній поведінці: песимістом він, звісно, не був, бо як міг би песиміст
витримати дванадцять років тюремних поневірянь без покаянь і зламів, а все ж переможна втіха, що він таки помилився, не покидала
мене: адже на Майдані море люду – молодих і
старших, різних професій, україномовних і
російськомовних, – і в усіх рішуча настанова
стояти на морозі невідомо скільки днів чи тижнів – аж до перемоги» [3, 8].
Вражає Михайлова «натуральність», як
зазначає автор: «У дискусіях він ніколи не видумував себе самого, не позував, свої міркування викладав так просто, ніби ділився враженнями від мандрівок, не обстоював недоведених факгів, зізнавався в помилках, й не було такого випадку, щоб захищав думку, в правдивості якої не переконався сам» [3, 11]. Зовнішність Михайла підтверджувала його м’який характер: «А ще мав він відкрите кругловиде обличчя з високим чолом, що добиралося майже до тімені й толочило по дорозі зрідле чорняве волосся; його очі світилися добром і спокоєм…» [3, 11].
Навіть ім’я та прізвище головного героя
свідчать про його праведність. Антропонім
Михайло означає «рівний Богу», він є його
сином, борцем за справедливість, він стає совістю українців і всі події пропускає крізь себе. Прізвище також не є випадковим, воно сигналізує про знищення чесного роду Безрідних (син Ігор зрікається батька, приставши до
лав зрадників України): «Мої записи, брате,
ніколи не матимуть кінця, бо життя продовжується, й Кліо завше буде при ділі. Але хто
далі заповнюватиме історичною інформацією
мої зошити?» [3, 165].
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Особливістю образної системи роману є й
те, що у творі присутній сам автор-розповідач
Роман Іваничук. Автор подає факти своєї біографії, виражає власне ставлення до окремих
персонажів. Саме через розповідь письменника читач отримує інформацію про Майдан та
всі події, що відбувалися на ньому. Автор виступає аналітиком, свого роду фільтром, оскільки подає до відома читачів події з Михайлових «Записок». Іноді розповідач прямо ретранслює й свої власні роздуми, на кшталт:
«За рік Михайлові, та і мої, побоювання й сумніви, які прокрадалися до нас на Майдані під
час інавгурації, справдилися: засобами візантійських зрад і підступів партія Хама захопила владу в державі, й розпочалася нова смуга
боротьби за українську Україну» [3, 189].
Весь рід Михайла пройшов крізь український гарт, мабуть, тому Іваничук і ставить в
центр твору покоління Безрідних. Скажімо,
таким само нестримним був і Максим Безрідний, про якого ми дізнаємося із
«Записок»; націоналістом і радикалом виявився син Максима – Остап Безрідний («на псевдо Вітер», що характеризувало вдачу хлопця),
який на закиди батька про легальні методи
боротьби відповідає: «Згідно з Христовою заповіддю: підстав другу щоку, коли по одній
уже отримав ляпаса! О-о, це найулюбленіша
засада українського обивателя…» [3, 42]. Славним був і прадід Михайла Пантела. У ньому
втілилася народна мудрість, традиція українського народу, недарма він постійно повторював Максиму: «Ти вчений, а я маю природний
розум, то слухай мене» [3, 76]. На сторінках
роману не можна зустріти якоїсь розгорнутої
портретної характеристики героїв, автор навмисне не акцентує уваги на зовнішності, а
зосереджується на їхніх вчинках і поведінці.
Саме цей прийом образотворення є домінуючим у творі, завдяки ньому досягається реалістичність зображуваного та активізується
аналітична діяльність читача.
Продовжила родову лінію Безрідних Оля,
характер якої нагадав Іваничуку Олену Телігу: «…озвався Михайло, й погляд його впав не
на майбутнього зятя, а на дочку, і вловив у її
синіх очах несподіваний холод – так, напевне,
дивилася на свого батька Олена Шовгенівна –
Теліга, коли він докоряв їй за випад проти
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«зміновіхівців» у кав'ярні «Сміхов». І подумав
Михайло, що в цей мент народжується не
тільки нова ідеологія, нова мораль, а й нові
люди – плем'я молоде і незнайоме, проте він
мав свої урівноважені засади, викшталтовані
в тюрмах, і сказав твердо…» [3, 107].
Вельми важливий і цікавий аспект образотворення в романі Іваничука – репрезентація широкого кола жіночих образів та концепція їх мистецького трактування. До слова, в
багатьох творах письменника жінки є
центральними чи одними з ключових персонажів: вони завжи позитивні, чисті, чесні. В
Іваничукових героїнь вирізнила неабияка мужність перед життєвими обставинами: «Ольга
Левицька в перші дні війни овдовіла: її муж
Дмитро Басараб загинув у боях на Маківці;
Марійка Бачинська виїхала до Берліна й працювала там в Українському пресовому бюро,
яке очолив Дмитро Донцов; Олена Степанівна, незважаючи на заборону батьків, записалася в жіночу стрілецьку чоту, яка під Болеховом потрапила в оточення і здалася в російський полон…» [3, 38].
Будь-хто з цих жінок міг очолити повстання, повести в бій військо. Інколи вони виявляються психологічно стійкішими, як, приміром,
мати Михайла Безрідного: «Нехай же вони
просять помилування в нас! І ще попросять,
попросять! – підвищила голос і знову притихла. – Вертайся в тюрму, Михаиле, і допроваджуй до скутку те, що розпочав. Іди, іди, сину,
а я буду на тебе чекати…» [3, 133]. Такими є й
ті жінки, які відчайдушно обороняли Львів
від «синіх варварів». На запитання письменника, що змінилося у вашому житті після революції, жінка, подумавши, відповіла: «Ми
змінилися…» [3, 190].
Окремим образом в романі є Майдан. Він
постає живим організмом, який розвивається
за своїми законами («а Майдан клекотів…»;
«Майдан німотно дзиготів…»). Він був завжди: «А втім, подумав я, українська доля завжди вирішувалася на майданах. На січових
ристалищах обирали гетьманів й готувалося
до переможних походів козацтво, на сільських
толоках відбувалися судні ради і фестини, що
формували світогляд сільської молоді, звідти
й вирушали повстанці на війну; на Софійський майдан в’їжджав на білому коні після ве-
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личних перемог гетьман Богдан Хмельницький… Вся Україна за потреби ставала єдиним
Майданом, що простягався на просторах від
Сяну до Дону…» [3, 104].
Майдан став символом непокори народу,
неспокою, готовності до бою за власну гідність та справедливість: «Нинішній Майдан –
не революція, що раптом спалахує й закінчується перемогою або поразкою. То родові муки, в яких суспільство народжує нову генерацію. Це довгий і затяжний процес…» [3, 50].
З неприхованим гнівом виписані негативні – епізодичні образи майора Калашнікова,
більшовицьких комісарів П’ятакова та Мануїльського: «Завтра у Львові правитиме бал
маршалок Польщі Пілсудський, а тут, на Софійському майдані, більшовицькі комісари
П’ятаков і Мануїльський проголосять Радянську Україну, яка вже урядує в Харкові, Чернігові, Полтаві. І цілих три роки потім тектимуть нашою землею потоки крові» [3, 65]. Михайло Безрідний знаходить багато спільного
в характерах цих персонажів: «Начальник, як і
майор Карташов під час розмови зі мною в
таборі, був підкреслено ввічливим, і я подумав, що всі кати схожі між собою то озвірілим
виразом обличчя, то приклеєною до губів
стандартною посмішкою – у таких змінних
масках вони у тридцять сьомому році виносили невинним смертні вироки; я тої миті знайомства із львівським енкаведистом хотів
собі уявити, що діялося із в'язнями після оголошення таких вироків: кричали, плакали,
зомлівали, плазували чи, як Григорій Косинка, реготали в обличчя убивцям; того я не міг
знати, впевнений був лише, що та посмішка
на губах катів не зникала і тоді, коли вони
стріляли приреченим у потилиці, – й моторош
проймала мене при тих думках, і, крім мотороші, не відчував більше нічого…» [3, 131].
Для створення негативних образів письменник використовує прийом характеристики
героя іншими персонажами твору, це дозволяє читачу робити самому цілісний висновок,
проаналізувавши різні точки зору.
Зрадником виявився син Ігор, на якого
батько покладав великі надії (єдиний бо ж
продовжувач роду Безрідних): «Ігор розіклав
переді мною мапу України, розмальовану у
два кольори, і доводив, що помаранчевого
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кольору на ній набагато менше, ніж синього…
«То чому має правити державою меншість? –
спитав він. – Зрештою, чи може правити, і чому та меншість вважає свою ідеологію непомильною? Де критерії, в кого? Хіба що в Бога,
то в нього й запитаймо!» – Він аж кричав на
мене… І пішов. Пішов до них, у Маріїнський
парк, де прибічники Хама готуються до реваншу…» [3, 165]. Образ Ігора вже традиційно для
Іваничука розкривається у вчинках, поведінці, у стосунках з іншими героями. Його світоглядні принципи синонімічні принципам людини-конформіста: «У нашій молодій державі
мають дійти до рівноправного співжиття люди з різними поглядами, різною мовою, різним віросповіданням. І буде то не штучна єдність, яка засвітилася на вашому Майдані, немов кольоровий кінокадр… Хіба то не комедія: націоналісти, соціалісти, космополіти в
однакових помаранчевих шалях на шиях дружно ревуть «Разом нас багато!» – та в ту мить,
коли співають, уже роз'єднуються в передчутті запосягнення влади. І ті, у кого стане її менше, розіб'ють цей штучний моноліт, й українці стануть найтяжчими ворогами не росіян,
поляків чи якихось там китайців, а таки українців. Сильніший ніколи не впряжеться в один
повіз із слабшим, не підуть в одній упряжці
вовк із сарною. І ваша хвалена єдність стане
вибуховою сумішшю. Тому я пішов з Майдану.
Я буду з майбутньою дисциплінованою більшістю, бо не повинна Україна вічно перебувати в політичній кризі. Це смерть…» [3, 169].
Отже, головні герої роману, як апостоли
духу, так і образи злодіїв та негідників зображені в романі досить лаконічно, проте глибоко. Виписуючи ці образи, письменник застосував ряд літературних прийомів: портретування героя, його характеристики через дію, вчинки, ставлення до «своїх» та «чужих»
(зовнішній план образотворення); самохарактеристики
героя,
внутрішні
роздуми
(внутрішній план); а також опосередкованих
зображально-виражальних характеристик –
через враженнєві оцінки одних героїв іншими, характерологічні антропоніми тощо.
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THIEFS AND APOSTOLS IN THE POLITICAL NOVEL
«COUNTRY IRREDENTA» BY ROMAN IVANYCHUK
The article discusses the imagery of the novel Roman Ivanychuk «Country Іrredenta». Analyzes the positive and negative images of the work, it turns the specificity of image.
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В статье рассматривается образная система романа Романа Иваничука «Страна Ирредента». Анализируются положительные и отрицательные образы произведения, выясняется специфика средств создания образов.
Клю чевые слова: политический роман, образная система романа, образ, средства создания
образов.
Стаття надійшла до редколегії 30.09.2015

УДК 821.161.2-3.09

Ю. М. ЄГОРОВА, Л. П. КОПЄЙЦЕВА
м. Мелітополь
yulia-egorova86@mail.ru

ФЕНОМЕН КАРНАВАЛУ В МАСОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ОКСАНИ ЗАБУЖКО
«МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ»)
У статті розглянуто роман сучасної української письменниці О. Забужко «Музей покинутих
секретів»; зокрема, встановлено феномен карнавалу, провідними рисами якoгo є пoєднання
пaтeтики з iрoнією, нaхил дo стилiзaтoрства, зaмiна «ліричнoгo героя» щoразу нoвoю «маскою»,
схильнiсть дo гри з тeкстoм і читачeм.
Клю чов і слова: карнавальна література, традиція, авторська маска, гра.

Тeoрія й істoрія виникнeння масoвoї культури та літeратури дo сьoгoдні залишається
на пeрифeрії дoсліджeнь нe лишe літeратурoзнавства, алe й культурoлoгії. Нeвизначeність
oб’єкта аналізу стає oснoвнoю пeрeшкoдoю
в тeoрeтичнoму oсмислeнні цьoгo фeнoмeну.
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Нині прoблeма співвіднoшeння «високого» і
«низькoгo» в літeратурі стала прeдмeтoм наукoвих дискусій Т. Гундoрoвoї [5], Я. Пoліщука
[10], А. Таранової [11] та ін. Oсoбливу пoзицію
в масoвій літeратурі відвeдeнo фeнoмeну карнавалу, який став oб’єктoм уваги багатьoх
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наукoвців: зокрема, В. Агeєвoї [1], Я. Гoлoбoрoдька [4], Т. Гундoрoвoї [5], Н. Збoрoвськoї
[7]. На думку вітчизняних літературознавців,
ідeoлoгія карнавалу нeoднoзначна і пoліфункціoнальна. З oднoгo бoку, карнавал слугує
фoрмoю самoствeрджeння нoвoгo пoкoління
українських автoрів і асoціюється з мoлoдістю, грoю, eксцeнтрикoю та масoвoю культурoю. З другoгo – діoнісійський карнавал відштовхує буфoнадoю, пoрушeнням сакральнoгo прoстoру націoнальнoї культури,
дeмoнічним напружeнням йoгo сміхoвих і
апoкаліптичних пoтeнцій. Він рoзчиняє двeрі
ритoричнoму апoкаліпсисoві цитувань і
пoвтoрeнь, загрoжуючи пeрeтвoритися в
пoсттoталітарний кітч [5, 238].
Нe байдужoю дo фeнoмeну карнавалу є
O. Забужкo, яка в рoмані «Музeй пoкинутих
секретів» активнo oпрацьoвує пoeтику «карнавальнoгo письма». Для її твору характерна
виняткoва свoбoда сюжeтнoгo і філoсoфськoгo вимислу, найсміливіша і нeприбoркана
фантазія й авантюра внутрішньo мoтивуються, виправдoвуються з мeтoю ствoрeння виняткoвoї ситуації для утвeрджeння
філoсoфськoї ідeї.
Поділяємо думку А. Таранової, що прoблeма ідeнтичнoсті oсoби у ХХІ ст. стaлa прeдмeтoм пoстійних рeфлeксій для письмeнників,
лiтeрaтурoзнавців,
психoлoгів,
кyльтурoлoгів і фiлoсoфів. Усвiдoмлeння амбівaлeнтнoсті (чи навіть мнoжиннoсті) людини зyмoвилo пoяву низки хyдoжнiх твoрів, дe
нaскрізним виявився oбрaз тіні, чи двiйника,
який спoнукав читача збaгнyти прирoду гри
та двoзначнoсті й вiдпoвіднo зaглибитися в
суть людськoгo iснування. Так, у «Музeї
пoкинутих секретів» майстeрнo групуються
пeрсoнажі, авторка влаштовує гру із
зoвнішньoю схoжістю, внутрішньoю нeсхoжістю і навпаки. Кoжeн із гeрoїв рoману має
двійника, наприклад, Дарина і Влада схoжі на
Нінeль Устимівну жінoчністю та oднoчаснo
силoю вoлі й наполегливістю: «Мовби-то в
Дарині (як і у Влади та Нінeль Устимівни. –
Ю. Є., Л. К.) й було джерело того химерного
світла, проявленого мольфарським «Фотокором», і слупи скісного сяйва текли й мінилися рівночасно від неї й до неї, створюючи,
коли дивитися довше, ефект живого, пульсуючого мерехтіння...» [6, 238]. Цe внyтрiшньo
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цiльнi oсoбистoсті, eмансипaнтки й патріотки; кoжна пo-свoєму, на свoєму місці вiдстoює
загaльні гуманістичні цiннoсті і стає пeрeд
дрaматичними дилeмaми, кoли виходить за
пeрeсічний рiвeнь у сoціумі й вiдчуває
студeний пoдих смeрті: «Наші малeнькі життя, накриті скeльцями, – як eкспoнати у мами
в музeї. Такий вeличeзний музeй пoкинутих
«секретів». А люди пo ньoму хoдять – і навіть
нe здoгадуються, щo він там, у них під
нoгами...» [6, 78].
Вадим і «Стoдoля» є прeдставниками влади, Бухалoв старший і молодший – репрезентанти чoлoвічoї сили: «Пeрeрoдились, пeрeплавились у гoрнилі бoїв, вигартувавшись у
дулeвину, відсіявши з-пoміж сeбe на вітрах
пeрeхрeсних фрoнтів нeтривку пoрoду, намиту війнoю, – випадкoвих мeсників, примусoвo
змoбілізoваних… з нас зoстались лишe
дoбрoвoльці смeрти, кoханці смeрти – чистий,
як дзвін, шляхeтний метал» [6, 385]. Щoдo Адріяна «Звіра» («На всяку силу, щo нeвoлить
людину, завжди знайдeться друга, більша сила…» [6, 411]) та Аді, який є сучасним
інтeлігeнтoм, ми схильні дoтримуватися думки про антидвійництво: «На силу визвoлу –
нeма другoї: вoна oдна така, на всі плeмeна й
нарoди, скільки їх є на землі» [6, 412].
Для автoрки дoмінантним є худoжній
прийом «автoрської маски». У «Музeї
пoкинутих секретів» О. Забужко стає пeрсoнажeм, який рoзщeплюється на бeзліч частoк – так виявляється «маска автoра». У
пoняття «автoрськoї маски» ми вкладаємo
розуміння І. Ільїна, який вважає, щo це важливий структурoтвірний принцип oпoвіднoї
манeри масoвoї літeратури в умoвах пoстійнoї
загрoзи кoмунікативнoгo прoвалу, викликаний фрагмeнтарністю дискурсу й зумиснoю
хаoтичністю кoмпoзиції рoману [8, 114].
O. Забужкo у «Музeї пoкинутих секретів»
пoслугoвується пoняттям, якe акцeнтує увагу
читача на рoзумінні і сприйманні твoру,
прoвoкує співтвoрчість абo нeпeрeдбaчyвану
рeакцiю, тим самим убeрігаючи твір від утрати
кoмунікативнoгo зв’язку. У романі трoє оповідачів: сiмeйна пaра (жyрнaлістка Дарина
Гoщинська і кoлишнiй фiзик Адріян Ватаманюк, який у 1990-ті стaв бiзнeсмeнoм,
зaйнявшись тoргiвлeю антиквaрiaтoм) і вoяк
УПА, який з’являється їм у снaх. Тaкa
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пoслідoвність свідчить прo тe, щo автoрка
прагнe якнайкращe відoбразити пoчуття,
пeрeживання гeрoїв, устанoвити зв’язoк між
пoкoліннями і читачeм. Автoрськe «я» відчуваємo під час oпoвіді Дарини, її свiтoприйняття знaчнoю мiрoю визнaчaє стиль і
спoсoби хyдoжньoї oрганiзації твoру. Так, наприклад, гoлoвна гeрoїня, яка є карнавальнoю
маскoю самої O. Забужкo, рoзміркoвує прo
взаємини між жінками: «Шанoвні пані й
пoсeстри, любімo свoїх свeкрух: цe нашe
прямe майбутнє, ті жінки, якими ми станeмo
рoків чeрeз тридцять (а інакшe кoханий нас
би прoстo – нe рoзглeдів, нe впізнав). Любімo
свoїх супeрниць, давніх і нинішніх: кoжна з
них нeсe в сoбі щoсь від нас, щoсь такe, чoгo
ми за сoбoю найчастішe й нe завважуємo, й нe
цінуємo, а для ньoгo вoнo якраз і виявляється
головним…» [6, 19]. Пoділяємo пoзицію
Т. Кислoї, яка прo автoрську рoль у твoрі
письмeнниці гoвoрить: «…в Oксани Забужкo, –
маска автoра, єдиний рeальний гeрoй, щo
здатeн викликати увагу читача» [9, 13]. Таким
чинoм автoр рoзщeплюється, ствoрюючи
свoєрідну систeму aвтoрських пeрсoнажів, від
oсягнeння яких залeжить рoзуміння прoблeм
у романі, аджe автoрськe «я» виступає
«ввутрішньою» тeмoю твору.
Нeзапeрeчнoю пeрeвагoю рoману O. Забужкo більшість дoслідників уважає мoву
(тoбтo рeпліки під час карнавальнoгo дійства),
oсoбливу «забужчину» складну мoву, насичeну
нeoлoгізмами, галицизмами, віднайдeними
мeтафoрами: «Oпа-на! Тeпeр ужe я пoчуваю сeбe
пoвним баранoм: цьoгo факту Юльчинoї біoграфії я нe знав. Кoханка ґанґстeра, ні фіга сoбі.
Сeрпрайз, сeрпрайз…» [6, 348]. Пoділяємo думку
Ю. Вoлoдарськoгo, який, кoмeнтуючи мoвну
палітру «Музeю пoкинутих секретів», зазначає,
щo «мoва рoману є йoгo пeрeвагoю, аджe
відтвoрює карнавальнe життя йoгo героїв» [3].
Традиційнo масoвoї літeратури нe буває
бeз містики, і цeй аспeкт є oднією з
oсoбливoстeй карнавалу. У рoмані Oксана Забужкo пoрушує тeму прoкляття Бoриспільськoї
тeраси, на якій загинула Влада Матусeвич, щo
прoхoдить
крізь
кладoвищe
жeртв
Гoлoдoмoру: «Там чeрeз дoрoгу мoгильник був
у гoлoдoвку… Звoзили з сeла трупи й
закoпували там… Ми, як малі були, тo вeснoю
бігали дивиться, – дe нeглибoкo, зeмля
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прoсідала, тo часoм кoсті людські винoсилo…
Здoрoвeнний, казали, був мoгильник! Тo вжe
пoтім чeрeз ньoгo асфальт прoклeїли» [6, 34].
Власнe,
iдeнтичність
кaрнaвальнoгo
чaсoпрoстoру є oднією з нaйвaжливіших рис у
твoрі мисткині. Пeрeплітаючи рiзні часові шари – 40-ві рoки ХХ і пoчатoк ХХІ стoліть, –
aвтoрка вдалo пoєднує їх у цiлiсну iнтригу. З
oднoгo бoку, вoна рaцioнальнo прoeктує oдну
зі «стoрін» Дарини Гoщинськoї (сюжeт
Дoвганівни), щo вeдe гeрoїню дo нeймoвірнo
важливих знaйoмств, пeрeдусім, дo пiзнання
Адріяна Ватаманюка, який стає її oмріяним
кoханням. З іншoгo бoку, до гри належать містичні зв’язки: такe парабoлічнe наближeння
минулого і сучасного забeзпeчують сни Адріана. Самe під назвoю «Сни Адріяна» автoрка
виoкрeмлює три рoзділи, щo накладаються на
паралeльну сюжeтну лінію рoману, з часів чину
УПА на західнoукраїнських зeмлях. Різні часoві
шари настільки пeрeплeтeні, щo дію, яка відбувається з пeрсoнажами, як зауважила А. Вoвк,
«мoжна пoяснити лишe мoвoю карнавалу» [2].
Так, Дарині й Адріянoві сняться дивні марення,
які вoни прoтягoм рoману намагаються
зрoзуміти разoм із читачeм: «Кoлінo! Згадав! Я
згадав, Лялюська!.. Я крався під плeтeним
тинoм дeсь на пeрeдмісті, а в місті на мeнe
чeкала зрада. Я мав убити зрадника, Лялюсь! Я
для тoгo і йшoв, мeнe для тoгo викликали! Алe
я навіть імeни йoгo нe взнав, нічoгo!.. Цe в сні
булo? ...І я вдарив кoлінo – oб тoй тин!.. Жартуєш? Які жарти, дівчинo! Я чeрeз цeй біль і згадав… І ти, дo рeчі, тeж там була – гoвoрила зі
мнoю, алe щoб тo мoглo значити?» [6, 537].
Сюжeтно спoстeрігаємo моменти, коли гeрoй
сам нe рoзуміє в який час дія з ним відбулась (у
минулoму чи майбутньoму): «Звук, oт нe мoжу
пригадати, чи булo чутнo звук?.. Утрoбнoглухe, пoгрoзливe диркoтання танків, щo
в’їжджають на міст, – чи вoнo справді дoлиналo, чи цe мoя уява йoгo ввімкнула – за
аналoгією із сухим татаканням автoматнoї
чeрги з oтoгo мoгo сну?..» [6, 473].
Такoж викoристанo oдин із прийoмів містичнoї гри – пoслання, якe Андріян oтримав від
прабабусі Гeльці уві сні: «Крoв залишиться в
Києві, жінки нe пoкинуть рoдити» [6 512], якe
гeрoям удалoсь рoзкoдувати лишe в кінці
рoману. Тим самим мисткиня майстeрнo грає з
читачeм.
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Eлeмeнти масoвoгo карнавалу і гри
прoстeжуються і у відчуттях Дарини, стoсунках між нeю та Адьoю: «У мeнe часoм такe відчуття… Тільки ти нe смійся, дoбрe?.. Нe буду.
Такe відчуття, ніби нам дісталася чиясь інша
любoв. Чиясь, кoлись, нeсправджeна – знаєш,
як у граматиці нeдoкoнаний вид… Ну, значить, так мусилo статися» [6, 427].
У цьoму кoханні Дарина, кoтра пoзиціoнує
сeбe як сильна жiнка, нeспoдівaнo виявляє
пoтяг дo iнфантильнoсті, щo вiдoбражається на
рівні віднoсин із кoханим на зразoк: «Лялюська
зрoбила oдну з свoїх фірмoвих «гримасeнцій» –
глибoкoдумнo закoпилeна губка й грізнo наставлeні рoгoм oчка, звeться «мoвчання вовків»: кoли всі арґумeнти вичeрпанo, алe дo
пoразки нe признаєшся, бo западлo (є в нeї щe
«мoвчання ягнят» – із жалісним пoглядoм
спідлoба, і тo вжe oзначає благання в oпoнeнта
пoщади), – як завжди в таких випадках, я нe
втримався, щoб нe рoзсміятись та нe oбняти
мoю милу кривляку» [6, 116].
Oтжe, «Музeй пoкинутих секретів» – цe
прoстір карнавальнoгo дійства пeрсoнажів,
пoлe, на якoму рoзгoртається склaдна ігрoва
ідeнтичність. Автoрські iгри письмeнниці з
ідeнтичністю
цiкаві,
пeрeдусім,
свoєю
багaтoвимірністю і різнoпланoвістю.
Дoсліджeння фeнoмeну карнавалу на
oснoві рoману O. Забужкo дає рoзуміння найхарактeрніших рис аналізoванoгo аспeкту.
Так, у тeксті письменниці виявлeні такі риси
карнавалу: пoєднання патeтики з ірoнією, нахил дo стилізатoрства, заміна «ліричнoгo героя» щoразу нoвoю «маскою», рoзмитість
пeрсoнажів, спeцифічна наративна ідeнтичність, схильність дo гри з тeкстoм і читачeм,
oсoбливий карнавальний часoпрoстір, звeрнення дo фoльклoру, містики та eрoтизму, дo
яких так прагнe масoва літeратура.
Автoрка нe прeтeндує на ствoрeння oб’єктивнoї мoдeлі світу, прoпoнуючи бeзліч її вeр-

сій. Oкрeмі частини твoру oб’єднуються за
принципoм кoлажу, нe утвoрюючи структурного цілого. Картина світу рoзщeплюється на
бeзліч уламків. Літeратoрка пeрeдає характeрнe для сучаснoгo світoгляду відчуття
абсурднoсті, нeрeальнoсті життя. O. Забужкo
пeршoю в сучасній масoвій літeратурі презентувала зразoк пoпулярнoї зараз карнавальнoї
прoзи, яка має жанрoвe і стильoвe різнoманіття, пoєднання «високого» і «низькoгo» у
твoрі.
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THE PHENOMENON OF CARNIVAL IS IN MASS LITERATURE (ON MATERIAL
OF NOVEL BY OKSANA ZABUZHKO «MUSEUM OF THE ABANDONED SECRETS»)
In the article the novel of the modern Ukrainian authoress O. Zabuzhko is considered «Museum of the
abandoned secrets», the phenomenon of carnival, the leading lines of which is combination of pathetics with
irony, is in particular set, inclination to stilization, replacement of «lyric hero» each time by a new «mask»,
propensity to the game with text and with a reader.
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«МУЗЕЙ ЗАБРОШЕННЫХ СЕКРЕТОВ»)
В статье рассмотрен роман современной украинской писательницы О. Забужко «Музей заброшенных секретов»; в частности, выявлен феномен карнавала, ведущими чертами которoгo являются сочетание пaфоса с ирoнией, склонность к стилизaтoрству, зaмена «лирическoгo героя»
нoвoй «маскoй», стремление к игре с тeкстoм и читателeм.
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КОНЦЕПТ БРАКА В РОМАНЕ ДОРИС ЛЕССИНГ
«БРАКИ МЕЖДУ ЗОНАМИ ТРИ, ЧЕТЫРЕ И ПЯТЬ»
Статья посвящена изучению концепта брака в романе Д. Лессинг «Браки между Зонами Три,
Четыре и Пять». В исследовании задействованы подходы к пониманию концепта, изложенные в
работах С. А. Аскольдова-Алексеева и Д. С. Лихачева. Анализ показал, что Дорис Лессинг, используя
богатейший культурный опыт гениального концептоносителя, значительно расширяет потенции концепта «брак». При этом концептосфера охватывает, кроме традиционных потенций
«брака» (семья, любовь и взаимопонимание супругов, привязанность к детям и т. д.), новые его проявления (трансформация личностей супругов, обретение чувства ответственности, неразрывная связь гармоничности брака и благоденствия общества и пр.). При этом концепт «брак» в романе приобретает статус «послания» (message) писателя-гуманиста читателям.
Клю чевые слова: концепт, концептосфера, контекст, символ, Д. Лессинг.

Понятия «концепт», «концептосфера»
сравнительно недавно (с середины 90-х) вошли в обиход современного литературоведения, но до сих пор вызывают бурные дискуссии и формируют различные подходы к их
пониманию, трактовке и функционированию.
Мы придерживаемся устоявшейся традиции,
идущей от работ С. А. Аскольдова-Алексеева
[1] и Д. С. Лихачева [3]. Целью данной статьи
является изучение концепта брака в романе
Д. Лессинг «Браки между Зонами Три, Четыре
и Пять».
С. А. Аскольдов-Алексеев, впервые употребивший понятие «концепт» в статье
«Концепт и слово» (сб. «Русская речь», 1928),
считал, что «концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов од102

ного и того же рода» [1, 269]. Таким образом,
главенствующая функция концепта, по Аскольдову-Алексееву, – заместительная. Особое внимание он уделяет концептам в художественной литературе, разделяя познавательные и художественные концепты:
1. «Концепты познания – общности; концепты искусства – индивидуальны. …К концептам познания не примешиваются чувства желания, вообще иррациональное. Художественный концепт чаще всего есть комплекс того и
другого, т. е. сочетание понятий, представлений, чувств, эмоций» [1, 274]. 2. «Концепт познания имеет всегда отношение к какойнибудь множественной предметности – идеальной или реальной». С художественным
концептом все значительно сложнее: «Ни создание художника, ни его первый и непосред-
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ственный эффект на воспринимающего далеко не исчерпывают ни художественного задания автора, ни того, что он может дать воспринимающему… процесс постижения художественных произведений никогда не дается
сразу, а требует повторных подходов, причем
каждый новый подход… продвигает содержание художественного восприятия в новые
области» [1, 274]. 3. «Самое существенное отличие художественных концептов от познавательных заключается… в неопределенности
возможностей. В концептах знания возможности подчинены или требованию соответствия реальной действительности, или законам
логики. Связь элементов художественного
концепта зиждется на совершенно чуждой
логике и реальной прагматике художественной ассоциативности…» [1, 275].
Д. С. Лихачев, развивая идеи АскольдоваАлексеева, предложил считать концепт
«своего рода «алгебраическим» выражением
значения, которым мы оперируем в своей
письменной и устной речи, ибо охватить значение во всей его сложности человек просто
не успевает или не может, а иногда по-своему
интерпретирует его» [3, 150]. Далее Лихачев
расширяет понятие концепта и наполняет его
новыми положениями: 1. Концепт – не застывший языковой элемент, т. к. «возникает
не из значения слова, а является результатом
столкновения словарного значения слова с
личным и народным опытом человека» [3, 152]. 2. Узость или широта потенций
концепта зависят от «индивидуального культурного опыта человека… запаса знаний и
навыков… которыми и определяется богатство значений слова и богатство концептов
этих значений, а иногда, впрочем, и их бедность, однозначность» [3, 152]. 3. Лихачев определяет
истоки
концептов,
которые
«возникают в сознании человека не только
как «намеки на возможные значения»… но и
как отклики на предшествующий языковой
опыт человека в целом – поэтический, прозаический, научный, социальный, исторический и т. д.» [3, 153]. 4. Функции концепта:
1) облегчение общения: «подменяет собой
значение слова и снимает разногласия, различия
в
понимании
значения
слова»;
2) расширение значения слова: «концепт ос№ 2 (16), жовтень 2015

тавляет возможности для сотворчества, домысливания»; 3) влияние на восприятие концепта: «концепты, являясь «посланиями»
(message), могут по-разному восприниматься
адресатами» [3, 153]. 5. Важность контекста в
восприятии концепта: «Концепты, будучи в
основном всеобщими, одновременно заключают в себе множество возможных отклонений
и дополнений, но в пределах контекста
[3, 154], «Каждый концепт в сущности может
быть по-разному расшифрован в зависимости
от сиюминутного контекста и культурного
опыта, культурной индивидуальности концептоносителя» [3, 155]. 6. Роль и значение
концепта, который «тем богаче, чем богаче
национальный, сословный, классовый, профессиональный, семейный и личный опыт
человека,
пользующегося
концептом»
[3, 154]. 7. Лихачев предлагает новый термин:
«В совокупности потенции, открываемые в
словарном запасе отдельного человека, как и
всего языка в целом, мы можем называть концептосферами» [3, 154], «концепты отдельных значений слов, которые зависят друг от
друга, составляют некие целостности и которые мы определяем как концептосферу»
[3, 156]. 8. Определение масштабности понятия концепта и концептосферы: «Концептосфера национального языка тем богаче, чем
богаче вся культура нации – ее литература,
фольклор, наука, изобразительное искусство… она соотносима со всем историческим
опытом нации и религией особенно» [3, 154],
«По концептосфере национального языка мы
можем судить о культуре нации». [3, 164].
9. Определение роли литературы: «Особое
значение в создании концептосферы принадлежит писателям…» [3, 157].
Ключевые положения работ С. А. Аскольдова-Алексеева и Д. С. Лихачева стали основой нашего анализа романа Д. Лессинг «Браки
между Зонами Три, Четыре, и Пять». Уже название романа, по-нашему мнению, является
определяющим в восприятии всего замысла
автора, т. к. «в концептосферу входят и названия произведений, которые через свои значения порождают концепты» [3, 157]. Концепт
«брак» включен в название не случайно, нацеливая читателя на центральную идею произведения: посредством анализа института
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брака выявить сущностные, основополагающие категории человеческого общества.
Большое значение имеет также перечисление
в названии произведения Зон (Три, Четыре и
Пять), несколько отяжеляющее общее восприятие, но крайне важное для автора как
дополнительный акцент не только и не
столько на пространственном развитии сюжета, но отражающее потенции возможного
восприятия концепта «брак».
Роман Дорис Лессинг «Браки между Зонами Три, Четыре, и Пять» (1980) отражает точку зрения автора на то, что изначально мужчина и женщина имеют различное мировоззрение, трансформируемое в браке, и для процветания каждого индивида и общества
именно браки выполняют ключевую роль.
Центральная роль концепта «брак» в произведении Лессинг позволяет автору, с одной
стороны, показать каков будет итог жизни
человечества, если брак будет находиться под
угрозой, а с другой стороны, изобразить плоды, которые брак может дать для персонального роста и развития каждого члена общества. Для того, чтобы продлить жизнь на земле,
необходима взаимность между мужчиной и
женщиной, а также между индивидом и обществом, которую брак может усиливать.
Сила Дорис Лессинг как романиста заключается в ее представлении о личности и ее
отношении к обществу. Автор подчиняет романную технику требованиям условий передачи сообщения. Так как она имеет дело с абстрактными идеями о женщинах, мужчинах и
обществе и не может разместить все свои
идеи в повествовательном контексте, ее собственный голос звучит в произведении достаточно отчетливо. От произведения к произведению у Дорис Лессинг просматриваются четкие дидактические цели: пробудить человека
к осознанию угрозы, которую представляет
несправедливое общество для самой жизни.
Именно этим объясняется ее интерес к такому институту как брак. В современном цивилизованном обществе брак предполагает наличие любви и ответственности за другого
человека противоположного пола. Именно в
браке супруги могут найти взаимную поддержку, приобрести чувство обязанности к
ребенку, который может быть плодом этого
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союза и надеждой общества в будущем. Роман
«Браки между Зонами Три, Четыре и Пять», с
нашей точки зрения, наиболее полно отражает в художественной литературе важные
идеи о личности и обществе, посредством
полного раскрытия потенциала концепта
«брак».
Данное произведение показывает, что
если случится что-то плохое с браком как одним из самых священных институтов социума, это повлечёт за собой негативные изменения во всех остальных сферах. С точки зрения
автора, благополучие общества зависит от
процветания каждого индивида, а не от
стремления просто выжить. Для этого, по
мнению Д. Лессинг, необходима оптимальная
взаимность. Любое наименьшее нарушение
обязательства со стороны одного из партнёров нарушает лучшие качества человеческой
природы, такие как: милосердие, сострадание
или бескорыстие. В романе Лессинг подчеркивается, что социальные и биологические
потребности человека должны быть удовлетворены, и это должно осуществляется с помощью социально приемлемых и гуманных
средств. Кроме того, произведение Лессинг
показывает, что только справедливое общество может увеличить ценность каждого человека, и только при этом условии каждый сможет понять потребности другого человека и
требования самого общества. Любое невыполнение обязательств со стороны общества
или личности ставит под угрозу общественное согласие. Идеальный город в романе Лессинг подчеркивает именно такое значение
концепта «брак».
Дорис Лессинг назвала роман «Браки между Зонами Три, Четыре и Пять» «своего рода
легендой или мифом» [8, 13]. Необходимо отметить, что произведение, действительно,
включает в себя элементы мифа, сказки, басни, аллегории и рыцарского романа. Обращение к самосознанию и культурным идеалам
говорит о наличии элементов мифа в контексте данного романа; элементы басни просматриваются в предостережениях, вплетённых в
его канву; о наличии аллегории свидетельствуют очевидные смысловые параллели, которые глубже иллюстрируют человеческие качества; присутствие героических фигур и на-
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личие таинственных событий в «Браках между Зонами Три, Четыре и Пять» делает роман
похожим на рыцарский. Однако идейный
смысл произведения вращается вокруг многогранной значимости концепта «брака».
В романе, воплощающем зрелое мировоззрение Лессинг, автор стремится к определению брака посредством его реализации в сюжетной канве, исследует возможности, заложенные в слове, и реализует пути, которые
бы обновили истинный смысл брака. Для выполнения данной цели писательница говорит
о необходимости изложения проблемы в форме легенды, утверждая, что «слова загрязнены множеством традиционных ассоциаций,
прежде всего в психологии, в религии. Слова
не существуют или их ассоциации настолько
точны, что они портят все... Поэтому я решила
писать по аналогии, чтобы избежать приземлённого значения... Я пишу, как в легендах
или в сказках, посредством метафор и аналогий, но надо быть осторожным, потому что
всё то, что не является реалистичным, имеет
скользкую поверхность» [8, 12].
Такая «скользкая поверхность» романа
позволяет автору воплотить более глубокое
значение, чем то, которое подразумевается
под понятием брака, тем самым расширить
концепт «брака», связав его с верой в человечество и показав безграничность человеческих возможностей. По мнению Дженни
Тейлор, описывающей реакцию критики на
выход романа: «[«Браки…»] были признаны
завуалированной аллегорией почти во всех
отзывах… Отмечалось светлое и часто комическое очарование, которое было совершенно
новым для произведений Лессинг, более напряжённый сюжет, ясный и более привлекательный по сравнению с предыдущими произведениями» [7, 251].
В исследуемом нами романе Лессинг, на
фоне изображённого ею человеческого разделения, предлагает вернуться к естественной
природе человечества, одному из постоянно
расширяющихся потенциалов. Здесь автор
создает мир, в котором Эль-Ит, женщинаправительница Зоны Три, на которую возложена высшая цель человечества – воспитание
человека, – должна противостоять Бен-Ата,
мужчине-правителю Зоны Четыре, пойманно№ 2 (16), жовтень 2015

му в ловушку постоянного ведения войн. Возможно, их борьба привела бы к смерти обоих.
Но в мире Лессинг «смерть» старых личностей приводит к их просвещению и трансформации, «рождению» «новых» себя. И «брак»
является инструментом, с помощью которого
произошло это чудесное изменение. Концепт
«брака», таким образом, наполняется новым
значением – возможности трансформации
личности.
В то время, когда само существование человечества находится под угрозой, так как
рождение новой жизни весьма ограничено,
всемогущие правители Канопуса повелевают
королеве Зоны Три и королю Зоны Четыре
пожениться. Этот брак, начинающийся на
уровне человеческих взаимоотношений, должен стать стартом метаморфоз для самих
правителей, а также для сфер, которыми они
управляют. После того, как этот союз осуществляется, Правители повелевают, чтобы состоялся другой брак: Бен Ата должен жениться на королеве Зоны Пять, Ваши, которая правит примитивными варварскими землями.
Каждая из зон пропитана специальной энергией, стимулирующей и подпитывающей другую. Эта энергия начинает действовать тогда,
когда между правителями формируется социальное взаимодействие. Однако именно
Эль-Ит становится предвестником нового духовного измерения. Это явление отмечается
летописцем событий Люсиком и является основой романа. Люди Зоны Три нуждаются в
объяснении того, что делает их королева, так
как находятся на грани критического социально развала. Хотя люди не знают об этом,
но кризис ускоряется и усиливается из-за
изолированности Зоны от прилегающих к
ней других Зон. Решением устроить брак Правители намереваются внести изменения во
все Зоны, пострадавшие от стагнации. Кэтрин
Фишберн отмечает: «На Эль-Ит и Бен Ата, чей
стиль жизни и взгляды в корне отличаются
друг от друга, возложена роль начала социального и интеллектуального взаимодействия между зонами» [5, 10].
Когда брак между Эль-Ит и Бен Ата свершается в их полном сексуальном познании
друг друга, ответная магия благожелательности распространяется на их миры: Эль-Ит
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проезжает через Зоны Два, Три и Четыре; Бен
Ата узнает о новых привычках и обычаях от
своей первой и второй жены. «Всё это символизирует необходимость для всех жителей
этих зон открыть глаза на новые возможности и новые пути мышления», – полагает
М. Бикман [4, 24].
Роман, прежде всего, исследует суть человеческого брака. С первой страницы произведения автор утверждает, что брак является
изменениями в самом глубоком смысле. Обретение ответственности за свои действия
или их отсутствие было возложено на Эль-Ит
и Бен Ата, и было той задачей, которую ставил перед ними приказ пожениться. Когда
Эль-Ит, сопровождаемая солдатами Зоны Четыре, едет через свою мирную Зону Три, постоянно встречая представителей народа, она
впервые начинает видеть собственные недостатки: «Теперь Эль-Ит снова стала сама собой,
не то что на протяжении многих последних
недель. Она поняла, что, предаваясь скорби у
себя в комнате, пренебрегала многими важными обязанностями!» [2, 7].
Эль-Ит должна помочь Бену Ата преодолеть ограниченность, чтобы он смог выйти на
более высокий уровень творения блага для
себя и людей. При этом, он узнаёт о путях развития и уровне жизни Зоны Три, которые намного превосходят его собственные; он понимает новые жизненные пути; постигает искусство отцовства с помощью сына, принадлежащего обоим мирам, а также, в свою очередь, привносит новую энергию в Зону Три.
Их взаимоотношения приносят изменения в
настоящее в виде разрыва с прошлым. Эль-Ит
и Бен Ата являются живыми символами происходящих изменений в Зонах и, таким образом, их брак становится самым ярким символом всех последующих изменений супругов,
их подданных и всего уклада жизни соседствующих Зон. Это восприятие художественного концепта «брак» в романе полностью соответствует положению С. А. АскольдоваАлексеева, который, определяя слово как органическую часть концепта, отмечал, что
«слово в художественном творчестве и восприятии имеет существенно иную роль, чем в
познании. Там оно исполняет преимущественно номинативную или дефинитивную
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функцию, то есть является или средством
четкого обозначения (и тогда оно простой
знак), или средством логического определения (тогда оно научный термин). …В искусстве оно большей частью символ, т. е. нечто,
имеющее внутреннюю органическую связь со
своим значением» [1, 276].
Таким образом, брак воздействует на обоих супругов, помогая возвращению к высшим
аспектам их человеческой природы. Бен Ата и
Эль-Ит до брака утратили чувства, связывающие всех людей: признания равенства, сострадания к другим, даже к тем, чей образ
жизни может быть совершенно иным. Возвращение к своей человеческой природе становится возвращением к отношениям приверженности, любви, заботы о других людях и
интересом к другому образу жизни. Таким
образом, Лессинг показывает, как происходит
самореализация героев при их вступлении в
брак.
Проведенный анализ позволил обнаружить, что концепт «брака» в романе Д. Лессинг «Браки между Зонами Три, Четыре и
Пять» обладает «ассоциативной запредельностью» (термин С. А. Аскольдова-Алексеева),
придающей ему особую художественную ценность и включающей следующие «совокупности потенции», или концептосферы: 1. Брак
рассматривается Лессинг как важнейшая
ячейка общества, в которой трансформируются изначально различные мировоззрения
мужчины и женщины с целью процветания
каждого индивида и общества в целом.
2. Брак как главнейший элемент продления
жизни на земле, предполагающий взаимность
между мужчиной и женщиной, индивидом и
обществом. 3. Брак как союз между мужчиной
и женщиной, основанный на любви, сексуальном познании друг друга, взаимовыручке супругов, прививающий чувства ответственности, обязанности к ребенку, милосердия, сострадания, бескорыстия. 4. Брак как обязательный фактор процветания каждого индивида, ведущий к благополучию общества.
5. Брак как возможность нравственного, физического, духовного обновления супругов,
роста самосознания – трансформации личности. 6. Брак как магическая сила, изменяющая
не только супругов (возвращение к своей
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человеческой природе), но и приводящая к
положительным изменениям жизни в Зонах.
7. Брак как возможность обретения ответственности за свои действия или их отсутствие.
Таким образом, концепт брака в романе
Лессинг наполняется различными значениями и характеристиками, не столько имеющимися в реальной жизни, сколько потенциально возможными и обязательными, с точки
зрения завышенных авторских требований,
предъявляемых к институту брака в современном обществе.
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CONCEPT OF MARRIAGE IN DORIS LESSING’S NOVEL
«MARRIAGE BETWEEN ZONES THREE, FOUR AND FIVE»
The paper studies the concept of marriage in D. Lessing’s novel «Marriages between Zones Three, Four
and Five». In the study are used approaches to the understanding of the concept from the works of S. AskoldAlekseev and D. Likhachev. The study showed that Doris Lessing, using her rich cultural experience as a brilliant user of concepts significantly enhances the potency of the concept of «marriage». This covers the
conceptual sphere besides the traditional potencies «marriage» (family, love and spouses’ understanding
affection for the children, etc.) its new manifestation (the transformation of the individual of spouses, gaining
a sense of responsibility, unbreakable bond of marriage harmony and prosperity of society, etc.). This concept
of marriage in the novel acquires the status of «message» of the writer and humanist for her readers.
Ke y words: concept, conceptualization, context, character, D. Lessing.
Ю. А. ЖАДАНОВ, В. В. САВІНА
м. Харків

КОНЦЕПТ ШЛЮБУ В РОМАНІ ДОРИС ЛЕССИНГ
«ШЛЮБИ МІЖ ЗОНАМИ ТРИ, ЧОТИРИ І П'ЯТЬ»
Стаття присвячена вивченню концепту шлюбу в романі Д. Лессинг «Шлюби між Зонами Три,
Чотири і П’ять». У дослідженні використані підходи до розуміння концепту, викладені в роботах
С. А. Аскольдова-Алексєєва і Д. С. Лихачова. Аналіз показав, що Дорис Лессинг, використовуючи багатий культурний досвід геніального концептоносія, значно розширює потенції концепту «шлюб».
При цьому концептосфера охоплює, крім традиційних потенцій «шлюбу» (сім’я, любов і взаєморозуміння подружжя, прихильність до дітей і под.), нові його прояви (трансформація особистостей
подружжя, набуття почуття відповідальності, нерозривний зв’язок гармонійності шлюбу і благоденства суспільства і под.). При цьому концепт «шлюб» у романі набуває статусу «послання» (message) письменника-гуманіста читачам.
Клю чов і слова: концепт, концептосфера, контекст, символ, Д. Лессинг.
Стаття надійшла до редколегії 12.10.2015
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СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ К. С. ЛЬЮИСА
Статья посвящена обнаружению особенностей построения композиции и сюжета произведений христианского фэнтези. В качестве материала для исследования использовались цикл
«Хроники Нарнии» и «Космическая трилогия» К. С. Льюиса. В результате анализа произведений
выявлен их аллегорический подтекст, а также включённые в их структуру библейские мотивы,
образы и параллели, использование автором мифов как важного сюжетоорганизующего начала.
Важная особенность сюжета и композиции произведений К. С. Льюиса – сосредоточенность на
путешествии и связь с мотивом дороги.
Клю чевые слова: фэнтези, сюжет, композиция, мотив дороги, К. С. Льюис.

Выявление специфических особенностей
литературы фэнтези является одним из приоритетных направлений современного литературоведения. В этой связи творчество
К. С. Льюиса как основателя и наиболее яркого представителя христианского фэнтези вызывает повышенный интерес исследователей. Западная наука уже давно и плодотворно
занимается изучением творческого наследия
писателя (К. Килби, К. Манлоу, Э. Фуллер,
П. Шекель и др.), в российском литературоведении имеются определенные наработки
этой темы (А. Бушняк, С. Кошелев, А. Кураев,
Н. Трауберг и др.), отечественная наука находится в преддверии открытий в данной сфере, что говорит об актуальности выбранной
темы.
Цель настоящей статьи – обнаружение
специфики сюжета и композиции произведений К. С. Льюиса «Хроники Нарнии» и «Космическая трилогия».
Сюжетно-композиционными особенностями
художественных
произведений
К. С. Льюиса являются, прежде всего, создание вторичных миров, каждый из которых
имеет свою географию, и выработка у читателя вторичной веры на основе христианской,
что соответствует одному из основных положений фэнтези, выведенных Дж. Р. Толкином
в его эссе «О волшебных сказках».
По мнению Дж. Р. Толкина, образ волшебной страны может быть при наличии вторичного мира («Secondary World») и вторичной
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веры («Secondary Belief») в него. Они способствуют достижению «такого воплощения
мысленного образа, которое придавало бы
ему внутреннюю логичность реального». Сам
вторичный мир должен быть тщательно разработан. Толкин подчёркивает, что целью
фэнтези не является возможность увести читателя в выдуманный мир или подменить
реальность иллюзией, а правду – выдумкой.
Следовательно, фэнтези-фантазия служит, по
сути, для достижения тех же целей, что и волшебная сказка. Толкин прямо связывает понятия фантазии и фантастического: «…я не
только знаю, но и уверен в этимологической
и семантической связи фантазии с фантастикой: с образами вещей не только «не существующих в действительности», но которых невозможно вовсе найти в нашем мире» [4, 226].
Желая найти в глубине веков истинный сюжетный источник мифа или сказки, Толкин
утверждает, что одним из немаловажных аспектов мифологии является именно создание
вторичных миров. Таким образом, автор обнаруживает важные характеристики, роднящие
миф, волшебную сказку и фэнтези.
Учение Платона дало К. С. Льюису понимание о вселенной как о едином целом, в котором внутреннее и внешнее, верхнее и нижнее, божественное и естественное глубоко
переплетены. Так как эти промежуточные
отношения являются мистическими и невидимыми, они не могут быть легко различимы.
Для этого необходима вера – вторичная вера
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для вторичного мира. Таким образом,
К. С. Льюис создаёт параллельную вселенную,
которой мы изначально должны доверять,
чтобы попасть в неё. Люси и Эдмунд, Сьюзен
и Питер проходят при помощи волшебства
через платяной шкаф в Нарнию. Рэнсом летит
из земли к Малакандре и Переландре. Царство Глубокого Волшебства К. С. Льюиса всегда
находится по другую сторону реального, или
обычного, мира, действительность которого
зависит от готовности наблюдателя видеть
его. «Нарния и есть наш мир, – полагает
С. Кошелев. – По-особому увиденный, поособому воспринятый, но – наш! В своем мире
чудеса и Радость мы воспринимаем с трудом:
слишком он привычен, слишком «набил оскомину», но стоит придать ему очертания Нарнии – и чудеса посыплются, как из рога изобилия. А ведь в Нарнии все как у нас, только
чуть иначе, чуть лучше… Льюис постоянно
подчёркивает реальность, узнаваемость и
близость Нарнии… и пейзажи Нарнии – это
пейзажи нашего мира» [1, 6].
Идея написания истории о четырёх детях,
попавших в волшебную страну, появилась у
К. С. Льюиса в 1939 г. и выкристаллизовалась
в последующие десять лет. Льюис писал: «Я
не совсем уверен в том, что подтолкнуло меня
к мысли, что только сказка… обращённая к
детям, была именно тем, что я должен был
написать» [7, 37]. Писатель почувствовал, что
у сказок есть уникальная способность создавать ясное представление о том, какой должна быть жизнь. Автор писал, что семь книг
Нарнии начинались с увиденных картинок в
его голове. Иными словами, здесь автор говорит о воображении как движущей силе создания вторичных миров. Диакон А. Кураев в статье ««Закон Божий» и «Хроники Нарнии»»
писал: «Сам Клайв Стейплз Льюис писал для
людей, которые имели возможность изучать
«Закон Божий» в школе. С одной стороны, это
знакомство с сюжетами священной истории
позволяло им узнавать с полуслова аллюзии
и намёки. С другой стороны, школьное знакомство с Библией было слишком навязчиво,
часто потворствовало укреплению худшего
вида неверия – сухой и рассудочной полуверы…» [3, 417]. Многие считали, что это произведение было попыткой писателя ознако№ 2 (16), жовтень 2015

мить детей с христианской верой «не вызывая в памяти интонации школьной законоучительницы. …чтобы английскую консервативность обратить… к консерватизму евангельских ценностей» [3, 417].
«Хроники Нарнии» состоят из семи сказок. Как в Библии семь дней – это семь эпох
мировой истории, так и у Льюиса вся история
Нарнии – от её создания и до гибели – дана в
семи сюжетах. «Впрочем, прямых заимствований из Библии в сказках Льюиса нет. Разве
что в привычке называть детей «сынами Адама» и «дочерьми Евы». Создателя зовут не
Ягве и не Христос – Аслан» [7, 79].
Хроники объединены одним главным
героем – львом Асланом. Каждая из хроник
содержит историю преобразования. Посредством каждого преобразования мы больше
узнаём о великом Льве Аслане. Первая из хроник – «Лев, Колдунья и Платяной шкаф» представляет собой рассказ о Воскресении Христа
и является тем ядром, вокруг которого строятся все остальные. Четверо детей из нашего
мира (Англия) находят свой путь в Нарнию
через волшебный платяной шкаф. Реальному
миру Нарнии бросают вызов в начале истории, когда только Люси входит в Нарнию. В
«Племяннике чародея» Аслан, являющийся
детям в облике золотого сияющего льва, творит мир. Он творит песней. К. С. Льюис представляет создание вселенной таким образом:
«Далеко во тьме кто-то запел. Слов не было.
Не было и мелодии. Был просто звук, невыразимо прекрасный» [3, 172]. Здесь можем
провести параллели с исходным библейским
стихом: «И сказал Бог: да произрастит земля
зелень, траву, сеющую семя и дерево плодовитое. И произвела земля…» (Быт. 1:11).
Льюис представлял акт создания в виде красиво
инструментированной
симфонии.
К. Г. Юнг, определяя мифологию как источник для нового и нового творения, также проводит сравнения с музыкой: «Как искусство и
как материал мифология интегрирована в
одном и том же феномене, подобно тому, как
искусство композитора и его материал представлены в мире звуков. В музыкальном
произведении присутствуют одновременно и
музыкант как формирующее начало, и мир
звуков как формируемый» [5, 150].
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Повесть «Племянник чародея» тематически стоит первой в ряду «Хроник», так как
нынешний профессор – в прошлом юный Дигори, первым побывавший в Нарнии. Именно
в его доме находится волшебный шкаф, позволяющий попасть в её волшебный мир.
«Хроники Нарнии» довольно часто воспринимались как рафинированная доктрина
христианства, отмечался их дидактизм, хотя
они не мыслились автором как изложение
когнитивных концептов, а более – как наставление и эмоциональное выражение его мыслей. В работе «Человек отменяется» К. С. Льюис утверждал важность воспитания эмоций
как некое выражение моральных принципов
и необходимость «привить ученику оценки и
мнения пусть не осознанные, но достойные
человека» [2, 380]. Здесь автор опирался на
идеи Аристотеля и Платона о том, что
«человеческий детёныш не может поначалу
дать правильных ответов. В нём надо воспитывать радость, любовь, неприятие» [2, 79].
Вселенная «Космической трилогии» также имеет свою географию вторичного мира.
Перед нами повествование о войне в небесах,
разделённое на три части. Э. Фуллер прослеживает генезис изображения подобной борьбы в литературе: «Конечно, идея о войне в
небесах очень древняя сама по себе, уходящая
корнями в Библию и проникающая в западноевропейскую литературу через произведения
Данте, Мильтона и Беньяна» [6, 47].
Первая часть (первая книга трилогии «За
пределы Безмолвной Планеты») – рассказ об
истинном положении дел, который довелось
услышать невольному космическому путешественнику. К. С. Льюис продолжает здесь традицию романов-путешествий. Сюжет второй
книги трилогии («Переландра») посвящён в
буквальном смысле слова поединку добра и
зла на Венере, аналогичной Райскому Саду до
грехопадения. Именно эта книга включает
наибольшее количество евангельских параллелей и аллюзий. Образ героини сочетает в
себе черты языческой богини и невинность
ветхозаветной Евы до того, как та уступила
искушению. Третья книга («Мерзейшая
мощь») представляет собой более сложную
структуру. С одной стороны, она продолжает
сквозную тематику «войны в небесах», кото110

рая, однако, уже спускается на поверхность
Земли. Иначе говоря, все три книги являются
откликом на определенные части Библии. «За
пределы Безмолвной Планеты» соотносится с
рассказом о сотворении мира; «Переландра» –
с повествованием о грехопадении, где представлен естественный мир планеты, и автор
даёт своё видение христианских небес, а посредством изображения Нелюдя перед нами
предстаёт образ Сатаны; «Мерзейшая мощь» –
о противостоянии Церкви Христа и «церкви
сатаны». Здесь также нашли своё наиболее
полное выражение и мотивы артуровского
цикла.
В изложении легенды о короле Артуре
К. С. Льюис ключевой видит идею того, что
Артур является не просто королём Британии,
но и её хранителем на протяжении многих
столетий. Второй принципиальный момент
связан с образом мага Мерлина. К. С. Льюис
здесь опирается на легенду о том, что Мерлин
был когда-то погружён в сон, чтобы проснуться несколько столетий спустя. Двойственный образ Мерлина, одновременно наставника Артура и языческого волшебника,
владеющего магическим искусством, привлёк
внимание К. С. Льюиса по той же причине, по
какой он уделял особое внимание античной
мифологии: возможностью вложить в дохристианскую форму христианское содержание.
Вся история Англии переосмысливается как
противостояние двух лагерей. В этом противостоянии, однако, нет абстрактной схемы
«добро – зло». По версии К. С. Льюиса, Артур
был христианским королём и его функцией
является охрана страны (и даже всего мира)
от влияния языческой Британии. Так, образ
Последней Битвы из артуровской легенды
совмещён в романе с христианским мотивом
Страшного Суда, творимым над одним погрязшим в грехах английским городком.
Ещё одна не менее важная особенность
сюжета произведений К. С. Льюиса – концентрированность на путешествии и закономерная связь с мотивом дороги. Данный мотив
сравнительно легко может перетекать в метафору дороги, трактуемую как жизненный
путь, путь души, то приближающий к Богу, то
удаляющий от него (в зависимости от ошибок, падений героя, от событий, встречаю-
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щихся на его реальном пути). В первых двух
частях «Космической трилогии» автор моделирует ситуацию, где повествователь выступает посредником между героем и читателем,
излагая рассказ о путешествии друга. Кроме
того, указание на ведение путевых заметок
роднит «Космическую трилогию» с романами
-путешествиями.
Анализ сюжета и композиции «Хроник
Нарнии» и «Космической трилогии» позволил
сделать следующие выводы: 1. Обоим произведениям свойственны не только аллегорический подтекст и связанность сюжетными,
образными, мотивными параллелями с
Библией, но и авторские интерпретации
христианской мифологии, при этом мифы
приобретают сюжетоорганизующее начало.
2. В «Хрониках Нарнии» и «Космической трилогии» присутствует обязательное для фэнтези противопоставление (борьба) добра и
зла. Местом их поединка становится вся христианская и языческая мифологии, которые
не только не противопоставлены, но, напротив, дополняют друг друга. 3. Специфика
сюжетно-композиционного построения произведений К. С. Льюиса заключается в сосредоточенности на путешествии, связанного с
мотивом дороги, переходящим в метафору

дороги, трактуемой как путь души, жизненный путь, приближающий или отдаляющий
героя от Бога.
В перспективные планы автора статьи
входит продолжение исследований фэнтезийной литературы.
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PLOT AND COMPOSITIONAL ORIGINALITY OF C. S. LEWIS'S WORKS
The article deals with the identification of the features of composition and the plot works of Christian
fantasy. The material used for the study is series «The Chronicles of Narnia» and «The Space Trilogy» by
C. S. Lewis. The analysis of these works has been identified their allegorical overtones and included in their
structure biblical motifs, images and parallels, as well as the use of myths as an important part of the works
plot. An important feature of the plot and the composition of C. S. Lewis’s works focused on travel and associated with the motif of the road.
Ke y words: fantasy, story, composition, the motive of the road, C. S. Lewis.
Т. В. ЖАДАНОВА
м. Харків

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНА СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРІВ К. С. ЛЬЮЇСА
Стаття присвячена виявленню особливостей побудови композиції і сюжету творів християнського фентезі. Як матеріал для дослідження використовувалися цикл «Хроніки Нарнії» і
«Космічна трилогія» К. С. Льюїса. У результаті аналізу творів виявлений їх алегоричний підтекст,
а також включені до їх структури біблійні мотиви, образи і паралелі, використання автором міфів як важливого сюжетотворчого елементу. Важлива особливість сюжету і композиції творів
К. С. Льюїса – зосередженість на подорожі і зв’язок із мотивом дороги.
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ВИРОБНИЧИЙ РОМАН ЯК ТЕКСТ
МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ СОЦРЕАЛІЗМУ
Стаття присвячена спробі дослідження виробничого роману як тексту масової літератури
доби соцреалізму. Основна увага звертається на риторичність, ідеологічне спрямування, публіцистичність, культивування теми робітничого класу та індустріалізації нового суспільства у творах цього жанру.
Клю чов і слова: виробничий роман, соцреалізм, масова література, публіцистичність, риторика.

Період 30-х років ХХ століття в історії радянської системи характеризувався новими
перетвореннями, першими п’ятирічками,
створенням типу «нової радянської людини»
в українській літературі.
Новобудови, що звершувалися в ім’я
«успішного поступу соціалізму», були складовою великого руху «нової епохи» – колективізації, електрифікації, культурної революції,
цих трьох китів будівництва «великої та могутньої» держави. Процес духовного переродження суспільства напряму був пов’язаний із
трудовими досягненнями соціалістичного
будівництва, оскільки тільки людина-робітник заслуговувала на повагу з боку партії та
на увагу письменників.
Масовий ентузіазм, зведення епохальних
будов «нових п’ятирічок», ударницька праця
молодих свідомих комсомольців, організація
соціалістичних змагань стають основними
темами нового в радянській літературі жанру
роману – виробничого. О. Філатова, аналізуючи виробничий роман, виділяє у структурі й
ідейному
навантаженні
тексту
три
«когерентно-смислові «блоки» ритуалізованого характеру: промислово-економічний,
соціально-політичний, культурно-побутовий»
[8, 27]. Кожен з цих «блоків» виконує ідеологічну функцію відповідно до настанов партії,
формування свідомого читача нової епохи.
Виробничі романи у 30-х роках займають
провідне місце в літературі – це перші твори
радянського періоду, в яких оспівано робітничий клас і процес індустріалізації: «Інтеграл»
Івана Ле, «На-гора» М. Ледянка, «Море відступає» О. Донченка, «Інженери» Ю. Шовкопляса,
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«Народжується місто» О. Копиленка, «Металісти» І. Сенченка та інші. Деякі з них, написані
нашвидкуруч, були далекі від художньої естетики, бо оповідна манера тексту вимагала використання певної риторики: описи мітингів,
виробничих нарад, колажі соціалістичних
змагань.
Соцреалістична література, на думку американської дослідниці К. Кларк, мала чітко
визначену фабулу та оповідну манеру, тому
виробничі романи повторюють «основоположний сюжет» [4, 218]. О. Філатова доповнює це твердження тим, що «моделювання
схеми елементів фабули типового «виробничого» роману відбувалося за сталінським
технократичним проектом «інженерії душі»,
сфокусованим на творення раціонально
обґрунтованої, внутрішньо несуперечливої
моделі соціальної дійсності» [8, 27]. Цілком
підтримуючи висловлені дослідницями міркування, зазначимо, що цей жанр був зорієнтований на певну аудиторію – робітника,
який виступав не тільки героєм творів, а й
активним читачем, і, впізнаючи в персонажах
творів своїх товаришів, свій завод, цех, таким
чином довіряв авторові.
Текстуальний аналіз виробничого роману
в останні десятиліття у різних аспектах здійснювали О. Філатова («Виробничий роман» як
технократичний прожектор «інженерії людської душі»), О. Куцевол («Схема елементів
фабули типового виробничого роману
К. Кларк та її реалізація в романі Юрія Шовкопляса «Інженери»), І. Бурлакова («Роман
«Народжується місто» в контексті ранньої
творчості О. Копиленка»), О. Сінченко («Роман
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«Крила» Володимира Кузьмича: особливості
поетики»), Н. Ротова («Проза Івана Сенченка:
проблеми міфопоетики й інтертекстуальності») та інші. У статті ми спробуємо окреслити
роль цього жанру роману як тексту масової
літератури доби соцреалізму.
Культивування авангардистами постулатів урбаністичного майбуття – «місто, машина, маса» – знайшло прихильників і в особах
радянських письменників, які у виробничих
романах проголошували естетику машинної
індустрії та великого міста, нівелюючи особистість, духовність молодого робітника чи
інтелігента, натомість акцентуючи увагу на
його соціальному становищі, вірності більшовицькій ідеї. Пророцтво Миколи Хвильового
про нівеляцію особистості у новому соціалістичному суспільстві починало здійснюватися.
Проголошувана авангардистами матеріалізація мистецтва дала поштовх радянським митцям визначити домінантним «тіло, а не дух».
Центральною проблемою виробничого
роману було поєднання громадського й особистого, виробництва і сім’ї, і не дивно, що на перше місце висувалося загальне, а не індивідуальне. Популяризація досягнень радянського
суспільства здійснюється через змалювання
нових трудових звершень – будівництва заводу, фабрики, шахти, магістралі, гідроелектростанції. Зокрема, у творі «Народжується місто»
О. Копиленка (1932) розповідається про будівництво «гіганта соціалістичної індустрії Стальгорода» (насправді змальовано будівництво Харківського тракторного заводу); відбудова Єнакіївського металургійного заводу
лягла в основу роману «Інтеграл» Івана Ле
(1932); будівництво Дніпрогесу стало предметом зображення у «Греблі» В. Кузьмича
(пробні розділи 1935 р. друкувалися в колись
популярному і шанованому журналі «Червоний шлях»); створення вітчизняного літакобудування відображено в романі В. Кузьмича
«Крила» (1931); боротьба робітників суднобудівного заводу за перевиконання планів на
тлі загострення класової боротьби бачимо в
романі «Помилка» С. Скляренка (1933); питання підвищення темпів виробництва та поліпшення якості продукції на хімічному заводі розглядаються в «Інженерах» Ю. Шовкопляса (1934); роман «Напередодні» І. Сенченка (1938) присвячений історії виникнення
№ 2 (16), жовтень 2015

Луганського паровозобудівного заводу.
Художнє втілення масового соціалістичного змагання, масового ентузіазму, відданості ідеям партії превалює в багатьох творах.
Так, у романі «Інженери» Ю. Шовкопляса головний інженер Русевич у промові заявляє:
«Наша країна нині переживає найнапруженішу, найвідповідальнішу історичну епоху –
епоху перебудови всього нашого життя. Всі
ми, робітники й інженери, засукавши рукава,
самовіддано працюємо над побудовою фундаменту соціалізму. Ми докорінно реконструюємо промисловість» [9, 273]. «Багатющі родовища нафти на дні моря чекали свого господаря. Радянські вчені інтенсивно провадили
розвідки. На блакитному свічаді морської затоки одна по одній виростали чорні крапки –
свердловини. Так складалася нова карта. Те,
що старому професорові геофізики коштувало дванадцятирічної праці, радянські фахівці
виконали за два роки» [3, 79], – пише
О. Донченко в романі «Море відступає». Публіцистичний характер оповіді, патетичність,
риторика творів постулює гасла тієї доби, детермінує соціальні постулати й акцентує увагу на колективному, відсуваючи на другий
план індивідуальне. У творі О. Донченка популяризується будівництво епохального БібіЕйбатського нафтопромислу (в основу твору
ліг матеріал, зібраний автором під час перебування на нафтопромислі): «У морі знайдено
нафту. На черзі грандіозна робота, на черзі
великі бої, будування нової дамби, новий бій з
морем. Він (Сафаров – С. Ж.) уявляв уже десятки нових свердлових вишок, бачив могутні
рефулери й землечерпаки, що вперто, крок по
кроку, виривають у свавільних бурунів нову
територію» [3, 341].
Обов’язковим у творах цього жанру було
змалювання соціалістичного змагання, передової ролі партії, комсомольців, комуністів у
реконструкції народного господарства, розвитку промисловості та побудові заводів, що
підтверджують уривки з текстів: «Боротьба
за більшовицьке ставлення до техніки триватиме…» [9, 175]; «робітники, техніки, інженери службовці повинні зайняти вихідні, так би
мовити, позиції, звідки ми поведемо їх у наступ. Партія не простить нам, якщо в бою за
завтрашній день заводу ми, комуністи, не будемо першими. Ніякі, значить, ми тоді не
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більшовики» [9, 191]; «робітнича винахідницька думка – це невпинне зростання Радянського Союзу, його економічна незалежність і
міць» [3, 325]. Слушною є думка З. Голубєвої,
яка, характеризуючи виробничий роман, указувала, що «окремі розділи цих творів являють собою то белетризований виробничий
звіт, то техніко-інформативний довідник, то
популяризований до примітивізму виклад
технології виробничого процесу – словом, усе,
що завгодно, тільки не художній твір» [2, 96].
Зміна вектору зображення радянської
дійсності у 30-х роках зумовлена партійними
директивами, настановами у змалюванні героя нової доби – робітника та його праці, а також потребами читацької аудиторії (відгуки
читачів у періодичних виданнях, відвідування
письменниками новобудов і робота на будівельних майданчиках, допомога у випуску заводських газет тощо). Стаття одного з організаторів ідеологічної кампанії І. Кулика у
«Літературній газеті» ілюструє масштаби написання художніх творів в українській літературі, що так нагадують масштаби соціалістичних змагань у роки п’ятирічок: «хоча й з’явився ряд нових творів з ділянки індустріалізації
нашої промисловості, соцбудівництва, – досить сказати, що самому Дніпрельстанові присвячено понад 70 більш-менш великих художніх творів, дуже багато творів є про Донбас
тощо, але цього ще далеко не досить» [6, 1].
Будучи активним учасником виробничого
процесу під час будівництва Харківського тракторного заводу, О. Копиленко зобразив створення індустріального центру. Харків доби
першої п’ятирічки, будівництво велетня соціалістичної індустрії прочитується в контексті
звершень того часу – Дніпрельстан, Турксиб,
Магнітобуд, Комсомольськ-на-Амурі: «Перед її
(Тані Кааб – С. Ж.) очима, – пише О. Копиленко, – постала вся країна, яка перебудовується
за планом першої п’ятирічки. На голих місцях
виростають заводи, фабрики, гідростанції. Сотні тисяч радянських людей – робітників, інженерів – винятковими темпами працюють на
цих будівництвах… Це росте нове життя… буйно шумить воно в творчій праці… Яке щастя
ось цими руками творити його… І це нове, як
буря, змете таких, як Решітник, Безрукий, Всеволод, ба навіть професора Кааба» [5, 163].
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Будівництво нового заводу, міста, навчальних закладів і будинків культури у романах
«Зоряна фортеця» О. Донченка, «Кварцит»
О. Досвітнього нерозривно пов’язане з
«будівництвом нового життя». Початок соціалістичного будівництва для молодого інженера-хіміка Каргата з роману «Інженери»
Ю. Шовкопляса пов’язаний з низкою досліджень, збільшенням продуктивності заводу й
подоланням труднощів у досягненні «нових
перемог», «які обов’язково постануть перед
дослідниками. Нове ніколи не вилуплюється,
мов курча з яйця. Новому доводиться завойовувати собі право на існування. Не тільки працювати, але й завзято боротися за зроблене –
от що перед нами…» [9, 105]. Економічна перемога для Каргата є запорукою політичного торжества: «розруху подолано, й робітничий клас
нашої країни здійснює п’ятирічний план реконструкції народного господарства, перед хімічною промисловістю постає ряд надзвичайно
важливих проблем» [9, 81] для більшовиків.
Стальгород у романі О. Копиленка є
«окремою територією, містом-ідеалом, подібним до «загірної комуни» Хвильового» [1, 168],
про що говорять герої твору: «Ми будуємо
Стальгород, соціалістичне місто. Тільки утопісти мріяли про щось подібне. Більшовики будують… Мені дуже подобаються на плані ці
слова… Лінія напрямку вітрів, які віють тут
найчастіше. Віють із Стальгорода, з нашого
славного города! На завод!.. Метеорологи здорово назвали ці вітри – панівні вітри… Робітничий клас будує міста, що своїм творчим
вітром обвівають заводи, фабрики…» [5, 65].
Народження нового міста у творі пов’язано з
народженням нової людини, зокрема, Раї Душі, яка «веде перед у соцзмаганні на будівництві» [5, 48]. Обігрування прізвища дівчини
вносить новий пафос у контекст твору: істина
має суто партійне забарвлення. Вахрах ділиться з Танею Кааб відкриттям: «Я відкрив душу.
Душа панує над містом. Я пропоную знайти цю
душу, і я знайду. Зв’яжу ремінці і піду пішки
шукати в Стальгород і там скажу: я приніс істину, бо істина в нас. В нове місто вселяйте
тільки пастеризовану людину, очищену душею. Пастеризація душі – ось істина для нового міста. Вселяти людей без речей. Навіщо це?
Речі – то наша уява, я пропоную нову душу… Я
приніс вам трактат про пастеризацію ду-
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ші» [5, 148]. Пастеризація – одноразове нагрівання рідин з метою знищення бактерій, що
містяться в цих рідинах. Своєрідне очищення
організму від неякісних елементів призводить
до очищення духовної сутності, що веде до
істини, – у даному творі – більшовицької.
Близький ідеям створення нового радянського суспільства, заснованого за законами
«красивого і корисного», будівництва «нового
щасливого майбуття», антиутопічний роман
Є. Замятіна «Ми». У виробничому романі не
рідко будівництво міста, заводу, нафтопромислу асоціюється з утопічним осередком усесвітнього щастя, рівності й добробуту.
Вплив соцреалістичної естетики відбувався як під тиском політики більшовиків, так і
під пресом компромісу влади і маси, що стала
співтворцем соціалістичного замовлення і
програмувала появу імпліцитного читача, підпорядкованого авторській точці зору. «Інфантильна манера письма, на думку Г. Соловій,
призводила до закріплення у масовій читацькій свідомості інтерпретаційних штампів, тим
самим залишаючи «горизонт сподівань» у межах соцреалістичного канону» [7, 16] й визначала ідейну настанову творів.
Народження великого міста пов’язано з
індустріалізацією, новобудовами, новими трудовими звершеннями, саме тому виробничі
романи насичені пропагандистським змістом
у зображенні тогочасної реальності. Поетизація соціального життя, пафосність та уславлення «велетнів індустрії» у виробничому романі були прикрашені пригодницькими, авантюрними і любовними колізіями, що, безперечно, надавало творам певної інтриги і приваблювало масового читача. Виробничі романи
«Море відступає» О. Донченка, «Інженери»
Ю. Шовкопляса, «Народжується місто» О. Копиленка, хоч і відповідали вимогам соцреалізму,

проте митці все ж прагнули показати людину,
її сутність, саме тому вчинки персонажів психологічно вмотивовані. Важлива роль тут належить художній деталі, внутрішнім монологам,
екскурсам у минуле, пролепсисам та аналепсисам, що сприяє розкриттю внутрішнього світу
героїв, відтворенню їх світовідчуття.
Публіцистичність, риторика, чітке ідеологічне спрямування, мовні кліше, бінарні
опозиції: герой позитивний / негативний,
протистояння противників старого і нового в
суспільстві у виробничому романі є відбиттям
основних тенденцій розвитку масової літератури доби соцреалізму.
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СВОЄРІДНІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ ПРОСТОРУ ХРАМУ
ЯК ВАЖЛИВОГО ТОПОСУ САКРАЛЬНОГО ХРОНОТОПУ
В РОМАНІ ГАЛИНИ ТАРАСЮК «ХРАМ НА БОЛОТІ»
У статті висвітлено специфіку сакрального хронотопу в романі-притчі Галини Тарасюк «Храм
на болоті», його значення для реалізації ідейного задуму автора – утвердження любові до рідної
землі, віри в перемогу добра. Відповідно до теми особливу увагу приділено трансформації образу
храму, який постає символом української незалежності, героїчного минулого нашого народу. У дослідженні розглянуто засоби моделювання сакрального часопростору (ідеалізація топосу, поєднання різних часових відтинків, використання біблійного дискурсу, звернення до замкнутого простору
тощо).
Клю чов і слова: сакральний хронотоп, топос, ретроспекція, інтер’єр, храм.

Аналіз часопросторової організації художніх творів нині набуває все більшої актуальності. Про це свідчать наукові розвідки Н. Копистянської, А. Темирболат, Р. Козлова,
Л. Лавринович, В. Сікорської, Н. Потреби та ін.
У цих працях хронотоп розглядається як багатофункціональне поняття, яке має важливе
значення для вивчення організації художнього світу твору, розкриття його образної системи, естетичних поглядів письменника, визначення жанру художньої тканини [9, 33]. Багатогранність цієї формально-змістової категорії дозволяє досліджувати часопросторову
специфіку текстів у різних аспектах.
Поняттям «топос», винесеним у назву дослідження, на сьогодні активно послуговуються науковці. За В. Прокоф’євою, це важливе
для художнього тексту місце розгортання
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смислів, яке може корелювати з певним фрагментом реального простору, як правило, відкритого [5, 89].
Зауважимо, що українські письменники,
серед іншого, використовують і топоси сакрального хронотопу. Із цього приводу Л. Лавринович зазначає: «Швидкий час інформаційної
епохи, в якому все блискавично змінюється,
пробуджує в індивіді прагнення до сталих і
неперехідних величин і цінностей, а досвід
власного «проминання» підкріплений уявленням про життя як «буття-до-смерті», спонукає
шукати сакральний час, в якому буття і свідомість ще мають надію віднайти втрачену
гармонію» [1, 84]. У контексті сакрального
хронотопу розглядаються проблеми життя і
смерті, добра і зла, краси й гармонії, природи,
цивілізації [9, 19].
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Проблема одвічної боротьби добра і зла
актуальна для роману Галини Тарасюк
«Храм на болоті». Його часопросторова організація неодноразово була предметом наукових досліджень, однак особливості сакрального хронотопу роману залишилися поза увагою
літературознавців. У цьому й полягає актуальність статті. Її мета – визначити своєрідність зображення простору храму як важливої
складової сакрального хронотопу в названому творі Г. Тарасюк.
Наголосимо, що аналізований роман, на
думку О. Решетнік, є новочасною притчею
«про людську душу, заблукану, заблудлу між
поняттями честі і підлості, розп’яту на хресті
гріха і покути, втоптану в багно диявольських
спокус і воскреслу для творення добра» [6].
Топонімічний заголовок твору має символічне значення. У ньому втілено протистояння
добра і зла, життя і смерті, гармонії й хаосу,
істинного і профанного. Храм є символом віри, душевної чистоти, високих моральних цінностей. Відповідно до уявлень православних
християн він «символізує Царство Боже в єдності трьох його сфер: Божественної, небесної
та земної» [4, 25]. Натомість болото з прадавніх часів вважається джерелом зла.
За митцем, кожна людина, як і персонажі
роману, протягом життя перебуває на перехресті двох часопросторових площин – храму і
болота, що є втіленням добрих і злих сил.
Тільки від самої особистості залежить, чи
зможе вона прокласти стежку через болото
(життєві труднощі, зради, розчарування тощо) і досягти «храму», який дарує впевненість
у власних силах, наснагу, віру в майбутнє, Божу підтримку у складних ситуаціях.
У романі чітко визначено топографічні
координати місцезнаходження цієї культової
споруди. Це маленький острівець посеред
Кривавого болота в межах Чорнобильської
зони. Автор детально розповідає про зміну
топонімів цього краю. Такий прийом дозволяє простежити, яким чином відбувався занепад духовності місцевих жителів, які поступово забували власне коріння, славу предків. За
автором, поліське болото, посеред якого знаходиться храм, здавна називалося «Кровним,
себто рідним, а пуща довкола – Волхвиною,
але у сімнадцятому столітті, після битви під
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Берестечком, ліс був перейменований місцевим людом на Козачий, а Болото – на Криваве». Із часом цю місцевість опалили численні
війни. Тут гинули не лише козаки, а й солдати
та партизани, які обороняли Вітчизну від ворожих нападів під час обох світових воєн. У
цей період місцеві жителі, «пам’ятаючи тужливі голосіння свої від неслави та горя, перелицювали назву лісу з Козачого на Козячий, а
Криваве Болото – на Криве» [8, 161].
Часопростір зони відчуження, на території якої знаходиться храм, через колективне
підсвідоме набуває сакрального значення. Це
священна земля, місце, оповите давньою славою. У романі відчутна ідеалізація простору.
Як зазначає І. Федюшина, перед читачами постає «прекрасна, чарівна, сповнена таємничості природа, – казкової краси ліси, населені
щебетливим птаством, зелені луки, на яких
пасуться стрункі олені, дзюркотливі джерела,
таємничі болота» [10, 82]. На думку Л. Мірошніченко, містичний часопростір зони відчуження сприймається місцевими жителями як
Втрачений Сад Едемський, який не вдалося
зберегти, оскільки люди зреклися Бога, захопившись комуністичними ідеями [2, 11].
За автором, на згадку про минуле краю
лишився тільки Храм Покрови Пресвятої Богородиці, виникнення якого пов’язане з козацькою добою. У романі закцентовано увагу на
тому, що історія церкви бере свій початок
1651 р. Саме тоді на Кривавому болоті відбулася битва козаків із поляками. Оборонці
України під натиском ворожих військ відступили до болота, не маючи сил для подальшої
боротьби. Братчики, стоячи по коліна в багнюці, звернулися з молитвою до Богородиці –
і сталося диво: «І раптом посеред бою – не
смерть прийшла по них, а явилася Мати Божа.
Зійшла з неба по райдузі, стала на краю трясовини та й постелила по кривавому баговинні
свою покрову білосніжну, і доки осліплені нападники очі протирали, триста відчайдухів
перебралися по ній на берег» [8, 216]. Завдяки
зусиллям цих людей Іванові Богуну вдалося
організувати відступ козацьких військ після
поразки у битві під Берестечком.
Наголосимо, що хронотоп храму в романі
«Храм на болоті» виконує концептуальну
(смислоутворювальну) функцію. Г. Тарасюк
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саме за допомогою його описів у різні історичні періоди (за радянської доби, в період трагедії на ЧАЕС, у першу річницю незалежності
України та нині) вдається акцентувати на зміні
ставлення людей до віри, культури, традицій.
На наш погляд, особливо доцільним є зображення храму в першу річницю Незалежності. За автором, період здобуття державної самостійності став знаковим не лише для долі
українців, а й для відродження храму:
«Кажуть ще, нібито у перший же рік Незалежності в ніч перед Покровою церковця, про яку
думали, що то проста хижа, яку нібито злабудав Юрків тато-лісник, раптом запалала таким високим і ясним сяйвом, така стояла над
лісом у небі заграва, що було видно аж до
Житомира, Луцька і навіть до Києва» [8, 114].
Вона поступово опала на трясовину як цвіт
водяної лілії. Цим сяйвом було позначено народження нової держави – України, здійснення давньої мрії захисників рідної землі, які
загинули, здобуваючи незалежність.
У романі підкреслено, що через 20 років
після трагедії на ЧАЕС храм став ще величнішим. Письменниця зображує зміну його екстер’єру через світосприйняття Юрія – сина
колишнього сільського вчителя Волхва, який
передбачив Чорнобильську катастрофу, однак не зміг «достукатися» до керівництва електростанції. Автор описує два епізоди перебування Юрія у храмі, між якими пролягла відстань у 20 років. Уперше це сталося 1986 р.,
коли батько рятував малого Юрка за допомогою ікони Покрови Пресвятої Богородиці від
променевої хвороби. Згодом, 2006 р., хлопець
повернувся до храму, щоб викрасти образ Божої Матері для порятунку хворого батька.
Прямуючи до храму, юнак був вражений тим,
що побачив: «Юрій міг поклястися, що крізь
гущавину зблиснуло не що інше як золота
маківка величного собору… Але звідки?! Те,
куди вони добиралися, як він пам’ятав, схоже
на звичайну селянську хату» [8, 9]. Така трансформація простору церкви сприймається
персонажем як диво Господнє. Розбудова храму символізує прагнення наших співвітчизників створити нову сильну державу, у межах
якої стане можливим відродження давніх традицій, героїчного минулого українців.
Наголосимо, що хронотоп храму на болоті
є замкнутим. Ця місцевість ізольована від на118

вколишнього світу. Церква на острівці становить власний світ, який живе за своїми законами. Там навіть погода не така, як на решті
території Чорнобильської зони: «Скоро й зовсім розвиднилось, радше, розсоталося, бо
туман над болотом стояв густий, мов куделя,
в той час, як над острівцем і церковцею, як
завжди, снували тільки легкі прозорі пасемця» [8, 70].
Ідеться і про те, що острівець поєднує з
берегом вузенька незрима стежка, яка змінює
розташування, що вказує на ілюзорність хронотопу храму, розмитість часопросторових
кордонів. Віднайти незвичайну стежку можна, якщо всім серцем довіритися Божій волі.
Навіть для отця Георгія кожен перехід через
болото був справжнім випробуванням. Іноді
священику здавалося, що вся нечиста сила
сповзалася до стежки, «спокушала страхом
посковзнутися на слизькій купині, рахувала
кожен його крок – від першого до останнього – тисяча двісті двадцять сьомого, коли він,
нарешті, з Божою поміччю, ступав на берег.
Тому мусив отець Георгій пильнувати не так
стежки, як віри в те, що вона є, що приведе
його з паствою крізь найгустіший туман і найчорнішу темінь за будь-якої погоди – до Храму» [8, 172]. Це нагадувало священнослужителю біблійну історію про святого Петра, який,
зневірившись у могутності Христа, ледь не
потонув у морі Галілейському.
На переконання митця, найважливішим
елементом внутрішнього оздоблення церкви
є ікона Покрови Пресвятої Богородиці. Вона
вирізнялася з-поміж інших тим, що світилася.
Богоматір була наче жива. У творі наголошено, що юнака, як і інших персонажів, дивували
очі пресвятої діви Марії: її мудрий погляд зазирав у людські душі, прочитуючи найпотаємніші думки [8, 27].
Г. Тарасюк, як зазначалося, послуговується і прийомом ретроспекції. Письменниця нагадує читачам про події 1986 р. Саме тоді відбулося перше знайомство Юрія з чудотворною іконою, в якої його батько просив для
сина зцілення від променевої хвороби. Під час
перебування дитини у храмі «добрі очі жінки
усміхнулися, і страх минув, і хлопчик заспокоївся, і почав з цікавістю розглядати портрет.
Жінка вже не плакала, як уночі, але в кутиках
її очей досі блищали прозорі золотаві сльозин-
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ки» [8, 36]. Двічі на день Юрій припадав до ікони, і йому здавалося, що його цілує рідна матір. Натомість, через двадцять років, коли в
душі Юрія точилася боротьба між добром і
злом, він усвідомив, що Богородиця дивиться
на нього скорботними очима і не впізнає «того
хлопчика, який світився від радіоактивного
стронцію, як свічечка, і якого вона цілувала
щовечора й щоранку у палаюче чоло» [8, 44].
Просторові характеристики храму на болоті позбавлені статики. Усе у творі динамічне, рухоме. Художній світ роману відносний.
Автор неодноразово послуговується описом
містичних явищ, що свідчать про непереможну силу добра, віри в Бога. Наприклад, у творі
зображено епізод, коли Юрій намагався зірвати зі стіни чудотворну ікону, що трималася на
«трьох гнилих дерев’яних цвяшках». Ця спроба виявилася марною, оскільки ікона зрослася
зі стіною, тим самим уберігши юнака від скоєння злочину: «Наразі дошка ікони стала…
тоншати й тоншати, доки не злилася зі стіною. Хлопець вражено відступив, не розуміючи, що діється» [8, 109].
Г. Тарасюк описує й інші містичні події,
пов’язані з іконою. Зокрема, змальовано три
епізоди її мироточіння. Уперше це відбулося,
коли у храмі з’явився Георгій Бунчужний –
призвідця, ліквідатор і жертва Чорнобильської трагедії. Вдруге ікона мироточила, побачивши найменшу дитину-мутанта молодої
вітрянки Оксани [8, 89]. Мироточіння спостерігалося і під час появи у храмі Юрія. За автором, ці «сльози» щоразу віщували тяжкі душевні випробовування для персонажів роману,
боротьбу добра зі злом, яка мала призвести
до очищення, самовдосконалення людей.
Зауважимо, що сакральним є і час у романі. Основні події відбуваються впродовж Зелених свят 2006 р. [8, 181]. Автор невипадково
обрав саме цю дату. За народними легендами,
у ці дні Бог створив світ і засіяв його зеленню,
що й спричинило таку назву [7, 160]. Зелені
свята у «Храмі на болоті» стають символом
оновлення України, її народу, прагненням наших співвітчизників до збереження природи
рідного краю, традицій пращурів.
У романі мешканці зони відчуження в ці
дні звернулися до давніх звичаїв. У п’ятницю
вони «водили куста» і справляли «Діди», як
пращури. Керувала дійством колишня вчи№ 2 (16), жовтень 2015

телька історії Ольга Михайлівна. Вона
«скликала сусідів, всі разом наплели вінків з
листя, сіли повечеряли та й пішли, одягнувши
на голови ті вінки та свічі запаливши, на цвинтар: звітувати родичам, як жили і що зробили за цілий рік» [8, 206]. Апогеєм свята стала
суботня літія у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці, під час якої відбулася проповідь отця
Георгія, присвячена українському минулому.
У цей день храм мав особливо урочистий вигляд: «У церкві парафіян чекало ще одне чудо:
переступивши поріг, вони не впізнали свого
храму, заквітчаного вінками водяних лілій,
які, здавалося, випромінювали різнобарвне,
як ялинкові гірлянди, сяйво» [8, 197]. Письменниця невипадково зобразила храм у вінку
водяних лілій, які в українців здавна вважаються квітами Пресвятої Діви. Ними християни традиційно прикрашають зображення Божої Матері [4, 45].
Під час проповіді отець Георгій передав
парафіянам, яких залишилося в селі дванадцять, як апостолів Христа, сакральне знання
про події національно-визвольної війни під
проводом Богдана Хмельницького, акцентувавши увагу на битві під Берестечком
28–30 червня 1651 р., відступі козацького війська на чолі з Іваном Богуном 10 липня
1651 р., підписанні Гадяцького трактату з Річчю Посполитою 18 вересня 1658 р., перебігу
Конотопської битви 29 червня 1659 р. [8, 212–
220]. Саме ці події, на думку письменниці,
могли б сприяти здобуттю Україною незалежності, однак, як відомо, прагнення наших співвітчизників у ті часи не були реалізовані.
Митець удався до конкретизації художнього
часу в романі, зазначивши точну дату кожної
з перелічених подій. Такий прийом використано лише під час оповіді про козацьку минувшину. Для неї Г. Тарасюк обрала особливий
наратив – проповідь священика. Саме завдяки
цьому події козацьких часів набувають сакрального звучання.
Зазначимо, що під час літії розкривається
значення храму як символу державної незалежності, до якої багатьом поколінням українців
довелося йти через тяжкі випробування. Священик у фіналі свого звернення до людей дає
таку настанову парафіянам: «Тож, дорогі брати і сестри, пам’ятаючи уроки минувшини,
будьмо мудрими. Будьмо достойними і своєї
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землі, і своєї вистражданої держави, до якої
ми перейшли з кривавого болота суцільних
воєн, геноцидів, неволі, тоталітаризму, людиноненависності, але, слава Богу, не по трупах
братів чи сусідів, а простим – лиш перед нами
простеленим Омофором Пресвятої Богородиці. Тож научаймо дітей своїх і внуків, браття і
сестри, бути гідними слави дідів і отців своїх,
любити одне одного, шанувати один одного,
як частину свого роду, любити цю землю, як
вони любили, і не повторювати їхніх помилок» [8, 222]. Автором підкреслено циклічність історичного часу, необхідність уникати
помилок пращурів.
У романі наголошено, що священику вдалося запалити в душах прихожан вогник любові до рідної землі, патріотизму, добра, який
нинішнє покоління має передати нащадкам.
Віра в майбутнє держави, у власні сили дозволила парафіянам у фіналі твору вперше самостійно пройти незримою стежкою через болото, керуючись винятково вірою в Бога
[8, 237]. Після того, як прихожани перейшли
через болото, на місці трясовини зазеленів пагорб, на вершині якого височів неймовірної
краси дерев’яний храм. У такий спосіб створюється міфопоетичний хронотоп. Нарешті, очам
прихожан відкривається неопалима купина
[8, 241], яка в українській міфології є уособленням незламності, могутності, безсмертя народу, його здатності протистояти ворогам [3].
Як бачимо, образ храму у творі Галини
Тарасюк «Храм на болоті» є символом української незалежності, героїчного минулого нашого народу. Сакральний хронотоп у романіпритчі створюється за допомогою ідеалізації
топосу, поєднання різних часових відтинків,
використання біблійного дискурсу, звернен-

ня до замкнутого простору (храм розташований посеред болота в центрі Зони відчуження, шлях до нього можуть знайти лише обрані), сакрального часу Зелених свят.
Досліджений роман має потужне ідейне
звучання. Він є особливо актуальним нині,
коли незалежність України знову перебуває
під загрозою.
Список використаних джерел

1. Лавринович Л. Літературні аспекти психології
розуміння часу: автор–текст–читач / Л. Лавринович // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні
науки. Літературознавство. — 2011. — № 13. —
С. 80—85.
2. Мірошніченко Л. Художня трансформація євангельських міфів у романах Галини Тарасюк : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук :
спец. 10.01.01 – українська література /
Л. Мірошніченко. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с.
3. Неопалима купина : легенда [Електронний ресурс] // Народна освіта. — Режим доступу : http://
narodna-osvita.com.ua/901-mfi-ta-legendi-ukrayincv.html.
4. Потапенко О. Словник символів / О. Потапенко,
М. Дмитренко, Г. Потапенко та ін. — К. : Редакція
часопису «Народознавство», 1997. — 156 с.
5. Прокофьева В. Категория пространство в художественном преломлении: локусы и топосы /
В. Прокофьева // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2005. — № 11. —
С. 87—94.
6. Решетнік О. «Храм на болоті», або Душа, що прагне Неба [Електронний ресурс] / О. Решетнік //
Інформаційне агентство УНІАН. — Режим доступу : http://culture.unian.net/79823-hram-na-bolotiabo-dusha-scho-pragne-neba.html.
7. Скуратівський В. Дідух: Свята українського народу / В. Скуратівський. — К. : Освіта, 1995. — 272 с.
8. Тарасюк Г. Храм на болоті : роман-притча /
Г. Тарасюк. — К. : Відродження, 2009. — 243 с.
9. Темирболат А. Категории хронотопа и темпорального ритма в литературе : моногр. / А. Темирболат. — Алматы : Ценные бумаги, 2009. — 504 с.
10. Федюшина І. Агіографічний дискурс сучасної
історичної прози : (на матеріалі романів Галини
Тарасюк) / І. Федюшина // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. — 2010. — № 2. — С. 80—84.

N. ZAIDLER, K. ZINCHENKO
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THE ORIGINALITY OF THE IMAGE OF SPACE OF THE TEMPLE AS
AN IMPORTANT TOPOS OF THE SACRED CHRONOTOPE IN THE NOVEL
GALINA TARASIUK «THE TEMPLE IN THE SWAMP»
This article explores the specificity of sacred chronotope in the novel-parable of Galyna Tarasiuk «The
temple of the swamp», its importance for the realization the author’s idea – the approval of love for his native land, faith in victory of good. Special attention is paid to the transformation of the image of the temple,
which embodies the symbol of Ukrainian independence, the heroic past of our people. The study reviewed
the tools of formation sacred chronotope (idealization of the topos, combination of different hour intervals,
using of scriptural discourse, appeal to the enclosed space, etc).
Ke y words: sacred chronotope, topos, retrospection, interior, the church.
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СВОЕОБРАЗИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА ХРАМА
КАК ВАЖНОГО ТОПОСА САКРАЛЬНОГО ХРОНОТОПА
В РОМАНЕ ГАЛИНЫ ТАРАСЮК «ХРАМ НА БОЛОТЕ»
В статье освещена специфика сакрального хронотопа в романе-притче Галины Тарасюк «Храм
на болоте», его значение для реализации идейного замысла автора – утверждения любви к родной
земле, веры в победу добра. В соответствии с темой особое внимание уделено трансформации
образа храма, который предстает символом украинской независимости, героического прошлого
нашего народа. В исследовании рассмотрены средства моделирования сакрального хронотопа
(идеализация топоса, сочетание различных временных периодов, использование библейского дискурса, обращение к замкнутому пространству и т. д.).
Клю чевые слова: сакральный хронотоп, топос, ретроспекция, интерьер, храм.
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РОМАН ЗІНАЇДИ ТУЛУБ «ЛЮДОЛОВИ» В КОНТЕКСТІ
ЛІТЕРАТУРНИХ ІЄРАРХІЙ 20-х років ХХ століття
У статті йдеться про високу й масову літературу в аспекті її творення та рецепції. Зокрема
розглянуто роман Зінаїди Тулуб «Людолови» в контексті літературних ієрархій 20-х років ХХ століття.
Пропагуючи активного героя й уроки національної історії, З. Тулуб вектор своїх художніх пошуків спрямовує на перехрестя масової та класичної літератури. Її роман «Людолови» відрізняється
від примітивних авантюрно-історичних творів масової літератури широком історичним тлом,
реалізмом деталей і подробиць, пов’язаних з українською епохою ХVІІ ст.
Клю чов і слова: масова й висока література, історичний роман, літературна ієрархія, теорія літератури, контекст.

Актуальність проблеми, винесеної в заголовок нашої розвідки, очевидна хоча б тому,
що для дня сьогоднішнього важливо у міру
змоги розставити крапки в суперечках і міркуваннях про літературний «верх» і «низ», про
високе й масове мистецтво, а також розглянути творчість З. Тулуб в контексті літературних
ієрархій 20-х років минулого століття тощо.
Проблема елітарної й масової літератури
не є новочасною. Це питання зародилося ще в
античному мистецтві, у якому дискусія йшла
навколо високих і низьких жанрів літератури.
Його вивчення виявляє у кожній новій літературній епосі щораз якісь нові аспекти, нові
фокуси, зокрема пов’язані з соціокультурною
атмосферою певного періоду.
№ 2 (16), жовтень 2015

Питання – масовізм чи олімпійство – з усією гостротою постало і в українській літературі 20-х років минулого століття. На сторінках тогочасних журналів друкувалися твори,
які апелювали до естетичних смаків народних
«мас». Продукувалася література про «комуни
і трактори». Проте з’явилася також значна
кількість письменників елітарного ешелону,
твори яких були розраховані на інтеліґентного, «критичного» (У. Еко) читача, інтенції й
ерудиція якого наближалися до інтенцій та
ерудицій автора.
Словосполучення «висока» та «масова»
літератури ототожнюються як із мистецькими, так і з соціологічними явищами. Відтак,
оцінюючи їх, і самі автори, і читачі змушені
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апелювати як до краси слова, тобто секретів
його внутрішньої і зовнішньої гармонійності,
так і розглядати текст як одиницю, що фукціонує в певному культурному середовищі. Сучасні літературознавці зазначають, що терміни «висока література», «літературний верх»
не є чітко визначеними. На думку В. Халізєва,
«вони слугують логічному виокремленню зі
всієї «літературної маси» (яка містить і кон’юнктурні спекуляції, і графоманію, і, за висловлюванням американського вченого, «капосну
літературу», тобто порнографію) тієї її частини, яка гідна поважної уваги і, головне, вірна
своєму культурно-художньому покликанню.
Певний «пік» цієї літератури («високої») становить класика – та частина художньої словесності, яка цікава й авторитетна для ряду поколінь і є золотим фондом літератури»
[7, 143]. Така література розрахована на високоосвіченого читача, обізнаного в художній
культурі, який має витончений естетичний
смак і здатний самостійно мислити.
Масова художня література не завжди
протиставляється літературному «верху»,
водночас, згідно з висловлюванням Дж. Сторі,
«її завжди визначають за допомогою чи то
явного, чи то неявного протиставлення іншим концептуальним категоріям: народній
культурі, панівній культурі, культурі робітничого класу тощо» [6, 13]. Це сукупність популярних творів, що зорієнтовані на невибагливого читача, який апелює не до естетичних
цінностей, а задовольняється примітивними
стереотипами про життєві цінності, про добро і зло. Сучасне літературознавство не заперечує думку про те, що крім розважальної,
головної функції, масова література включає і
важливі морально-етичні проблеми: вона виражає також «ескапістські переживання» людини, відповідаючи «її намаганню втекти від
життя з його одноманітністю, скукою й повсякденним роздратуванням» [7, 150].
У. Еко у праці «Роль читача. Дослідження
з семіотики текстів» наголошував, що художні тексти, призначені для масового читача,
зосереджують увагу свого адресата на різноманітних сюжетних поворотах і прагнуть повести його «наперед обумовленою стежкою»,
відомою з творів подібного жанру [2, 16]. Такі
твори учений відносить до категорії закри122

тих. Натомість відкритий твір, на його думку,
прагне активної участі читача й, апелюючи до
індивідуальних нахилів кожного реципієнта,
стимулює його до глибоких рефлексій. У
цьому аспекті видається цікавим історичний
роман З. Тулуб «Людолови».
Як відомо, твір побачив світ протягом
1934–1937 років. Перший том друкувався
українською і російською мовами взимку
1934–1935 рр. Уривки другого тому друкували авторитетні й поважні журнали «Радянська література», «Советская література»,
«Штурм» (1936), орієнтовані на широке коло
читачів. Повністю роман «Людолови» надруковано 1937 року. Часова дистанція дозволяє
констатувати, що твір З. Тулуб представляє ту
частину художньої словесності, яка є цікавою
й авторитетною для ряду поколінь. Її
«Людолови» не лише відповідали природі літератури тогочасної епохи, але й враховували, згідно з термінологією Х. Р. Яусса, різноманітний «горизонт читацьких сподівань», який
передбачав і гедоністичне задоволення, і вираження давно знайомих істин, і розширення
кругозору, й естетичну насолоду в органічному прилученні до духовного світу автора.
Практично водночас побачили світ такі
історичні романи, як «Шляхом бурхливим» (1931) Г. Бабенка, «Богун» (1931)
О. Соколовського, у Західній Україні – повість
«Шоломи в сонці» (1935) К. Гриневичевої, багатотомова повість «Мазепа» Б. Лепкого та ін.,
що становлять, на нашу думку, перший ряд
української літературної класики. Їхній вихід
заперечував песимістичний погляд Ф. Якубовського на розвиток романної епіки, як такої, що віджила свій вік, оскільки наступала,
як слушно зауважив С. Пилипенко, доба
«романоманії». Знаменно, що майже всі історичні романи були присвячені козаччині, боротьбі з іноземними поневолювачами. Таку
ситуацію можна пояснити пізнавальновиховними можливостями цього жанру, значною активізацією й актуалізацією категорії
національного у таких творах, бо письменники усвідомлювали, що звернення до національної історії в умовах бездержавності є
справою суспільно-політичною. Разом з тим,
безпосереднім поштовхом до історичної тематики стала стаття М. Горького «Інсценізація
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історії культури» (1919), у якій автор закликав письменників активізувати висвітлення в
художніх образів минулого з метою ознайомлення російського народу і всіх народів в популярній формі з минулим українського народу. Ймовірно, не останню роль відіграв і комерційний чинник, адже 1930-і роки були для
З. Тулуб надзвичайно тяжкими в матеріальному плані: доводилося шукати нові джерела
заробітку, і головним із них залишалася літературна праця. Як писала письменниця в одній із автобіографій від березня 1957 року, що
тоді вона подала заявки до видавництва про
два романи: виробничої та історичної тематики. Однак вибір було зроблено на користь
останнього. Можливо, певним стимулом для
З. Тулуб була також підтримка П. Г. Тичини,
який порадив їй писати саме історичний роман українською мовою.
Соціокультурна атмосфера цього періоду
диктувала вираження історичної тематики в
новому річищі, «підпорядковуючи національний момент соціальному (згідно з теорією
марксизму-ленінізму); звертаючись до життя
й побуту трудових мас, оцінюючи історичні
явища з «класових» позицій. Фактично це
прибирало форм залежності від вульгарносоціологічних концепцій, які вимогливо
орієнтували на спрощенство, схематизм і натяжки…» [3, 477]. Помітне бажання декого з
авторів максимально зблизитися з «массами»,
апелювати до їх естетичних смаків. Літературний «верх» таким чином шукав дорогу до
зближення з «низом».
З. Тулуб продовжує традиції світової історичної романістики, органічно поєднуючи в
«Людоловах» пригодницькі епізоди, епічний
малюнок народного життя, панорамнохронікальні та соціально-психологічні елементи. Її текст, адресований тогочасному читачеві-інтелектуалові й спрямований на вироблення українською літературою ширших та
гнучкіших стильових можливостей, водночас
найтіснішим чином кореспондує з класикою, і
в цьому реалізується авторська програма пошуку продуктивного розвитку традиції, що,
на жаль, була ґвалтовно перервана пізнішими
репресіями. Безумовно, авторські художні
трансформації історичного сюжету з метою
вираження тогочасних виражень соціальних і
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духовних напруг певною мірою пояснюються
впливом світової літературної традиції, дещо
абстрагованої від конкретики буття, та бажанням передати неоднозначність сучасної
перехідної епохи. На це звертав увагу зокрема
М. Горький, акцентуючи старомодність форми роману «Людолови», «за Генріхом Сенкевичем».
Твір З. Тулуб викликав найширший діапазон критичних оцінок: одні говорили про
його художню цінність, значущість, масштабність та неперебутнє значення, інші (Я. Савченко) чіпляли ярлик «шкідницького роману». Однак, як зазначав Г. Гессе, нормою
ставлення до класики є неімперативне, вільне
визнання її авторитету, яке не виключає заперечення, критичного ставлення, суперечки.
Свідченням цього є сучасна інтерпретація
творів З. Тулуб. Йдеться про статті Аврахова Т., Ковальчука, І. Дзюби. Так І. Дзюба, оцінюючи роман «Людолови» як «талановитий»,
зазначає, що – це «епічний твір з життя українського, польського, кримсько-татарського і
турецького суспільств у першій половині
ХVІІ ст., монументальна картина боротьби
українського народу за соціальне й національне визволення проти польської шляхти і
татарсько-турецьких нападників, вписана в
увесь обшир та в усю складність міждержавних, соціально-економічних, політичних, національно-релігійних відносин у східній і
центральній Європі, в культурну й ідеологічну атмосферу тієї доби» [1, 43].
Сама письменниця у листі до М. Горького
від 8 червня 1933 року підкреслювала, що
прагне написати роман, де центром є проблема праці на початку 17 століття. «І взята ця
проблема за порівняльним методом: у Польщі, на Україні, в Кримському ханстві і Туреччині…» [4, 7].
З погляду жанру «Людолови» – історичний роман – належить до високої літератури.
На відміну від масового мистецтва, у якому
хронотоп відзначається нерідко традиційними для класицизму єдністю часу й місця, у
художньому тексті З. Тулуб охоплено події
1615–1622 рр. у їхній динаміці; зокрема
йдеться про виникнення Київського братства,
заснування друкарні в Києво-Печерській лаврі, укладення Вільшанської угоди, невдалий
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похід польського королевича Владислава на
Москву за російською короною, освячення
патріархом Феофаном митрополита та єпископів для православної церкви України й Білорусі, Хотинська битва, смерть Петра Конашевича-Сагайдачного. У ці сюжетні лінії авторка органічно вплітає вигадані, але зумовлені
складною логікою історії мотиви, що є конструюючими силами роману. Це: втеча вільних
козаків від закріпачення Рогмундом Бжеським, захоплення татарами Горпини і Данила
Коржів та Насті Повчанської, нареченої гетьмана Сагайдачного, похід війська Сагайдачного до Каффи, становлення Насті Повчанської
фактично правителькою Туреччини, любов
козака Максима і татарки Медже та ін.
Романи масової літератури будуються за
принципом життєподібності, в них соціально
характерні герої діють у впізнаваних соціальних обставинах і типових ситуаціях, зіштовхуючись з проблемами й труднощами, котрі
знайомі й суттєві для більшості читачів. У романі З. Тулуб Сагайдачний – нетиповий герой.
Він – історична особа. На прохання Насті Повчанської Сагайдачний розповідає, що закінчив Острозьку школу, п’ять років під чужим
прізвищем вчився за кордоном і, повернувшись, знову взяв своє справжнє ім'я і пішов
служити до Конецпольських в їх почтах. Та
незабаром кинув Конецпольських і подався
до Києва, до Аксака. Однак Аксак, узнавши
про кохання своєї дочки і Сагайдачного, наказав відшмагати бурлаку перед усім панством,
потім вкинути до в'язниці як бунтівника й
державного злочинця. Такого приниження
Сагайдачний стерпіти не міг і втік на Січ, і з
тих часів,за словами самого героя, не випускає шаблю. Його протест проти антигуманного суспільного ладу свідомий і сміливий. Це
справжній лицар з волелюбною натурою, нескоренністю духу, готовністю до самозречення. Водночас образ Сагайдачного суперечливий: у протистоянні несправедливому гетьман «спирався на старшину, але про око залишався вірним підданцем короля, вміло загравав із козацькою сіромою, хоча своєю дипломатією й викликав досить часті підозри й обурення, які неодноразово закінчувалися втратою ним гетьманської булави» [5, 12]. Затиснутий лещатами супротивних соціальних і
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моральних обставин, він зображується їх жертвою: його пригнічує необхідність насильства. Однак психологічна глибина цього неоромантично-трагічного героя дещо перекреслюється мелодраматичними ефектами, гіперболізацією пристрастей.
Через образ Сагайдачного найбільш повно виявляється соціальний критицизм письменниці, який є також обов’язковим елементом масової літератури. Особливо різких, соціально означених виявів надає З. Тулуб національно-релігійним та класово-становим розмежуванням. При цьому письменниця уникає
неприхованої повчальності. Сагайдачний –
конфліктна особистість, для якої характерні
пафос індивідуального самовизначення, руйнування норм.
Отже, пропагуючи активного героя й уроки національної історії, З. Тулуб вектор своїх
художніх пошуків спрямовує на перехрестя
масової та класичної літератури. Її роман
«Людолови» відрізняється від примітивних
авантюрно-історичних творів масової літератури широком історичним тлом, реалізмом
деталей і подробиць, пов’язаних з українською епохою ХУІІ ст. У літературній ієрархії
початку ХХ ст. не існувало чітких кордонів, а
самі українські письменники не завжди приділяли увагу розвитку й поширенню масової
літератури. З. Тулуб – справжня аристократка
духу і патріотка – безперечно, використовувала будь-яку можливість для пропаганди ідей
державності України. Водночас вона враховувала і запити читацької публіки того періоду.
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КАЗАНЖИ О. В.
«Слово о полку Ігоревім» у перекладі В. Капніста: проукраїнське тлумачення
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ZINAIDA TULUB’S NOVEL «MANCATCHERS» IN CONTEXT
OF LITERARY HIERACHY IN 20-ies OF XX CENTURY
The article tells about high and massive literature in the aspect of its creation and reception. Particularly the novel «Mancathcers» by Zinaida Tulub is being discussed in the context of literary hierarchy in
20-ies of XX century.
Promoting active character and national history lessons, Z. Tulub’ vector of artistic search leads to a
crossroads of mass and classical literature. Her novel «Mancathers» differs from primitive adventure and
historical works of popular literature broad historical background, details and realism of details related to
the Ukrainian era XVII century.
Ke y words: mass and high literature, historical novel, literary hierarchies, literary theory, context.
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РОМАН ЗИНАИДЫ ТУЛУБ «ЛЮДОЛОВЫ»
В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИЕРАРХИЙ 20-х годов ХХ века
В статье говорится о высокой и массовой литературе в аспекте ее создания и рецепции.
В частности рассмотрены роман Зинаиды Тулуб «Людоловы» в контексте литературных иерархий 20-х годов ХХ века.
Пропагандируя активного героя и уроки национальной истории, З. Тулуб вектор своих художественных поисков направляет на перекресток массовой и классической литературы. Ее роман
«Людоловы» отличается от примитивных авантюрно-исторических произведений массовой литературы широким историческим фоном, реализмом деталей и подробностей, связанных с украинской эпохой XVII века.
Клю чевые слова: массовая и высокая литература, исторический роман, литературная иерархия, теория литературы, контекст.
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УДК 821.161.2.09Капніст

О. В. КАЗАНЖИ
м. Миколаїв

«СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» У ПЕРЕКЛАДІ
В. КАПНІСТА: ПРОУКРАЇНСЬКЕ ТЛУМАЧЕННЯ
У статті проаналізовано переклад «Слова о полку Ігоревім» В. Капніста. Особлива увага акцентується на коментарі до перекладу, в якому перекладач послуговується українською лексикою для
тлумачення так званих «темних місць» «Слова...».
Клю чов і слова: переклад, інтерпретація, тлумачення, лексика.

Сьогодні в Україні не існує жодного сумніву з приводу того, що «Слово о полку Ігоревім»
є історико-літературною пам’яткою нашого
народу. Починаючи з кінця ХVІІІ століття до
сучасності, найвидатніший твір княжої доби
вивчається багатьма дослідниками, не залишає байдужими письменників. Це засвідчують
численні історико-літературні праці, художні
переклади і переспіви. Надзвичайна популяр№ 2 (16), жовтень 2015

ність «Слова...» призвела до виникнення різних гіпотез щодо його авторства (автор залишається невідомим), місця й часу написання,
жанрової приналежності, навіть його оригінальності. Уже до середини ХІХ століття була
поширена думка, що героїчна поема є сучасною підробкою, майстерною фальсифікацією
(О. Сенковський, М. Каченовський, І. Давидов,
І. Бєліков, М. Катков). Для спростування
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подібного твердження багато зробили українські історики і літературознавці ХІХ століття,
серед яких варто назвати М. БантишКаменського, Р. Тимківського, М. Максимовича,
М. Костомарова, М. Маркевича, М. Куліша,
І. Франка. Вони переконливо доводили, що
«Слово...» є національною історико-літературною пам’яткою ХІІ століття.
Проте, досі окремі місця поеми залишаються не осяжними для її тлумачів, що посилює цікавість до перших інтерпретацій
«Слова...», зокрема, до мало відомих. До таких
належить переклад В. Капніста. Український
російськомовний поет і драматург, активний
громадсько-політичний діяч, відомий своєю
національно-визвольною місією в Пруссії та
проектом створення козацького війська, протягом свого життя прагнув установлення історичної справедливості.
Письменник став одним із перших дослідників «Слова...». Часові межі ого праці над твором остаточно не з’ясовані. В. Бабкін указує
період з 1809 до 1813 р. [3, 560], проте сучасний дослідник перекладу митця Є. Руднєв доводить, що його праця з перервами тривала з
1786 до 1813 р. [5, 26]. Отже, В. Капністові давньоруська пам’ятка була відома ще до 1792
р., коли вона опинилася у графа О. МусінаПушкін, котрий видав твір 1800 р. у перекладі
українських істориків М. Бантиш-Каменського і О. Малиновського. Також В. Капніст зробив спробу укласти ґрунтовний історичний
коментар до «Слова...», оскільки попередні
пояснення О. Мусіна-Пушкіна й О. Шишкова
не тлумачили багатьох «темних місць» поеми.
Під час своєї праці письменник використав «Літопис Нестора» 1767 року видання, а
також «Историю Российскую» В. Татищева й
інші наукові джерела, зафіксовані Д. Бабкіним
у примітках до другого тому творів
В. Капніста [3, 561]. Прозовий переклад письменника починається з передмови, в якій він,
надаючи належне традиції, проводить паралель між Оссіаном і Бояном: «…после введения к нам християнства имели мы уже собственного Осияна в творце песни о несчастном
ополчении храброго князя Игоря и Орфея в
предшественнике его Бояне» [3, 90]. На думку
Ю. Левіна, автор цих рядків прагнув показати
міжнародне значення твору, яке не обмежу126

ється місцевими національними потребами, і
натякає, що його батьківщина мала не гірших
поетів, ніж у європейських та інших країнах
[4, 74]. Ще одна причина порівняння західноєвропейського барда зі слов’янським Бояном
полягає в поміченій перекладачем подібності
доль шотландського й українського народів,
поневолених великими монархіями і вимушених відстоювати право на власну незалежність і винятковість своєї культури («Краткое
изыскание о гипербореанах»). Далі В. Капніст
виражає сумніви з приводу достовірності перекладу О. Шишкова і спростовує поширену
версію про написання «Слова...» В. Татищевим, істориком ХVІІІ століття, тобто створення ним підробки.
У другій частині глави «Краткая повесть о
несчастной войне противу половцев удельного Новгород-Северского князя Игоря Святославича и о возвращении его из плена с присовокуплением содержания песни о походе сем»
В. Капніст детально переказує літописні оповіді про похід князя Ігоря, вводячи читачів у
коло реальних подій, після чого подає власний переклад давньоруської пам’ятки. Уже в
назві він визначає жанр «Слова...» як пісню,
підтверджуючи це використанням ритмізованої прози при написанні своєї інтерпретації.
Художній переклад письменника становить
значну літературну цінність. У ньому відчувається поетичний хист митця-лірика.
В. Капністові вдалося зберегти патріотичний дух пісні. У своєму перекладі він виступає
романтиком, прихильником національновизвольної ідеї. Проблема відсутності єдності
народу, якої завжди бракувало українцям, безумовно, хвилювала літератора. Заклик руських князів до припинення міжусобиць та єднання заради державного добробуту проходить крізь усе «Слово...». У перекладі В. Капніста ця думка звучить переконливо: «О Ярослав и все потомки Святославовы! Понизьте
уж знамена ваши; вложите во влагалища поврежденные ваши мечи. Уже вы отстали от
славы предка вашего. Вы крамолами своими
начали наводить нечестивых на землю русскую, на племя Всеславово» [3, 105].
Виняткове значення для українського
літературного процесу й історії має коментар
письменника до «Слова...», що містить 228 по-
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зицій. В. Капніст першим серед інших дослідників і перекладачів пам’ятки поклав в основу своєї інтерпретації історичний принцип.
Складаючи перелік тлумачень, письменник
звертається за допомогою не лише до доступних відомих історичних джерел. У листі до
київського поштмейстера І. Бажанова автор
просить пояснити, хто такий «бос» і що таке
«Плесньск на болони и дебрь Кисаню».
«Может быть, сии названия испорчены переписчиками; то нельзя ли отыскать… киевских,
хоть похожих на оные» [3, 460]. Отже, митець
побачив надзвичайну близькість між мовою
твору й українською мовою. Так, у коментарі
з’являється українська лексика як джерело
тлумачення «темних місць» «Слова...». Наприклад, вислів «потяту быти» пояснюється
словом «тяти» («Не дам тоби дерева тяти.
Значит не дам тебе дерево рубить»); при тлумаченні слова «комони» (кони), перекладач
звертається до поняття «комонные полки»,
широко вживаного в «малороссийском наречии»; «буй тур» асоціюється з українським
бугаєм («породистый вол»). У сучасній українській мові неодноразово вживаними є слова,
використані в творі: «звон» (дзвон), «брешут», «потручати», «порох» (рос. «пыль»),
«смага», «жадни» (жодний) тощо [3, 108–161].
В. Капніст також часто звертається до національних традицій, що допомагає йому розшифрувати окремі незрозумілі місця. Так, інтерпретуючи дієслово «рокотаху», він пригадує
бандуру, інструмент кобзарів, з якими ототожнює Бояна, а слово «засапожники» означує
як зброю, ношену за чоботами простими
українцями [3, 142].
Цікаво, що в російському тексті письменник уживає українські слова, зокрема:
«Володимирович», замість «Владимирович»;
«уважати», заміть «считать»; «не можно», а не
російське «нельзя». Проте мовне питання стало одним із чинників, які завадили перекладачеві надрукувати «Слово...». М. Лорер зауважує, що коли В. Капніст 1815 р. зробив останню спробу надрукувати свою працю, Смірдін
вимагав у нього прибрати передмову й вилучити з тексту українські слова, яких у коментарях було чимало [5, 25]. Цей факт свідчить
про небажання з боку імперських сил і влади
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ціональної реліквії. До цього додаються спогади дочки митця С. Скалон, в яких вона пригадує, як довго й болісно батько працював
над «Словом...» і як жоден не брався допомогти йому видати твір, а причиною цьому став
наказ згори [5, 24]. Надто гостро стояло в Російській імперії мовне питання, а в інтерпретації В. Капніста досить яскраво вимальовувалось національне забарвлення поеми, її відвертий романтичний патріотичний дух, ідея
єдності в боротьбі за волю.
Працю одного з перших вітчизняних інтерпретаторів «Слова...» з 20-х рр. ХІХ століття
продовжили Р. Тимківський, М. Максимович,
Ом. Огоновський. Власне, М. Максимович
створив ґрунтовний коментар обсягом у
65 позицій. Він особливо багато уваги приділив тлумаченню пам’ятки з позиції українського світобачення.
Остаточно не визначено, чи були знайомі
сучасники В. Капніста з його перекладами й
коментарями, оскільки вперше вони були надруковані лише 1950 р., проте сьогодні до його праці звертаються сучасні дослідники давньоруської пам’ятки. Зокрема, Б. Яценко в тлумаченнях неодноразово згадує ім’я письменника і посилається на нього при з’ясуванні місця знаходження міста Тьмутороканя [6, 116].
Коментарі В. Капніста відрізняються докладністю й обґрунтованістю і свідчать про ретельність дослідника, який узяв на себе відповідальність пояснювати одну з кращих національних історико-літературних пам’яток. Можна
стверджувати, що більшість історичних тлумачень, зроблених ним, і досі залишаються без
значних змін. Це стосується славнозвісного
Бояна, котрий, за підтвердженням Б. Яценка,
був улюбленим співцем князя Олега-Михайла
Святославовича. Таємничу Троянову землю
В. Капніст розмістив між Балкано-Дунайськими краями й Дніпром, що відбилося у висновках М. Брайчевського [1, 317] і Б. Яценка
[6, 111]. Переконливо виглядає тлумачення
письменником останнього «темного місця»
«Слова...»: «Игорь едет по Боричеву на Пирогощу». Він, посилаючись на В. Татищева, доводить, що Боричів – це гора до Подолу, на якій
розташувався ідол Перун і проводилися урочисті жертвоприношення за часів Володимира
[3, 161]. Це місце і є Пирогоща. Подібне
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пояснення зустрічаємо в Б. Яценка: «Пирогоща – складне слово: тобто «вогонь» +
«жертва», або «очисна жертва», – а «988 р. кияни по Боричеву спускали у Дніпро своїх старих
богів» [6, 124].
Серед коментарів В. Капніста багато й
оригінальних, проте не прийнятих сучасними
науковцями. Зокрема, він уважає, що згубний
для Ігоря бій завершився на лівому березі Дінця нижче від Чугуєва й Кагальського перевозу. Таким чином, річка Каяль, насправді, – ріка
Кагал. Фразу «Но рози нося им хоботы пашут»
перекладач розтлумачує за допомогою українського прислів’я «Зле Романе робиш, що литвином ореш», яке пішло від перемоги Романа,
брата Давида Ростиславича над литовцями,
після чого князь наказав орати полоненими
землю. Письменник робить припущення, що
«сочинитель противу полагая победе Романа
малодушию брата его Давида, хотел в упрек
ему сказать, что тот орал землю побежденными литвинами, а робкий Давид, привязав знамена свои к рогам волов, пашет землю» [3, 155]. Неординарний висновок робить
В. Капніст про вислів «Дети Бесовы»: «Не
ошибкою ли переписчика названы здесь половцы бесовыми детьми? Это была бы грубая
брань, неприличная столь благоразумному писателю. Не испорчено ли это слово из бусовы
дети?». Перекладач робить припущення, що
Бус був відомим половецьким полководцем.

Переклад «Слова о полку Ігоревім»
В. Капніста, на жаль, не мав значного впливу
на його сучасників, але, аналізуючи його працю з погляду сьогодення, варто визнати, що
він, разом з М. Максимовичем, фактично започаткував академічне словознавство. Ґрунтовні коментарі письменника можуть стати новим поштовхом до подальшого розкодування
«Слова…», на що сподівався письменникпатріот, вибачаючись за можливі помилки у
власній інтерпретації: «...сии самые ошибки,
может статься, послужат людям искуснейшим
меня в отечественной истории и языке в отыскании истины» [3, 162].
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«THE LAY OF IGOR» OF KAPNIST’S TRANSLATION: UKRAINIAN INTERPRETATION
In the article the translation of «The Lay of Igor» is analyzed. Particular attention is accentuated on the
commentary to the translation, in which the translator uses the Ukrainian vocabulary for interpretation of
so-called «black passages» of «The Lay of Igor».
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«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВОМ» В ПЕРЕВОДЕ В. КАПНИСТА:
ПРОУКРАИНСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ
В статье проанализирован перевод «Слова о полку Игоревом» В. Капниста. Особое внимание
акцентируется на комментарии к переводу, в котором переводчик использует украинскую лексику
для толкования так называемых «тёмных мест» «Слова...».
Клю чевые слова: перевод, интерпретация, толкование, лексика.
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РОМАНТИЧНА ДОМІНАНТА ОБРАЗУ ДОРОГИ
В ДИЛОГІЇ ВАСИЛЯ ЗЕМЛЯКА «ЛЕБЕДИНА ЗГРАЯ»
ТА «ЗЕЛЕНІ МЛИНИ»
У статті на прикладі дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» і «Зелені Млини» проаналізовано романтичні риси міфообразу дороги, досліджено його інтерпретацію та розкрито специфіку метафоризації шляху як символу духовних випробувань людини. У романах письменник зобразив не просто жителів Вавилона, а хранителів народних цінностей, традицій, моральних ідеалів. Міфологема
«дорога» в дилогії В. Земляка є уособленням шляху людської душі до Бога, прагнення її до високого,
вічного. Автор досить широко використовує образ роздоріжжя як локус, де відбувається зіткнення
двох світів – людського й демонічного, а звідси й потрактування дороги як межі переходу людини в
сакральну площину.
Клю чов і слова: міфообраз, романтична домінанта, метафоризація, дорога, хронотоп.

Розвиток української літератури другої
половини ХХ століття ознаменувався появою
«химерного роману», основними рисами якого стали відсутність основного сюжету, вихід
головного героя за традиційні межі, залучення гумору, прислів’їв, приказок, використання
різних фольклорних жанрів, а головне, структурних елементів міфопоетики. У цей час відбувається авторська інтерпретація відомих
міфологічних сюжетів, тем і мотивів, що розцінюється як утеча митців від реальності для
цілісного відтворення навколишнього світу.
Для «химерного роману» характерне використання складної символіки, біблійних і фольклорних мотивів. Одним із найпоширеніших
міфообразів є дорога.
Ю. Лотман розглядав дорогу в трьох аспектах, указуючи на її специфіку: 1) особлива
форма хронотопу (шлях як образ-реалія);
2) рух персонажа в художньому просторі;
3) символ духовного життя людини (метафоризація дороги як життєвого вибору,
випробувань особистості, самопізнання, духовного вдосконалення, відкриття свого внутрішнього світу) [4].
Дослідники творчості Василя Земляка,
зокрема, Г. Сивокінь, Т. Чайковська, Л. Боярська, Р. Семків, М. Шевчук, О. Даніліна та ін., неодноразово акцентували увагу на запозиченні
митцем із фольклору образів-метафор, за допомогою
яких
письменник
передавав
№ 2 (16), жовтень 2015

«драматизм глибоких перетворень у суспільному житті й самій людині» [2, 53]. У своєму
дослідженні ми спробуємо розкрити метафоричне значення символу дороги в дилогії В.
Земляка «Лебедина зграя» і «Зелені Млини».
Мета статті, отже, – виявити й проаналізувати
романтичні риси міфообразу дороги в дилогії
митця. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 1) дослідити
інтерпретацію міфологеми «дорога» у творчості В. Земляка; 2) розкрити специфіку метафоризації в творі дороги як символу духовних
випробувань людини.
За покликанням Василь Земляк – лірик,
який більше писав прозу, що добре відчутно в
його романах. У романі «Лебедина зграя» він
зобразив працелюбних, відданих справі людей, здатних до самопожертви в ім’я кращого
майбутнього. Мальва Кожушна, брати Соколюки, Явтушок Голий, Левко Хоробрий, Клим
Синиця – не просто жителі Вавилона, а хранителі народних цінностей, традицій, моральних ідеалів. Залюблений у природу українського Побужжя, письменник створює свій
«Вавилон – Україну», який вибудовує не лише
через опозицію до месопотамського, а й шляхом порівняння з іншими великими державами, що мали своє звичаєве право і закони. Василь Земляк історію Вавилона подає через
безпосередній зв’язок із його чи не найяскравішим представником – філософом Фабіяном.
129

КОБИЛКО Н. А.
Романтична домінанта образу дороги в дилогії Василя Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини»

Вавилон, як і філософ, не мав писаних законів,
проте в нього було вироблене століттями
звичаєве право зі стійкою морально-етичною
та громадською традицією.
Митець топонім «Вавилон» трактує як
Ворота Бога, але розмежовує семантичне наповнення месопотамського й українського
селища. Для В. Земляка Вавилон – це шлях до
Бога, адже пройти через Ворота Бога означало «пронести крізь них усе краще, що мали
тоді за душею» [3, 7]. Як показує життя вавилонян, до Бога може піднятися душа лише тієї
людини, яка працювала й змінювала історію
не краю – цілої держави. Але не зважаючи на
тяжкі будні, наші пращури прагнули до високості, краси, чим і нагадують лебедину зграю
в дорозі. Отже, через метафоричний образ
шляху простежуємо історію становлення як
самого Вавилона, так і всього українського
народу.
Герої В. Земляка відтворюють народний
характер життєвої філософії наших предків.
Вони мудрі й у той же час простакуваті, добрі
і злі, хоробрі й боягузливі. Творячи майбутнє,
вони гинуть і воскресають у пам’яті нащадків.
Письменник прагнув творити так, щоб поєднати минуле з майбутнім, «побачити землю
свою в єдності й цілісності великого й малого,
у величі загиблих і в буденності живих» [3].
Як синкретичне поєднання християнських норм і звичаїв, елементів давньослов’янських уявлень про духовну сферу концепт
«дорога» співвідноситься з життєвим шляхом
людини. У народі сузір’я Молочний Шлях називали Божою дорогою, або дорогою у вирій.
Проте найкраще цей архетипний образ простежується в уявленнях і віруваннях, пов’язаних зі шляхом душі в потойбічний світ, що
підтверджує обряд похорону в романі
«Лебедина зграя». Л. Невська стверджує, що
дорога й пов’язані з нею уявлення є
«серцевиною поховального обряду», адже саме через посередництво цього образу відбувається поєднання сфер життя та смерті,
«свого» й «чужого» простору, перетворення
людини в іншу субстанцію [5]. У язичницьких
віруваннях можемо простежити одвічний колообіг «життя – смерть – життя», а також пов’язані з цим магічно-ритуальні дії. Аналізуючи міфологему «дорога» як основу ритуалу
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переходу, можна подати таку її конструкцію:
відтворення обряду, зумовлене етногенетичною пам’яттю, – шлях душі до світу мертвих –
десакралізація «свого» простору (руйнація
сакральних елементів світу живих) – символ
дороги в протиставленні «безпека / небезпека». Ю. Лотман, досліджуючи образ дороги в
народних віруваннях, подає смислову архітектоніку переходу матері у світ мертвих, яку
організовує релятивна горизонтальна вісь
«від центру» / «до центру» [4]. Щодо язичницької та християнської традицій, то рух душі
людини
відбуватиметься
в
зворотнопарадоксальній послідовності: у язичницьких
уявленнях смерть – це дорога в антисвіт, у
простір, де панує хаос; у християнстві
смерть – шлях душі «до центру», космічної
впорядкованості. Тому й не дивно, що християнська релігія надає таке важливе значення
поховальному обряду.
У романі «Лебедина зграя» В. Земляк зображує два похорони, акцентуючи особливу
увагу на дійствах, що з ними пов’язані. Небіжчик має пройти путь зі світу сакрального у
світ профанний. За віруваннями, дорога душі
померлого в потойбіччя має супроводжуватися різними ритуалами, починаючи від убирання людини в найкращий одяг і завершуючи
емоціями рідних і близьких. «Напівмістичні
вавилонські бабусі знали своє діло, спорядили не одну смерть, долівку скидали оріховим
листям супроти мухи, запалили свічки для
всіх великомучениць, починаючи з Варвари,
заспівали пісень над Соколючкою…» [3, 42].
Загравши тужливих пісень, промовивши на
кладовищі величне слово про матір братів
Соколюків, Вавилон щедро пом’янув небіжчицю провівши її в останню путь.
По-іншому В. Земляк зображує похорон
поета, переносячи увагу з обрядових ритуалів
на внутрішній стан близьких людей небіжчика. «Всю дорогу один із вавилонських возів
крався за комунівською валкою, він то відставав у якомусь ваганні й щезав у пітьмі, то знову виринав із ночі й торохтів зовсім поруч,
тоді теплим плечем Мальва горнулася до
Клима Синиці, ніби шукаючи захисту й порятунку. Той віз немовби котився через її душу,
аж доки на роздоріжжі доріг не повернув на
Вавилон…» [3, 128]. Письменник відобразив
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паралельно дві дороги: шлях душі молодого
поета Володі в «той світ» і внутрішню дорогу
Мальви, пов’язану з її переживаннями, болем і
радістю, надаючи їй більшого семантичного
навантаження. Автор ніби підсумовує перший
етап життя героїні: «Коли вмирає поет, то з
ним умирає і те, чого інші негодні побачити» [3, 128]. А далі знову буде дорога.
У віруваннях українців існує вислів: «Бути
на божій (останній) дорозі», одним зі значень
якого є «бути при смерті». Так, у романі селяни проходили останню путь: «Весь день заложників гнали до Глинська. Напівміфічні вавилонські бабусі замикали той похід на смерть,
а за ними з роздертими спекою пащами душились в ошийниках вівчарки кольору пилюки,
яку здіймав над собою натовп. Деякі бабусі не
витримували, падали на коліна, зводили до
неба руки, жилаві й темні, як земля, і тоді постріл примушував озиратись увесь натовп, що
вже хотів швидше здолати цю останню дорогу» [3, 625]. В останню путь проводжали й Андріяна Валаха: «Ховали Андріяна спокійно,
тихо, як ховають великих людей, за якими не
прийнято вголос упадати. Домовину несли на
руках, а за нею два хлопчики вели коня з чорною стрічкою у гриві... Рузя всміхалася всю
дорогу, коли захмеліли люди, то співали пісень… Лише кінь плакав у стайні, не брав поминального сіна, яке поклали йому на драбину» [3, 19–20]. Ця тварина є одним з найближчих архетипів до образу дороги; за первіснообщинного ладу людина поклонялася їй; за
козацьких часів кінь був вірним другом, побратимом, тому не дивно, що для селянина він
вважався цінністю, разом з господарем обробляв землю, а відтак, мав проводжати хазяїна в
останню дорогу.
Українці вірили, що найбільшу небезпеку
для людини становлять лісові хащі, водоймища, а також роздоріжжя. Саме в цих місцях
можна було зустрітися з «нечистою силою».
Залишаючи домівку, людина була беззахисною перед «чужим» простором. Щоб урятувати життя від небезпеки, дозволялися будь-які
дії в дорозі. Тому в «Лебединій зграї» на шляху відбуваються фатальні події, зав’язується
бійка, помирають сторож млинів і молодий
поет-сировар із комуни. Млин виступає доленосним просторовим локусом, адже стає тим
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місцем, центром, куди зводяться дороги як
від Вавилона, так і від комуни. Вітряки, до
яких щоночі проводжала Мальва свого поетасировара, ставали невимушеними свідками їх
кохання. Але вони німо спостерігали не лише
радісні хвилини життя вавілонян, а й бачили
безликі потворні примари в ровах над дорогою, були свідками кривавої розправи
(смерть Тихона Пелехатого, убивство Володі,
бої з денікінцями).
Дорога мала особливу здатність зближати
закоханих. Яскравим підтвердженням тому є
Явтушок і Пріся: «Підійшов до Прісі, поцілував легенько з дороги у теплі коси. Любив її в
дорозі, як ніколи. Дивна особливість дороги…» [3, 249].
У дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» і
«Зелені Млини» хронотоп дороги концептуально пов’язаний із розвитком мотиву пошуку
«землі обіцяної». Як влучно зауважив
М. Бахтін, реальна дорога поступово переходить у метафору дороги, життєвий шлях людини, шлях її душі [1]. Письменник використовує прийом, що став традиційним у художній літературі, – героя ставить у ситуацію
«виходу» зі звичного середовища і «виводу»
його на дорогу. Цей запозичений із фольклору мотив добре простежується у творах химерної прози. Згадаймо образ Хлопця з «Дому на
горі» Валерія Шевчука, Михайла Решета з
«Ирію» Володимира Дрозда. Мотиву пошуку
Явтушком землі обіцяної В. Земляк надає коду біблійного «Виходу». У розповіді про драматичні пошуки вимріяного щастя в Зелених
Млинах, які Явтух Голий асоціює з раєм на
землі, простежуємо нову інтерпретацію біблійного сюжету. Явтушок бере на себе місію
проводиря родини до кращого майбутнього,
вірить, що в сусідньому з Вавилоном містечку
на нього чекає визнання, шана й достаток.
Проте довга дорога з рідної домівки в невідомість впливає як на героя, так і на його сім’ю,
розкриває характери, змінює стосунки між
рідними.
Часові межі подорожі Явтушка Голого
встановити неможливо, їх можна визначити
за послідовністю подій, що відбуваються з
героєм. Слушно буде зауважити, що реальний
час розширюється разом із психологічним, а
отже, і хронотоп дороги в романі пов’язаний
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із психологічним простором персонажа. Під
час подорожі відбувається усвідомлення й
переосмислення багатьох істин. Утративши
на півдорозі сім’ю (адже Пріся разом із дітьми
повернулася до Вавилона), Явтух відшукує
шлях до власної душі, внутрішнього «я», яке
прагло не достатку в далеких краях, а родинного затишку на батьківщині. Семантика дороги у Василя Земляка розкривається через
образ-символ землі. Пройшовши свою хресну
путь, герой знову повертається до Вавилона. І
це повернення після безплідних пошуків може асоціюватися з «поверненням блудного
сина». Дорога набуває особливого метафоризованого змісту: від «зовнішньої» до
«внутрішньої», коли образ-реалія шляху є символічним відображенням шляху духовного.
У кінці мандрів Явтушок відкриває істину:
«Земле! … Ми нікуди не можемо подітися від
тебе, як од власної долі…» [3, 288].
Метафоризоване значення дороги виявляється й у зображенні підвод на Журбів із цукровими буряками: «Вдень і вночі тяглися підводи на Журбів, вантажені цукровими буряками, тяглися відчайдушно і сумно, за тими ж
возами, в яких коні кволенькі, місили тванюку
чоловіки; чимось те скидалося на велетенський похорон осені…» [3, 134]. Осмислення людини в контексті з природою лежить в основі
романтичного світобачення письменника.
В. Топоров розглядає шлях крізь призму
міфологічної та релігійної традицій, головним параметром у категорії простору вважає
рух як реальний, так і метафоричний. Дослідник описує шлях як «рух до сакралізованого
центру простору в міфопоетичній і релігійній
моделях світу, як рух, що має свій початок і
свій кінець, тобто шлях завжди веде до очікуваного чи бажаного центру; при цьому шлях
виступає не тільки у формі зримої реальної
дороги, але й метафорично – як позначення
лінії поведінки (особливо часто моральної,
духовної)» [7, 117]. Так, на шляху Соколюків на
возі у в’язницю за нібито вкрадений скарб із
князівськими атрибутами Конецьпольського
постають знаки-попередження про небезпеку:
«Десь далеко, на розораних комунарських полях, здійнявся чорний смерч і побіг їм навперейми… Із його решток стали появлятися на
дорозі міражні замки, мінливі та непостійні, в
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яких однині їм доведеться жити й страждати
за всі оті звойовані й неприборкані покоління,
що чорними смерчами вставали одні проти
одних цієї ночі, а тим часом Соколюкам на погибель… Прощайте, Аббісінські горби... На тому ніби й замкнулася їхня дорога» [3, 54].
Дорога додому стає іншою для братів Соколюків після морального очищення у в’язниці Глинська. Вона сповнена приємних почуттів, адже вільна: «…Данько та Лук’ян упивалися свободою на голому полудрабку, вони сиділи поруч, позвішували ноги… Ще сьогодні вони позмивають у ночвах свої гріхи перед людством, одягнуть чисті сорочки і десь по обіді
вийдуть на гойдалку… Від коліс піднімався
приємний дух дороги…» [3, 76].
Отже, міфологема «дорога» в дилогії
В. Земляка «Лебедина зграя» і «Зелені Млини» є уособленням шляху людської душі до
Бога, прагнення її до високого, небуденного,
вічного. Письменник широко використовує
образ роздоріжжя як локус, де відбувається
зіткнення двох світів – людського й демонічного, а звідси й потрактування дороги як межі
переходу людини в сакральну площину. В ідіостилях сучасних письменників найбільшою
продуктивністю характеризуються ключові
етнокультурні символи, що стосуються найважливіших сфер буття українського народу.
Не відриваючись від першоджерел, фольклорні символи стають формантами якісно нових
художніх світів. Дорога органічно входить у
межі національного часопростору духовних
цінностей українців.
У статті ми дослідили художньоромантичну трансформацію міфологеми
«дорога» в дилогії В. Земляка «Лебедина
зграя» і «Зелені Млини», тому перспективним
буде аналіз образу шляху у творах інших
представників «химерної прози», зокрема
О. Ільченка, Є. Гуцала, В. Дрозда і В. Шевчука.
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ROMANTIC DOMINANT IMAGE OF THE ROAD IN NOVELS BASIL ZEMLYAK
«SWAN FLOCK» AND «GREEN MILLS»
In the article on the example of the novels of V. Zemlyak «Swan flock» and «Green Mills» analyzed romantic elements foobase road, investigated his interpretation and revealed the specificity of the metaphorization of the path as a symbol of the spiritual trials of man.
Ke y words: foobars, romantic dominant, metaphorization, the road, chronotope.
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РОМАНТИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА ОБРАЗА ДОРОГИ В ДИЛОГИИ
ВАСИЛИЯ ЗЕМЛЯКА «ЛЕБЕДИНАЯ СТАЯ» И «ЗЕЛЕНЫЕ МЛЫНЫ»
В статье на примере дилогии В. Земляка «Лебединая стая» и «Зеленые Млыны» проанализированы романтические черты мифообраза дороги, исследована его интерпретация и раскрыта специфика метафоризации пути как символа духовных испытаний человека.
Ключевые слова: мифообраз, романтическая доминанта, метафоризация, дорога, хронотоп.
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ЖАНР ТРИЛЕРУ В ТВОРЧОСТІ М. КІДРУКА
У статті розкрито особливості технотрилеру «Бот» і психотрилеру «Твердиня» М. Кідрука.
Дослідження доводить, що письменник презентував якісний художній продукт. Проаналізовано
складову жанрової специфіки технотрилеру і психотрилеру.
Клю чов і слова: трилер, технотрилер, психотрилер, масова література.

Новітні технології створюють новітні
умови життя людини, коректують соціум. Відгук на ці реалії здійснює мистецтво, що реагує
на зміни, засвоюючи новітній досвід, художньо оцінюючи і пропонуючи власне бачення
сучасного життя та його проблем. Постмодерна література, що протистоїть модернізму з
його елітарністю мистецтва, уводить канон
масовості, який передбачає дифузію типів мистецтв, жанрів, поєднання мистецьких форм
із масовокомунікаційними медійними формаціями. Мистецтво припиняє бути надбанням
№ 2 (16), жовтень 2015

лише інтелектуалів, посилює свою економічну складову, вдосконалює комунікативні канали, прагнучи задовольнити широку аудиторію, читача-споживача. Проте поява нових
творів для широкого читача не відкидає вимогу якісного продукту, який несе досвід перебування людини в сучасному світі і його
реакції на проблеми цивілізації. Це породжує
нові жанри освоєння світу і творення його
художнього варіанта в мистецтві, в літературі
зокрема. Таким новотвором можна вважати
технотрилер, що своєю аудиторією бачить не
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лише любителів літератури художньої, але й
дослідницької, наукової, науково-популярної.
У цьому жанрі працювали М. Крайтон,
Т. Кленсі, Д. Браун, такий твір з’явився в українській літературі в 2012 році – роман «Бот»
М. Кідрука.
Масова література встановлює певний
канон і розширює його межі в контексті нових жанрових форм. Так, трилер розмежовують за тематичними рівнями, і М. Кідрук експериментує з двома його формами – технотрилер («Бот») і психотрилер («Твердиня»).
Західноєвропейський науковий дискурс
осмислює поняття масової літератури і визначає межі художньої гри та моделювання віртуальної реальності у творах нових типів, зокрема, трилеру (Ж. Бодріяр, Е. Тофлер та ін.). Проблеми масової літератури в українському літературознавстві розглядали І. Бондар-Терещенко, Н. Герасименко, Я. Голобородько, Т. Гундорова, В. Даниленко, Т. Свербілова, С. Філоненко, Р. Харчук. Зокрема, С. Філоненко згадує
жанр трилеру в монографії «Масова література в Україні: дискурс / ґендер / жанр» (2011),
проте на час написання цього дослідження
романи «Бот» і «Твердиня» ще не були написані, вчена розглядає тревелоги М. Кідрука в
контексті белетристичних жанрів.
Роман «Бот» [1] опублікований у 2012 р.
видавництвом «Книжкового клубу «Клуб сімейного дозвілля»», що є учасником проекту
«Коронація слова», мета якого – пошук нових
імен і видання нових творів української літератури, які складають якісний конкурентноспроможний продукт. Ця книга отримала відзнаку конкурсу того ж 2012 р. за найкращий
твір на тему мандрів і подорожей. Роман
«Твердиня» [2] розпочатий раніше за роман
«Бот», як свідчить сам письменник у
«Післямові» до видання «Твердині», але був
завершений після перерви, оскільки ще вимагав осмислення концепції.
Критика активно відреагувала на появу
роману «Бот» М. Кідрука, матеріали з’явились
у таких авторитетних виданнях для українських читачів, як-от: «Друг читача», «Infolviv»,
«Буквоїд», «Gazeta.ua», «ЛітАкцент» і под., авторами рецензій стали О. Коцарев, Л. Ступчак,
Т. Фасоля та ін. Роман «Твердиня» мав широку презентацію (офіційний буктрейлер пока134

зано в «Youtube» – https://www.youtube.com/
watch?v=22QD5art2ZA), його автор побував у
багатьох містах України, знайомлячи читачів
із книгою. Критика твору також була схвальною (В. Головань, С. Головіна та ін.). Окрім
критичних матеріалів, романи «Бот» і
«Твердиня» не мають наукових розвідок щодо специфіки першого українського технотрилеру і жанру психотрилеру, окреслення
теоретичного осмислення цих нових жанрів в
українському літературознавстві не було.
Мета нашої статті полягає в огляді теоретичних основ трилеру і жанрових ознак технотрилеру «Бот» та психотрилеру «Твердиня» М. Кідрука, оцінці ролі цих художніх творів у сучасній українській літературі.
Масова література пропонує сучасному
читачеві часто високоякісний продукт, який
давно позбавився стереотипного сприйняття
чогось невдалого, антимистецтва. Українська
література також засвоює правила якісного
масового продукту і готова до конкуренції на
світовому ринку. Це засвідчили комерційно
успішні масові видання. Дослідниця масової
літератури С. Філоненко пропонує поділяти
таку літературну творчість на два типи, і цікаво, що її класифікація ґрунтується на ґендерному принципі: 1. «Адреналінові» жанри
(бойовики, вестерни, трилери). 2. «Ендорфінові» жанри (мелодрами і сентиментальні
історії) [3]. До списку чоловічих творів української масової літератури слід долучити твори
М. Кідрука з його сюжетами, що можуть бути
віднесені до наукової фантастики і трилеру.
Жанр трилеру через його «молодість» не
має чітких меж, крім того, його риси можуть
бути присутніми в інших жанрових формах. В
інтерв’ю для видання «The Вig Thrill» на питання про структуру своїх романів, зокрема,
про наявність у них двох компонентів (історія
та пам’ятні герої і злодії), Дж. Патерсон указує: «Я не думаю, що є один набір у структурі,
але історія дійсно потребує структури. Це важливо, бо в кожному творі мають бути своєрідні «гачки» для людей» [4]. Ці «секрети», насправді, виявляються простими, проте для їх
відтворення треба мати хист до історій, що
захоплюють. Проблема постає в розмежуванні жанрів детективу і трилеру. Хоча історія
походження трилеру складна, він співвідно-
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ситься з кінематографічним жанром, який
зароджується в 1960-х рр. і походить від фільмів А. Хічкока і Ф. Ланга, які експериментували з керуванням емоціями глядачів. Погоджуючись із «витоками» жанру, ми вважаємо, що
сучасний трилер має свої піджанри, що сформувались відповідно до сучасних знань про
світ. Загальною класифікацію можна вважати
такий поділ: психологічні трилери, детективитрилери, еротичні трилери і таємницітрилери, хоча жанрові форми за тематичною
ознакою можуть бути більш розгалуженими.
Трилери є виявом масової культури, в контексті теорії симулякрів вони становлять літературну симуляцію в моделюванні віртуальної реальності.
Дослідження жанру технотрилеру виявило такі характерні риси цієї форми:
– гостросюжетність, динамічність сюжету,
ескейпізм;
– використання документальності і наукових даних;
– боротьба з технологічними небезпеками.
– Психотрилер має свої «константи»:
– наявність психологічного й емоційного
конфлікту, а не фізичного, а також боротьба з суперником;
– вирішення загадок, пошуки, спроби осягнення таємниць, містичні мотиви.
На основі презентованих характеристик
можемо запропонувати визначення технотриллеру: це жанр масової літератури, характерними ознаками якого є динамічний сюжет
із використанням новітніх технологій та наукових даних. Метою технотрилеру є застереження щодо відповідального використання
наукових знань і технологій. Психотрилер є
жанром літератури і кінематографу, в основі
якого покладено емоційний та психологічний
конфлікт, що передбачає боротьбу з суперником, котрий відзначається перевагами, а також динамічний сюжет, що розгортається як
пошук або розв’язання загадки. Особливістю
цих жанрів є їх синтетичність, поєднуваність
з іншими типами оповіді.
Роман «Бот» має властиві технотрилеру
риси, а також наступні характерологічні особливості: динамічність сюжету, ескейпізм, доступність (розрахований на молодіжну аудиторію), змішування дискурсів (художній дискурс роману містить елементи наукового дис№ 2 (16), жовтень 2015

курсу, у популярній формі викладаються наукові факти і нові знання), інтертекстуальність, подвійне кодування (задоволення від
читання і дидактизм, що полягає в постановці
актуальної світової проблеми техногенних
криз). Якщо говорити про літературу мандрів,
то для творчості М. Кідрука є характерною ця
риса, адже він, у першу чергу, письменникмандрівник, а його дебютні твори були літературою мандрів. «Бот» також містить елементи книги мандрів, і його жанрову матрицю
можна визначити як технотрилер із рисами
тревелогу, наукової фантастики.
Роман «Твердиня»в основі має пошук як
зовнішньої сюжетної лінії, разом із тим, він
поєднаний із психологічними випробуваннями, емоційними переживаннями персонажів.
Гостросюжетність є основною характеристикою твору, в який вплетено також містичні
елементи та інтелектуальні ігри. Твір містить
наукові дані та домисел, завданням якого зробити сюжет захоплюючим, крім того це спроба альтернативного пояснення гіпотез щодо
походження певних явищ, не пояснених офіційною наукою (існування Паїтіті, яке не є
доведеним офіційною наукою). Любовний
дискурс уведено для створення рельєфності
психологічних колізій. Для нагнітання психологічної напруги автор уводить описи стеження, описи природи, сни-марення та ін. як
своєрідні гачки психологічно-емоційні для
читача.
У романі «Бот» М. Кідрука нанотехнології
поєднані із біологічною людською основою,
комп’ютерною програмою, а також психологічною сутністю колективного несвідомого
(психоістотою), залучено розгляд теорії хаосу,
що вказує на міждисциплінарність наукового
знання, використаного для створення роману. У доборі технологій письменник дотримується принципу такого наукового дискурсу як
селективність, простежуючи потрібні авторові наукові ефекти. М. Кідрук є майстром деталі, його улюблений прийом – точна інформація про наукові дані, предмети тощо. Дофантазовує він також писемність на Паїтіті. Улюблена галузь наукових даних у письменника –
математика, він пропонує математичні ігри
для читача, які подає із використанням евристичного методу.
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Особливістю наукового дискурсу роману
«Бот» є застереження щодо використання новітніх технологій, роману «Твердиня» є пізнавальною інформацією для ілюстрування мотиву пошуку незвіданого, а також як інтелектуальна гра.
Роман «Бот» має характерні для технотрилеру риси, а також ми визначили такі його
характерологічні особливості: динамічність
сюжету, ескейпізм, доступність (розрахований на молодіжну аудиторію), змішування
дискурсів (художній дискурс роману містить
у собі елементи наукового дискурсу, у популярній формі викладаються наукові факти та
нові знання), інтертекстуальність, подвійне
кодування (задоволення від читання та дидактизм, що полягає у постановці актуальної
світової проблеми техногенних криз). Роман
«Бот» також містить елементи літератури мандрів. Жанрову матрицю роману М. Кідрука
«Бот» можна визначити як технотрилер із
рисами тревелогу, наукової фантастики.
Роман «Твердиня» у своїй основі має пошук як зовнішню сюжетну лінію, разом із тим,
він поєднаний із психологічними випробуваннями, емоційними переживаннями персонажів. Гостросюжетність є базовою характеристикою твору, в який уплетено також містичні
елементи та інтелектуальні ігри. Твір містить
наукові дані і домисел, завданням якого є зробити сюжет захоплюючим; крім того, це спроба альтернативного пояснення гіпотез щодо
походження певних явищ, не розтлумачених
офіційною наукою (існування Паїтіті, яке не є
об’єктивно доведеним). Любовний дискурс
уведено для створення рельєфності психологічних колізій. Для нагнітання психологічної
напруги автор уводить описи стеження, описи природи, сни-марення та ін. як своєрідні
психологічно-емоційні гачки для читача.
М. Кідрук пропонує новий тип героя масової літератури, що відповідає канону технотрилеру в романі «Бот» – супермена з чіткою
гуманістичною метою та національною специфікою. Він не перетворюється на «технічну
людину» доби постмодернізму, зберігаючи
якості винятковості, цілеспрямованості, уміння оцінювати ситуацію, універсальності знань,
рішучості й відповідальності, допитливості і
здатності на самопожертву. Поряд із тим, він
136

отримує риси нового героя доби масової культури: високий професійний рівень, здобутий
ним завдяки самонавчанню і саморозвитку,
неординарність, критичність мислення, підкреслена національна приналежність.
У романі «Твердиня» образ Левка Бартоша має автобіографічні елементи. Письменник бере за основу власний досвід перебування в Європі під час навчання. Левко має набір
рис, який має бути притаманний головному
герою психотрилеру: вправність, наполегливість, уміння працювати в колективі, креативність. Він невправний у залицяннях, проте це
викликає співчуття і симпатію у читача. У романі письменник приділяє увагу психологічним реакціям Левка на різні події та випробування, що є частиною психологічної складової
трилеру. Він помічає важливі речі, виявляє
рішучість і швидку реакцію в ухваленні рішень, а також шляхетний і готовий на самопожертву. У цьому криється секрет його успіху.
Роман «Бот» є першим українським технотрилером, М. Кідрук запропонував якісний
продукт для українського читача, що зайняв
свою нішу в українському літературному процесі. Складовими успіху твору є не лише динамічний сюжет, але й науковий дискурс та
спроба автора «українізувати» героя в жанрі,
що передбачає уніфікацію, запропонувати
модель національно окресленого типажу супермена. «Твердиня» пропонує інший тип
твору з динамічним сюжетом та пошуком розгадки поставлених перед персонажами завдань і загадок. Психотрилер подає досвід
виживання у складних психологічних умовах,
а також популяризує інтелектуальну гру і дух
мандрівок.
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«РОЗІРВАНІСТЬ» ОСОБИСТОСТІ
ЯК ШЛЯХ ДО ПОШУКУ ВЛАСНОГО «Я» У ПРОЗІ
20-х років ХХ століття
У статті досліджено типову для прози 20-х рр. ХХ століття проблему роздвоєності особистості. Зроблено спробу пояснити популярність цього психічного феномену саме у пореволюційній прозі. На прикладі творів М. Хвильового, М. Йогансена, А. Головка, В. Підмогильного з’ясовано основні
зображальні засоби висвітлення психіки героїв.
Клю чов і слова: герой, роздвоєння особистості, психологізм, підсвідоме.

Проблема роздвоєння людської істоти,
психологічна складність особистості є постійним джерелом письменницького інтересу, а
врешті, й інтересу цілого покоління дослідників зарубіжного й вітчизняного літературознавства (М. Бахтін, А. Ієзуїтов, І. Мурадханян,
Т. Бовсунівська, Г. Грабович, О. Філатова та
ін.). Скажімо, А. Ієзуїтов пов’язує загострення
психологічної проблеми двійництва в радянській літературі з пошуком нового героя,
Г. Грабович подає цю проблему в контексті
самовираження автора, О. Філатова – через
семантику художніх констант у романістиці
ХХ століття. Побіжно до проблеми зверталися
й дослідники творчості окремих авторів. Проте, на нашу думку, проблема залишається вивченою не до кінця.
№ 2 (16), жовтень 2015

У пропонованій роботі робимо спробу не
лише з’ясувати причини популярності феномену «розірваності» особистості у пореволюційній прозі, а й порівняти засоби втілення
ідеї порушення цілісності стану героя задля
пошуку ним власного «я» у творах авторів,
творчість яких належить до різних художніх
напрямків.
Дослідники сходяться на думці, що героя
прози пореволюційних років переважно важко назвати цілісною особистістю. Намагаючись осмислити абсурдність навколишнього
світу, він постійно перебуває у стані пошуку
власного «я». В ситуації трагічної спустошеності внаслідок непримиренних протиріч
ХХ століття людина не здатна знайти єдино
правильне рішення. Конфлікт із самим собою
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загострюється, герой впадає у стан душевного розладу. Глибока травма свідомості порушує психологічну цілісність особистості. Найкращою ілюстрацією цього стану стала хрестоматійна фраза героя М. Хвильового: «Я –
чекіст, але я і людина».
Пореволюційні роки ХХ століття є, як відомо, найбільш кризовими і небезпечними
для вже травмованої випробуваннями особистості. І, незважаючи на те, що молода радянська література не прагнула пізнати людину
як складну неповторну особистість, а за сприяння влади зосередилася на оспівуванні трудового колективу і маси, все ж спостерігаємо
новий (після періоду романтизму) сплеск уваги письменників до психологічного феномену
двійництва. Тож, у цей час література досить
плідно й різноманітно «демонструє конкретні
результати індивідуально-авторської рефлексії внутрішнього конфлікту роздвоєної особистості» [5, 160]. Щоправда відбувається це переважно у творчості тих письменників, які
відійшли від канонів, пішли проти насаджуваної пролетаризації. На думку Р. Мовчан,
«українське модерністське мистецтво 1920-х
років – мистецтво постійних екзистенційних
зіткнень і вибору, яке поєднує в собі ренесансний оптимізм (і сильну людину, людинупереможця) і декадансну трагедійність
(людину загублену, зломлену, роздвоєну й
фатально самотню)» [3, 515]. Найбільш яскраво це відображено у творах М. Хвильового,
В. Підмогильного, Є. Плужника, Г. Михайличенка, М. Йогансена, О. Копиленка. Цікаво й
те, що автори одного покоління через цілий
ряд факторів (зокрема, залежно від стильових
уподобань) по-різному бачили цей феномен.
Найбільш показовими у цьому плані є,
звичайно, герої М. Хвильового. В імпресіоністичній манері письменник подає своїх героїв
у трагічній суперечності з зовнішнім світом, у
стані душевного розпачу. Причому для створення ефекту катастрофічності прозаїк стирає, розмиває грані минулого, теперішнього і
майбутнього. Герой потрапляє в межову кризову ситуацiю вибору, його дiї обмежені
«тiсним часом». Це призводить до роздвоєння
його самосвідомості між прагненням до світлого майбутнього (свідомим) і відчуттям приреченості (підсвідомим), що розкривається
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переважно через внутрішні монологи, у повсякчасних спробах самовиправдання. Це спостерігаємо в зображенні героїв з новел
М. Хвильового «Я (Романтика)», «Редактор
Карк», «Сентиментальна історія», «Іван Іванович», «Повість про санаторійну зону» та ін..
Двійництво людини у М. Хвильового художньо «канонізується». Автор підходить до цього усвідомлено, адже в одному з памфлетів
зазначає: «Коли ти революціонер – ти не раз
розколеш своє «Я»» [6, 523].
Крізь призму душевної трагедії героя прозаїк показує трагедію сучасника як конфлікт
між притаманною від природи схильністю до
добра і розтлінним суспільством, що її нівечить. У новелі М. Хвильового «Я (Романтика)»
роздвоєна психіка головного героя розкривається через протистояння в його душі антагоністичних образів-символів: Матері («частина
мого власного злочинного «я», якому я даю
волю») й «загірної комуни». Але розірваність
душі навпіл видається лише на перший погляд. При ретельному прочитанні (та вивченні
пояснення автора до новели) стає зрозумілим, що всі персонажі новели – «це різні
«кінці душі» одного й того самого романтичного «Я» (М. Попович). Усвідомлення ж розірваності власної душі героєм виявляється, зокрема, у рядках: «Тут, в глухому закутку, на
краю города, я ховаю від гільйотини один кінець своєї душі» [6, 126]. Цікавою у цьому ракурсі є й «Повість про санаторійну зону». Тут
майже всі герої живуть подвійним (реальним
та світом власної хворої уяви) життям. Але
найбільш складним (із прихованим розщепленням) є образ анарха. Адже так само, як і в
попередній новелі, інші герої твору проектуються на частини «я» анарха. Так, символічний двійник Хлоня вважається втіленням колишнього світогляду анарха, а дурень – його
загрозливим майбутнім, якого він уникає,
обираючи смерть. Тобто фактично анарх приміряє на себе життя інших. Героїня новели
«Легенда» М. Хвильового, маскуючись під повстанця Стеньку, втілює в собі одночасно три
іпостасі – жінки-матері, жінки-повії та чоловіка. В оповіданні «Іван Іванович» герої живуть
наче у світі вигаданих ними «Жана» і
«товаришки Галакти», не помічаючи фальшу
такого життя.
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Внутрішня роздвоєність особистості, поряд з лейтмотивом ірраціональності людської
поведінки, нездійсненності свободи й абсурдності бутя, належить, на думку С. Павличко,
до інтелектуальних домінант творчості екзистенціалістів В. Петрова-Домонтовича і В. Підмогильного [4, 216]. У Віктора Петрова тема
множинності особистості простежується як в
образах художніх творів «Дівчинка з ведмедиком», «Доктор Серафікус», так і в художніх
біографіях «Романи Куліша», «Аліна й Костомаров». Скажімо, стосунки П. Куліша з жінками презентовані автором як гра з самим собою, внутрішній розлад: «Куліш тікав від самого себе». Він то мріє про кохання, то жахається його, наче веде постійну боротьбу між
двома виявами власної душі. «Сам Петров у
своїх творах студіює розщеплене, плинне «я»
сучасної людини, прочитуючи життя своїх
героїв з романтичної епохи в цілком сучасному стилі» [4, 217]. Тут автор за основу взяв
концепцію З. Фройда, перетворивши біографії
на психоаналітичне дослідження.
Подібним шляхом пішов і В. Підмогильний у романі «Місто»: зробив «тіло головним
героєм твору й висунув ідею двоїстості людини, яка складається з ангельського та тваринного начал» [4, 224], де у конфлікт входить
розщеплена особистість Степана Радченка.
Причому автор вдається як до роздвоєння особистості (наприклад, у сфері усвідомлення героєм свого місця у «ворожому» соціумі), так і
до розірваності свідомості на чотири іпостасі
«я» (у стосунках з жінками), коли опозиція духовне / тілесне знаходить нове вираження у
кожному окремому випадку спілкування з жінкою. У рецензії на цей роман М. Доленго помітив: «У Підмогильного «я» його героїв не
буває взагалі суцільним… однак [я] не розбивається особисто-соціальною трагедією на ворожі часті, а чи хімічно розкладається, чи механічно розчавлюється життєвими обставинами на дрібні часті» [1, 53]. Власні міркування
щодо цього В. Підмогильний вкладає й у вуста
героїв: «Люди… мають здебільшого два обличчя. Одне природжене, часто дуже дике, а друге
вони набувають живучи… Людей з одним обличчям дуже мало» («Невеличка драма»).
О. Копиленко у романі «Визволення» розмірковує над проблемою роздвоєння особис№ 2 (16), жовтень 2015

тості жінки у схожих на презентовані в попередньому романі умовах – перевтілення селянки
на мешканку міста. Проте, відповідно до власного стилю, створює інтригу, тому фактично
несподіванкою для читача стає те, що колишня
селянка, а потім – місцева повія Пріся і простодушна студентка Зайка – то дві сторінки з книги буття однієї особи. Її внутрішній конфлікт
автор розкриває через опозицію тіло / душа,
якій відповідає символічне протиставлення
село / місто. Свідомість героїні роздвоюється –
це стає тим єдиним виходом, який знаходить
героїня для пристосування до нових умов існування. У фіналі твору автор робить зухвалу
спробу «поєднати» ці дві іпостасі, але така зустріч реального та омріяного світів призводить до фатального самознищення.
Експериментально до проблеми розщеплення особистості підійшов Г. Михайличенко
у «Блакитному романі». Дослідники не дійшли однозначної думки щодо розшифрування
задуму автора, проте «Я» і «Ти», презентовані
у творі то окремо, то як частина одне одного,
наводять на думку, що це єдина особистість у
роздвоєному варіанті. Судячи з тексту, умовний герой не роздвоюється, а саме розщеплюється на багато частин душі на шляху до поєднання «Ти» і «Я»: «Ти був тим, чим стану я завтра»; «Душа Іни була зложена з двох порожніх душ і в цілому відзначалася повнотою
осяйного змісту. Ваші душі являли собою два
протилежні бігуни одної кулі і стреміли стати
одним цілим». Видається доцільною думка
дослідниці творчості Г. Михайличенка
М. А. Яремкович, що «Яся, Іна, Іріс, Ганка і Чоловік є втіленням якоїсь частини душі «Ти».
Це своєрідні прояви його неусвідомленого
буття, які стають образно-життєвими, самостійно-значущими. «Ти» стоїть на шляху самопізнання, а тому приховані сторони його власної особистості – Яся, Іна, Іріс, Ганка, Чоловік
– признаються ним як такі, що реально існують» [7, 8]. Стиль автора визначають порізному: червоний символізм (М. Доленго),
модерністичний символізм (І. Костецький),
імпресіонізм, необароко, що дає підстави говорити про його синкретизм. Тож феномен
«множинності особистості» у нього розкрито
по-новому, через своєрідну символічну
гру-пошук на двох рівнях: зовнішньому
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(революційна дійсність) та внутрішньому
(еротичне, чуттєве, ірраціональне). Подібну
гру з розщепленням «тебе» на «я» і «ти» використав А. Головко у своїй відповіді на
«Блакитний роман» – «Червоному романі».
Провідну роль тут відіграють такі прийоми,
як метафоричність, художня деталь, «потік
свідомості» як основні зображальні засоби
висвітлення психіки героїв.
До певної міри (хоч автор наголошує, що
головним у його творі є не герой, а ландшафт)
розщеплення особистості можемо спостерігати також в авангардному творі М. Йогансена
«Подорож ученого доктора Леонардо…». Так,
Дон Хозе Перейра (він же Данько Харит Перерва уві сні) після умовної смерті повертає собі
самого себе, а невдовзі перетворюється на
героя написаної ним же кореспонденції до
італійської газети – доктора Леонардо. Останній врешті-решт викритий коханкою як Дон
Хозе Перейра. Коло замикається. Автор, граючи з героєм, а разом з тим – і читачем, підводить нас до питання про змінність особистості та можливість морально-світоглядного вибору людиною власного «я», про абсурдність
ідеї про творення «нової людини» ідеологією.
Внутрішнє роздвоєння є характерним психологічним станом і для героїв М. Івченка
(оповідання «Шуми весняні», «Смертний спів»).
Герої чують внутрішні голоси, які штовхають їх
на необдумані імпульсивні вчинки, виводять
назовні найнижчі інстинкти людини чи відкривають позасвідомі істини. «Я» героя відчуває
себе неспроможним боротися з тим фройдівським «Воно» – нереалізованими сексуальними
інстинктами та невгамованими пристрастями:
«Я підходжу і починаю знову ласкати її, почуваючи, як якась нова звіряча хвиля щось нещире
шепоче мені» («Шуми весняні»).
Ураховуючи, що проблема двоїстості людської натури виникає зазвичай у межовій ситуації, то найбільш відповідним до цього стану видається використання письменниками
стилів експресіонізму й екзистенціалізму. Це
спостерігає і дослідниця творчості Бориса Тенети В. Дубініна, помітивши, що двоїстість
найяскравіше презентують твори цього автора з виразним експресіоністським струменем:
«Голод» («Безробітний»), «Місто», «Ave vita»,
«Idée fixe», «Пріся». «Феномен двоїстості у
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творах письменника пов’язаний, у першу чергу, з концепцією поділу світу на реальний,
дійсно існуючий, і нереальний, уявний, світ
мрій, снів, марень, який постає у свідомості чи
підсвідомості героїв… Б. Тенету цікавлять
впливи й чинники, завдяки яким людина здатна на вчинки, про які колись навіть боялася
подумати» [2, 181]. Так, у новелі «Idée fixe» та
оповіданні «Пріся» автор дає можливість читачу простежити, як підсвідоме запановує над
свідомим, що призводить до фатального вчинку. Аби пояснити особливість потрапляння
людини у такий психологічний стан, Б. Тенета
використовує ряд засобів психологізації: оповідь від третьої особи, внутрішні монологи,
саморефлексія, спогади, сни.
Як бачимо, феномен «розщеплення особистості» вельми поширений у літературі 20-х
років ХХ століття. Автори користуються ним
не лише для показу впливу кризової доби на
особистість, а й для маскування заборонених
тем, задля експериментів із формою, втілення
популярних філософських ідей. Проте провідним залишається дослідження і пізнання глибин людської душі, свідомого та підсвідомого,
утвердження важливості розуміння людиною
самої себе, спроможності зберегти в собі цілісну особистість.
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ДОСВІД СИНХРОННО-ДІАХРОНІЧНОГО АНАЛІЗУ
ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ПІЗНЬОГО РЕНЕСАНСУ ТА ПІЗНЬОГО КЛАСИЦИЗМУ
У статті представлено один із варіантів синхронно-діахронічного аналізу французької літературної комунікації доби пізнього Ренесансу, представником якого був Монтень та пізнього класицизму, виразником якого був Лабрюєр. Приділено особливу увагу синтезу синхронного та діахронічного підходів, що дозволив більш повно осмислити твори цих письменників та історичні періоди в
їхній динаміці та повноті.
Клю чов і слова: синхронія, діахронія, аналіз, Ренесанс, класицизм.

Синхронія й діахронія в контексті сучасної наукової парадигми як проблема методів
дослідження набуває все більшої уваги науковців. Актуальність співвідношення синхронного та діахронічного аспектів є об'єктом наукових досліджень в літературознавстві як теоретичного, так і практичного спрямування.
Відомо, синхронія – це стан, в якому його елементи можуть функціонувати одночасно, а
діахронія – це достатньо довгий відрізок часу
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для того, щоб структури системи змогли змінитися. Синхронний розгляд літературних
об'єктів передує діахронічному, так як для
діахронічного аналізу потрібно співставлення
не менш як двох послідовних стадій – синхронних зрізів. Обидва підходи є взаємопов'язаними, що доповнюють та узагальнюють
один одного. Тож, взаємозв'язок синхронного
та діахронічного підходів є важливим аспектом при аналізі літературних процесів:
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з одного боку, дозволяє зосередитися переважно на певних постійних властивостях літературного процесу, а з іншого – на їхній еволюції.
Питання діахронії та синхронії широко
вивчається та досліджується в мовній сфері.
Зокрема, у лінгвокогнитивістиці діахронічний аспект цікавив В. Плунгяна. О. Семереньї
розглянута мовна діахронічна інтерпретація.
Описує досвід діахронічного дослідження дієслів Е. Миронов. І. Микитенко порівнює в діахронічному та синхронному аспектах російську
та чеську термінологію. Своє розуміння діахронічної полісемії у німецькій мові представлено С. Глумецькою. Ф. Оздоева запропонувала синхронно-діахронічний аналіз службових
частин мови в нахських мовах. С. Богатирьовою вивчено діахронічний аспект у різних
лінгвокультурах на матеріалі іспанської мови.
К. Мякшин приділив увагу діахронному аспекту англійської фонетичної термінології.
А. Биков представив діахронічний аналіз синонімів в англійській мові. Проблематика та
перспективи синхронно-діахронічного підходу в сучасній лінгвістиці цікавили М. Казазаєву. С. Курбатова розглянула французьку телекомунікаційну термінологію у синхронному
та діахронічному аналізі. О. Сазонов досліджував моделі діахронічної порівняльної метафорології. М. Марчук вказав на три підходи до
визначення синхронного зрізу у розвитку лексики. Теоретичне осмислення технології діахронічного аналізу щодо історичних досліджень пов'язано з іменем І. Ковальченка,
який запропонував три основні варіанти використання історико-діахронного методу.
Проведений у контексті зазначеної проблеми вибірковий аналіз різних інформаційних форматів – дисертаційних досліджень,
статей, доповідей, тез, заміток показав, що
синхронію та діахронію досліджували в різних аспектах: як аналіз, як метод і як підхід.
Актуалізується проблема також розвитком
думки про співвідношення синхронного та
діахронічного підходів до аналізу мовних
об'єктів. Учені вбачають її рішення в подоланні однобічності в їхньому застосуванні. Наприклад, у працях Б. Горнунга зазначається,
що кожний факт є і може бути у системі тільки при визначенні його двох зв'язків – зв'язків з іншими елементами системи, в яку він
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входить в даний історичний момент, і зв'язків
з попереднім та наступним станом цього факту [3, 11]. А. Залізняк, спираючись на дослідження В.Виноградова, вважає, що синхронічне та діахронічне – лише різні боки одного й
того ж історичного процесу [6].
Зазначимо, що в останні часи синхронний
та діахронічний аналіз активно проникає і в
інші гуманітарні науки, в тому числі культурологію, соціологію, літературознавство. Інтерес до методу синхронно-діахронічного
аналізу суттєво виріс у зв'язку з розвитком
компаративних досліджень. Як теоретична,
так і практична його складова в наукових колах літературознавства ще не набула достатньої популярності, але синхронно-діахронічний аналіз іманентно застосовується завжди, за допомогою якого можна оцінити все
що відбувається з літературним об'єктом або
процесом його змін.
У контексті нашого дослідження діахронічний метод полягає в представленні явищ, фактів, подій зазначених періодів французької літератури в хронологічній послідовності їх появи та існування. Ці факти вимагають не тільки
представлення, але й глибокого аналізу, оцінки, осмислення, узагальнення. Тому даний метод доповнюється іншим – синхронічним методом. А синхронічний метод ми розуміємо як
сукупний аналіз двох або декількох історичних
періодів у французькій літературі на певному
етапі їхнього розвитку з урахуванням існуючих
взаємозв'язків та протиріч. Якщо діахронічний
метод можна графічно змоделювати як вертикальну лінію, на якій відкладаються потрібні
дати та події, то модель синхронічного методу
представляється у вигляді горизонтальної лінії, яку перетинають декілька вертикальних,
кожна з яких є втіленням літератури будь-якої
країни світу. Тож, звертаючись до французької
літератури, такий метод є адекватним аналізу
історичного літературного процесу періоду
пізнього Ренесансу та пізнього класицизму з
усією реальністю їхньої структури та системної
організації. На наш погляд, саме синтез синхронного та діахронічного методів дозволить
більш повно осмислити літературні твори письменників в їхній динаміці та повноті.
Мета статті полягає у набутті досвіду синхронно-діахронічного аналізу французької
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літературної комунікації періоду пізнього Ренесансу, представником якого був Монтень та
пізнього класицизму, виразником якого був
Лабрюєр.
Ми вже представили своє розуміння фактів синхронії в літературній комунікації на
прикладі українських історичних романів [9].
Та подальше формування уявлення про синхронію і діахронію в літературі, як відзеркалення реального світу в свідомості суб'єкта й фіксація його у вигляді суб'єктно орієнтованих
понять, уявлень, образів, концептів, моделей,
руху від «там і тоді» до «зараз і тут», змусило
нас подивитися на співвідношення синхронічного та діахронічного факторів в аналізі літературних творів французьких письменників
Монтеня та Лабрюєра, яких відділяє століття.
Розглядаючи особливості французької
літературної комунікації періодів пізнього
Ренесансу та пізнього класицизму в діахронічному аспекті зазначимо, що окремі форми,
які створені в ренесансній культурній стадії,
продовжують існувати і на наступних етапах.
Така послідовність, в рівній мірі, характерна і
для великих фрагментів літературних пластів, і для періодів життя окремих письменників. Діахронічна інтерпретація допомагає поглибити перспективу літературного періоду за
рахунок проникнення в хронологічно більш
віддалені етапи історичного минулого. Як зазначено Г. Косіковим [1], у становленні літератури Відродження важливу роль зіграли, з
одного боку, релігійно-політичний рух Реформації, завдяки якому помітно змінилося суспільство західноєвропейського світу, а з іншого – культурний рух за відродження античності, яке отримало назву – ренесансного
гуманізму. Ці історичні складові в значній мірі
вплинули на французьку літературу ХVІ століття. У другій половині ХVІ ст. розквітли прозаїчні жанри. При цьому на передній план вийшли не новели та романи, а різноманітні
«навчальні» твори, що відображали зростання інтересу французького суспільства до
знань у галузі природи, історії, географії, філософії тощо. Однак основну роль у розвитку
французької літературної прози відіграла гуманістична література, яка, в свою чергу, стала поштовхом до розвитку філософськоморалістичного спрямування, видатним пред№ 2 (16), жовтень 2015

ставником якого був Мішель Монтень. Мішель Эйкем де Монтень (Michel Eyquem de
Montaigne, 1533–1592) зосередив свою увагу
на природі людини як моральної особистості.
Він написав унікальний у французькій літературі морально-філософський твір «Проби»,
праця над яким тривала близько 23 років. Перші дві частини написані протягом 1572–
1579 рр. і видані 1580 р. Повністю в трьох
книгах твір опубліковано в 1588 р. Але й після
цього до кінця життя Монтень доповнював
надрукований текст, робив численні виправлення, пізніше внесені в нове, посмертне видання, яке вийшло в 1595 році.
У послідовному аналізі механізмів історичних змін, їхньої варіативності, що підпорядковані певним регулярним історичним тенденціям, – цей причинно обумовлений рух у
французькій літературі пояснюється більшістю явищ, які можна проаналізувати на синхронно-діахронічному рівні і за часів періоду
класицизму. У XVII ст. французька література
вступила в нову фазу свого розвитку, яка поступово оформилася в новий стиль – класицизм. Він тісно був пов'язаний з ренесансною,
гуманістичною культурою, пронизаний схильністю до античності та наслідування їй. У
літературній творчості французький класицизм розвивав ідейно-художні уподобання
античності та висував якісно нові завдання та
методи літературного процесу. Класицисти
орієнтувалися на римське мистецтво і від
нього відбирали ті елементи, які гармонійно
співіснували з культурою монархії тогочасної
Франції. Це проявлялося у вивченні закономірностей та логіки розвитку людської думки
та її моральних вчинків. Саме у Франції класичні зразки літератури цього спрямування досягли своєї найвищої досконалості. Французькі класицисти зуміли поєднати досвід античної літератури з національними традиціями
свого народу, чого не вдалося зробити класицистам інших країн. На цьому підґрунті з'явилися письменники-афористи, які не створювали ні романів, ні повістей, ні новел, а лише
короткі, стислі твори-мініатюри або записи
своїх думок, як результат життєвих спостережень та роздумів. Жанр афоризму як літературний жанр народився на грунті таких творів як «Проби» Монтеня [2].
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Друга половина XVII відмічена творчістю
Лабрюєра – майстра афоризмів, думки якого
глибокі та безмежні, а форми стислі та лаконічні. Жан Лабрюєр (Jean de la Bruyère, 1645–
1696), віднесений до числа «великих класиків», у 1687 році опублікував книгу «Характери Теофраста, переклад з грецької». Як і Монтень, Лабрюєр з кожним новим виданням
своєї книги доповнював її та вносив корективи. Початковий замисел простого перекладу
давньогрецького філософа, учня Аристотеля –
Теофраста, в решті-решт вилилися в самостійний оригінальний твір – «Характери, або звичаї нинішнього віку». Ця книга цікава глибиною авторської думки, стислими та лаконічними описами про сучасну та античну культуру. Його судження свідчать про велику проникливість та спостережливість.
Зазначимо, що наступність літературних
традицій ренесансу та класицизму основана
як на аналізі системних відношень, так і на
моментах формальної схожості деяких певних
послідовних способів моделювання навколишнього світу людини. Подальший шлях дослідження, який став необхідний для розуміння
комунікації неперервного процесу розвитку
французької літератури, ми вбачаємо в їхній
синхронній системності та єдності. Це дає можливість під час аналізу як історичних періодів, так і творчості письменників цих періодів,
уявити поперечні та вертикальні зрізи літературного континуума. І тільки в безперервному русі можливо наблизитися до глибинного
вивчення літературного твору.
Монтеня називають письменником однієї
книги. Він протягом свого життя не переставав читати давніх античних істориків, філософів, моралістів, поетів. Від них перейняв мову,
якою описував людину, сильну своєю природністю. Письменнику відкривалася не велич
особистості, а її виключна змінюваність,
складність, протиріччя. Новаторство французького мислителя в аналізі життєвої багатозначності та багатогранності людського
буття, що виявили принципові особливості
«Проб» та їхню композиція. Композиція твору
на перший погляд хаотична. Зовні книга
представляє собою фрагментарне поєднання
спостережень, прикладів, цитат і сентенцій,
що розподілені за розділами, які не мають
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між собою ніякого видимого зв'язку. Тематика розділів різноманітна. У них йдеться про
античних поетів, виховання дітей, честолюбство і здоров’я, смерть і багатство, славу і
гідність, совість і педантизм, самотність і
дружбу, мову і сон, – про все, що автор спостерігав у навколишньому житті, про що думав,
читав або чув. «Проби» – це вільні роздуми
письменника над своїм життям і досвідом.
Внутрішньо в кожному розділі твору переважає принцип асоціативного поєднання власних думок. Але цей монтаж роздумів, занотованих у різні часи, прокоментованих в інші і
тому не вельми зручних для лінійного читання. Тим не менш, сам Монтень підкреслював,
що його думки «слідують одна за одною –
правда, інколи не одна за одною, а на деякій
відстані, але вони все ж бачать одна одну» [11, 231]. «Проби» побудовані наскрізним
рухом думки Монтеня, що через різноманітний матеріал узагальнюється власним «я».
Його філософія коріниться в особистих відчуттях, настроях, способі життя тощо.
«Зображую я не когось, а самого себе»,
«предмет цієї книги – я сам», – читаємо в авторському вступному зверненні «До читача» [10, 10]. Автор крізь своє «я» бачить людину не скуту нормами релігійного світогляду і
владою доктрин, «взяту саму по собі», а в її
повсякденному бутті, в її чуттєвості й духовній природі. Це і є наскрізна проблема, котра
надає глибинної єдності розрізненим думкам
«Проб» [14, 193].
Також пізньоренесансна позиція Монтеня
в тім, що він захоплений багатогранністю
людської мудрості та думки, натхненно перебирає їх, немов перлини в шкатулці, ніколи не
заперечує, але й не прив'язується до них повністю. А. Моруа в книзі «Від Монтеня до Арагона» [12] міркуючи над творчістю Монтеня,
яка стала зв'язком між ренесансним мистецтвом та класицизмом, підкреслює позитивну
життєстверджуючу основу його філософії: «…
перша книга більшим зобов'язана Плутарху
та іншим прославленим мислителям, а друга і
третя зобов'язана найкращими сторінками
самому Монтеню» [12, 29], і далі: «Проби» це
розсипи мудрості для всіх: із них черпали Паскаль і Ларошфуко, Мольєр і Шекспір» [12, 27].
А. Моруа вважав, що для французької літера-
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тури «Проби» стали взірцем проникливого
філософського аналізу світу, культури та самого себе в край сконцентрованому вигляді.
З «Пробами» Монтеня у своїй наступності
пов'язані «Характери» Лабрюєра, які належать за своїми жанровими особливостями до
описово-моралістичної прози. Лабрюєра можна теж вважати письменником однієї книги.
Він, як і Монтень, захоплювався античною
літературою. Тож, звернення Лабрюєра до
давнього античного джерела для створення
власної книги було закономірним. Свої
«Характери, або звичаї нинішнього віку» він
починав як переклад моралістичного трактату грецького філософа IV ст. до н.е. Теофраста,
в якому знайшов майстерні замальовки людей, які були наділені різними пороками. І це
лягло в основу концепції його «Характерів».
Лабрюйєр вважав: «Щоб досягти досконалості
в словесності і, хоча це дуже важко, перевершити давніх греків, треба починати з наслідування їм» [8, 15]. У Теофраста він перейняв
жанр безсюжетного твору, в якому літературні портрети-характери поєднані між собою
міркуваннями автора та доповнив переклад
власними оригінальними роздумами над тогочасною мораллю. І в 1688 році вийшло перше видання, а починаючи з третього, автор
вносив щось нове, індивідуальне та характерне в кожний із його шістнадцяти розділів.
Лабрюйєр отримав можливість вивчати
аристократичний світ та коло придворних
Людовика XIV. Оскільки мистецтво спостереження за людьми було для придворних найважливішим життєвим умінням, то дивлячись
на парадне життя двору та знаті, збираючи
«врожай самих мудрих і прекрасних спостережень за людськими пороками», Лабрюєр зосередив свою увагу не на зовнішньому блиску, а
на внутрішній суті його дійових осіб. Міркуючи над портретами-характерами аристократичного світу, автор намагався «показати істину, яка йому відкрилася, в такому світлі,
щоб вразити розум» [8, 34]. Точному вибору
слова він надавав більшого значенні, ніж гармонійній та строгій композиції. Лабрюєр намагався якомога правдивіше зобразити життя французького суспільства та його пороки,
наводячи конкретні приклади й описи подій,
аналізуючи індивідуальні моральні якості й
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мотиви характерної поведінки представників
різних верств. Серед характерів Лабрюєра ми
зустрічаємо принижених і пихатих, людей високого розуму і смиренномудрих, легковажних і марнославних, скритних і неуважних,
заздрісних і злобних, але інколи і благородних. Відомий французький критик Ш. СентБев, аналізуючи «Характери», зазначав:
«Промінь століття упав на кожну сторінку цієї
книги, але обличчя людини, яка держала її в
руках, залишилася в тіні» [13, 209]. «Моральність – це намисто із перлин: розв'яжи вузол, і
все розлетиться. Ця фраза достойна Лабрюєра», – писав А.Моруа. Лабрюєр завершує період класицизму, підсумовує досягнення епохи
власним літературним способом виразу – лаконічним, витонченим, зрозумілим та повчальним. А.Моруа писав про нього: «Лабрюєр –
реаліст, такий же, яким був Монтень і якими
будуть письменники ХІХ ст., але якими не були моралісти його часу». А про його твір:
«Скажу, що краще в «Характерах», зовсім не
характери» [12, 70].
Тож, актуальність проблеми співвідношення синхронного та діахронічного аспектів
в практичній площині дали змогу визначити
оптимальні параметри для комплексного аналізу французької літературної комунікації часів пізнього Ренесансу та пізнього класицизму.
Ракурс діахронічного аспекту допоміг прослідкувати історичну стійкість структури деяких
літературних проявів та кореляцію логіки формування їхнього подальшого змісту та певних загальних історико-культурних континуумів на наступних етапах розвитку французької
літератури. Висновки діахронічного розгляду
співвідносяться з логікою синхронного аналізу. В кожному синхронному зрізі щодо творчості Монтеня та Лабрюєра, ми виділили суттєві,
спільні моменти, що об'єднали цих авторів у
певних літературних точках перетину, хоча і
віддалених у часі на століття.
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AN ATTEMPT OF SYNCHRONIC-DIACHRONIC ANALYSIS OF FRENCH LITERARY
COMMUNIATION IN LATE RENAISSANCE AND LATE CLASSICIST AGE
The article presents one of the variants of synchronic-diachronic analysis of French literary communication in the period of the late Renaissance represented by Montaigne and the period of the late Classicism
represented by La Bruyer. We paid special attention to the synthesis of synchronic and diachronic approaches, which would enable deeper understanding of the writers’ works and their epochs in their dynamics and totality.
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ОПЫТ СИНХРОННО-ДИАХРОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФРАНЦУЗСКОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПОЗДНЕГО РЕНЕССАНСА
И ПОЗДНЕГО КЛАССИЦИЗМА
В статье представлен один из вариантов синхронно-диахронического анализа французской
литературной коммуникации эпохи позднего Ренессанса, представителем которого был Монтень
и позднего классицизма, представителем которого был Лабрюйер. Большое внимание уделено синтезу синхронного и диахронического подходов, которые позволили в большей степени осмыслить
произведения этих авторов, а также исторические эпохи в их динамике и полноте.
Клю чевые слова: синхрония, диахрония, анализ, Ренессанс, классицизм.
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УДК 821.161.2
М. І. МАЙСТРЕНКО
м. Миколаїв

ПИТАННЯ ОНТОЛОГІЇ В ПОЕЗІЇ ШЕВЧЕНКА
Онтологічні уявлення Шевченка про світ, його походження, про найсвітлішу тріаду космічних
вогнів Місяць – Зоря – Сонце резонують із найдавнішими космогоніями людства.
Клю чов і слова:онтологія, темрява, тріада.

У поезії Шевченка, як у дзеркалі, відбилися різні грані життя українського народу, висвітлився склад його буття і мислення, сягаючи найглибших часових орієнтирів. Проблема
онтології постала яскравим варіантом давніх
космогонічних уявлень про світ, вирізьбила
його національну модель як гармонійну частину єдиного цілого, накреслила картини первісного світобачення. У давніх космогоніях
людства воно ілюструє дрімотний стан хаотичного буття – Нічну Темряву, з якої починалося життя у Всесвіті.
Про важливість ночі в поезії Шевченка
свідчать заголовки його творів: «Дівичії ночі»,
«Минають дні, минають ночі…», «Тарасова
ніч», «І день іде, і ніч іде», «Лічу в неволі дні і
ночі…», «Не додому вночі йдучи…», «Не спалося – а ніч як море…», «Якось-то йдучи уночі…»;
«Причинна», «Утоплена», «Русалка» – нічні
романтичні балади, де ніч – головне тло подій. Усі інші ночі в інших творах поета – частка великого життя природи і людини.
Бунтівні стихії у вступі до «Причинної»
демонструють свої грізні сили вночі при
«блідому» місяці. Та поступово вони заспокоюються, і настає примирення всього того, що
наполягало на своїх особливостях. І тільки
переклик сичів і скрип ясена відлунюють по
Україні. Потім усе стає інакшим. Невиразна
барва місяця змінюється на активну енергію
світла («А з неба місяць так і сяє»). Сяючий на
небі місяць розбурхує тілесно-безтілесні творіння природи. Він збирає русалок, душі утоплеників, нехрещених дітей, відьом і всяку нечисть, що розкриває себе опівночі. Місячне
сяйво збуджує наміри дівчини, висвітлює тіло
молоденького чорнобривого козака в осоці
Дніпрових очеретів зі срібним перснем на руці. Ефект зображення при місячному світлі
правдоподібний. Нічне сяйво увиразнює тіль№ 2 (16), жовтень 2015

ки загальні контури тіл та їх рух («Щось ніби
блукає… Он щось ходить! Он під дубом щось
там робить… Щось лізе вверх по стовбуру»).
Очевидно, петербурзькі білі ночі вирізьбили образну паралель українських місячних
ночей, навіяли відчутну глибину нічного світила. «Срібний перстень на руці» мертвого
хлопця відбиває холодним блиском металу,
що виграє при місячному сяйві на тілі юнака.
Ніч – царина мертвих. У «Причинній» холодна
природа срібла і місячного сяйва ідентифікуються.
Уночі починають своє життя різні створіння природи («Кричать сови, спить діброва,
Зіроньки сіяють, Понад шляхом, щирицею,
Ховрашки гуляють» [4, 52]). Сичі і пугачі розривають нічну тишу тривожними голосами,
віщуючи недобре («Ой застогнав сивий пугач
В степу на могилі»). Проте піком інтенсивного
життя стає північ, коли випливають із Дніпра
русалки і граються на піску (балада «Причинна»). На березі ставка опівночі повторюється одна і та сама історія трьох утоплеників: матері, дочки і рибалки (балада «Утоплена»). У «Русалці» трагічна метаморфоза дівчини на русалку відбувається «серед ночі» і
зринає щоразу в один час («Уже з тиждень, як
росту я. З сестрами гуляю Опівночі»). Чари
ворожки в «Тополі» набирають силу також
опівночі:
«…а як стане
Місяць серед неба,
Випий ще раз: не приїде –
Втретє випить треба…» [4, 77].
Опівночі розпочинається вакханалія нехрещених душ у «Причинній» («Зареготались
нехрещені…»), коли вони звертаються до місяця: «Світи довше в чистім полі, Щоб нагулятись доволі. Поки відьми ще літають, Поки
півні ще співають…».
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Треті півні – межа ночі і дня, початок світанку. Спів третіх півнів раптово обриває дії
демонічних сил ночі («Треті півні: кукуріку! –
Шелеснули в воду» – [4, 32]), повертає привидів до могил («Провалився козак, Стрепенувся байрак, А могила застогнала» – [5, 7]) і ставить усе на свої місця («І ніхто не знає того
дива, що твориться Серед ночі в гаї» –
[4, 170]). У «Катерині» ніч прикриває все те,
що не повинно стати явним удень («Зайде
сонце – Катерина По садочку ходить»). В інших рядках цієї ж поеми сказане висвітлюється більші чітко:
«Возьме відра, опівночі
Піде за водою,
Щоб вороги не бачили;
Прийде до криниці,
Стане собі під калину,
Заспіває Г р и ц я».
Ніч – пора безпосередніх виявів найніжнішого людського почуття: так, Ярема освідчується Оксані в місячно-зоряну ніч.
Краса і сила чарівно-романтичних українських ночей розкриється Шевченкові на засланні в закутках одноманітно-пустельного
Зауралля, покореного імперією. В Орській фортеці, у вступі до поеми «Княжна» Шевченко
відтворить те, що може діятися в Україні місячно-зоряними ночами. «Розкажи», – просить
поет вечірню зорю:
Як у полі на могилі
Вовкулак ночує,
А сич в лісі та на стрісі
Недолю віщує.
Як сон-трава при долині
Вночі розцвітає…» [5, 20].
На зелених гілках верби, згадує Шевченко,
гойдаються нехрещені діти. І він ніжно звертається до місяця та зорі, як до добрих знайомих: «Місяцю мій ясний…», «Зоре моя…».
Спілкування поета з зоряними світами
починалося з ранніх літ. Під час чумакування
з батьком на мажі ночами українським степом
в одинадцятирічному віці, за словами поета, в
пору «найніжнішої молодості» виникав той
особливий стан, коли хотілося «обняти оком
душі цілість у часі і просторі», з’являлася потреба «вживатися» у безмір Всесвіту. «Те, що
переживав тоді, коли колеса чумацької мажі
тихо скрипіли, – зазначає П. Зайцев, – а місяць
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своїм таємничо-сріблястим сяйвом заливав
безмежний степ, лягло потім в основу відповідних космічних мотивів в його ранніх поезіях» [3, 19]. Балада «Причинна» сповнена ритмікою рідних космічних мелодій, насичена
яскравими етюдами української природи. У
вступі до «Гайдамаків» виразно бринять струни глибоких вражень далекого дитинства.
Красу українського степового ландшафту в
«Перебенді» Шевченко змалював такою, якою
переживав з ранніх літ і яку відчував художньо-поетичним хистом («Кругом його степ, як
море Широке, синіє; За могилою могила. А
там – тілько мріє»). Думка старого кобзаря
Перебенді сягає космічних образів: «Спочине
на сонці… І знову на небо…».
День і Ніч, Сонце, Місяць і Зорі належать
до важливих онтологічних проблем світу. Небесні світила утримують вселенський лад,
репродукують творчі сили Землі і, як складники космічного цілого, символізують найвищу красу Всесвіту. На вершині загадкового
щита Ахілла олімпійський майстер Гефест
вирізьбив Землю, оперте на неї Небо,
«невтомне» Сонце, «сріблястий у повені Місяць» і всі сузір’я («Іліада», [2, 483–485]). А
сам щит неначе випливає з глибин велетенського екрана «Іліади». Імітуючи вічність, він
набирає космічних розмірів.
Проте кожен народ має свій Олімп і свій
Пантеон у світобудові, свій набір основних
божеств-символів та архетипних міфологем,
що увиразнюють національне світовідчуття,
розкривають його специфіку. У багатьох народів існують великі космогонічні поеми, що
демонструють національні ієрархії світових
онтологічних орієнтирів: у греків –
«Теогонія» Гесіода, у скандинавів – «Едди», в
італійців – «Божественна комедія» тощо.
Струнку концепцію найдавнішого міфологічного світовідчуття про походження світу з
розлогою генеалогією богів і каталогами міфологічних постатей подає «Теологія» Гесіода. За Гесіодом і пізнішими античними авторами (Лукіаном, Аполлодором, Павсанієм), Темрява старша від Світла, Ніч – від Дня, Місяць –
від Сонця. Початком світу Гесіод уважає безмежно-пустельну безодню Хаос; пізніше з’являються Гея-Земля, Тартар і Любов-Ерот, що
притягує один до одного всі компоненти й
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елементи світобудови. Від союзу Темряви з
Хаосом виникають Ніч, День, Ереб, Повітря.
Від Ночі з Еребом – Доля, Старість, Смерть,
Сон, Немезида, Радість, Дружба, Співчуття,
Мойри, геспериди тощо («Теогонія», 211–232).
Перелік абстракцій у Гесіода великий.
У Біблії первісний акт світобудови також
пов’язаний з темрявою: «На початку сотворив
Бог Небо і Землю. Земля була пуста й порожня
та й Темрява стояла над безоднею…» (книга
Буття) [1, 1].
В українській літературі немає таких розлогих і чітких космогоній. Космогонічні уявлення українців про походження світу дають
фольклор і поезія Шевченка, який засвоїв і
відкрив усю безодню давньоукраїнського міфологічного простору. У творах поета знаходимо набір важливих ключових міфологем з
накресленими контурами світобудови та національним образом світу. І ці уявлення виразно резонують із концепціями найдавніших
космогоній людства. Так, тема старшинства
Ночі в персоніфікованому образі жінки-матері
звучить у «Катерині»:
«Спочивають добрі люде,
Що кого втомило:
Кого – щастя, кого – сльози,
Всіх нічка покрила.
Всіх покрила темнісінька,
Як діточок мати» [4, 52].
У «Тарасовій ночі» материнські функції
Ночі ще виразніші («А ніч-мати дасть пораду, –
Козак ляха знайде»). У «Гамалії», насиченій
хтонічними творіннями антропоморфного
характеру, Ніч також наділена природними
рисами жінки-матері:
«І ніч стрепенулась:
Не бачила стара мати
Козацької плати» [4, 203].
У Шевченковому хліборобському космосі,
як і в античному, небо є важливою координатою духовності, етично-естетичною вершиною,
в якій астральна тріада Місяць – Зоря – Сонце
символізує космічний вогонь і найсвітліші первні світу. Тому божественне часто імплікується в
космічному. Так, у «Гайдамаках» Шевченко висловлює думку, що Місяць ближчий до Бога, ніж
люди (уривок «А тим часом місяць пливе оглядать…»). У вступі до поеми «Княжна» зоря виступає посередницею між Богом і поетом.
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Місяць і Зоря – протагоністи Шевченкового Олімпу. У вступі до «Гайдамаків» звучить
ніжна рефлексія поетової душі на місячне сяйво (уривок «Ти вічний без краю!..»). У пісні
«Треті півні» лунає тривожний місячний ноктюрн («Місяцю мій ясний! З високого неба
Сховайся за гору…» [4, 119]). Розпачливим болем забарвлене звернення Гонти до зір
(«Праведнії зорі! Сховайтесь за хмару…»). Ніжним зверненням до зорі досвітньої відкривається «Невольник». Зворушливо починається і
завершується вступ до «Княжни» («Зоре моя!
Мій друже єдиний!»). Улюблена пісня Шевченка «Ой зійди, зійди, ти зіронько та вечірняя…»
гармонійно вписується в місячно-зоряну тематику його творів, оскільки природа Шевченкового космосу, досконалого і прекрасного, антропоморфна. Язичницьким божеством з могутніми потенціями Зла і Добра зображене
Сонце у «Плачі Ярославни». Зорі у Шевченка –
«карі очі» («Засіяли карі очі, Зорі серед ночі»),
Місяць – юнак, Зоря – дівчина, подруга, кохана,
Муза, небесна супутниця поета від рідних видноколів до чужих небосхилів, недоступне джерело краси, символ України, сама Україна, її
іпостасі в космосі. Шевченкова Зоря – аналог
середземноморської Селени, дівчини-жінкиматері, Небесної богині, Священної цариці, космічної Праматері, відгомін міфологічного світовідчуття прадавнього матріархату, такого
далекого і одночасно такого близького українській душі, синонімічна паралель гомерівської
розоперстої та златошатної Еос, божественної
й водночас людської. У живому й одухотвореному Шевченковому Космосі, нічному чи денному, все нагадує про людину.
Немає сумніву, що Шевченкова концепція
Ночі і зоряного Неба відкриває давній субстрат української культури. Його індоєвропейські корені сягають невичерпної глибини,
проте є самобутнім варіантом давніх космогоній про походження світу. У них пульсує поетична природа всесвіту, природа космосу й
української душі, гармонійної з космосом.
Різнобарвні українські щедрівки світяться
живим астрономізмом пращурів, тішать безпосереднім зв’язком людського і космічного, ілюструючи велику і просту істину про людину як
органічну частку живого Космосу. Весь український фольклор астрономічний, і вся поезія
Шевченка має астральний характер.
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ФОЛЬКЛОРНІ МОДУСИ РОМАНУ М. МАТІОС
«МАЙЖЕ НІКОЛИ НЕ НАВПАКИ»:
СЕМАНТИКА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ КОДІВ
У статті досліджуються особливості функціонування фольклорних семантичних кодів роману М. Матіос «Майже ніколи не навпаки». Акцентовано увагу на варіюванні, трансформаціях фольклорних кодів у творі як провідних ознаках масової літератури.
Клю чов і слова: фольклор, масова література, семантичний код.

Сучасна українська література перебуває
в активному розвитку. Позбавлена постколоніальних комплексів, вона виходить на рівень
вільного та оригінального трактування людини і дійсності. Світоглядні і стильові орієнтири сучасного письменства значним чином визначила постмодерна доба, провідними ознаками якої є руйнування літературних канонів,
заперечення традиційних вимог до змісту і
форми художнього твору, епатажність та експериментаторство. На думку ряду науковців,
однією з визначальних рис сучасної української культури є взаємодія та взаємовпливи високої й масової літератур. Тому сьогодні на
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часі глибокий, позбавлений надмірної емоційності й категоричності аналіз зразків новітньої
літератури, важливий для об’єктивного розуміння стану національної культури загалом.
У сучасному гуманітарному просторі актуалізується проблема дефініції та взаємодії
масової й елітарної літератур [1].
На думку О. Романенко, особливістю сучасної доби є те, що «канонічна модель жанру,
представленого як ідеальна літературна норма, у літературному та науковому дискурсі
ХХ століття похитнулася через розмивання
жанрових меж та поступове нівелювання кордонів між високою та масовою літерату-
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рою» [6]. Сьогодні українська масова література, як слушно зауважує С. Філоненко, є повноцінною складовою сучасної світової культури, має власну національну специфіку та покликана виконати важливу місію – українізувати пострадянське середовище і сформувати
україномовного читача [13]. Характеризуючи
сучасну українську прозу, Р. Харчук зазначає:
«В українському випадку здається, що масова
література ототожнилася із загальнонаціональною. Насправді ж загальнонаціональна
література відходить у минуле, а її місце займає література масова» [15, 72].
Досліджуючи феномен масової літератури, вчені дійшли висновку про актуальність її
взаємозв’язку з фольклором. Так, теоретик
проблеми масової літератури Дж. Кавелті, говорячи про оповідну модель художнього твору, розуміє її як таку, що репрезентована в
образах, символах, мотивах і міфах конкретної культури та вказує на здатність формульної літератури «використовувати стереотипні
характери і ситуації таким чином, щоб вони
почали жити новим і цікавим життям» [3].
О. Романенко трактує масову літературу і фольклор як «особливі семіосфери, засновані на
естетиці повторення та варіюванні кодів, знаків, символів, сюжетів тощо», і доводить, що
«у масовій літературі відбувається трансформація культурних кодів, символів, сюжетів
фольклору» [5]. Увагу на взаємодії масової
літератури і фольклору акцентує В. Винник
[1]. На нашу думку, такий підхід цілком логічний, адже глибоке дослідження художнього
твору не можливе без урахування культурної
традиції, до якої він належить. Спираючись на
національно-культурний досвід народу, письменник будує оригінальний художній світ
власних творів. Традиційне й нове, успадковане й набуте, стійке і змінне перебувають у художньому творі в діалектичному зв’язку.
У сучасному гуманітарному дискурсі
фольклор трактується як універсальна система, «визначальна складова традиційної культури, мови й світогляду – універсальний засіб
вираження ментальності, важливий чинник
формування національної самосвідомості,
формування духовного світу особистості, її
морально-естетичного розвитку, психологічної самодостатності й комфорту» [10, 5].
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Українські фольклористика і літературознавство мають значні досягнення у з’ясуванні
проблеми фольклорно-літературних взаємин.
У цьому сенсі цінними є праці Ф. Колесси,
М. Грицая, О. Мишанича, В. Бойка, М. Пазяка,
М. Яценка, С. Грици, О. Вертія, М. Дмитренка,
Ю. Шутенко та ін., які не лише досліджують
фольклорні витоки літературних творів, але
спрямовані на виявлення міжсистемних взаємин фольклору і літератури.
Однією з найяскравіших у новітній українській літературі є постать Марії Матіос.
Звертаючись переважно до маловідомих сторінок української історії, авторка, завдяки
своєму непересічному таланту, наче «оживлює» давні події, змушує разом із нею «проживати» долі персонажів творів.
За висловом Р. Харчук, твори письменниці, «навіть ті, в яких вона намагається «законсервувати час і людину», «осмислити буття у
різних його проявах», переважно належать до
масової літератури, яку критика подає як загальнонаціональний контекст» [15, 69], оскільки регіональну ідею, що надає творам письменниці особливого колориту, авторка «свідомо підпорядковує її загальнонаціональному контексту, тобто масовому сприйняттю»
[15, 72].
Роман Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки» є яскравою ілюстрацією творчого використання фольклорних семантичних кодів
у літературному творі. О. Романенко акцентує
на застосуванні письменницею народнонаспівної форми викладу тексту, невеликих
за обсягом абзаців, відсутності розлогих діалогів, полілогів, монологів тощо, завдяки чому, на думку дослідниці, «міфологічний семантичний код у тексті… звучить надзвичайно
виразно» [5].
Твір природно взаємодіє з різними шарами народної словесності. Наявні в романі тексти молитов, весільних пісень, прислів’їв, порівнянь, описи видінь, прикмети створюють у
читача відчуття присутності, сприяють його
«зануренню» в художній час і простір твору.
Завдяки майстерному вплетенню фольклорних елементів у літературну тканину, межа,
що традиційно розділяє літературу і фольклор, фактично зникає. Здається, що сам текст
і є частиною фольклорної стихії.
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Сюжет роману – яскраво виражені варіації
зразків соціально-побутового фольклору. У
творі осмислено так звані «вічні теми», «вічні
проблеми», адже, як зазначила в одному інтерв’ю Марія Матіос, «всі фабули виписані у
Старому й Новому Завітах» [8]. Проте фольклорні коди, знаки, символи і сюжети набувають у романі нових семантичних відтінків.
У романі відчутні перегуки з соціальнопобутовими піснями солдатського (жовнірського) циклу. Народна пісня репрезентує архетипний образ солдата, який повернувся з війни як жорстока, певною мірою деградована (в
сенсі традиційної моралі) людина. Відомо, що
один із таких зразків («Пісня про шандаря»)
викликав особливий інтерес у І. Франка. Варіант пісні, в якому шандар (жовнір) гине від
руки шлюбного чоловіка, письменник обирає
як сюжет для драми «Украдене щастя». У
статті «Жіноча неволя в руських піснях народних» автор намагається дослідити соціальні витоки сформованості психологічного
типу солдата. І. Франко зазначає: «Народна
пісня не без умислу зробила його шандарем…
т. є. чоловіком, котрого виховала касарня, в
котрім вистудила серце військова дисципліна… котрого… здеморалізувала широка
власть і безкарність… Звичайний парубок, хоч
і який, не зробив би чогось подібного… Вина
шандаря не в його незаконній любові, але в
його безсердечності і зіпсованості…» [14, 252].
У романі сюжетні акценти змінено: перелюб учиняє не Іван Варварчук, котрий повернувся після цісарської служби, проте у творі
акцентовані типові риси представника соціального прошарку солдатства, який постає зі
зразків соціально-побутової пісенності. Риси
людини, яка морально згрубіла під час служби у війську, у творі збережено. Іван – людина
жорстока, мстива, брехлива: «А що збрехав
Гаврилові про доньчине безчестя – що в тому
безсердечного? У їхніх горах дівка тата боїться більше, ніж чоловіка. Але й перечити чоловікові не сміє, навіть, як чоловік бреше» [4].
Іван у творі – кат, звір, нелюд. Його поведінка характеризується деструктивністю,
вчинки свідчать про значні зрушення психіки,
що стали наслідком перебування на війні.
Лють, ненависть – провідні емоційні стани
Варварчука. У романі також зустрічаємо образ
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Грицька Кейвана, що повернувся зі служби.
Саме він мало не до смерті забиває свого похресника Дмитрика. Ведучи розпусний спосіб
життя, він не здатен пробачити зраду дружини і жорстоко мститься їй за хвилини щастя з
іншим чоловіком.
Характерним, традиційним, на нашу думку, є в романі образ москаля-завойовника. Це
нахабний володар становища, розпусник і
ґвалтівник, який робить життя Теофіли нестерпним.
У творі наявна соціально-побутова колізія, яскраво відбита у фольклорній традиції:
батько віддає дочку до шлюбу, не питаючи її
згоди, оскільки наречений – багатій. Так, Петруня змушена вийти заміж за нелюба: «Ні, вона на тата серця лихого не має. Бо хто би відказав такому багачеві?! Але, святий Боже,
який старий її молодий! Таж бук у їхній толоці
молодший, як її Іван… Вона того Івана боїться
не менше, ніж наглої смерті» [4].
Роман насичений традиційними мотивами соціально-побутової пісенності, репрезентованої в козацькому і солдатському циклах:
«А Петруні, Боже прости, однаково, чи живий
її Іван чи мертвий, чи птиці очі йому виклювали, чи десь догниває на полі та воронів годує» [4].
Очевидним, на нашу думку, є зв’язок роману Марії Матіос із народною казковою традицією. Асоціативно твір пов’язаний із соціально-побутовими казками («Правда і Неправда», «Убогий і багатий», «Про правду і кривду», «Правда і Кривда», «Про бідного і багатого брата» та іншими). Герої фольклорних зразків названого типу – антропоморфні істоти,
які уособлюють представників різних соціальних прошарків і в народній свідомості мають стійкі, прив’язані до кожного суспільного
типу якості.
Як правило, традиційний казковий сюжет
варіюється (почуття заздрості змушує одного
брата (чи сестру) шкодити іншому (іншій). У
відомій казці Правда називає (і щиро вважає)
Неправду сестрицею, вірить їй, ділиться їжею.
Неправда ж обдурює її, виколює очі й залишає
напризволяще [7, 246–249].
Аналіз текстів дозволяє зробити висновок, що фольклорна свідомість у соціальнопобутовій казці репрезентує перевагу духов-
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них, морально-етичних цінностей над іншими
(навіть родинними). Саме тому в цих творах
дві антагоністичні (з соціального й моральноетичного поглядів) концепції людини реалізуються крізь призму світобачення представників однієї родини. Так, у казці «Правда і
кривда» багатий брат калічить (виколює очі)
бідного за мірку хліба. Мотив виколювання
очей (відрубування рук, убивство) варіюється
і в інших творах, що надає їм емоційності, експресивності, змушує співпереживати героям –
жертвам несправедливості та формувати власне ставлення до кривди в усіх її виявах.
Образна система названих творів характеризується чіткою визначеністю народного
генія щодо соціальної приналежності героїв.
Як правило, саме соціальне маркування персонажів казки передбачає наявність у них відповідних особистісних рис. Так, Правда, бідний брат, бідний небіж – чесні, щедрі, добрі;
Неправда, Кривда, брат-багатій, багатий дядько – брехливі, жадібні, злі.
Народ у своїх позиціях досить категоричний: матеріальне багатство майже ніколи не
супроводжує життя чесної, справедливої, порядної людини (як виняток, у казці іноді постають образи царя або пана, які, за сюжетом,
справедливо вирішують суперечку між персонажами. Проте ці образи відіграють більш формальну роль, ніж змістову). Правда і Кривда
можуть поставати в творах як звичайними
людьми, так і фантастичними істотами, носіями негативних рис, притаманних людині загалом.
Усі казкові твори названої тематичної
групи закінчуються перемогою правди над
неправдою, встановленням справедливості і
покаранням злочинців. Часто фінал казки має
виховну спрямованість: утверджується думка
про обов’язковість дотримання людиною
приписів традиційної моралі, інакше її чекає
жорстока кара: «Прив’язали ворони на шию
Кривді мотуз і підтягли вгору. Потім взяли
таблицю й написали: «Хто лихою дорогою
ходить, на такій і пропадає!» [2, 403].
У романі карою за злочин Івана Варварчука є забуття. Односельці просто припиняють
уважати родину Варварчуків шанованими
людьми, незважаючи на їх статки, що традиційно в селянському середовищі мають знач№ 2 (16), жовтень 2015

ну вагу: «По всьому надійшов такий час, коли
Варварчуків перестали кликати на набутки й
згадувати їх у церкві. І навіть усюдисущі цигани чомусь обминали їх велику й маєтну хату,
ворота якої з певного часу завжди залишалися напівпрочиненими» [4]. Нещасливим після
скоєного лиха є й життя Грицька Кейвана: «В
яку прірву втягнула його чорна помста, Боже!
Покотилося Грицькове життя гостинцем
страху від тої люті. А тепер запечаталося зовсім. Ще якийсь місяць-другий – і подякує
цьому світові Кейван. Нібито добрий, а насправді лютіший від звіра стражденний
чоловік, що запечатав уста брехнею аж до сьогодні» [4].
Відчутний генетичний зв’язок твору з казкою про «бабину та дідову дочок». Традиційно в різних варіантах казки йдеться про те,
що мати чи батько одну дитину люблять більше, ніж інших. Так, у романі Василина найбільше любить сина Андрія, який виявляється найлукавішим із синів). Намагаючись помститися братові за своє нерозділене кохання
до Петруні, Андрій з іншими злочинцями калічить Дмитрика, що призводить до його
смерті; позаздривши статкам Павла, замовчує
справжню причину загибелі батька, підмовляє брата Оксентія і Гриця Кейвана до брехні,
підроблення документів, скориставшись випадковою смертю батька.
Сюжет розвивається у руслі фольклорної
свідомості, що визначає пріоритет у житті людини духовних цінностей над матеріальними.
За законами фольклорної свідомості, злочин
покарано: Андрій – удівець, Гриць, упавши з
млина, доживає віку калікою, слабує на голову: «Я, видиш, постарів, а гріхи мої не старіють зо мною. Спати мені не дають. І вмирати
не дають…» [4].
Відомо, що однією з провідних рис масової літератури є читабельність. Творче, оригінальне варіювання фольклорних соціальнопобутових кодів у романі Марії Матіос дозволяє читачеві-носієві національної традиції не
лише свідомо і підсвідомо сприйняти текст,
але й зрозуміти контекст, що його супроводжує. Саме це, на нашу думку, визначає надзвичайну популярність художнього твору. І
майже ніколи не є навпаки.
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В статье исследуются особенности функционирования фольклорных семантических кодов
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СВОЄРІДНІСТЬ ПОЗАСЮЖЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
В АРХІТЕКТОНІЦІ РОМАНІВ
Т. ГАРДІ «ТЕСС ІЗ РОДУ Д’ЕРБЕРВІЛЛІВ»
І ПАНАСА МИРНОГО «ПОВІЯ»
У статті досліджується своєрідність позасюжетних елементів, з’ясовуються різні типи авторських відступів, а також деякі функції жанрів фольклору в романах Т. Гарді «Тесс із роду д’Ербервіллів» і Панаса Мирного «Повія».
Клю чов і слова: позасюжетні елементи, авторські відступи, пісні.

Майже зовсім малодослідженою у вітчизняному літературознавстві (і не лише в ньому) є вказана у заголовку статті тема. Її розроблення становить значний науковий інтерес і
є актуальним. Проблеми структури романів
обох митців, а також питання про способи і
форми зображення жіночої долі в історикотипологічному ракурсі потребують серйозного вивчення. Щоправда, окремі аспекти романістики Панаса Мирного і Томаса Гарді
(інтертекстуальність, історія героїнь і проблема їх голосу, своєрідність наративу, функціональність авторських відступів, мовленнєві
акти, фізіологічний рівень пам’яті, питання
спадковості, символіка фольклору, традиції та
новаторство й ін.) досліджувалися такими вченими, як Даніель Клей, Джеміл Мустафа, Томас
Неш, Лаура Отис, Сатосі Нісимура, Якоб Лотте,
І. Верцман, А. Крук, І. Пільгук, М. Урнов, Т. Федоренко, В. Черкаський, Т. Похилевич та ін.
Мета пропонованої статті – з’ясувати своєрідність позасюжетних елементів у структурі соціально-психологічних романів Т. Гарді
«Тесс із роду д’Ербервіллів» і Панаса Мирного
«Повія».
У розвідці «О русской повести и повестях
г. Гоголя» В. Бєлінський стверджував, що «ідеї
часу і форми часу» [1, 276] розвиваються синхронно в історико-літературному процесі. Цю
думку він конкретизував, пояснюючи розвиток жанрів у різні історичні періоди. Цілком
очевидно, що детерміновано це характером
соціального життя, особливостями його художнього віддзеркалення. «Структура літератури органічно пов’язана з творчою трансфор№ 2 (16), жовтень 2015

мацією тих суспільних проблем, колізій, суперечностей, що виникають на певному етапі
історичного розвитку» [5, 291], – стверджував
М. Храпченко. Особливо, на наш погляд, це
стосується такого жанру, як соціальнопсихологічний роман, що своєрідно розвинувся у другій половині ХІХ ст. у західній та українській літературах. Адже конфлікт, розгорнутий у романах Т. Гарді і Панаса Мирного, уже
при формуванні задуму передбачав його трагічне вирішення. Водночас розвиток відносин
Тесс і Христі з тогочасним суспільством найглибше міг бути виражений у соціальнопсихологічному романі.
З селянською проблематикою в творчості
Панаса Мирного і Т. Гарді тісно переплітаються більш широкі питання народності в їх розумінні, а також їх оцінки народної поезії, питання зв’язку художньої літератури і фольклору в поетиці прозаїків, а також аспекти способів і форм відображення селянського життя
в їх романах. Усі ці поетикальні аспекти мають велике значення для більш глибокого
дослідження поетики і стилістики митців.
Письменник, за словами Ф. Достоєвського, «повинен знати все до найменшої точності
(історичної і поточної) відображеної ним дійсності» [цит. за: 2, 524]. Разом з тим, «уся дійсність не вичерпується актуальним, тому що
переважною своєю частиною завершується в
ньому у вигляді ще прихованого, невисловленого майбутнього Слова» [цит. за: 2, 524], –
стверджував класик.
Щодо Т. Гарді і Панаса Мирного, то в
романах прозаїків помічаємо поглиблення
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реалізму, гостроту й упередженість при захисті демократичних переконань, конкретний
матеріал, що не терпить епічного спокою, деформацію і динаміку характерів, що вимагають переконливої психологічної мотивації, –
все це віддзеркалюється в оповідній манері
романістів. Важливу роль у структурі романів
виконують позасюжетні елементи. Без урахування ролі і функцій позасюжетних елементів
неможливо аналізувати вказані романи в єдності змісту і форми. Доцільно виділити у
структурі творів такі складові композиції: авторські відступи (ліричні, філософські, історичні), вставні епізоди (екскурси в минуле,
листи, легенди, ритуали, тексти документів,
пісні), епіграфи, заголовки романів.
Авторські відступи у романах Т. Гарді
«Тесс із роду д’Ербервіллів» і Панаса Мирного
«Повія» доречно розподілити на ліричні і філософські, що суттєво впливають на їх змістові і формальні аспекти. Авторські відступи
розширюють межі відтворюваної дійсності і
мають філософський відтінок. Зрозуміло, що
для аналізу вказаних романів, розвитку сюжету, образів персонажів, для оцінки їх світогляду доводиться мати справу з тими чи іншими
філософськими концепціями, залученими митцями з метою відображення дійових осіб їх
творів.
Особливістю аналізованих романів є наявність у них авторських відступів етнографічного й історичного характеру, в яких митці
виявляють свою позицію (і не лише):
«Місцевість ця становить не лише топографічний, але й історичний інтерес. У минулі часи
долина називалася Лісом Білого Оленя, з якою
пов’язана цікава легенда про те, як під час царювання короля Генріха ІІІ якимось Томасом
де Ліндом був убитий чудовий білий
олень» (тут і далі переклад наш. – К. М.) [6, 25].
Або: «Земля так набралася води, що вже і в себе не приймала. Великими річками – озерами
стояла та вода по полях і балках; на проїжджих
шляхах такі багна – ні пройти ні проїхати… І
врожай того літа негустий удався; тепер осінь
мала й те зогноїти… Боліло хліборобське серце, дивлячись на свої залиті водою токи, на
почорнілі, припавші до землі стіжки» [4, 7].
Перед нами різні художні індивідуальності, різні світоглядні позиції, стильові особли156

вості. Якщо Т. Гарді докладно описує картину
села Марлот в історичному ракурсі, то Панас
Мирний зосереджує увагу на природних катаклізмах, що ускладнюють убоге життя селян.
Митці своєрідно готують читачів до сприйняття подальших подій. У цьому зв’язку слід
звернути увагу на важливу проблему стилю
автора (або об’єднання авторів як школи).
У структурі аналізованих романів знаходимо авторські відступи-ретроспекції, в яких
ідеться про певний період життя героїнь:
«У залежності від того, як проходили місяці
нового року, з філософським спокоєм відзначала вона дати: ніч катастрофи в Трентриджі
на темному тлі Заповідника; день народження і день смерті дитини; свій день народження та інші дні, відзначені подіями, в яких вона
брала участь… Урятуватись від минулого і від
усього, що до нього відносилось, можна було,
знищивши його, а для цього вона повинна
була виїхати» [6, 122–123]; «Уже цілий тиждень живе Христя в селі і ніяк не позбудеться
свого неспокою. Смерть хазяйки марою стоїть
перед її очима… Її жовте тіло з чорними синяками, її мучене лице з страшенно витріщеними очима повсякчас привиджується їй, коли
вона одна зостанеться у хаті» [4, 148].
У текстових фрагментах помічаємо конкретні ілюстрації нових авторських принципів
співвідношення суб’єктивних і об’єктивних
елементів стилю. Тут, перш за все, відтворені
трагічні згадки героїнь про істотні фрагменти
їхнього життя. Саме відображення здійснюється з точки зору суб’єкта – персонажа з помітною авторською експресією. Оціночні спогади і характеристики виражають суб’єктивне враження. Семантика подібних авторських
відступів визначається їх «застосуванням» у
структурі романів. Характер відношень їх
об'єктивного сенсу до того значення, яке вони одержують у конкретній ситуації, детермінує виражальну їх силу і драматичні функції в
долі персонажів.
У романах Т. Гарді і Панаса Мирного наявна фаталістична точка зора на життя героїнь:
«Земляки Тесс у своїй глушині не втомлюються з властивим їм фаталізмом стверджувати
один одному: «Так було суджено». А це сумно.
Відтепер незмірна безодня повинна відокремлювати нашу героїню від тієї дівчини, яка пі-
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шла з дому матері, щоб знайти щастя на пташиній фермі в Трентриджі» [6, 95]; «…те слово, як холодним вітром, обдавало її всю, морозом кувало і серце, і розум, вона вся каменіла
від його, а все носилася з ним, як з чимсь разом і дорогим, і гірким. Ніяк його не забуде,
всюди воно перед нею і з нею, мов почуття
лиха якогось, мов ознака кари, котру наложила на неї гірка доля. Хоч би утекти відсюди
куди-небудь, хоч світ за очі, аби утекти! Може,
там, між іншими людьми, вона оханеться, спочине; може, їх стосунки не будуть становитися так гостро і боляче між нею і ними, як тут
воно стоїть» [4, 426].
У текстах майстрів слова помічаємо вражаючу подібність у плині думок авторів, відбитті їх світовідчуття, розуміння суспільнополітичних колізій того часу [зіставмо: 6, 123;
4, 426]. Ця конкретно-історична і літературна
ситуація нагадує деякі приклади з літературного контексту різних країн і часових проміжків (60-ті рр. ХІХ ст. – Бодлер і Е. По; 20-ті рр.
ХХ ст. – Шолохов і Крюков). Бодлера звинувачували в тому, що він наслідував Е. По, а Шолохова – нібито він наслідував маловідомого
прозаїка 20-х рр. Крюкова. Текстологами доведено (і давно), що ця гіпотеза не має серйозних підстав для подібних тверджень. У нашому випадку вказану подібність (між Т. Гарді і
Панасом Мирним) можна пояснити генетичноісторичними факторами і часом створення
романів.
Навіть неупереджений читач помітить
домінантний соціальний аспект у романі Панаса Мирного «Повія». Про це свідчать авторські відступи, в яких чітко виявляються світоглядні позиції письменника. Отже, автори виступають у своїх творах не лише як художники – творці свого стилю, але як виразники
особистого життєвого досвіду й світогляду,
як історичні особистості, не ізольовані від соціальних процесів свого часу. Саме тут помітні певні відмінності в художній манері прозаїків. Правий О. Дима, стверджуючи, наприклад,
що «значну кількість питань, пов’язаних із
жанром, напрямками або стилями, можна вирішувати лише в плані міжлітературних порівнянь» [3, 191].
Найчастіше авторські відступи виконують функції коментарю до розвитку подій у
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текстах романів: а) емоційно-психологічну
(відтворення внутрішнього світовідчуття героїнь); б) онтологічну (форми і типи зв’язку
героїнь із навколишнім світом); в) гносеологічну (пізнання об’єктивних реалій життя через художню систему). У структурі роману
Т. Гарді «Тесс із роду д’Ербервіллів» знаходимо авторські відступи емоційно-психологічного типу (подібні авторські відступи відсутні
у «Повії» Панаса Мирного), в яких подається
навіть портретна характеристика героїні:
«Так за короткий час наївна дівчина перетворилася в серйозну жінку. Постійні роздуми
наклали відбиток на її обличчя, в голосі інколи звучала трагічна нотка. Очі стали більшими і виразнішими, вона здавалася тепер справжньою красунею; її обличчя було прекрасним, а душа була душею жінки, не зломленої і
не озлобленої тяжкими випробуваннями
останніх двох років. Якби не було громадської
думки, ці випробування могли б виховати її у
вільному дусі, і тільки» [6, 123]. Тут фактично
подано своєрідну хронологію життя Тєсс
упродовж двох років: віддзеркалюються не
лише внутрішні, але й зовнішні зміни, що відбулися з нею. Помічаємо певну синхронність
фізичного і духовного розвитку героїні під
впливом життєвих обставин.
Різноманітні авторські відступи обох прозаїків сприяли розширенню соціального охоплення дійсності і збагаченню реалістичної
літератури соціально-психологічними цінностями. «Автор як представник своєї доби, свого
суспільства, свого соціального середовища,
включеного в рух соціально-політичного і культурного життя народу, є не лише ланкою,
але й рушійною силою, дієвим фактором в
історії творчості культурних цінностей, важливих для його нації...» [2, 35], – стверджував
В. Виноградов.
Не можна заперечувати того, що в аналізованих романах образ автора, який пояснює і
коментує події життя героїнь або історичні
колізії, виражений досить переконливо, зокрема, в авторських відступах. Але хіба цей
образ визначає принципи епічної оповіді в
романі? Звичайно, ні. У цьому випадку образ
автора не тотожний творчій індивідуальності.
У ньому виражена лише сама особливість
митця.
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Аналізуючи внутрішню організацію романів Т. Гарді і Панаса Мирного, можна відзначити, що авторська індивідуальність у них
досить відчутна як на рівні функціональності
авторських відступів, авторської самосвідомості, її морально-етичних критеріїв, так і на
рівні художньої манери. Монади художності
мають вибірковий характер, а тому є домінантними в стилі авторів. Цілком очевидно, що
емоційна пам’ять конкретного митця може
вихопити зі своїх відчуттів різні нюанси при
його створенні – то конкретно-предметні, то
романтично-піднесені, викликані психологічною напругою під час гострих життєвих колізій. Так народжується або стриманість в описах, предметна деталізація, або метафоризація. Усе це проявляється індивідуально, в усьому відчувається авторська індивідуальність.
Читаючи романи Т. Гарді й Панаса Мирного,
реципієнт замислюється над питаннями: «В
яких обставинах повинні проходити життєві
дороги героїнь? Як вони повинні діяти в цих
обставинах? Як повинні скластися їх долі?».
Обидва прозаїки звертали особливу увагу
не на техніку письма, а на необхідність досягнення серйозного рівня філософсько-етичного
й історичного осмислення життя своїх героїнь.
Звичайно, архітектоніка романів конструювалася на різних соціальних факторах, вони виходили з власних ідеологічних програм і порізному ставилися до групування персонажів і
конкретних їх життєвих ситуацій. Щоправда,
митці замислювалися над подоланням соціальних і суспільних суперечностей, але займали при цьому різні позиції. Об’єднували ж їх
гуманізм, глибока віра в людину. Надзвичайно
важливим був спільний підхід обох художників до проблеми особистості.
Ми вже звертали увагу на те, що в основі
аналізованих романів перебувають реальні

життєві факти. Трансформація цих фактів у
художні образи відбувалася двома шляхами.
Перший шлях – розкриття художніх потенцій,
що втілюються в самих подіях і характерах.
Другий шлях – певне художнє «зміщення» тих
же реалій, віддзеркалення їх крізь призму художнього переказу, через народну поезію
(Т. Неш, В. Черкаський). Реальна життєва правда в народних піснях, ритуалах, легендах,
забобонах поставала у формі художньої фантазії, вигадки. А така художня структура була
для митців близькою до романної структури.
Вони розширили жанрові межі роману, зробили їх проникними для художніх елементів іншої жанрово-стилістичної природи, які
«структурували» твори романного жанру.
Отже, в архітектоніці романів вирізняємо
фольклорну стихію, яка, насичуючи оповідь,
надає текстам емоційно-експресивну забарвленість, розширює їх зміст, своєрідно впливає на
організацію художнього матеріалу. Позасюжетні елементи поглиблюють логіку конфлікту у
Томаса Гарді і Панаса Мирного, впливають на
жанрово-поетичну структуру їх романів.
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THE PECULIARITY OF THE ELEMENTS, WHICH ARE OUT OF THE PLOT
IN THE ARCHITECTONICS OF THE NOVELS «TESS OF THE D’URBERVILLES»
BY THOMAS HARDY AND «THE WHORE» BY PANAS MIRNIY
The peculiarities of the elements, which are out of the plot are investigated, different types of the author's remarks and some functions of the genres of the folklore in the novels «Tess of the d'Urbervilles» by
Thomas Hardy and «The whore» by Panas Mirniy are found out.
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ФЕНОМЕН СВЯТА ЯК ЗАСІБ РЕЦЕПЦІЇ МІФУ
У НОВЕЛІСТИЦІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО І В. ДАНИЛЕНКА
У статті подано спробу вивчення феномена свята як засобу рецепції міфу у новелістиці
М. Коцюбинського і В. Даниленка. Встановлено, що свято як «уламок» міфу реалізується у творах
митців на кількох рівнях: конкретних описів свят, їх окремих атрибутів та міфопоетичних святкових мотивів, зокрема мотивів оргії та бенкету.
Клю чов і слова: міфопоетика, міф, свято, оргія, бенкет.

Поетика М. Коцюбинського відіграла визначальну роль у становленні ідіостилю українських митців, не виняток і письменники кінця ХХ – початку ХХІ ст., зокрема В. Даниленко, О. Жовна, Любов Пономаренко, В. Портяк,
Галина Тарасюк, Людмила Таран. Їхню творчість ріднить увага до естетики слова, усвідомлення відповідальності митців за долю
вітчизняної культури, збереження національних традицій мистецтва слова у поєднанні з
активним пошуком нових виражальних форм
українського слова, зокрема й на рівні міфопоетики. У своїй розвідці ми зосередимося на
аналізі малої прози М. Коцюбинського і
В. Даниленка.
В. Даниленко – один із небагатьох українських літераторів, які відверто діляться секретами своєї творчої лабораторії. Автор зізнається, що на формування його манери письма
вплинула прозова спадщина багатьох письменників, зокрема й М. Коцюбинського
[2, 172]. Природа міфопоетики обох митців
має багато спільного. Апеляція до архаїки,
№ 2 (16), жовтень 2015

міфу, міфологічного мислення у їх новелістиці
виражається у зверненні до феномену свята.
Творчість згаданих письменників незмінно привертала увагу дослідників. Ретельний і
вдумливий текстологічний аналіз доробку
М. Коцюбинського віднаходимо у працях Віри
Агеєвої, Ірини Бестюк, М. Грицюти, І. Денисюка, Ніни Калениченко, П. Колесника, М. Костенка, Ю. Кузнецова, Й. Куп’янського, Лариси
Міхалінчик, Олени Нестерак, Ольги Турган,
Тетяни Саяпіної, Олександри Черненко тощо.
Проза В. Даниленка стала предметом аналізу
Ірини Бабич, П. Білоуса, Олени Бровко, Олени
Вещикової, І. Давиденка, Нінель Заверталюк,
Ніли Зборовської, Марії Лаврусенко, Я. Поліщука, Вікторії Сірук, Олени Федосій, Олени
Юрчук, Наталії Яблонської. Однак, попри наявні дослідження, вивчення феномену свята у
малій прозі М. Коцюбинського і В. Даниленка
належить до малоартикульованих і потребує
докладного розгляду, що й зумовлює актуальність пропонованої розвідки. Мета статті –
вивчити феномен свята у новелістиці
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М. Коцюбинського і В. Даниленка. Своє завдання вбачаємо в аналізі календарних свят і
мотивів оргії та бенкету.
Дослідження міфопоетики новелістики
М. Коцюбинського і В. Даниленка крізь призму свята випливає з особливостей світогляду
митців, зумовлюється тим значенням, якого
набувало для них назване явище. Так,
М. Коцюбинський часто наголошував на контрасті ідеально-святкового і матеріальнобуденного начал. До осмислення феномену
свята письменник звернувся у статті
«Организация общественных развлечений»,
опублікованій у газеті «Волинь». У нотатках
до ненаписаного твору [«Мене гнітить…»] читаємо: «Мене гнітить сіре одноманітне життя,
а мені хочеться життя яскравого, блискучого,
діяльного, хочеться пити з повної чарки» [6, 175].
У творах обох письменників свято не є
простим поетикальним прийомом, ідеться
про творення альтернативного світу з власними формами художності, що перегукуються
з концепцією карнавалу М. Бахтіна. Свято у
М. Коцюбинського і В. Даниленка здебільшого має конструктивне значення, яке синтезує,
виконуючи іноді, крім метафізичної функції
впорядкування світобудови, функцію впорядкування сюжету твору.
Митців поєднує довіра до «потойбічного» (не піддається сумнівам існування надприродних істот у казці «Хо» чи в повісті «Тіні
забутих предків»). Як зауважила Н. Яблонська, В. Даниленко щедро використовує давньоукраїнські вірування, вплітаючи міфологічні
образи та символи у канву реалістичного сюжету [12, 192]. В його оповіданнях поруч зі
світом людей співіснують чорт, перелесник,
демон, ангел смерті, привид, домовик. Проте
герої В. Даниленка дотримуються логічного
вмотивування своїх учинків, тобто належать
до причинно-наслідкового світу. І якщо герої
М. Коцюбинського діють за логікою міфу, то
герої В. Даниленка живуть логікою сучасного
світу. Але обидва письменники зберігають за
героями право на власну позицію, наративними засобами виражаючи свою довіру до неї.
Увага митців до свята виражається в тому, що їх твори містять майже всі класифікаційні групи [8, 330]: свята річного циклу
(«Ялинка», «Як ми їздили до Криниці»,
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«Лист»; «Самогон Чучкала», «Різдвяна казка»); свята життєвого циклу (наприклад, поховання в оповіданнях «Що записано в книгу
життя», «Посмішка Савула»; весілля – «Жовті
півники»; день народження – «Черемхова віхола»); офіційні (образок «Він іде!») і неофіційні, «домашні» (циганське свято в оповіданні «Дорогою ціною»); свята «закриті» (збори
дервішів в оповіданні «Під мінаретами»;
«Смерть учителя», «Дегустація в будинку з
химерами») і «відкриті» (майже всі інші свята
у творах М. Коцюбинського і «Футбол потуровецьки» В. Даниленка).
У своїй розвідці ми докладніше зупинимося на аналізі календарних свят, що становлять
порівняно невеликий шар і лише частково,
фраґментарно дають нам ключі до розуміння
міфопоетики письменників. Але дослідження
цієї групи теж містить певні знахідки в галузі
міфопоетичного аналізу текстів, відтворює
непомітні ланки зв’язку людини і всесвіту у
творах М. Коцюбинського і В. Даниленка.
Новий рік і Різдво традиційно належать
до свят, що мають на меті започаткувати
новий час і залишаються одними з найулюбленіших і наймасовіших через привнесення
карнавального начала, творення нового альтернативного світу. М. Коцюбинському була
притаманна гранична щирість і чесність у
художньому відтворенні світу. Його твори
завжди відбивали душевний стан автора, специфіку світобачення. «Що не кажи, а ці святки, цей Свят-вечір, Маланки, ці колядки й щедрівки – пише М. Коцюбинський в листі до
дружини, – мають для мене значення, промовляють до мене згадками щасливих дитячих
літ, віють поезією давніх, доісторичних часів…» [7, 61]. З огляду на це, показовим був
вибір письменником для перекладу українською мовою оповідання Ф. Достоєвського
«Святий вечір у Христа». Перебуваючи під
впливом народництва, М. Коцюбинський зупиняється на творі, у якому святковість є контрастним тлом для зображення людських поневірянь і нестатків. Однак в оповіданні
«Ялинка» М. Коцюбинський запропонував
дещо ширший підхід: родина Якима переживає матеріальні труднощі, проте цей факт не є
визначальним у творі. Письменник акцентує
на інтеґрувальній функції свята: батьки відступили від своєрідного кодексу, змусивши Ва-
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силька залишити оселю в той час, коли вся
родина має бути разом. Можливо, протест проти вчинків батьків рятує хлопчика від смерті,
переадресовуючи покарання дорослим. Підсумовуючи, звернемось до зауваження Т. Саяпіної: «Поза тим, що в ранньому творі М. Коцюбинського «Ялинка» ще не підкреслюється сакральність Різдва як першосвята, основні події
оповідання свідчать на користь вибудовування
у свідомості митця естетичної концепції, яка
згодом сформує міцне міфопоетичне підґрунтя
майже всіх творів його доробку» [9, 101].
Події оповідання «Самогон Чучкала»
В. Даниленка відбуваються у Новорічну ніч.
Для двох самотніх жінок, Тамари й Наталки,
які готуються зустрічати свято в товаристві
Павла Чепелика і Геника Семеняка, випадкові
гості Енвар та Іван стали добрими чарівниками. Трагікомічність ситуації посилює той
факт, що Енвар, насправді, – нечистий. У
«Різдвяній казці», інтертекстуально пов’язаній з повістю «Тіні забутих предків», під впливом святкової магії двоє самотніх чоловіків
діляться своїми життєвими історіями. Наратор пригадує, як у підлітковому віці під час
перегляду фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків» він пережив справжній шок від
споглядання зрілої і гріховної жіночої краси,
втіленням якої для нього на все життя залишилася актриса Т. Бестаєва, виконавиця ролі
Палагни. Іншого героя-самітника назавжди
полонила загадкова наречена-лялька: «Пройшло п’ятнадцять років, а він так і не одружився. Тільки щороку, перед Різдвом, купує їй
нову весільну сукню і доглядає за нею, як за
коханою жінкою» [1, 49].
Великдень, як закорінене в ритуал жертвоприношення свято, є центром оповідання
М. Коцюбинського «Лист». Твір було написано
на острові Капрі у стані тяжкої хвороби. Письменник відходить від традиційної етимології
свята, засуджує пролиття крові. Крім того,
автор вдається до моралізаторства, яке взагалі не характерне для його ідіостилю. У нарисі
«Як ми їздили до Криниці» М. Коцюбинський
осмислює природу храмового свята, яке поєднує в собі два начала – матеріальне і духовне.
Слід зазначити, що в українській ментальності сприйняття ярмарку як яскравого видовища, а не тільки місця купівлі-продажу є традиційним. Ярмарок – це не просто базар, а прив№ 2 (16), жовтень 2015

несення святковості в матеріальний аспект
буття. Захоплюючись саме цією святковістю,
видовищем ярмарку, М. Коцюбинський відходить від формального відтворення ярмаркових картин, зосереджуючись на світі емоцій і
переживань.
Аналізуючи феномен свята у творах митців, варто наголосити на нерівноцінності їх
репрезентації в текстах. За градацією їх вияву
твори М. Коцюбинського і В. Даниленка можна умовно поділити на три групи. До першої
групи належать твори, що містять порівняно
повний і широкий опис свят: «Тіні забутих
предків», «Як ми їздили до Криниці»; «Різдвяна казка», «Самогон Чучкала», «Футбол потуровецьки». До другої – твори, де описи свят
відсутні, натомість наявна святковість, співвідносна на рівні поетики з категоріями пафосу, настрою, емоційного модусу описуваних
подій: «Під мінаретами», «Дорогою ціною»;
«Жовті півники», «Тір-лір-лі». У третій групі
свята виявляються на рівні мотивів, наприклад, мотивів оргії та бенкету: «Що записано
в книгу життя», «Під мінаретами», «В путах
шайтана», «Коні не винні»; «Поцілунок Анжели», «Смерть учителя», «Далекий голос саксофона», «Дегустація в будинку з химерами».
Розглянемо цей аспект докладніше.
Перш ніж аналізувати особливості функціонування мотивів оргії й бенкету в міфопоетиці обох авторів, спробуємо умовно виділити
спільні й відмінні ознаки названих дійств. Їх
об’єднує аспект їжі, адже бенкет і оргія передбачають гедоністичне задоволення від споживання вишуканих страв і напоїв. Обов’язковим також є видовище: виконання танцю,
пісні, пантоміми, показ театралізованих
дійств. Спільним є комунікативний аспект,
який може виражатися у спілкуванні учасників, проведенні ігор, розваг (для оргії – менш
пристойного характеру), веденні інтелектуальних дискусій, суперечок. Саме така форма
комунікації дала підстави покласти форму
бенкету або оргії в основу окремого літературного жанру – сипозіону.
Крім ознак, спільних для мотивів бенкету й
оргії в художній літературі, існують і відмінні
риси. Мотив оргії, зокрема, передбачає також
наявність у творі таких ознак, як зняття табу
з усіх сфер людського буття, включаючи сексуальну та ставлення до смерті. Саме в оргії
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здобуло найяскравішу реалізацію співіснування таких «несумісних» явищ, як сміх і
сльози, сміх і смерть, смерть і еротика, смерть
і задоволення від їжі. Глибоке дослідження
такого дивного симбіозу в народній культурі
й мистецтві знаходимо у працях М. Бахтіна і
Д. Лихачова.
Мотив оргії найчастіше використовується
в художніх творах як спосіб емоційної релаксації героїв, їх прилучення до сакрального через зняття табу й моральних норм, натомість
мотив бенкету акцентує увагу читача на діалозі чи полілозі істин у дискусії героїв. У бенкетному образі аспекти їжі й видовищ мають
на меті сприяти невимушеності ведення дискусії, душевному комфорту учасників, як це
показано в оповіданні В. Даниленка «Різдвяна
казка». Головні акценти при введенні у художній текст мотиву оргії – емоційні та міфопоетичні, тимчасом як мотив бенкету має більш
виражений інтелектуальний характер. Це розрізнення носить доволі умовний характер,
стосуючись тільки найбільш загального функціонального призначення аналізованих мотивів у літературному тексті. Але для глибшого розуміння семантики мотивів у творах проведення цієї межі між ними доцільне.
У творах М. Коцюбинського репрезентовано лише деякі аспекти мотивів оргії та бенкету. Так, в оповіданні «Що записано в книгу
життя» представлено оргію: сусідство зі смертю, гедоністичне задоволення від їжі, але видовище відсутнє. У творах «кримського» циклу – оповіданні «Під мінаретами» та нарисі «В
путах шайтана» на тлі споживання їжі розгортаються дискусії на соціально-політичну тему,
отже, перед нами сцени симпозійної природи.
У новелах та оповіданнях М. Коцюбинського заслуговує на увагу реалізація такого
аспекту мотивів бенкету й оргії, як аспект
споживання їжі, пов’язаний із категорією святковості. Їжа належить до одного з численних
рядів матеріальної атрибутики свята, поруч з
одягом, інтер’єром, ритуально-поведінковим
оформленням. У творчості М. Коцюбинського
звернення до проблеми харчування пов’язане
з трагічними описами голоду на селі:
«П’ятизлотник», «Fata morgana», «Що записано в книгу життя». Однак частіше харчування
перебуває на перехресті матеріального і духовного аспектів існування людини, набуває
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символічного значення або несподівано демонструє читачеві міфологічні витоки мотивів і подій, пов’язаних зі споживанням їжі
(«Що записано в книгу життя», «Тіні забутих
предків»).
На користь глибинного осмислення письменником цього ряду святкових атрибутів
свідчить також метафорика його творів. В
оповіданні «Сміх» Чубинський розуміє, що
його родина з’їла «разом з обідом» здоров’я і
силу наймички Варвари [4, 245]. «Життя виїло силу із неї і, як лушпиння з картоплі, кинуло в кут», – читаємо про матір з оповідання
«Що записано в книгу життя» [5, 144]. Звільнившись від примарного кохання, протагоніст «Дебюту» проголошує: «…я п’ю життя на
повне горло» [5, 43].
Іноді «харчовими» образами письменник
дає нам підказки в розумінні психологічного
стану персонажів. Показником утоми й апатії
героя новели «Intermezzo» є те, що звістку про
страту дванадцяти чоловік він «заїв стиглою
сливою. Так взяв, знаєте, в пальці чудову сочисту сливу… і почув в роті приємний солодкий
смак…» [4, 300]. «Між одною й другою ложкою
борщу» розповідав про страту і смерть молодих революціонерів Іван з оповідання «В дорозі», демонструючи цілковиту духовну порожнечу [4, 294]. Несерйозність намірів учителя з
«Дебюту» викриває той факт, що під час планування власної смерті він з апетитом їсть горіхи та халву: «Мені ще трудно зробити вибір,
мій мозок працює, розбирає усілякі деталі, рівняє, я енергійно ношусь по хаті, лущу горіхи і
повен рот маю халви» [5, 37].
В оповіданні М. Коцюбинського «Полюдському» дещо іронічно висвітлено спробу
людини позбавити свято винятковості, перетворити життя на бенкет. У центрі твору –
індивідуалістичний бунт героя, виражений
гіпертрофованим, майже гротескним виділенням «харчової» проблематики. Автор майстерно вимальовує «бунтарські» риси вдачі й зовнішності Карпа, манера відображення яких
закорінена в романтичну літературну традицію. Але ця зовнішньо-бунтарська атрибутика
одержує у М. Коцюбинського несподіване вирішення: свою ідею Карпо реалізує лише у
ставленні до їжі та предметів побуту. У випадку ж, коли аспект їжі подається М. Коцюбинським у синтезі з комунікативним та/або ви-

НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО)

МЕНШІЙ А. М.
Феномен свята як засіб рецепції міфу у новелістиці М. Коцюбинського і В. Даниленка

довищним аспектом свята, можемо говорити
про реалізацію мотивів оргії або бенкету. Наприклад, сполучаються їжа й комунікативний
аспект бенкету (інтелектуальні дискусії) в
окремих епізодах творів «Під мінаретами», «В
путах шайтана» і «Коні не винні».
О. Турган звертає увагу на зв’язок між онтологічною семантикою бенкету і місцем розташування «бенкетного» образу в тексті, зауваживши, що композиційно епізоди бенкету
або розпочинають епічний твір, або вони пов’язані з кульмінаційними вершинами сюжету [10, 119] Саме так композиційно оформлені
мотиви бенкету в названих творах. Кульмінацією «В путах шайтана» є суперечка в кав’ярні
старого софти і провідника Септара. Розв’язка
ж дискусії-бенкету збігається з розв’язкою
твору. В оповіданні «Під мінаретами» кульмінаційною є суперечка в кав’ярні, що закінчується бійкою Рустема з мусульманиномортодоксом. «Бенкетний» образ виступає експозицією сюжету в оповіданні «Коні не винні». Про лицемірство і неприродність поведінки членів сім’ї Малини свідчить присутність
за столом собак. Протее, коли соціальний конфлікт на селі загострюється, всі забувають
про собак, як забуває Аркадій Петрович про
свої філантропічні ідеї.
У фіналі своїх творів М. Коцюбинський
переважно розташовує образи оргаїстичного
характеру, які несуть найбільше психологічне
і філософське навантаження твору. Таким фінальним акордом в оповіданні «Що записано в
книгу життя» є уявний образ поминок по матері: «Смачно парує страва. … Пече горілка в
горлі і в животі… … Теплом диха чесна громада, і диха з полумиска варене м’ясо…» [5, 153].
Порубіжність, лімінальність бенкету та
оргії, що відбуваються ніби на межі двох світів – потойбічного і земного, – привернули
увагу В. Даниленка. Поєднання смерті й задоволення від життя в найгостріших, найкритичніших проявах знаходимо в таких його
творах як «Поцілунок Анжели», «Смерть учителя», «Далекий голос саксофона», «Дегустація в будинку з химерами». Еротичний і фанатичний мотиви визначають характер новели
«Поцілунок Анжели». У тексті подано історію
п’ятьох львів’ян, які в пошуках самореалізації
опинилися в Києві. Прагнення сильних відчутів, бажання випробувати долю приводить їх
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до кав’ярні за один столик. Випивши кави,
приречені на кохання без взаємності гинуть
по черзі.
Як зазначила О. Федосій, оповідання
«Смерть учителя» прикметне стилізацією та
пародіюванням євангельської історії про Христа та Його учнів, зокрема епізодів, що стосуються Таємної Вечері, відречення Петра, зради Юди [11, 132]. Сюжетно-образна система
твору має алегоричний зміст. На думку
П. Білоуса, в оповіданні йдеться про «шістдесятників» та їхніх безпосередніх учнів – літераторів 70–80-х рр. минулого століття, яких
багато хто відносить до «пропащого покоління»» [1, 15]. Пародією на так званих літературних батьків чи вчителів – наставників
літераторів-початківців – є вчитель, який
надзвичайно суворо оцінює їх творчість, проявляючи свою зверхність. Удаючись до контрастного паралелізму, В. Даниленко моделює
переважно побутові епізоди в пародійно зниженому ракурсі, які на рівні підтексту протиставляються піднесеній соціокультурній атмосфері 60–80-х рр. ХХ ст. У створенні образів
учителя та його учнів визначальну роль відіграє травестія: біблійні персонажі набувають
іронічно-комічних ознак: пиячать, «водять
козу». Промовистими у цьому сенсі є безглузда смерть учителя (повісився у вбиральні) і
слова Павла про те, що «кожен посланий нам
пророк буде все жалюгіднішою пародією на
того, якого розп’яли» [1, 268].
Героїня оповідання «Далекий голос саксофона» знайомиться з чоловіками, зваблює їх, а
потім, коли кожен із них нагло гине, повертається до бару «З ранку до ночі» за новою жертвою. Так фатальна незнайомка В. Даниленка
знищує одного чоловіка за іншим упродовж
однієї ночі під час місячного затемнення:
«…зраджена чи недолюблена жінка несе в собі
не хмільне вино, а смерть, і отруює всіх навколо себе» [1, 319]. Звук саксофона джазового
музиканта Дениса Голосія, який доноситься
невідомо звідки, попереджає читача про трагічні події, що незабаром мають статися з персонажами.
Оповідання «Дегустація в будинку з химерами» – це історія про театралізовану презентацію винної марки, представлену як оповідь
про життя і смерть М. Гоголя. Мета незвичайної дегустації, організацією якої займається
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герой-оповідач, – відчути «смак життя і смерті. Смак смерті допоможе відчути душа Гоголя, а смак життя – вино…» [1, 365]. Відтворене
дегустаційне дійство є «текстом у тексті», в
якому викладаються дійсні й гіпотетичні події життя Гоголя, актуалізуються таємничість
його творчості і смерті. Перед виставою режисера й акторів переслідують тривожні відчуття. Зрештою, причетні до містичного дійства
гинуть. Живим залишається лише геройоповідач, який, переживши містичні й загадкові події, кардинально змінює спосіб свого
життя: «Після цього я більше не займаюся режисурою, а висвятився, і тепер я – священик у
Зазим’ї. … Порвав зі світським життям і не відвідую жодних культурних акцій» [1, 381].
Отже, свято як «уламок» міфу реалізується у М. Коцюбинського і В. Даниленка на
трьох рівнях: на рівні конкретних описів свят,
окремих зовнішніх елементів, атрибутів свят і
на рівні окремих міфопоетичних святкових
мотивів, зокрема мотивів оргії та бенкету. У
малій прозі письменників мотиви оргії та бенкету здебільшого втілені не цілісно, превалюють аспекти їжі й комунікації, обов’язкових
розваг і видовищ. Для подальших студій перспективним видається аналіз текстів М. Коцюбинського і В. Даниленка, О. Жовни, Любові
Пономаренко, В. Портяка, Галини Тарасюк,
Людмили Таран з урахуванням усіх трьох можливих художніх підходів письменників до
феномену свята, що дасть можливість глибше
зрозуміти глибину авторського задуму.
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THE CELEBRATION PHENOMENON AS THE MEANS OF MYTH RECEPTION
IN M. KOTSIUBYNSKY’S AND V. DANILENKO’S SHORT STORIES
The papers give an attempt to study thecelebration phenomenon as the means of myth reception in
M. Kotsiubynsky’s and V. Danilenko’s short stories. The analyses is made within certain holidays, their attributes and on the level of banquet and orgy motives.
Ke y words: mythopoetics, myth, celebration, the banquet, and orgy.
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ФЕНОМЕН ПРАЗДНИКА КАК СРЕДСТВО РЕЦЕПЦИИ МИФА В НОВЕЛЛИСТИКЕ
М. КОЦЮБИНСКОГО И В. ДАНИЛЕНКО
В статье предпринята попытка изучения феномена праздника как средства рецепции мифа в
новеллистике М. Коцюбинского и В. Даниленко на уровне осмысления конкретных праздников, их
отдельных атрибутов и обращение к мотивам оргии и банкета.
Клю чевые слова: мифопоэтика, миф, праздник, оргия, банкет.
Стаття надійшла до редколегії 25.09.2015
164

НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО)

МІНЕНКО О. В., ДЯДЮШЕНКО О. О.
Естетичні принципи романтизму в перших перекладах творів В. Шекспіра в Україні

УДК 821.161.2

О. В. МІНЕНКО, О. О. ДЯДЮШЕНКО
м. Черкаси
alesya-minenko@mail.ru

ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ РОМАНТИЗМУ В ПЕРШИХ
ПЕРЕКЛАДАХ ТВОРІВ В. ШЕКСПІРА В УКРАЇНІ
У статті простежені естетичні принципи романтизму в перших перекладах творів Вільяма
Шекспіра в Україні. Виявлено, що естетичний досвід обумовлений колом зацікавлень і художніх
смаків реципієнта. Важливим етапом дослідження був також аналіз горизонту очікувань
«шекспірівської хвилі», який переважно складався з комплексу романтичних уявлень. Показано, що
художній переклад часто демонструє своєрідність погляду перекладача на творчість письменника, зумовлений вузьким аспектом інтерпретаційного художнього поля. У цьому плані горизонт
очікувань іншої національної літератури, яка сприймає іншомовний твір, відповідає й узгоджується з внутрішніми потребами національної літератури.
Клю чов і слова: переклад, література, твір, рецепція, письменник.

За часів утвердження українського романтизму особлива роль належала перекладній
літературі. Переклад стає одним із домінантних поштовхів до творення української художньої літературної системи за рахунок розширення естетичного поля художньої виразності. Якщо переклади Шекспіра з’явилися в
європейських країнах ще за доби бароко, то
рецепція творів Шекспіра починається в
Україні лише в 40-х рр. XIX ст. і пов’язана зі
специфікою національної самосвідомості, а
відповідно – і з самоідентифікацією нації
[7, 147]. Специфіку перекладацької рецепції
англійського поета можна значною мірою пояснити особливістю художньої еволюції української літератури, де важливе місце посідають традиції бароко. Це явище у вітчизняній
літературі стало важливою і конститутивною
художньою системою, яка визначила значною
мірою специфіку перебігу літературного процесу в Україні, що хронологічно дістав розвитку вже за межами доби бароко [5, 234].
Метою нашої статті є простежити принципи романтизму в перших перекладах творів
Вільяма Шекспіра в Україні.
У 40–60-ті рр. ХІХ ст. в українській літературі відбулася низка важливих процесів. Якщо в Німеччині Шекспіра одразу визнали
«своїм», то в Україні постійно точилися дискусії: чи потрібен українцям Шекспір, чи здатні
вони його розуміти і перекладати, чи впорається з цим завданням українська мова? Поя№ 2 (16), жовтень 2015

ва запізнілих перекладів в Україні була спричинена рядом соціокультурних чинників. До
першого такого чинника Ю. Черняк відносить
дискримінацію українського населення за культурними ознаками; другий чинник – принизливий статус української мови і несприятливі умови її розвитку; до третього чинника
відносяться численні перепони на шляху розвитку українського театрального мистецтва;
четвертим фактором науковець вважає відсутність у тогочасному суспільстві консолідаційних умонастроїв і чітких орієнтирів щодо
цивілізаційної перспективи українського народу [9, 72]. Переклади Вільяма Шекспіра
українських перекладачів цього часу, безумовно, вплинули на подальший розвиток української літератури (не тільки поезії, а й прози і
драматургії). Вони стали важливим етапом і в
розвитку української літературної мови. Літературний процес середини і другої половини
XIX ст. формувався під впливом творчості
плеяди талановитих письменників – М. Костомарова, П. Свєнціцького, Ю. Федьковича,
І. Франка, Лесі Українки, П. Куліша, М. Старицького та інших. І. Лімборський у праці
«Світова література і глобалізація» відзначив,
що у ХІХ ст. великого англійця в Україні сприймали не зовсім так, як на нього дивилися на
Заході: «Це був «інший» Шекспір, який завдяки перекладам поставав значною мірою як
своєрідна «проекція» українського національного бачення постаті великого драматурга.
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Іншими словами, тут ми зустрічаємося зі
складними трансформаційними моделями,
завдяки яким українські письменники намагалися побачити у творах Шекспіра те, що було, на їхню думку, важливо для самої української культури» [4, 72].
Для літератури того часу, що охоплювала
добу романтизму і реалізму, характерні різноманітність художніх пошуків та індивідуальних стилів письменників, використання різних жанрів – від епічних романів і повістей до
новел, травестій, фрашок тощо. Романтизм, як
і реалізм, розвивався в першій половині ХІХ
ст. у спільній для них історичній та естетичній ситуації. Іноді їх розвиток ішов послідовно, іноді – паралельно, а часом вони перепліталися. Слід зазначити, що «європейський
романтизм першої половини ХІХ ст. багато в
чому формувався як напрям у межах загальноромантичного потоку» (Д. Затонський).
Тож і не дивно, що спочатку ці напрями
«мирно співіснували», взаємозбагачуючись
художніми відкриттями і здобутками.
У багатьох творах письменників-реалістів
(М. Старицький, І. Франко) відчутний вплив
романтизму. До того ж реалісти не змогли б
так переконливо й точно описувати час і місце дії творів, якби не запозичили в романтиків категорію історизму і принцип відтворення місцевого колориту. Адже для реалістів, як
і для романтиків, принципово важливою залишилися, з одного боку, життєвість і точність деталей, а з іншого – вирогідність
«обличчя епохи» в цілому. Реалісти приділяли
велику увагу дослідженню ролі природноісторичного середовища і спадковості у формуванні і розвитку людини та суспільства.
Тому в реалістичному творі характер, учинки
і, зрештою, доля персонажа були чітко вмотивовані, обумовлені («детерміновані») його
походженням, освітою, професією, колом друзів, умовами життя і, що важливо, – конкретною історичною ситуацією, в якій він живе. І
тут письменникам-реалістам знадобився художній досвід романтиків щодо відтворення
колориту конкретних націй або епох. Водночас історизм реалістів суттєво відрізнявся від
романтичного. У романтиків історизм був основним
вектором,
спрямованим
у
«відрефлектоване» минуле, яке поставало
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джерелом старожитностей і артефактів. Натомість, історизм реалістичних творів був
«прагматичнішим», науковішим, оскільки мав
сприяти глибшому дослідженню історичних
коренів і першовитоків певних суспільних
явищ.
Від середини ХІХ ст. реалісти щораз активніше заявляють про свої розходження з традиціями романтизму. Однак попри це, реалізм
повністю не відкидає доробку романтизму.
Наприклад, якщо письменників-реалістів не
влаштовувала романтична ідеалізація художнього образу або наявність у творах романтиків «двох світів», то улюблене романтиками
зображення постійної мінливості світу реалізм не лише запозичив, але й суттєво поглибив. Насамперед, якщо романтизм абсолютизував творчу уяву письменника, то реалізм
робив акцент на дослідженні та поясненні
явищ реального життя. Ще одним засобом
романтичного пізнання Всесвіту стає гротеск,
поряд з яким використовуються різні форми
умовної образності. Митець-романтик не відтворює дійсність під час перекладу твору, а
перетворює, «романтизує» її. І цей новий умовний світ для романтика є прекраснішим за
реальний. Хоча ці «два світи» далеко не завжди співіснують у гармонійній єдності. Митці
часто відчувають розлад між мрією та дійсністю, що спричиняє настрої безнадії та відчаю
[8, 326]. Намагання досягнути ідеалу в житті
часто виливається такими починаннями у
творчості. Омріяні сюжети і персонажі хочеться висвітлити в найпривабливіших тонах і
гармонії, але подекуди такий «ідеал» більш
схожий на казку, ніж на реальне життя.
Д. Чижевський вважає, що основне і глибинне пізнання романтиків здійснюється серцем (тобто через почуття та інтуїцію). Романтики починають відшукувати в різних царинах буття внутрішні протилежності, антитези. Науковець підкреслює, що у романтиків
корінь зла є в невмінні чи небажанні людини
зрівноважувати протилежні первини свого
єства (духовне – біологічне, емоційне – раціональне, особисте – суспільне тощо) [10, 276].
На першому плані у романтиків – героїчні персонажі. У фокусі їх творчості – душевний світ
людини. Націю романтики співвідносили при
перекладі з єдиною природною формою сус-
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пільного існування людини. Звідси простежується потужний патріотичний потенціал
М. Костомарова, Ю. Федьковича, П. Куліша.
Специфікою українського романтизму
було те, що в ньому важливу роль відігравали
барокові традиції. Відтак, на нашу думку, ці
традиції мали вплив на романтичну концепцію перекладу. Необхідно відзначити, що значний інтерес виявляли до бароко саме поетиромантики. Безпосередній вплив бароко простежується в перекладацькій творчості українських письменників ХІХ ст. – П. Свєнціцького, Ю. Федьковича, П. Куліша, Лесі Українки.
М. Лановик указує, що пошуки романтизму в сфері перекладознавства здійснювалися
декількома шляхами. Один з них полягав у
намаганні осмислити поняття «мова – особистість – нація – естетична система» [3, 28]. Інтерес до духовного, інтуїтивного стану митця
допоміг романтикам зрозуміти, що мова є не
єдиним засобом для вираження високих почуттів не тільки у творчості, але й у філософських дослідженнях мистецтва. Мовою вічності стала для них мова символів та алегорій,
де художня образність є законом нескінченного світу, глибинним виявом світового духу,
як наголошує М. Лановик [3, 49]. Таким чином, у творах романтики часто намагалися
показати метафоричні картини як невід’ємну
частину художньої творчості, також характерні для естетики бароко. І за словами тієї ж дослідниці, «універсум було окреслено як книгу,
життя – як роман, світ – як текст, що давав
змогу зрозуміти дійсність через слово» [3, 28].
Водночас не можна забувати про активну
роль реципієнта – у цьому випадку читача
творів Шекспіра. В. Іванишин доводить, що
співтворчість читача є невід’ємним атрибутом рецепції, оскільки сприймати твір, на його думку, – означає бути під впливом художнього тексту, уявляти і переживати його. Без
уяви не може існувати рецепції. Перш за все,
твори виникають у свідомості автора, реалізуються як можливість у художніх текстах,
але оживають і живуть лише у свідомості читачів [1, 140]. Тобто читач трансформує образну закодовану інформацію в мегаобраз своєї
уявної картини світу. А тому в процесі перекладу творів зарубіжних авторів перед перекладачем постає низка питань стосовно того,
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наскільки він може бути фаховим реципієнтом й інтерпретатором художнього тексту, за
переклад якого береться, і як саме це має узгоджуватися з його естетичним смаком, бажанням зберегти свою творчу індивідуальність [4, 82]. Перекладач, як і читач, за
І. Лімборським, опиняється «між» текстами
різних культур і літератур, тобто в ситуації
невизначеності, культурного «пограниччя»,
здійснюючи подвійний герменевтичний акт
«розкодування» «своєї» і «чужої» традиції,
наявної в оригіналі і в його перекладі [4, 85].
Кожен переклад твору завжди є самобутнім і
унікальним, наділеним характерними національними рисами перекладача. Це, у свою
чергу, значно допомагає поліпшити сприйняття літератури читачем, який не знайомий
або погано знайомий з культурними традиціями того чи іншого зарубіжного автора.
Першим до перекладів творів Вільяма
Шекспіра звернувся за доби романтизму Микола Костомаров. Художня творчість письменника сформувалася на ґрунті активізації
пошуків національної самоідентичності в тогочасному суспільстві під впливом популярних західноєвропейських ідей, у координатах
естетики романтизму з її національними
ознаками. Цей представник Харківської школи романтиків вільно переклав пісню
«Дездемони» з трагедії «Отелло» в 1849 р.
[2, 229]. Спроба Костомарова невдовзі стала
віршем «Верба» – переспівом у дусі українських народних пісень сентиментального звучання з використанням різних форм пестливих слів. Історичні студії М. Костомарова позначені піднесенням ролі української жінки в
духовному житті нації [6, 128].
Етноментальні відмінності дослідник
спроектував на сприймання природи, що є
характерним для українського народу і відбилося у фольклорі. Так, невипадково перекладач узявся за переклад саме цього уривка:
«The poor soul sat sighing by a sycamore tree,
Sing all a green willow:
Her hand on her bosom,
Her head on her knee».
(by W. Shakespeare) [11, 334].
Порівняймо цей уривок з переспівом:
«Ой, вербице зеленая,
Вербонько моя!
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Під вербою зеленою
Дівочка сиділа
І бідную головоньку
Долі похилила» [2, 229].
Такі переспіви були характерною формою
засвоєння іншомовних поезій в українській
літературі того часу. Згідно з народною уявою
українців, «плакуча верба» була символом
дівчини або жінки, залишеної коханим. Так,
перед своєю смертю лірична героїня згадала
сумну пісню про вербу і нещасливу дівчину,
яка співала її перед смертю. Пісня Дездемони
є варіацією народної української пісні-балади.
У перекладі простежується вживання русизмів: «дівочка» замість українського слова
«дівчина» або «дівчинка». Можна побачити,
що автор перекладу замінює англійське
«knee», що має значення «коліно», словосполученням на позначення «долі похилила».
Зв’язки жіночності і смерті, жіночності і свободи слід виділяти не лише на тематичному
рівні тексту, але й на комунікативному. Характер перекладу українського письменника
інколи нагадує переклади Куліша, який часто,
як і Костомаров, використовував русизми
(детальніше про це далі). Слід звернути увагу
на те, що Костомаров уникає перекладу
англійського слова «sycamore tree» – «явір».
Зокрема, в Україні явір має міцні асоціації з
особою чоловічої статі. Так, у вірші явір – імпліцитний автор-чоловік, який постає яворомспостерігачем, а жінка є душа, репрезентована сумною вербою. Цікаво, що у Костомарова
тоді йде пряме звертання до дівчини («Ой,
вербице зеленая, / Вербонько моя!»), про явір
узагалі жодного слова. Така прямота Костомарова викликана особливістю українського
фольклору.
Отже, рецепція творчості В. Шекспіра в
Україні свідчить, що його творча спадщина
відноситься до тих художніх досягнень, які

роблять величезний внесок у скарбницю національної культури і містять значний творчий потенціал, за допомогою якого кристалізувалася художня свідомість самих українських письменників. В українських перекладах
творів англійського поета перекладачі ХІХ ст.,
(зокрема, Микола Костомаров) намагалися
передати традиційні англійські реалії з урахуванням національних українських особливостей та зробити твори англійського поета доступними для українського читача.
Список використаних джерел

1. Іванишин В. П. Нариси з теорії літератури /
В. П. Іванишин. — К. : Академія, 2010. — 256 с.
2. Костомаров М. І. Верба : (Пісня Дездемони) «Ой
вербице зеленая» / М. І. Костомаров ; пер.
М. І. Костомарова // Литературное наследие. —
СПб., 1890. — С. 229.
3. Лановик М. Б. Проблеми художнього перекладу
як предмет літературознавчої рефлексії : дис. ...
д-ра філол. наук : спец. 10.01.06 — теорія літератури / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2006. — 410 с.
4. Лімборський І. В. Світова література і глобалізація : моногр. / І. В. Лімборський. — Черкаси : Брама-Україна, 2011. — 192 с.
5. Новик О. П. Неповторність повторного. Барокові
традиції в літературі українського романтизму :
моногр. / О. П. Новик. — Харків : Майдан, 2011. —
368 с.
6. Таран Л. Жіноча роль / Л. Таран. — К. : Основа,
2007. — 128 с.
7. Торкут Н. М. Шекспір як культурна метафора в
контексті пошуків європейської ідентичності /
Н. М. Торкут // Шекспірівський дискурс / гол.
ред. Торкут Н. М. — Запоріжжя : КПУ, 2010. —
Вип. 1. — 294 с.
8. Українські письменники : довідник / авт.-уклад.
Преварська М. І. — К. : Велес, 2011. — 368 с.
9. Черняк Ю. І. Специфіка актуалізації ціннісної
семантики «Гамлета» В. Шекспіра в українському
шекспірівському дискурсі : дис. ... канд. філол.
наук : спец. 10.01.05 — порівняльне літературознавство / Юрій Іванович Черняк. — Запоріжжя,
2011. — 225 с.
10. Чижевський Д. І. Історія української літератури /
Д. І. Чижевський. — К. : Академія, 2008. — 568 с.
11. Shakespeare W. The Complete Works of Shakespeare : іn 4 vol. / W. Shakespeare ; ed. by D. Bevington.—
N. Y. : Longman, 1997. — 1200 p.

O. MINENKO, O. DYADYUSHENKO
Cherkasy

ESTHETIC PRINCIPLES OF ROMANTICISM IN THE FIRST TRANSLATIONS
OF W. SHAKESPEARE’S WORKS IN UKRAINE
In the article, the aesthetic principles of Romanticism in the first translations of W. Shakespeare's works
in Ukraine were traced. It was found that the range of interests and the artistic tastes of the recipient conditioned the aesthetic experience. An important step of the investigation was also the analysis of the horizon
of expectations «Shakespeare wave», which mainly consisted of complex of romantic notions. It was shown
that literary translation often demonstrates the originality in terms of interpreter writer, due to the narrow
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aspect of interpretative art field. In this regard, the horizon of expectations of another national literature,
which treats foreign-language work, in full way consistent with the internal needs of national literature.
Ke y words: translation, literature, work, reception, writer.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РОМАНТИЗМА В ПЕРВЫХ ПЕРЕВОДАХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ У. ШЕКСПИРА В УКРАИНЕ
В статье прослеживаются эстетические принципы романтизма в первых переводах произведений Уильяма Шекспира в Украине. Обнаружено, что эстетический опыт обусловлен кругом интересов и художественных вкусов реципиента. Важным этапом исследования был также анализ
горизонта ожиданий «шекспировской волны», в основном состоящий из комплекса романтических
представлений. Показано, что художественный перевод часто демонстрирует своеобразие взгляда переводчика на творчество писателя, обусловлен узким аспектом интерпретационного художественного поля. В этом плане горизонт ожиданий иной национальной литературы, воспринимающей иноязычное произведение, соответствует и согласуется с внутренними потребностями
национальной литературы.
Клю чевые слова: перевод, литература, произведение, рецепция, писатель.
Стаття надійшла до редколегії 07.10.2015
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А. МИРЗОЕВА
Баку, Азербайджан

АБДУЛЛА ШАИГ О СОВРЕМЕННОЙ ЕМУ
ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ
Творчество азербайджанского поэта и прозаика Абдуллы Шаига носит многогранный характер. Живший на стыке ХIХ и ХХ веков этот писатель и общественный деятель, педагог А. Шаиг
отразил в своем творчестве дух эпохи, а в воспоминаниях выразил смысл всех изменений, которые
происходили в то непростое время. Его воспоминания связаны с выдающими современниками, о
некоторых из которых упоминается в данной статье.
Клю чевые слова: азербайджанская литература, А. Шаиг, Гасанбек Зардаби, Джалил Мамедкулизаде, В. Креве, мемуарный жанр в литературе.

В истории азербайджанской литературы
такие мастера слова, как Абдулла Шаиг, получили свое высокое предназначение благодаря
умению почувствовать пульс времени, стать
непосредственным участником и внимательным наблюдателем многих сложных процессов в современной литературе и общественной жизни. Исследование жизни и деятельности таких мастеров слова, их общественной
позиции и литературного творчества приводит к необходимости признания их достижений и особого положения в истории литературы вообще. В литературоведческих исследованиях ярко проявляется главная тенденция, выражающаяся в том, что, несмотря на
№ 2 (16), жовтень 2015

различные позиции и подходы в творчестве, у
разных представителей азербайджанской литературы конца ХIX – начала ХХ вв. обнаруживаются единство и общность во взглядах на
происходящие события, их идейная близость,
прослеживаются крепкие дружественные
связи, тесное творческое взаимовлияние и
личностное взаимодействие. Данный феномен специфической литературной и культурной среды в азербайджанском обществе конца ХIX – начала ХХ вв., бесспорно, заслуживает
внимания и изучения.
Проиллюстрируем особенности литературной среды в азербайджанском обществе
конца ХIX – начала ХХ вв. на примере изуче169
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ния мемуарного творчества выдающегося
литературного деятеля и просветителя Абдуллы Шаига.
Мемуаристика прошла в истории национальной азербайджанской литературы длительный путь и нашла новое выражение в
творчестве М. Ф. Ахундова, Дж. Мамедкулизаде, А. Шихлинского, О. Ф. Неманзаде, С. М. Ганизаде, А. Назми, А. Шарифа, М. Хади. В качестве примера можно сослаться на такие образцы мемуарно-памятной литературы, как
мемуары Дж. Мамедкулизаде, «Воспоминания» А. Шихлинского, «О прошедших днях»
Азиза Шарифа, и т. д. В указанный период национальная литература, культура и история
находили свое выражение в таком виде литературного творчества, как воспоминания. В
целом в истории национальной культуры подобное исследование воспоминаний как источника информации имеет немаловажное
значение. Исследование мемуаров как источника по изучению истории широко используется у многих народов мира, в том числе и в
русской историографии [4, 6].
Одной из основных причин исследования
исторических и филологических источников
в литературном наследии А. Шаига является
его исключительно внимательное отношение
к своим современникам, его мысли и рассуждения о них, анализ и критика их творчества.
А. Шаиг, являясь творческой личностью, мастером слова, сам создал свое литературное и
в целом культурное окружение, которое
отличалось изысканностью и яркостью творческого выражения. В становлении его как
мастера слова большую роль сыграло именно
это окружение. В жизни А. Шаигу буквально
везло на великих и ярких личностей. Если говорить о влиянии на личность поэта особенностей того времени и его окружения, то основным вектором влияния здесь следует считать именно взаимодействие между ним и его
литературным окружением. В своих «Воспоминаниях» А. Шаиг определяет и показывает
личное отношение к старшему поколению
своих современников и к тому поколению,
которое пришло на литературное поприще
вслед за ним.
Известно, что в научных трудах об особенностях времени и культурной среды в об170

ществе материал излагается с высокой степенью объективности, уровень абстрагирования здесь достаточно высокий. В художественных произведениях о тех же событиях и
культурной среде пишется более свободно,
здесь на первый план выходят творческие
комментарии, применяется художественный
вымысел, создаются образы и ситуации, используются возможности диалога и описания.
В то же время в воспоминаниях раскрывается
личное отношение к различным людям, ярко
проявляются личные эмоции и размышления
автора, отражается его субъективный образ
реальности, выраженный в чувственных, личностных переживаниях, в интеллектуальном
анализе событий и собственной их интерпретации, в преломлении описываемых событий
сквозь призму личной жизненной философии. М. Э. Расулзаде в своей статье «Живые
воспоминания», написанной на основе
«Воспоминаний» А. Шаига, говорит о воспоминаниях как о самостоятельном литературном жанре: «Жанр воспоминаний является
интересным видом литературы, те мысли и
чувства, которые здесь находят свое живое
выражение, не могут иметь место ни в глубоких научных исследованиях, ни в обширных,
подробных романах, ни в эмоциональных лирических стихах, ни в летящих, легких поэмах» [1, 35].
К. Мамедов, раскрывая жанровые особенности «Воспоминаний», подчеркивает, что «в
современном азербайджанском литературоведении позиция этого произведения такова:
воспоминания также являются видом художественного творчества» [2, 220]. Б. Набиев при
оценке «Воспоминаний» как мемуарного жанра подчеркивает, что «это ценная форма литературного жанра, а личность, которая написала воспоминания, точность воспроизводимых фактов и событий определяет основные
требования к качеству мемуарного произведения» [5, 230–231].
В молодые годы А. Шаиг формировался
как мастер слова под влиянием, прежде всего,
Алибека Гусейнзаде. А. Шаиг был очень высокого мнения о нем, прежде всего, как о личности, характеризовал его как открытого
новациям, интеллигентного, образованного
человека. А. Гусейнзаде был внуком Шейха
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Ахмеда, считавшегося шейху-ль-исламом всего Кавказа. Он был выпускником отделения
математики и естественных наук Петербургского университета, слушал лекции таких
знаменитых профессоров как Д. Менделеев,
Н. Меншуткин, Н. Вагнер, Н. Бекетов и др. По
окончании обучения, в 1889 г., А. Гусейнзаде
поступил в Стамбульский медицинский институт и получил диплом врача. Во время учебы под влиянием турецких друзей начал изучать турецкую литературу [3, 189–190].
А. Шаиг высоко оценил его заслуги перед
просвещением Азербайджана и подчеркнул
его вклад в развитие азербайджанской литературы. А. Гусейнзаде перевел на азербайджанский язык произведение Гете «Фауст».
Особенно значимо его трепетное отношение
к родной литературе. А. Шаиг пишет, что
«проза, воплотившая свое блестящее завершение в творчестве М. Ф. Ахундова, со временем стала сдавать позиции, не было достойного продолжения в качестве литературного
развития языка и мастерства. А когда возникает необходимость в углублении поэтических линий Вагифа и Видади, обновления их
наследия с точки зрения современных требований, то увидим, что мы все еще не можем
избавиться от старых представлений и дворцовой литературы, которая главенствует в
нашей литературной среде вот уже последние
четыре столетия, когда все завершается лишь
подражательством старым формам со всей
блеклостью и невыразительностью. В тех отрывках, которые приводил Алибек и которые
он характеризовал, видно стремление раскрыть особенности литературного языка, выявить положительные стороны стиля и творческого мастерства нашей литературы. Тем
самым он пытался внушить молодежи идеи о
сущности стихотворчества и мастерстве художников, о возможностях выйти из тесных
рамок «газелей» и «месневи» на новый уровень проявления своих творческих возможностей» [3, 191–192].
Вместе с тем, А. Шаиг показал и некоторые отрицательные черты в деятельности
А. Гусейнзаде. К примеру, А. Гусейнзаде не
очень-то жаловал тех писателей, которые говорили и писали на родном языке. По поручению Первого съезда учителей С. С. Ахундов,
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С.
Абдурахманбеков,
М.
Махмудбеков,
Ф. Агаев, Э. Эфендиев, А. Шаиг написали первый учебник родного языка для второго года
обучения «Второй год». А. Гусейнзаде с издевкой писал, что «эти безграмотные учителя
сделают детей несчастными». Видимо, он не
хотел понять, что простой, народный язык
авторов исходит из тех основ, которые были
заложены еще газетой «Экинчи». Основатель
и главный идейный руководитель этого издания Гасан Бек Зардаби писал именно в таком
стиле и на народном языке. В конце ХIХ – начале ХХ века своей общественной деятельностью он получил всенародное признание.
А. Шаиг с ним встречался дважды и характеризовал его так: «Гасан Бек был серьезным,
ответственным, трудолюбивым, правдивым,
непоколебимым в своих принципах человеком. Помимо этого, он был прямым и резким
человеком» [3, 215]. Гасан Бек Зардаби окончил естественный факультет Московского
государственного университета, затем стал
преподавателем естествознания в Бакинской
гимназии. А. Шаиг пишет о том, что
Г. Б. Зардаби мог бы стать нефтяным магнатом, однако он не гнался за богатством, а
стремился удовлетворить насущные потребности всего народа в просвещении и грамотности [3, 217]. Самой большой заслугой его
перед народом стало основание национальной печати. В 1875 г. он основал газету
«Экинчи», активно публиковал статьи в газетах и журналах «Экинчи», «Хаят», «Дебистан»
и др. В 1906 г. открылся Первый съезд учителей Азербайджана и председателем заседаний был назначен Г. Б. Зардаби; кроме того,
он был членом Бакинской Думы, вел большую
просветительскую и общественную деятельность. А. Шаиг описал в «Воспоминаниях» похороны этого человека, получившего всенародную любовь и признание. «Его смерть является для каждого из нас тяжелой утратой.
На похоронах за телом усопшего шли тысячи
людей. Хоронили торжественно и парадно.
Магазины были закрыты, ученики были освобождены от занятий. В траурной церемонии
участвовали члены Бакинской Думы, сотрудники многих газет и журналов [3, 216–217].
А. Шаиг написал в его память стихи, опубликованные впоследствии в газете «Иршад».
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В литературном обществе того времени
следует особо отметить Дж. Мамедкулизаде, к
которому А. Шаиг относился с большим уважением, поскольку тот поддерживал его
творческие начинания и идеалы, что оказало
большое влияние на его мировоззрение,
творчество. А. Шаиг пишет, что «Мирза Джалил жил и творил в очень сложный период,
сумев раскрыть сложные, противоречивые,
болезненные стороны восточной жизни в своих фельетонах» [3, 195]. Он последовательно
боролся за осуществление своих идеалов, не
смотря ни на какие препятствия и тем самым
заслужил уважение и народную любовь.
А. Шаиг раскрывает те трудности, с которыми
приходилось столкнуться Дж. Мамедкулизаде, в частности, с давлением и даже преследованиями. Он так писал об этом: «противники
нового ругали за глаза М. Джалила, угрожали
ему расправой, посылали письма грязного
содержания» [3, 195]. А. Шаиг ценил Дж. Мамедкулизаде как талантливого писателяреалиста. Исследователи азербайджанской
литературы, в том числе М. Джафар, пишут о
том, что в лице А. Шаига и Дж. Мамедкулизаде
мы видим отсутствие какой-либо «китайской
стены» между азербайджанским романтизмом и азербайджанским реализмом ХХ века
[6, 24–31]. Этих писателей объединяла
жизненная позиция. Их герои выдвигались из
народной среды, которая бесконечно подавлялась и угнеталась. Именно поэтому эти
главные герои становились характерными и
запоминающимися.
В своих «Воспоминаниях» А. Шаиг, давая
оценку современникам, на первое место ставил их искренность, высокие личностные качества и стремления, гуманистическую жизненную позицию. Основными он считал такие
качества как дружба, сотрудничество, умение
совместно налаживать работу.
Одним из ярких представителей литературного и культурного окружения А. Шаига
был и великий сын литовского народа, историк, литератор, публицист и просветитель
В. Креве-Мицкевичус. А. Шаиг в мемуарах подчеркивал его искренность и исключительные
душевные качества. А. Шаиг написал воспоминания «Мой литовский коллега». А. Шаиг и
В. Креве в 1909 г. вместе работали в Баку в
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реальной школе. Его первый урок А. Шаиг
оценил очень высоко. Директор, присутствовавший на уроке, похвалил его как отличного
педагога. Впоследствии В. Креве был назначен секретарем педагогического совета, а затем стал заведовать библиотекой школы. В
их бытность в школе произошло событие,
которое описал А. Шаиг. Отец одного из
учеников по фамилии Мамедбеков возражал
против того, чтобы его сына учили азербайджанскому языку. Он сказал, что его сын не
должен утруждать себя ненужными занятиями. Это очень разгневало В. Креве, в учительской он заявил, что «если человек стесняется
учиться своему родному языку, его вообще
нельзя считать человеком» [5, 341].
Впоследствии дружба между В. Креве и
А. Шаигом еще более окрепла. А. Шаиг смог
пробудить у В. Креве любовь к азербайджанской литературе и азербайджанскому языку,
позже В. Креве даже стал говорить на азербайджанском языке, подробно исследовал
азербайджанскую этнографию и фольклор и
внимательно следил за творческими успехами
А. Шаига. Спустя некоторое время В. Креве был
назначен директором реальной школы в Баку.
А. Шаиг написал воспоминания о своем друге,
соратнике по перу и коллеге в книге «Старый
мир» и в «Воспоминаниях о В. К. КревеМицкевичусе» [8, 168–169]. Благодаря В. Креве А. Шаиг познакомился со многими образцами русской и европейской литературы,
прочитал произведения русских критиков.
В. Креве читал ему лекции по творчеству Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Байрона, Шиллера, Гете, Бальзака, Стендаля. Об этом А. Шаиг пишет так: «Кабинет
Креве превратился в читальный зал. Здесь
проходили наши встречи, разговоры, обсуждения. Я при этом все более убеждался, что
Креве был не просто рядовым учителем, он
был блестящим знатоком наук, гением литературы» [8, 174]. Все, чему учил его Креве, понадобилось впоследствии при работе в Азербайджанском государственном университете.
А. Шаиг не оставался в долгу, знакомя друга с
творчеством Низами, Хагани, Физули, Бакиханова. После детального знакомства с творчеством Низами и Физули, в частности, с поэмой
«Лейли и Меджнун», В. Креве убедился в том,
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что в творчестве Байрона и Гете есть восточные мотивы, а любовная тема в «Ромео и
Джульетте» имеет много общего с поэмой
«Лейли и Меджнун» [8, 174].
В своих воспоминаниях А. Шаиг сумел выразительно и красочно описать характерные
черты своего времени, довольно подробно
пересказать важные события и дать им оценку, поведать о замечательных, талантливых,
активных и плодотворных личностях, выразить свое искреннее уважение и восхищение
ими. Благодаря этим воспоминаниям сохранилась благодарная память и историческая
правда о людях, творивших культуру, литературу и общественное сознание азербайджанского народа на рубеже ХІХ–ХХ столетий.
Именно это является одной из характерных
особенностей его мемуарного творчества,
значимость которого для сегодняшнего времени трудно переоценить.

Список использованных
источников

1. Агамиров М. Мировоззрение Абдуллы Шаига /
М. Агамиров. — Баку : Маариф, 1983. — 244 с.
2. Арзуманов В. Два творца — два учителя. Воспоминания по-шаиговски / В. Арзуманов. — Баку :
Гянджлик, 1981. — 223 с.
3. Джафар М. Романтизм в азербайджанской литературе / М. Джафар. — Баку : Изд. АН Аз. ССР,
1963. — 217 с.
4. Мирахмедов А. Исследования по азербайджанской литературе / А. Мирахмедов. — Баку : Маариф, 1983. — 364 с.
5. Набиев Б. Когда слова идут от сердца / Б. Набиев. — Баку : Язычи, 1984. — 284 с.
6. Помяни по-шаиговски : (воспоминания, статьи,
художественные произведения). — Баку, 1981. —
232 с.
7. Шаиг А. Воспоминания / А. Шаиг. — Баку : Детюниздат, 1961. — 224 с.
8. Шаиг А. Произведения : в 5 т. Т. 1 / А. Шаиг. —
Баку : Язычи, 1978. — 554 с.

A. MIRZOEVA
Baku, Azerbaijan

ABDULLA SHAIG ABOUT CONTEMPORARY LITERARY ENVIRONMENT
The creativity of Azerbaijani poet and writer Abdullah Shaig is multifaceted. The writer and social activist, educator lived at the junction of the nineteenth and twentieth century’sand reflected in his work the
spirit of the age. In his memoirs expressed the sense of all the changes that took place at that difficult time.
His memories are dedicated to the outstanding contemporaries, some of which is mentioned in this article.
Ke y words: Azerbaijani literature, A. Shaig, Gasanbek Zardabi, Jalil Mammadguluzadeh, V. Kreve,
memoir genre in literature.
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АБДУЛЛА ШАІГ ПРО СУЧАСНЕ ЙОМУ ЛІТЕРАТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Творчість азербайджанського поета і прозаїка Абдулли Шаіга має багатогранний характер.
Письменник, громадський діяч і педагог, він жив на перетині ХIХ–ХХ століть. А. Шаіг відобразив у
своїй творчості дух епохи, а в спогадах висловив сенс змін, що відбувалися в той непростий час.
Його спогади пов’язані з видатними особистостями, про деяких із них згадується в пропонованій
статті.
Клю чов і слова: азербайджанська література, Абдулла Шаіг, Гасанбек Зардабі, Джаліл Мамедкулізаде, В. Креве, мемуарний жанр у літературі.
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МИФОПОЭТИКА КАК ПОЛЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ РОМАНА ГАСТОНА ЛЕРУ
«ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
В статье изучены мифопоэтические образы и ситуации в романе Г. Леру «Призрак Оперы» (встреча ангела и демона, зеркало как переход в «иной» мир, переправа как переход в пространство смерти). В результате делается вывод о принадлежности произведения художественной
литературе и наличии в нем художественности (индивидуализация персонажей, игра с жанровыми формами и архетипами, приобщение читателя к поиску истины и т. д.).
Клю чевые слова: миф, игра, художественность, двойничество, роман, Г. Леру.

Понятие «массовая литература» уже дано
и активно обсуждается социологами, культурологами и филологами. Обозначились аксиологические подходы к оценке этого явления
[6]); вырабатываются параметры атрибутирования текста как явления «массовой» литературы, «паралитературы» [1], «миддл-литературы» (беллетристики) [5, 81] и т. д. И в то
же время исследователи соглашаются, что,
как было подчеркнуто Ю. М. Лотманом в работе о содержании и структуре понятия
«художественная литература», категория
«массовости», скорее, социологическая. И в
самом деле, зададимся вопросом: так ли уж
плохо, если литературное произведение популярно? И на каком основании разделять читателей на «эстетов» и «массу»? Переходит ли
читатель-эстет в противоположную категорию (становится «массой»), если ему нравится то, чем увлекается большинство его современников? Нам представляется, что гораздо
важнее оценить произведение с точки зрения
степени его художественности, наличие
(отсутствие) которой в написанном позволяет судить о том, что перед нами – литература,
или же нечто, претендующее называться ею.
Следует признать, что, хотя попытки определения содержания категории «художественность» предпринимались чуть ли не с
начала XIX века, она по-прежнему относится к
числу мало разработанных в литературоведении. Правда, как заметила О. Г. Вязовская, это
вовсе не означает, что в науке о литературе
отсутствует представление и понимание фе174

номена художественности. Скорее всего, следует говорить о том, что литературоведы,
оперируя им, полагаются в большей степени
на интуитивное, а не рациональное его постижение [10, 8]. По мнению Е. М. Черноиваненко, художественность связана с продуцированием автором преимущественно эстетических ценностей, когда другие функции
литературы (прежде всего, воспитательная)
отходят на второй план. По словам Н. К. Гея,
художественность – это «самоценность художественного феномена в его единственнонеповторимом и значимом в этой неповторимости виде», превращающая этот феномен в
«мир», который «говорит нам или говорит с
нами». Индикатором художественности является, по его мнению, эстетический идеал, без
присутствия которого утрачивает смысл самое «светлое» и самое «гадкое» «копирование
или травестирование жизненного содержания» [2, 123].
Попытаемся определить суть «Призрака
Оперы» Леру в аспекте художественности.
Обращение именно к этому произведению,
печатавшемуся сначала частями в газете и
выпущенному в 1910 г. отдельной книгой,
вызвано его чрезвычайной популярностью
(многочисленные экранизации, использование в качестве прецедентного текста другими
авторами). Отсюда – возможность отнести его
к категории «массовой» литературы.
Несмотря на отсутствие в литературоведении четкой формулировки категории
«художественность», учеными выработаны
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ориентиры для ее выявления в произведении. Что же касается работ, посвященных анализу «Призрака Оперы» на уровне микропоэтики, особенностей воплощения в нем авторского мира, его места в литературном процессе, то нам они не встречались. В то же время, сам по себе роман Г. Леру заслуживает, на
наш взгляд, серьезного литературоведческого внимания.
В первую очередь, обращает на себя внимание ориентация Г. Леру на включение в
текст романа элементов разнообразных популярных жанров. «Призрак Оперы» может
быть прочитан как детектив. Это не случайно: сам Г. Леру прославился именно детективами о Рультабии. В «Призраке Оперы» есть
преступник Эрик, замешанный «в нескольких
громких политических убийствах» и готовивший с помощью бочек с порохом гибель множества людей в театре. Есть детектив Перс, в
прошлом – начальник полиции в Тегеране,
задача которого – нейтрализовать преступника. Причем, поскольку полиция считает детектива выдумщиком, ему приходится действовать в одиночку. «Призрак Оперы» можно
прочитать как готический роман. Их сближает особый хронотоп: истоки стремления к
преступлению – в прошлом героя, а пространство его пребывания (подземные лабиринты
здания Гранд-Опера) соотносимо с подземной
частью готического замка или монастыря, где
томятся пленники. Есть жанровые признаки
сенсационного романа: злодей скрыт под маской ангела, и его разоблачению посвящена
вторая часть произведения; а одной из главных задач автора было воздействие на чувства читателя.
Подобная «гибридизация жанров» [4, 83]
может быть аргументом в защиту как тезиса
о том, что это произведение «массовой» литературы (использование всех жанровых
средств для привлечения внимания читателей), так и признаком его художественности
(цель этой полижанровости – художественная: она направлена, в первую очередь, на отражение противоречивости характера главного героя). В защиту тезиса о близости
«Призрака Оперы» «массовой» литературе,
скорее, говорит шаблонность большого числа
образов в нем (это, скорее, маски, чем харак№ 2 (16), жовтень 2015

теры, наделенные определенными функциями-ролями). Это относится и к центральным
персонажам: образ Кристины не выходит за
рамки кроткой чувствительной героини,
функция которой – быть верной и подвергаемой различного рода испытаниям, а образ
Рауля де Шаньи – влюбленного, благородного
защитника героини.
В то же время роман пережил свое время.
К нему, как уже было отмечено, обращаются
не только читатели, но и музыканты, кинематографисты, другие литераторы, включающие аллюзии на «Призрак Оперы» в свои сочинения. Подобное было бы невозможным,
если бы писатель не ориентировал своего реципиента на работу мысли и фантазии, в результате чего его роман стал самостоятельным художественным миром. Любой исследователь не может не признать, что «Призрак
Оперы» Г. Леру – не цепь нанизанных эпизодов, которые направлены лишь на развлечение читателя, но произведение, представляющее собой свободное выражение художественной идеи автора. Все они главным образом направлены на раскрытие образа героя,
которому присуща противоречивость как
внутренняя, так и в отношениях с миром. Та
самая противоречивость, без которой не может осуществиться создание художественного образа романического героя.
Эта противоречивость настолько сильна
и неразрешима, что героине, которую он
любит, он является демоном, а поступки его
направлены на исключающие одна другую
цели: обрекая Перса на мучительную смерть,
он спасает его; ненавидя Рауля, он вручает
ему руку Кристины. Он и фокусник, и палач
одновременно. Описывая Кристине их будущую счастливую жизнь, он обещает, что она
не будет скучать, поскольку у него «в запасе
куча всяких фокусов, не считая карточных», и
тут же демонстрирует свой дар «первого чревовещателя во всем мире» [7, 288; 7, 289]. Однако все фокусы, которые он применял до сих
пор, завершались смертью тех, кто в них участвовал. По словам Перса, это был человек,
«чья ловкость, опыт, воображение и проворство позволяли ему не только использовать
все применяемые обычно средства, но и создавать зрительные и слуховые иллюзии, с
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целью завлечь человека в ловушку и погубить!» [7, 270]. Игра, которую он предлагает,
развлекает зрителей, получающих наслаждение при виде чужих физических страданий.
Но для тех, кто находится «на сцене», чьи муки наблюдают зрители, это не игра, а жизнь,
поскольку они не изображают подвергающихся пыткам, но испытывают их на самом
деле и умирают на самом деле. То есть отсутствует граница между иллюзией и жизнью, игрой и действительностью. Не менее противоречиво отношение к нему персонажей. Примечательно, что своему главному противнику –
Персу – Эрик исповедуется перед смертью,
как старому другу. В описании их последней
встречи, когда Эрик признается, что умирает
от неразделенной любви, несколько раз повторяется фраза «бедный, несчастный
Эрик» (сначала ее произносит плачущая Кристина, к ногам которой он склоняется, затем –
сам герой [7, 323], и, наконец, ее повторяет
повествователь [7, 325], тем самым давая и
читателю возможность именно так отнестись
к судьбе того, кто был призраком Оперы.
Наличие в герое «белого» и «черного» начал позволяет говорить о мотиве двойничества в «Призраке Оперы». Он и ангел и демон в
одно и то же время. Причем, его демонизм
является результатом абсолютного разлада с
миром. В этом проявилось следование Г. Леру
традициям романтизма. Из-за ошибки природы, наделившей его безобразной внешностью
(«его уродство внушало отвращение и ужас
даже отцу и матери» [7, 332]), он вступает в
противоречия со всем миром, оценивая людей, которых встречает, как толпу. Переживая
непреодолимое неприятие действительности,
Эрик превращается в мстителя, находящегося,
как и герой романтического произведения, вне
закона. «Поставив себя вне общества, – сообщает Перс о человеке, который «не ведал понятий добра и зла», – он не особенно церемонился с людьми…» [7, 332]. Последним актом
мести всему человечеству должен был стать
подрыв бочек с порохом, заложенных в основание Парижской Оперы. Мотив двойничества, в свою очередь, развивается на двух уровнях: сферы проявления способностей Эрика, с
одной стороны, и его отношений с окружающими, с другой. Именно с его образом связа176

ны в романе и апофеоз красоты, и апофеоз
ужаса.
Кристине долгое время Эрик является
Ангелом Музыки, а тем самым – и творцом
величайшей и совершеннейшей в мире гармонии. В культе музыки также проявляется
усвоение Гастоном Леру романтической традиции: известно, что романтики придавали
исключительное значение музыке, воспринимая ее как высшее проявление духовности,
избранничества. Об Ангеле Музыки девушка
впервые услышала от отца, талантливого
скрипача. По его словам, он мог явиться только «избранным душам». В их ушах, рассказывал он, неожиданно «начинает звучать неземная музыка, слышится божественный голос, и
они запоминают его на всю жизнь. Тех, кого
посетил Ангел, будто коснулся огонь небесный. А люди не знают, что этих счастливцев
посетил Ангел Музыки, и называют их гениальными» [7, 70]. Умирая, отец обещал Кристине, что с небес он пошлет к ней Ангела Музыки. Поэтому, слыша голос Эрика, который
стал ее наставником в искусстве пения, девушка была убеждена, что так и случилось. Он
научил ее правильному дыханию, поставил
голос, расширив его диапазон, открыл секрет,
как разработать грудной регистр. И, наконец,
сообщает Кристина Раулю, «он помог объять
все это священным огнем вдохновения», разбудил в ней «какую-то высшую пылающую
жизнь», вселился в нее, «излучая гармонию» [7, 153]. Когда Кристина рассказывает
Раулю о своем пребывании в пространстве
Призрака Оперы, она описывает свое впечатление от музыки, которую он сочинял и исполнял для нее. «Остался лишь «голос», –
вспоминает она, – и я следовала за ними, опьяненная полетом гармонии, я стала частью
Орфеева стада. «Голос» увлекал меня в страну
боли и радости, муки, отчаяния и блаженства,
в страну смерти и триумфа Гименея. Я внимала его пению… Он пел какие-то неизвестные
мне вещи, какую-то новую музыку, которая
вызывала во мне странное чувство неги, истомы и покоя… Она возносила мою душу, успокаивала ее, вознося в чертоги мечты» [7, 165].
Но наиболее полно суть этого художника открылась в главном его сочинении, над которым он трудился двадцать лет, – опере
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«Торжествующий Дон Жуан». Кристина сообщает, что услышанное ею из оперы «не шло ни
в какое сравнение» с тем, что она «обожала до
сих пор». Ей вдруг представилось, что звучащая музыка была «написана кровью», и в ней
соединились обожествление Скорби, триумф
поднявшейся на крыльях Любви, осмелившейся «взглянуть в лицо Красоте». И одновременно, признается Кристина, ей казалось, что звучащая «триумфальная симфония… вот-вот
охватит огнем весь мир» [7, 173–174]. Возможно, потому, что гениальный артист был не менее изощренным убийцей, и его гениальность
одинаково проявлялась как в творении красоты, так и в создании ужасов.
Наиболее полно эта вторая, «черная» сторона его «я» раскрылась в создании тайных
ходов и ловушек подземной части театра, устройстве там камер пыток и «смертельного
иллюзиона», жертвы которых перед смертью
могли утешиться только тем, что вместе с ними на ветвях железного дерева «судорожно
дергаются тысячи повешенных» [7, 294], а
еще ранее – в творении «сладостных ночей
Мазендорана».
Обратив внимание на мотив двойничества в романе Г. Леру, мы обнаруживаем, что
писатель принципиальным образом трансформировал традиционный фольклорный
сюжет «красавица и чудовище». Как и в сказке, инициатором сближения героини с чудовищем является ее отец. В описании Эрика,
как и сказочного чудовища, выделяется ряд
семантических оппозиций: «тело – душа»,
«уродство – красота». Но если задача сказочной героини заключается в том, чтобы за
внешним безобразием, которое является ей в
начале их встречи, угадать в чудовище красивую душу и полюбить его, то в ситуации с
Кристиной все складывается иначе. Вопервых, ей вначале открылась как раз душа
Эрика и только позже она обнаружила его
внешнее уродство. Но важнее другое. Душа
героя романа имела двойственную природу:
ей было присуще прекрасное – то, что связывало Эрика с искусством: его пение, сочинение им музыки, развитие музыкальной одаренности Кристины и т. д. И одновременно
душа Эрика была не менее безобразной, чем
его тело. Поэтому встреча с ним Кристины не
№ 2 (16), жовтень 2015

могла завершиться так же, как это происходит в сказке. Ведь ей необходимо было
примириться не только с его внешним
безобразием, но и с тем, что он, ненавидя все
человечество, жаждал быть мстителем.
К числу особенностей романа Г. Леру, позволяющих выделить в нем мифопоэтическое, относится не только соотнесение героя с
ангелом или же демоном, не только то, что в
качестве архетипической в нем может быть
выделена ситуация «красавица и чудовище»,
но и целый ряд сюжетных мотивов, которые
можно отнести к разряду «таинственных» (и
мотив «зазеркалья» как перехода в «иное»
пространство, и встречи с Крысоловом, и
странствия вначале на коне, а потом – и в
лодке как переправы в пространство смерти).
Правда, все они находят логическую рациональную мотивировку. Так, к примеру, Крысолов, приближавшийся на одном из подземных этажей к Персу и Раулю в виде огромной
светящейся головы без тела («…казалось, это
порождение ада, вырвавшийся из преисподней демон» [7, 248]), оказывается рабочим,
нанятым дирекцией театра для борьбы с
крысами, а зеркало, как и многочисленные
люки-ловушки, – техническим приспособлением, созданным «гениальным архитектором
смерти», ставшим Призраком Оперы. Главным образом таинственное необходимо в романе для раскрытия образа Эрика во всем его
многообразии. То есть выполняет художественную задачу.
Кроме образа, в качестве не менее важного критерия художественности в произведении ученые называют «прием» (наличие в
нем игры) [8, 385]. И здесь хотелось бы
остановиться на той функции, которую выполняют в произведении образы и ситуации,
отсылающие читателя к известным ему мифологемам (это и переправа через озеро как
странствие в ладье Харона в пространство
смерти, и соотнесение «низа» с преисподней,
и ситуация встречи кроткого ангела (Кристина) с неистовым разрушителем демоном
(Эрик) и пр.). Известно, что мифу принадлежит регулятивная функция. Он содержит пример следования предписанию (или же его нарушения). Н. А. Хренов связывает с мифом наличие функциональной эстетики. В качестве
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альтернативы ей он называет «элитарную»,
то есть опирающуюся на игру, которой дает
такое определение: «Это сфера, способная
противостоять логике, интересу и пользе – и,
в общем, любому проявлению функционализма» [9, 102]. Художественность имеет непосредственное отношение к игре как искусству
приема, включающему читателя в процесс
погружения не в реальный, а художественный мир, каким и является для него произведение литературы. Это значит, что по тому,
какое значение придается в произведении
мифу (это образец, или прием), можно судить
о степени его художественности. На наш
взгляд, включение Г. Леру в роман «Призрак
Оперы» мифопоэтического обусловлено задачами создания художественного мира произведения.
В качестве структурообразующей в романе можно выделить ситуацию похищения героини и последующего ее высвобождения из
плена. Она непосредственно отсылает нас к
календарному мифу об умирающем и воскресающем божестве. Его композиционную схему П. А. Гринцер представляет следующим
образом: «бог исчезает в подземном мире или
же убит силами этого мира; на его поиски отправляется богиня (обычно возлюбленная,
жена или сестра убитого); она отыскивает
(иногда при посредстве помощников) на земле или под землей тело убитого и в борьбе с
богами преисподней воскрешает его» [3, 170].
Возможны смешанная и чисто женская версии этого мифа. В качестве примера женской
версии П. А. Гринцер приводит греческий
миф: Орфей спускается в ад, чтобы вывести
оттуда Эвридику. Ученый пишет о том, что в
дальнейшем, уже в эпических произведениях,
эта схема «с большими или меньшими изменениями определяет их построение» [3, 171],
как, к примеру, в «Рамаяне». То же мы наблюдаем и в романе Г. Леру, где Эрик похищает
Кристину, Рауль отправляется на поиски возлюбленной, в странствиях по подземной части театра он опирается на помощь Перса. Роман завершается их встречей и браком. Но,
безусловно, не календарная символика мифа
была важна автору. Обращение его к мифопоэтической ситуации возвращения божества
из хтонического пространства было вызвано,
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в первую очередь, характерологическими задачами. Обращает на себя внимание то, что
само «хтоническое», соотносимое с дьяволом,
существо (Эрик) является здесь и похитителем, и спасителем. В конечном итоге ему
оказывается достаточно того переживания
сопричастности его страданиям, которое проявляет Кристина. Подобная трансформация
традиционной композиционной схемы календарного мифа, как и фольклорной схемы
«красавица и чудовище», позволяет автору
полнее передать противоречивость и сложность образа главного героя. То есть является
проявлением игры с традиционной схемой,
когда мифопоэтическое становится основой
художественного приема.
Представляется, что роман «Призрак Оперы» не утрачивает к себе интереса не только
потому, что Г. Леру коснулся тайны, которую
не могут разгадать уже многие десятилетия
(был ли и в самом деле некто, кого можно
считать Призраком Парижского ГрандОпера?), но, в первую очередь, из-за сложности и неоднозначности образа главного героя. Это и позволяет судить о художественности романа, которому присущи ориентация на
создание характеров, постановка в качестве
решающих непосредственно эстетических
задач, способность автора по-своему трансформировать традиционные образы и ситуации, которые будет ожидать читатель от произведения о «таинственном».
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V. MUSIY
Odesa

MYTHOPOETICS AS A SPHERA OF CLARIFYING THE ARTISTIC VALUE
OF GASTON LEROUX’S NOVEL «THE PHANTOM OF THE OPERA»
The article deals with mythopoetical images and situations in G. Leroux's «The Phantom of the Opera» (meeting of the angel and demon, mirror as the border between «these» and the «other» worlds, crossing the river or the lake as the transition into the space of death etc.). As a result author of the article makes
a conclusion about presence of artistry in G. Leroux's novel «The Phantom of the Opera» (individualization
of the characters, the game with genre forms and archetypes, writer’s aspiration to provoke the reader to
search for the truth, and so on).
Ke y words: myth, game, artistic, novel, duality, G. Leru.
В. Б. МУСІЙ
м. Одеса

МІФОПОЕТИКА ЯК ПЛОЩИНА ПРОЯВЛЕННЯ ХУДОЖНОСТІ РОМАНУ
ГАСТОНА ЛЕРУ «ПРИВИД ОПЕРИ»
Авторкою статті вивчені міфопоетичні образи й ситуації в романі Гастона Леру «Привид
Опери» (зустріч ангела і демона; дзеркало як перехід в «інший» світ, переправа як перехід у простір
смерті). У результаті робиться висновок про належність роману до художньої літератури і наявність у ньому художності (індивідуалізація образів персонажів, гра з жанровими формами й архетипами, активізація в читача намагання долучитися до пошуку істини).
Клю чов і слова: міф, гра, художність, роман, двійництво, Г. Леру.
Статті надійшла до редколегії 21.09.2015
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РАСКРЫТИЕ ОБРАЗА В ЖАНРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ФАНТАСТИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ДЭНИЭЛА КИЗА
«FLOWERS FOR ALGERNON»)
Статья посвящена изучению образа в жанре фантастики с элементами массовой литературы. Проанализированы особенности раскрытия образа главного героя романа Д. Киза «Flowers for
Algernon». Исследовано использование графона как стилистического приема в описании психологического портрета героя.
Клю чевые слова: образ, графон, научная фантастика, массовая литература, эксперимент.

Массовая литература проникла почти во
все жанры литературы, несмотря на попытки
критиков вначале ее вовсе отрицать как
жанр, утверждая, что она «загрязняет» литературу.
Роман «Flowers for Algernon» Дэниэла Киза можно отнести к жанру социальной фантастики c элементами массовой литературы,
которая во второй половине ХХ в. тесно переплелась с жанром социальной фантастики в
литературе США. Этому роману предшествовала одноименная повесть Д. Киза. Оба произведения были удостоены престижных премий
в области англоязычной научной фантастики.
Исследованием творчества Дэниэла Киза занимались Rae Winters, Dwight Woodward,
Daniel E. Slotnik. В отечественном литературоведении и лингвистике текста такие исследования не проводились.
Цель данной статьи – проанализировать
особенности раскрытия образа главного героя романа Д. Киза «Flowers for Algernon».
Образ героя в научно-фантастическом
произведении отличается от образа в любом
другом жанре. Если в сказке образ героя изначально воспринимается как нереальный, то в
этом жанре автор пытается через фантастические характеристики героя сделать его образ реальным. Что, в свою очередь, является
элементом жанра массовой литературы.
Д. Киз представляет главного героя романа
Чарли Гордона гением, и читатель верит в
такие возможности и науки, и человека. Однако Д. Киз, следом за Г. Уэллсом и некоторыми
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другими писателями-фантастами, своим романом пытается доказать несостоятельность
идеи Жюля Верна о том, что «наука всесильна». Д. Киз снова предупреждает человечество о том, что большие знания не только созидают, но и разрушают. И если миром будет
править только бесчувственный разум, людям не миновать большой беды.
Вначале рассмотрим особенности портрета главного героя романа. Портрет Чарли –
это портрет-судьба, согласно классификации
В. С. Барахова [1, 24]. Д. Киз показал судьбу
умственно-отсталого молодого человека,
который с помощью науки стал гением, одновременно и счастливым, и несчастным, а потом снова вернулся на низкую стадию развития, но при этом уже был счастлив, т. к.
познал вкус настоящей любви к женщине и
жизни. При помощи стилистического приема
графона Д. Киз показал стадии умственного
роста, гения и умственной регрессии Чарли.
Как отмечает Л. Л. Емельянова, «первичная функция графонов – характерологическая: при помощи их в речи персонажа выделяются фонетические особенности, которые
характеризуют его как представителя определённой социальной среды, диалекта или
отражают его индивидуальные особенности» [2, 18].
При помощи графона Д. Киз передает аутентичную речь Чарли, который в начале романа неправильно произносит слова, совершенно не знает грамматики, в его первых отчетах практически отсутствует пунктуация. А

НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО)

НАСАЛЕВИЧ Т. В.
Раскрытие образа в жанре социальной фантастики (на материале романа Дэниэла Киза «Flowers for Algernon»)

в последнем отчете Чарли прослеживается
тенденция к симплификации написания слов,
хотя в основном, правописание правильное.
Пигмалион создал Галатею и влюбился в
свое творение. Американские ученые, психиатр и нейрохирург доктор Штраус, профессор
Немур и Берт Селден создали гения, чтобы
показывать его миру так же, как и подопытного мышонка Элджернона. Чарли Гордон
был им нужен только как объект исследования. Все мировые светила науки, присутствовавшие на конференции, куда привезли
Чарли и Элджернона, видели в них только
подопытных. Этим ученым было безразлично
душевное состояние Чарли. Немур, как и остальные врачи, не видел в Чарли человека, а
только объект исследования.
Чарли никак не мог смириться с тем, что в
нем не видели личности: «I’m a human being, a
person-with parents and memories and a history – and I was before you ever wheeled me into
that operating room!» [4, 50]. Он стал сопоставлять свои воспоминания из детства и юности,
и это дало ключ к его пониманию себя. Д. Киз
применяет прием опосредованного описания,
когда в своих воспоминаниях Чарли смотрит
на себя как бы со стороны. Чарли-гений никак не может отделаться от Чарли-заторможенного, который проявляется в нем в самые ответственные жизненные моменты:
«I’ve discovered that not only did Charlie exist in
the past, he exists now. In me and around me.
He’s been coming between us all along… It’s
Charlie, the little boy who’s afraid of women because of things his mother did to him» [4, 63].
Чарли Гордон обожал учительницу Элис
Кинниан с самого начала их знакомства просто потому, что она поверила в него понастоящему («She said I have confidense in you
Charlie the way you strugled so much to reed and
rite better then all the others. I know you can do
it. At werst you will have it all for a little wile and
your doing somthing for other retarded pepul»
[4, 11]), и был самым умным в школе Бикмэн
Скул для умственно отсталых взрослых: «Miss
Kinnian tolld him I was her bestist pupil in the
Beekman School for retarted adults and I tryed
the hardist becaus I reely wantd to lern I wantid
it more even then pepul who are smarter even
then me» [4, 2].
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Шаг за шагом эта женщина вела его к его
мечте стать умным, стать как все. Элис
одновременно и боялась подвергать Чарли
эксперименту, и хотела, чтобы он стал на одну ступень развития с ней. Эта мечта у него
возникла в глубоком детстве, когда мать
Чарли всеми силами пыталась сделать его
умным, а он хотел угодить ей, чтобы она его
полюбила. Свою сознательную и бессознательную жизнь Чарли хотел понравиться
матери, которая и любила, и одновременно
ненавидела Чарли, видя в нем свой пожизненный крест. Однажды она даже пыталась убить
его. Неосознанно эта женщина нанесла глубокую психологическую травму своему сыну.
Научный эксперимент, судя по записям
Чарли, продолжался с марта по ноябрь. Д. Киз
не случайно выбрал эти месяцы. Март – весна,
пробуждение природы, операция Чарли; на
лето пришелся расцвет интеллекта Чарли;
осенью гениальные умственные способности
Чарли стали угасать. Это девять месяцев, за
которые могла зародиться жизнь и родиться
человек. А в романе за это время родилась и
чуть не умерла вера Чарли в жизнь и любовь.
С девятого отчета видно, что письменная
речь Чарли стала более грамотной с лексической точки зрения, хотя его грамматика была
далеко от совершенной. Чарли стал понимать,
что после операции он стал действительно
умнее, когда ему удалось сразу овладеть процессом замешивания теста, на что другому
рабочему в пекарне потребовалось два года.
Чарли написал в отчете: «Thats advance»
[4, 12]. Однако герой закономерно паникует,
видя, что мышонок Элджернон стал терять
умственные способности. Элджернон в этом
романе – символ родственной души Чарли. И
«цветы» в названии романа «Flowers for
Algernon» – «Цветы для Элджернона» – это
цветы на могилу друга.
Следуя запискам Чарли Гордона, он в своем развитии прошел три ступени: moron –
genius – happy man. В планы ученых не входило сделать Чарли счастливым человеком, но
только умным. Чрезмерные бесполезные знания чуть не погубили его. Ибо люди стали бояться героя: «Everyone seems frightened of me.
When I went over to Gimpy and tapped him on
the shoulder to ask him something, he jumped up
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and dropped his cup of coffee all over himself. He
stares at me when he thinks I’m not looking. Nobody at the place talks to me any more, or kids
around the way they used to. It makes the job
kind of lonely» [4, 19].
Чарли же хотел стать умным и доказать,
что он такой же, как все, чтобы понравиться
окружающим («I just want to be smart like
other pepul so I can have lots of frends who like
me» [4, 5]; «If your smart you can have lots of
fiends to talk to and you never get lonley by yourself all the time» [4, 6]), а, став умным, наоборот, решил вознестись над всеми, объявив
себя гением. Герой вначале не смог надлежащим образом распорядиться своим разумом,
стал считать остальных людей недостаточно
развитыми, чтобы общаться с ними, и Берт
пытается вразумить его: «You’ve got a superb
mind now, intelligence that can’t really be calculated, more knowledge absorbed by now than
most people pick up in a long lifetime. But you’re
lopsided. You know things. You see things. But
you haven’t developed understanding, or – I have
to use the word – tolerance. You call them phonies, but even did either of them ever claim to be
perfect, or superhuman? They’re ordinary people. You’re the genius» [4, 48].
Оглядываясь назад, Чарли понимает, каким «умным глупцом» он был: «I was an arrogant, self-centered bastard. Unlike Charlie, I was
incapable of making friends or thinking about
other people and their problems. I was interested
in myself, and myself only. For one long moment
in that mirror I had seen myself through Charlie's
eyes looked down at myself and saw what I had
really become. And I was аshamed» [4, 79]. Герой романа в результате осознает, что, став
умным, он не стал счастливее, а, скорее, наоборот: «This intelligence has driven a wedge
between me and all the people I knew and loved,
driven me out of the bakery. Now, I’m more alone
than ever before» [4, 34].
Только по прошествии времени Чарли
удается постичь свое новое существование:
«Somehow I’ve become separated emotionally
from everyone and everything. And what I was
really searching for out there in the dark streetsthe last damned… place I could ever find it was a
way to make myself a part of people again emotionally, while still retaining my freedom intellec182

tually. I’ve got to grow up. For me it means everything...» [4, 63–64].
Наконец, видим, что Чарли стал доверять
самому себе («A simple idea. Trust myself. And it
never occurred to me before» [4, 29]), и, новоиспеченный ученый, Чарли Гордон представил
собственную гипотезу: «Intelligence without
the ability to give and receive affection leads to
mental and moral breakdown, to neurosis, and
possibly even psychosis» [4, 78]. По сути, герой
романа выводит свой закон искусственного
интеллекта «The Algernon-Gordon Effect»:
«Artificially induced intelligence deteriorates at a
rate of time directly proportional to the quantity
of the increase» [4, 80].
Не зная точно, сколько времени ему отведено быть гением, Чарли инициирует собственное исследование во имя человечества:
«There is no night or day. I’ve got to cram a lifetime of research into a few weeks… they don’t understand is that I’m living at a peak of clarity and
beauty I never knew existed… Life and work are
the most wonderful things a man can have. I am in
love with what I am doing…» [4, 75–76]. М в результате, в финале произведения, мы видим
Чарли счастливым («And Im glad I found out all
about my family and me. It was like I never had a
family til I remembird about them and saw them
and now I know I had a family and I was a person
just like everyone» [4, 97]). Очевидно, ради этого
герою стоило подвергнуть себя опасному эксперименту, и после Чарли снова старается
быть умным: «Anyway thats why Im gone to keep
trying to get smart so I can have that feeling agen.
Its good to no things and be smart and I wish I new
evrything in the hole world» [4, 97].
Таким образом, Д. Киз на протяжении всего романа описывает только психологический
портрет Чарли. Автор не дает описания внешности своего персонажа, только его мысли и
поступки. Также Д. Киз представляет опосредованные описания Чарли через речь других
персонажей произведения. Писатель при помощи стилистического приема графона раскрывает образ героя, который познал смысл
жизни и вывел формулу счастья, подвергнув
себя смертельно опасному эксперименту.
Перспективой дальнейшего исследования
может быть композиционно-стилистический
анализ данного романа.
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(BASED ON THE NOVEL OF DANIEL KEYES «FLOWERS FOR ALGERNON»)
The article is devoted to the investigation of the image in the genre of science fiction with elements of
mass literature. Peculiarities of image revealing of the main hero in the novel by Daniel Keyes «Flowers for
Algernon» are under analysis. Graphon usage as a stylistic device in the description of psychological portrait
of the hero was investigated.
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(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЕНІЕЛА КИЗА «FLOWERS FOR ALGERNON»)
Стаття присвячена вивченню образу в жанрі фантастики з елементами масової літератури.
Проаналізовані особливості розкриття образу головного героя роману Д. Киза «Flowers for Algernnon». Досліджено використання графону як стилістичного прийому в описі психологічного портрета героя.
Клю чов і слова: образ, графон, наукова фантастика, масова література, експеримент.
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КОЛЕКТИВНА ВІРШОВА ЗБІРКА
«РЕВОЛЮЦІЙНА ПОЕЗІЯ ЖОВТНЯ»: НОВЕ ПРОЧИТАННЯ
Об’єктом розгляду стала збірка «Революційна поезія Жовтня» як явище української масової
літератури першої третини ХХ ст. Презентовані в ній вірші маловідомих на сьогодні авторів, часто анонімів, становлять інтерес із точки зору формування сув’язі між суб’єктивним ліричним
світобаченням і бажанням якнайшвидше зафіксувати у слові розвиток подій у суспільному житті.
Увагу приділено також образності та метричному ладові вірша в контексті проблеми літературного навчання та письменницької майстерності.
Ключові слова: поезія, масова література, українське письменство, жанр, образ.

…Когда-то в старину писатели писали
Про нежных ангелов, про ведьм, про колдунов,
Про Бога, про царя и про любовь,
Потому что их цензура заставляла,
И Грозный им каторгой грозил
И часто высылал в Сибирь…
№ 2 (16), жовтень 2015

Цей уривок із вірша безіменного автора,
процитований у розвідці О. Малинкина
«Навчання молодих письменників» [7, 61], міг
би стати засновком до розгляду масової поезії
1920–1930-х років із точки зору її формозмістового наповнення. Є. Добренко, автор однієї
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з найбільш ґрунтовних праць про літературу
радянської доби, зараховував до «масової літератури» (беручи це поняття в лапки) твори
дилетантів. Такими дилетантами, чиї вірші
лишилися майже винятково у критичних цитаціях, були представники абсолютно всіх
професій – друкарі, металурги, перукарі, виробники паперу та інші. «Заклик ударників у
літературу» породив специфічну хвилю масової поезії – притому не лише у Росії, а й в
Україні. Мікулаш Неврлий виокремлював у
тогочасному українському письменстві течію
«пролетарських письменників», у ширшому
значенні – всі літератори 1920-х років, а у вужчому – ті, хто «не погоджувався з естетикою
минулого й свідомо підпорядковував свою
творчість вимогам нової доби та партії»
[8, 202–203].
Тому мета цієї роботи – на основі прочитання деяких творів збірки «Революційна поезія Жовтня» (1960) з позицій новітнього літературознавства встановити головні константи формування жанрово-стильової різноманітності тогочасного вірша, особливостей літературного навчання і становлення поетичної майстерності.
Антології тодішньої масової поезії можна
сприймати як практичний вияв засвоєння
азів віршування, викладених у численних порадниках і підручниках. Адже ще на початку
ХХ століття книги, автори яких обіцяли навчити віршувати кожного охочого, публікувалися вельми рясно. Заголовки їх доволі промовисті, а нерідко й претензійні: «Як за п’ять уроків стати поетом»; «Як навчитися писати вірші.
Упорядкував Ямб Хорейович. СПб, 1908»;
«Шлях до слави. Як стати поетом? Л. Д. Кранц.
Москва, 1915»; «Георгій Шенгелі. Як писати
статті, вірші та оповідання. 5-те видання. Москва, 1928»; «Крайський О. Що треба знати письменникові-початківцю. Ленінград, 1930»…
Та складалися ці інструкції, адресовані не
завжди філологам, переважно з початкових
відомостей про метрику і ритміку, типових
римових пар (кров – любовь, чувство – искусство) і сюжетних ходів. У декотрих наявні такі
метафоричні постулати: «Меркою стихотворной речи является метр. Не тот метр, который пришел на смену покойному аршину, а другой, имеющий пять разных названий раз184

мер» [6, 93]. «Тема пьесы – предназначение дома, – баня, амбар, казарма, изба; сюжет –
остов дома, – матицы и стропила; фабула –
дом в разрезе или его внутреннее устройство» [4, 41]. На справедливу критику з боку
Є. Добренка здобулася, зокрема, спроба Ф. Ільїнського проаналізувати за такими критеріями шекспірівського «Гамлета» [2, 386].
З усіх різножанрових «порадників молодим авторам» цінність становить адресована
«робітничим кореспондентам» книга Г. Шенгелі «Як писати статті, вірші та оповідання». У
ній викладено правила, що їх потрібно знати
початківцям журналістам, поетам і белетристам. Автор прямо говорить, що ці правила є
лишень абеткою майстерності: «Засвоївши їх,
письменник повинен іще дуже багато й наполегливо працювати, доки не виробить своїх
прийомів побудови статті, вірша чи оповідання» [12, 6].
Навчити людину поезії не можна загалом,
якщо мати на увазі не римовані вправи, а істинні витвори мистецтва. Той, хто сам віршує,
глибше розуміє різницю між поезією та прозою, оскільки знає природу вірша зсередини.
Тому чудовим ґрунтом для дослідження з позицій новітнього літературознавства дедалі
частіше стає поезія так званого соцреалізму –
попри те, що ще в часи виникнення і розквіту
вона здобулася на силу-силенну пародій та
шаржів, а сьогодні деякі хворі на «дитячу хворобу ревізіонізму» (за образним висловом
Л. Талалая) навіть лірику Павла Тичини, Максима Рильського та інших класиків, творену з
початку 1930-х років, воліють лишати поза
розглядом як «імітат-поезію», хоча це зовсім
не так. У нашому випадку це – антологія
«Революційна поезія Жовтня». Репрезентовано в ній значну кількість поетів мало, а то й
зовсім невідомих, чиї вірші з’являлися здебільшого на шпальтах районних і обласних газет. З огляду на професію автора, до власне
письменства були дотичними хіба робкори та
сількори, решта ж були вихідцями з «низів» –
робітниками, селянами, червоноармійцями.
Відповідно до принципів організації літературного навчання, притаманних зазначеним верствам населення, Берта Корсунська
окреслює домінанту поезії над іншими родами в масовому письменстві: «Літературні
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вечори й секції, студії й майстерні художнього
слова, гуртки і мережа народних університетів, агітпоїзди, літсуди, конкурси, премії, диспути, усні, рукописні та друковані видання –
ця потужна хвиля загальноосвітнього і літературного руху піднімала на свій гребінь передусім поезію» [9, 7–8].
Отож, колектив, колектив і ще раз колектив! Тому в такій поезії формується відповідний образ ліричного оповідача і ліричного
героя. За спостереженням Олени Романенко,
на авансцену історії виходить не унікальна
особистість, а тип «людини із маси» [10, 146],
що, своєю чергою, вело до жорсткішого систематизування критеріїв та норм, а з другого
боку – до збідніння формозмісту поезії. За колективом не видно людини. На це свого часу
нарікав в «Етюдах» Гео Коляда: «Ось теми:
банда, кохання, куркуль, буржуй, червоний, чорний, комуніст і тільки одіж, тавро та словесний блуд. А де ж людина? Її нема» [5, 236].
Як говорив О. Дорошкевич, «пролетарська» поезія «повинна стати могутнім чинником організації революційних сил, формування соціально-культурного світогляду серед
тих класів, що ще недавно були позбавлені
всякої можливості політичного і культурного
розвитку» [8, 205]. Ця теза червоною ниткою
проходить через переважну кількість теоретичних праць 1920-х років, присвячених поезії та окресленню її ролі в житті нового суспільства. Доказом тому є різноманітні збірники
на взірець «Поезії робітничих професій»
(1924), де, наприклад, міститься така ліризована розповідь токаря про свою працю:
Я с утра его (станок. – Н. Н.) сначала весь
проверю, смажу,
Центора, каретки, суппорт и патрон налажу.
Заточу резец, как надо, приверну покрепче,
Сам пою, не унываю, чтоб жилося легче
[1, 128].
В унісон цим рядкам звучить поезія робітника Т. Дацюка «Чари праці» (чом би й не
«наша відповідь Чемберленові» на олесівські
«Чари ночі»?): «Праця нам дарує чари, // сонця
сяйвом осипає, // Гинуть чорнії примари, //
Крук у розпачі конає…». Водночас у творі українського автора, чия хореїчна домінанта відсилає до ранньої Лесі Українки (зокрема,
№ 2 (16), жовтень 2015

«Давньої казки»), відлунюють ноти гоголівського містицизму, введені, вочевидь, задля переконливішого показу омріяної перемоги світла над темрявою:
Поховались чорні гноми: / Сонця ясного не
зносять,
Плазма лазять до драконів, – / і лиш помочі в них просять.
Хотять сонця світ закрити, / Щоб воно
нам не світило,
Нас в кайдани знов забити / і вернути те,
що згнило (?)…
І нарешті – щаслива розв’язка, заклик до
дії:
Але ми – шикуймось в лави,
Всі під прапор пролетарів!
То вони хай вік плазують,
А не спинять праці чарів!.. [9, 319].
Тому можна зробити попередній висновок, що українська масова поезія тієї доби являє собою новітнє зведення міфів і тим цікава
для сучасного дослідника. На жаль, і в теоретиків, і у практиків революційного віршування за «мобілізаційним» началом часто губиться істинна природа поезії як «інтимного союзу людини з природою, таємницями якої народжено стільки художніх творів, [що] стає
головною реальністю та пояснює різноманітні аспекти повсякдення» [11, 271]. Та водночас це не дає підстав «скидати» цю частину
нашого письменства з «корабля Сучасності»,
а, навпаки, спонукає подивитися на неї поновому.
Сам концепт «масова», сполучений із поняттями «революції» як доби стрімких перетворень у суспільстві та «поезії» як найбільш
піднесеної форми втілення цих перетворень,
зумовлює інтерес дослідника до особливостей образотворення, опанування жанровостильових і віршотворчих констант, шляхів
літературного навчання окремого автора. Не
можна оминути увагою також ономастичний
шар – імена і псевдоніми репрезентованих у
збірці поетів, назви окремих віршів та віршових циклів.
Так, перший цикл називається «Буря
буде» (вірогідна алюзія до горьківського
«Буревісника»), і в його заголовку створюється атмосфера майбутнього грандіозного
перетворення в суспільстві. Це помітно в
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лейтмотивах – правда, сила, найми / воля, комітет / стан мирового, рух до світла, «геть,
капітал» тощо; в іменах авторів, котрі здебільшого підписувалися псевдонімами, – Будяк,
І. З., Л. К., ***, Федот Гіркий, Нетерплячий.
Другий цикл є закономірним продовженням
першого – «Свято волі». Тут ідеться вже про
здійснену революцію, чільними образами
якої є Першотравень, робітники, червоний
прапор, будівництво, Інтернаціонал.
Прикметна назва третього циклу – «Ми
панські всі мрії розвієм». Сучасний читач може скрушно похитати головою: бідні пани, і
так у них усе відібрали, а тепер навіть помріяти не дають… Хто ж «розвіює панські мрії»?
Злидар, Тарас З-ський, Ланцет, Гречаний, Жця, Пролетарій, Робітник, Червоний Шершень,
Кука, Не-Тарас, Забродін (метранпаж), Тавро,
Антон Бідний, А. Недобитий – ось далеко не
повний перелік «прокурорів старого режиму»
з цілковито промовистими псевдонімами. У
віршах, зібраних під цим гаслом, відбито ейфорію від перемоги над споконвічними гнобителями селянства й робітництва – панами,
попами та чиновниками, проте, хоч як дивно,
особливу «любов» автори циклу виявляють
до… отамана Симона Петлюри. Його «викритоперевикрито» у творах абсолютно всіх доступних для розуміння початківця жанрів – від
«лібрето кримської
оперетки» одного
«червоного стрільця» Шагайди до пародії
«Кобзар» іншого поета-аноніма, що виступав
під псевдонімом «Не-Тарас»: «Петлюра йшов
до Києва / Та й сів спочивати…» [9, 200].
Четвертий цикл – «На чатах», лейтмотивом якого стала громадянська війна. Ставлення поетів до цієї події відбилося в розмаїтій
мілітаристичній концептосфері – образах
зброї (кріс, шабля, танки) та воїнів (стрільці,
некрути, вартові тощо).
Мілітаристична термінологія загалом невіддільна від масової, зокрема «соцреалістичної», поезії. Як стверджує Ірина Захарчук, на початку 1920-х років «індустріальні
перетворення інтерпретуються як війна за
«новий світ», а якості воїна-бійця посилено
культивуються як риси нової людини… Робітники й колгоспники не просто виконують певні виробничі завдання, а «ведуть війну» з
природою, різного роду небезпеками, а також
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ворогами та диверсантами… Як від бійців Червоної армії, так і від бійців «трудового фронту» вимагалася «дисципліна й ентузіазм» у
ставленні до виконання трудового завдання
як до вирішального бою з ворогом» [3, 73].
Водночас мілітаристичні концепти виявилися живучими й у свідомості наших сучасників. З одного боку, у нинішніх реаліях України,
зокрема АТО, така воєнна лексика не завжди є
надлишковою. З другого ж, вона подеколи
проникає в неспоріднені галузі, навіть у систему гуманітарних досліджень: частотними
стали словосполучення «наративна стратегія», «читацька субстратегія», введені в обіг,
вочевидь, із метою мобілізувати (знову-таки
військовий термін) думку читача.
Щоб читач перепочив від «вічного бою»,
упорядник «Революційної поезії…» пропонує
йому п’ятий цикл – «Вільна праця хай цвіте».
Тут провідною стає тема «раніше і тепер», котра, внаслідок незліченних інтерпретацій уже
в 20-ті роки, перетворилася на штамп і в творчості українських класиків другої половини
ХХ століття сприймалася вже як анахронізм
(див., наприклад, аналіз сонета М. Рильського
«Коло дуба в Щорсах» у працях Л. Новиченка).
Інтерпретатором цієї теми стає поет із псевдонімом Злидар. Його вірш «Раніш і тепер»,
котрий займає три сторінки, є діалогом між
ліричним персонажем і селянином, цілком у
дусі «Intermezzo» Коцюбинського, але, так би
мовити, його продовженням – «через 20 років». Бо у ньому йдеться про таке: Було – орав
на пана і «на різних посіпак», на «ченців і попів», а держава, натомість, поїла його горілкою, «щоб був дурний, неначе пень», попи
«лякали чортом, пеклом»; стало – оре селянин
«для війська злидарів», для робітників у шахтах, що «дадуть… залізо, нафту» за борошно;
для голодних сіл; для шкіл, де навчатимуть не
лише дітей, а й дорослих.
І – завершальний акорд: «Я певен вірю, що
вже скоро / Для всіх почнеться справжній
день, // День праці вільної – розваги, // Достатків, радості й пісень» [9, 315–317].
У шостому циклі «За новий побут» порушено проблеми, актуальні навіть зараз, – неустанне навчання як джерело щастя («Книгамудрість» Я. Тереховича, «До старих» С. Івановича), шанобливе ставлення людини до
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довкілля («Не рубайте марно лісу» Швидкого,
«Доміркувались» Г. Харченка), тверезий спосіб життя («Самогонка» Ф. Д.), хабарництво в
навчальних закладах («Апетити носачівських
педагогів» Ж-ці).
Осібно в циклі стоїть вірш Яся «Ескіз події». Хоча Берта Корсунська утверджує цю поезію як варіацію народної «Туман яром, туман
долиною…», її образний та сюжетний лад подібні також до Шевченкової «Тополі». Одначе
автор цієї «нової балади» замість дивовижної
пісенної метафорики вживає автологію, притому доволі приземлену: дівчина молода, але
з лиця негарна; циганка обіцяє навчити дівчину приворожити коханого за платню – карбованці, рушники, спідницю та сережки, але,
обдуривши її, тікає геть, через що героїня й
укоротила собі віку [9, 361–365].
Природно, що викриття «темного минулого» й оспівування «чудового сьогодення»
завершується
футурологічними
візіями
«світлого майбутнього» – сьомим циклом
«Комуністи». Тут промовистим прикладом є
перший вірш – «Тов. Леніну» І. Кащука (варто
навести його повністю): Великий російський
комуністе,
В який ти щасливий час родився,
Що ти всьому світу пригодився…
Весь мир тебе кріпко знає
І з далекого краю-землі до тебе приїжджає,
Хоче з тобою говорити,
Твої слова по всьому миру розголосити.
Буде твоя правда вічно жити,
Буде твоя зірка всьому світу світити
[9, 369].
Цікаво, що Берта Корсунська в цитованих
рядках, попервах подібних до першої дитячої
проби пера, вирізняє «звертання до традицій
урочистої оповідно-декламаційної народної
поезії, до тих жанрових ознак, з якими в уяві
народу пов’язуються розповіді про найсуттєвіші події в його житті» [9, 36].
Підбиваючи підсумки, можна зауважити,
що українська масова поезія 1920-х років багато в чому є образом «лірики початківців».
Про це свідчать такі формозмістові ознаки, як
хореїчна метрична домінанта, поодиноке звертання до трискладових розмірів, доволі однотипний набір зображально-виражальних
засобів, зародкове розуміння поетичних жан№ 2 (16), жовтень 2015

рів, а також – частотна формальна прикмета
стилю початківців – надто довгі вірші (по
2–3 сторінки й більше). Ця остання прикмета
ріднить масову поезію 1920-х років із добою
бароко, для якої характерними були фіксація
сильного враження в перших рядках і розвиток теми – в наступних.
І, звичайно ж, славнозвісне «навчання у
класиків». Якщо для російської масової літератури еталонами були твори здебільшого
писемні (лірика та ліро-епіка Пушкіна, Лермонтова, Некрасова), то українська масова
поезія дедалі більше черпає з фольклору – і
теми, і жанри, і сюжетні ходи. Спроби епічного виразу подій жовтневого перевороту, громадянської війни та після них призвели до
якісного оновлення жанру думи. Поширеним
було перелицювання народних пісень на новий штиб. З українських класиків прикладами
для наслідування стали, без сумніву, Тарас
Шевченко, Леся Українка і Степан Руданський. «Коломийковий вірш» і «співомовка» виявилися найдоцільнішими жанровими формами для викриття негативних явищ суспільного життя: «Припиняйте, люди, людям / Ліси
вирубляти, // Припиняйте на ваші груди / Корчі зоставляти. // Той над лісом знущається, / хто не розуміє, // Яку користь він приносить, / окрім, що нас гріє. // З нього ми будуєм
хати / і вільгість беремо // Для своїх степів
широких, / на яких оремо…» [9, 356].
Вірогідно, більшість поетів, чиї твори вміщено в «Революційній поезії Жовтня», надалі
знайшли нову царину діяльності, та водночас
усі вони створили новітній тип, можна навіть
сказати – архетип «масового» письменника,
автора так званої «літератури читачів»
(Є. Добренко), творця «чистого мистецтва»
соцреалізму. І ті початкові знання з віршування, що їх практичним виявом і стала
«Революційна поезія…» й подібні книги, могли б надалі й не знадобитися цим діячам, але
саме такі вірші допомагають сучасному дослідникові осягнути порухи душі людини, котра
волею долі стала свідком великих суспільних
потрясінь – як і сьогоднішні українці.
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THE POETIC ANTHOLOGY REVOLUTIONARY POETRY OF OCTOBER:
THE WAYS TO NEW INTERPRETATION
The poetic anthology entitled Revolutionary Poetry of October became an object of studies in this article
as the significant phenomenon of Ukrainian mass literature in the first third of the 20th century. The poems
of mostly infamous authors, often those anonymous, are today the very interesting material to observe the
ways of setting up the connection between the subjective lyrical perception and the poets’ desire to fix the
rapid shifts of post-revolutionary Ukrainian society in the word. The proper attention is also paid to the imagery and metric structure of a verse within the context of literary learning and poet’s mastery.
Ke y words: poetry, mass literature, Ukrainian literature, genre, image.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТИХОТВОРНЫЙ СБОРНИК
«РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОЭЗИЯ ОКТЯБРЯ»: НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ
Объектом рассмотрения стал сборник «Революционная поэзия Октября» как явление украинской массовой литературы первой трети ХХ века. Представленные в ней стихотворения малоизвестных на сегодня авторов, часто анонимов, представляют интерес с точки зрения сочетания
субъективного лирического мировидения и желания как можно скорее зафиксировать в слове развитие событий в общественной жизни того времени. Уделено внимание также образности и метрическому строю стиха в контексте проблемы литературной учебы и писательского мастерства.
Клю чевые слова: поэзия, массовая литература, украинская литература, жанр, образ.
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МАСОВА ЛІТЕРАТУРА, КАНОН І КУЛЬТ
(ДО ПРОБЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ ТА ДЕФІНІЦІЇ)
У статті досліджуються категоріальні і термінологічні особливості використання термінів
«масова літератури», «канон» і «культ» у сучасному літературному дискурсі. Визначається специфіка їх взаємодії в соціологічному, естетичному і культурологічному аспектах.
Клю чов і слова: масова культура, канон, культ, класика, літературний дискурс.

Різні критерії класифікації літературних
текстів завжди призводили і призводять до
плутанини з дефініціями, головною з яких є
те, що саме вважати літературністю. Беззаперечно, що література не можлива без діади
«автор – читач», що неухильно задіює соціологічний аспект. Важливо також, що література (як красне писемство) здавна протиставляється фольклору (усній творчості), однак і ця
антитеза не функціонує без соціологічного
виміру.
Розподіл на масову й елітарну літератури – досить нечіткий, зважаючи на його прив’язку до кількості (і, ймовірно, – якості) читачів. Якщо брати за провідний критерій масовості наклади, то до масової літератури потраплять визначні класичні твори минулого
(скажімо, «Паломництво Чайльд-Гарольда»
(1812–1818) Дж. Байрона), що тільки більше
розмиє межі масового й елітарного. Саме тому, на нашу думку, залучення понять «канон»
і «культ» дасть змогу точніше сформулювати
деякі показники масовості, чи, принаймні, –
надійніше відмежувати її від елітарності.
Адже часто дослідники (наприклад, О. Звєрєв
[3] чи М. Черняк [10]) не можуть знайти точної назви для того, чому масова література є
опозиційною: літературі «invention» (за
Р. Брауном), автономній (за П. Бурдьє), справжній, високій, серйозній, елітарній, великій,
якісній? Зредуковане бачення масової літератури як явища вторинного і зниженого призводить до викривленого розуміння феномену
масової культури, хоча, як резонно апелює
О. Звєрєв, не варто забувати про її «художню
сутність» [3, 3]. Прийняття істориками літератури лише класики як визначального сегмен№ 2 (16), жовтень 2015

ту літературного процесу, вочевидь, унеможливлює точність будь-яких дефініцій, тому
масову інколи намагаються називати популярною, на противагу іншій, інтелектуальній
художній продукції, яку інколи називають
«література для професорів».
Метою нашою статті є уточнення понять
«масова літератури», «канон» і «культ». Мета
визначає такі завдання: окреслити взаємодію вищезазначених категорій літературного
процесу; проаналізувати специфіку їх функціонування; дослідити термінологічні межі цих
літературознавчих понять.
Термін «масова культура», що вперше
з’являється в працях американського соціолога Д. Макдональда 1957 р., був покликаний
означити активізацію певних тенденцій на
спрощення / орієнтацію на читацькі маси у
творчості
міжвоєнного
двадцятиліття
ХХ століття. Однак суттєво, що причини цієї
активізації треба шукати саме в елітарній літературі модернізму, яка вдосконалила прийоми художнього узагальнення, зробивши їх
зразками для наслідування. Провідна російська дослідниця масової культури М. Черняк
головною ознакою масліту називає «жорсткі
жанрово-тематичні канони, що є формальнозмістовими моделями прозових творів, які
будуються на певній сюжетній схемі і мають
спільність тематики, сталий набір дійових
осіб і типів героїв» [10, 372], хоча й уточнює
на початку своєї монографії, що тоді замість
«масова література» доцільніше говорити
«жанрова парадигма» [10, 5].
Звичайно, виникнення поняття «масова
література» – це наслідок розвитку теорії
«масового суспільства» і «масової культури»
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[6, 256], проте точки перетину маси зі своєю
елітою бувають не лише за принципом відмінності, але й спільності. Проте, певно, треба
відрізняти масову літературу від масової белетристики, розрахованої на відтворення сталих тривіальних художніх сюжетних схем
(жіночий роман, фентезі, детектив) заради
швидкого збагачення автора. Загалом уперше
жанрову формулу як домінантний принцип
масової літератури дослідив Дж. Кавелті
1976 р. Однак М. Гаспаров справедливо засвідчує, що «масова культура не заслуговує
зневажливого презирства. Масова – вона і є
справжня та представницька, а елітарна, авангардна культура складається з серійного виробництва духовних цінностей лише як експериментальна лабораторія» [2, 174]. Однак
літературний процес функціонує таким чином, що експериментальне швидко засвоюється масовим і стає традиційним. Те, що колись було масовою культурою (наприклад,
п’єси В. Шекспіра), тепер уходить до будьякого канону (скажімо, до тих 26 письменників, яких видатний американський критик
Г. Блум включає до свого «західного канону» [1]). Так, приміром, у Давній Греції літературний канон містив трьох трагіків, дев’ять
муз («десята» – Сапфо), десять ліриків, десять
ораторів і под., зрештою, саме тоді й формується поняття «канон», що включає «класичних» (тобто – від грец. «зразкових») авторів.
Необхідність існування канону полягає в
тому, що він і коментарі – це те, що, за
М. Гаспаровим, «потрібно задля збереження
пам’ятників колишньої писемності» [2, 30],
хоча загалом канонізація – досить випадкове і
постфактумне явище, залежне від культурноісторичних обставин. Специфіку канонізації
простіше зрозуміти за допомогою зіставлення постатей «культового письменника» і
«національного класика», адже, на цілком
слушну думку А. Уракової, «герой канону, класик, – це зразок, однак між ним і читачем –
нездолима дистанція. А у випадку культу дистанція скорочується, звідси – нерідко поширена модель символічного засвоєння» [9, 10].
Засвоєння і відторгнення – важливі механізми культури, які й визначають межу між масовим та елітарним мистецтвом.
Проте не варто плутати поняття класичного й елітарного, адже вони, хоч і дотичні,
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однак не тотожні. Італійський літературознавець О. Обухова, приміром, дає таку дефініцію
класики, яка цілком збігається з поняттям
канону: «Відібрані часом твори, що входять до
програми обов’язкової освіти» [7, 165]. Класичний канон, зважаючи на це визначення, хоч і
повільно, але може змінюватися, до нього можуть потрапляти й цілком «масові» автори,
проте «елітарне» в цьому контексті практично не пов’язане з поняттям «культового», що
є, ймовірніше, наслідком «певної діяльності
владної еліти, однак, швидше, еліти соціальної, а не культурної» [7, 165]. Важливо, що ця
ж еліта визначає й класичний канон, проте
механізм цього визначення дещо інший. Загалом протиставлення пар «богема – канон» чи
«кумір – класик», на нашу думку, також плідне
у визначенні меж «масової літератури», взаємодія та дефініція якої залишаються наріжним питанням сучасного літературознавства.
Протиставлення «масове (розважальне) –
елітарне (серйозне)», яке часто пропонується
як одне з визначальних, у сучасну постіндустріальну (постмодерну у широкому значенні
слова) добу масового виробництва культури,
напевно, уже не може бути актуальним, оскільки постмодерн пропонує певне злиття прийомів-форм масової культури й елітарного
змісту, підкріпленого масовими накладами
(зокрема, романи У. Еко чи П. Зюскинда), а
тому критерій «розважальне – серйозне» стає
досить відносним розмежуванням, залежним
від підготовленості читача бачити в тексті чи
то всі закладені в нього автором смисли, чи то
лише поверхову сюжетну канву. Водночас
будь-який текст за певних обставин може набути ознак культовості, якщо очікування читацької спільноти збігатимуться з реальною
чи уявною авторською пропозицією множинності тлумачень конкретного твору, коли в
тексті відчитують навіть більше, ніж у нього
закладено, саме тому літературний культ, за
вдалим означенням С. Зенкіна, – це «феномен
колективної співтворчості» [4, 138].
Поняття культу в літературі, що формується не пізніше другої половини XVIII століття
(якщо вважати першим культовим текстом
«Страждання молодого Вертера» (1774)
Й. Гете), безперечно залежить від масового
(соціологічного) критерію. Як зазначає
С. Зенкін, «літературний культ – поняття дис-
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циплінарно «нечисте», передусім воно функціонує не в науковому, а в газетно-журнальному дискурсі, де культовим можуть назвати
будь-що» [4, 133]. Уживання слова «культ»
стає актуальним на початку 1970-х рр. у статтях про рок-музику, де культовість, за
А. Ураковою, означала «обожнення особистості музиканта разом із соціалізацією на кшталт
сектантства» [9, 4].
Для іудейсько-європейської традиції,
наприклад, саме Біблія є першим культовим
текстом, якщо брати до уваги сакральний
аспект поклоніння написаному, уважного читання, яке, у такий спосіб, маркує приналежність читача до певної суспільної групи, і
мультидисциплінарного тлумачення прочитаного (можливість будь-якого твору стати
культовим виразно продемонстрував культуролог В. Руднєв, пропонуючи 10 інтерпретаційних моделей відомої дитячої книжки
А. Мілна про Вінні Пуха [8]). Власне, профанність літературного культу безпосередньо
пов’язана з сакральністю культу релігійного,
означуючи апокрифічність секуляризованого
художнього явища. Н. Кирєєва на прикладі
сучасних американських прозаїків Дж. Барта і
Т. Пінчона вичерпно демонструє, як відбувається перехід відповідно від культового письменника до класика та від класика – до культового автора [5]. Цікавим в її аргументації є,
передусім, те, що самі письменники можуть
частково вплинути на свій класичний чи
культовий статус, зокрема, відмовляючись
давати інтерв’ю (як Т. Пінчон) чи, навпаки,
ведучи активне суспільне життя (як
Дж. Барт), однак культовість усе одно залишається наслідком досить випадкових факторів.
Масова література як естетично-соціологічний феномен у межах усієї літератури функціонує, безперечно, на відтворення готових
схем-формул, а не на створення нових, проте

доба постмодерну виразно означила неспроможність сучасної культури продукувати нове, щонайбільше – робити пастиш зі старих
художніх методів. Канон як офіційно-соціологічний феномен у межах літератури функціонує як зразок старих художніх методів, затверджений у культурі з метою збереження
самого факту її існування. Культ як художньосоціологічний феномен у межах літератури
функціонує як випадковий факт співавторства, що актуалізується бажанням бути ототожненим з певною соціальною групою, ситуативною мікроелітою. Усі три поняття-явища активно взаємодіють (на рівні відторгення чи
дифузії) у літературному дискурсі-процесі, що
робить їх актуальними категоріями естетики.
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ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНІ КАНОНИ ТВОРІВ
ОЛЕКСАНДРА СМОТРИЧА В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ
«ЕЛІТАРНА / МАСОВА ЛІТЕРАТУРА»
Винесена у заголовок тема аналізується в українському літературознавстві вперше. З’ясовано,
що жанрово-тематичні канони О. Смотрича в контексті проблеми дихотомії «елітарна – масова»
література відображають стан вивчення праць письменника часів проголошення незалежності
України. Доведено, що елітарна літературна продукція О. Смотрича уособлює образ автора, його
екзистенцію «бунту», естетику «боротьби», «опору», демонстрації національно-культурної специфіки українського руху опору в еміграції, а отже, є вагомим чинником національного відродження,
антитезою соцреалістичної духовної продукції.
Клю чов і слова: аналіз, елітарна / масова література, Смотрич, стиль, жанр.

В українському літературознавстві феномен масової літератури із погляду соціальних
та естетичних / антиестетичних критеріїв
досліджено недостатньо, а жанрово-тематичні канони творів діаспорного письменника Олександра Смотрича – й поготів. Маємо
декілька вітчизняних публікацій про масову
літературу, авторами яких є А. Таранова [14],
С. Філоненко [17; 18], А. Кривопишина [6],
В. Винник [2]. Проте широко розглянуто проблематику масової літератури російськими
філологами, зокрема В. Самохваловою [12],
Ю. Лотманом [7], Л. Гудковим [4], Б. Дубіним
[5], К. Акоп’яном [1], німецьким славістом Біргитом Менцелом [9] та ін. Хоча, якщо кинути
погляд у ретроспекцію, то ця тема не нова,
масову літературу виділяють як окремий феномен у системі художньої літератури з ХVІІІ
століття. На нашу думку, українські літературознавці особливу увагу звернули на масову /
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елітарну літературу з розпадом СРСР, коли
відійшла в минуле совєтська цензурна система, коли активно стали розвиватися літературні групи і течії, зійшлися на «горизонті» поетики в естетичних вимірах «високе» /
«низьке», коли стиралися межі раніше чітких
жанрово-стилістичних аспектів і різке протиставлення жанрів високих, «серйозних», інтелектуальних, канонічних і «не літератури»,
«кітчу», «бульварної літератури». До масової
літератури відносяться твори, що не відповідають ґатунку елітарної, «високої».
Мета цієї статті – в контексті аналізу проблеми «елітарна / масова» література окреслити жанрово-тематичні канони творів діаспорного письменника Олександра Смотрича.
Відомо, що сучасна масова література оперативна, її цікавлять «свіжі» факти, «гарячі»
події, а персонажі – переважно олігархи, метросексуали, жінки-розпусниці, екстрасенси,
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знаменитості шоу-бізнесу. Проте подібна художня практика швидкоплинна, застаріває, а
найцікавіше, естетично вартісне стає надбанням елітарної літератури, в якій прочитується
глибинна рефлексія над проблемами сучасності чи недалекого минулого. Саме під таким
кутом зору вивчаємо, аналізуємо творчість
О. Смотрича (Флоринського), спершу твори
якого реципієнти сприймали як феномен масової культури, а нині його неординарна художня спадщина є темою наукових досліджень [3; 8; 11; 15; 16], уваги шанувальників
красного мистецтва. Так, 2 грудня 2014 р. в
Національному музеї літератури України
відбувся літературний вечір «І все ж люблю
життя…», присвячений пам’яті українського
поета і прозаїка, журналіста, музиканта Олександра Смотрича (справжнє прізвище – Флоринський, народився в Кам’янці-Подільському 1922 р., помер 2011 р. у м. Фергусі, Канада), одного з талановитих представників еміграційної літератури. В анонсі заявлено, що
письменник є автором збірок новел та оповідань «Ночі» (1947), «Вони не живуть більше» (1948), «Вибране» (1952), «Буття. 16 нікому не потрібних оповідань» (1973), «Подорож у
країну ночі» (2010), поетичних збірок
«Вірші. І, ІІ» (1974), «Вірші. ІІІ» (1975),
«1933» (1975), «20 коротких віршів» (1975),
«Вірші. V, VI, VII, VIII» (1975), «Вірші. ІХ» (1976),
«Лірник» (1976), «Ужинок» (1985), «Скупі вірші» (2011). На вечорі виступили з ґрунтовними розвідками відомі літературознавці
Ю. Ковалів, Л. Тарнашинська, В. Мацько, які
зазначили, що О. Смотрич працював у жанрі
малих епічних форм і виступав експериментатором різножанрових поетичних текстів. На
підтвердження мовленого поетичні і прозові
твори О. Смотрича звучали у виконанні заслуженого діяча мистецтв В. Довжика [19].
Лірику О. Смотрича дослідниця Ірина Накашидзе (м. Дніпропетровськ) у статті «Життя
української громади у творчості україномовних поетів Канади другої половини ХХ ст.» [10]
цілком слушно оминула, тому що насправді
цю художню лінію поет не розробляв. Аналізуючи поезію О. Смотрича, Г. Грабович відносить його до «самітників», тобто таких, хто не
належав до жодного літературного угруповання. Насправді це не зовсім так, оскільки,
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перебуваючи після війни в Ганновері й навчаючись у консерваторії, він був кандидатом у
члени МУРу, і його перші прозові твори підтримали авторитети від літератури В. Винниченко і Ю. Шерех (Шевельов) [13, 357–364].
Але якщо В. Винниченко схиляв прозаїка до
традиційного творення образів, сюжетів, характерів, то Ю. Шерех – до модерного письма:
«Тема в попередніх Ваших речах була замаскована тим, що говорилося про совєтську людину. Я добре розумів, що це – шифр, але свідомо не розкривав його прямого значення» [13, 363]. Емігрувавши до Канади, не належав до жодної партії чи літгрупи. Просто
вирішив бути вільним інтелектуалом, нікому
не підзвітним, не зобов’язаним. Тому до певної міри призабутий в еміграційному середовищі. І коли проф. В. Мацько заходився упорядковувати й видруковувати прозову збірку
«Подорож у країну ночі», то в листі автор писав: «Ваше чуле та людяне ставлення до мене
і моїх творів, а тепер берете на себе неймовірний тягар видати їх «в одній книжці» – все це
неабияк заохотило мене до дальшої дружньої
співпраці з Вами. А то я вже був зовсім охляв»
[11, 101].
У ранніх творах О. Смотрича спостерігаємо
імпресіоністичне нюансування, звернення до
традиційних тем, сюжетів, образів – проявів
масової літератури, а ось канадський період
(1949–2011) – розкрилля душі письменника,
який творить дивовижні речі, подібні до тих,
що з’явилися в 90-х роках минулого століття
на книжковому ринку України. Ідеться про те,
що про твори Смотрича 50–70-х рр. минулого
століття, «дев’ятдесятники» не чули і подавали
реципієнтам свої шедеври, наче космічне відкриття, а критики апофеозно називали їх
«вишукане» письмо постмодерним. Із приводу
цього Ю. Лотман писав: «Як тільки ми виходимо за межі звичних нам уявлень і тієї культури,
в якій ми виховані, кількість полемічних випадків стосовно того, що ж віднести до художньої
літератури, починає загрозливо зростати. ...
Факти рухомості межі, що відділяє художній
текст від нехудожнього, численні. У цьому сенсі уявлення про літературу (логічно, а не історично) передує самій літературі» [7, 775].
Щодо визначення дефініції масової / елітарної літератури, то не слід відкидати
193

НІКІТОВА І. І.
Жанрово-тематичні канони творів Олександра Смотрича в контексті проблеми «елітарна / масова література»

позицію критиків, які формують іноді викривлену (суб’єктивну) думку читачів, даючи оцінку авторові і твору зі свого світоглядного
обширу; критикові на підмогу приходить і
редакційна політика, естетичні смаки журналістів. Іноді буває так, що вони висувають категоричну істину в останній інстанції, підносячи реципієнтові «літературну картину»:
замість масової елітарну літературу чи навпаки. Скажімо, Г. Грабович не сприймав окремих
віршів О. Смотрича, оскільки в них не можна
було перекласти англійською мовою ненормативну лексику, решту відносив до лірики, в
якій превалює «наївність, поглиблена свідомою антипоетичною поставою, робить його
поезію яскравим і, як на мене, захопливим
феноменом». Таку інвективу слід розглядати
не інакше як суб’єктивний підхід до оцінки
художнього твору, бо чітку межу між масовою
й елітарною літературою поставити не можна. Унісонуючи тезі діаспорного літературознавця, нагадаємо, що в новітній історії української літератури маємо факт, коли письменник уживає в художньому творі ненормативну лексику й отримує високу оцінку не лише
читачів, але й членів поважного журі, нагороджується премією.
Поезію ж Смотрича Г. Грабович поділяє на
дві частини: «в істоті лірична й автобіографічно-рефлективна». Критик елітарну поезію
відносить до «нормальної», решту – до масової: «пізніша поезія... більш стримана й
«нормальна», відображає унікальний, напрочуд звучний і сильний голос». Масовій літературній продукції О. Смотрича літературознавець виносить вердикт: «...вірші не тільки навмисно грубі, часто непристойні, насичені маніакальною, обсесивною відразою й дідівською злобою, але також проявляють певну послідовну, «програмову» антиестетичність і
антипоетичність». Г. Грабович не помітив, що
поет працював у стильовому ракурсі модернізму й раннього постмодернізму, а отже, дотримувався таких жанрових норм, жанрових
дефініцій, що їх диктували естетична й стилістична форми, літературна західноєвропейська традиція, на яку орієнтувався. Нині
О. Смотрича сміливо можемо називати не лише експериментатором, а й новатором постмодерного стилю в українській літературі
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другої половини ХХ століття. Про це свідчать
новели «Final», «Лист», «Коли за вікном ранок
і сонце», що потребують інтелектуальної напруги, інтелектуально підготовленого читача.
На нашу думку, відсилати поезію О. Смотрича до масової літератури не слід навіть із
причини, що там «захлинаються жовчю» (Г. Грабович), виявляють радикальний
ревізіонізм, а поетова «озлобленість» в основному пантопічна. Насправді ж автор художніми засобами моделював екзистенцію «бунту»,
естетику «боротьби», «опору», демонстрував
національно-культурну специфіку українського руху опору в еміграції. Тому твори
О. Смотрича є помітним чинником національного відродження, є антитезою соцреалістичній духовній продукції. Олександер Смотрич
(так себе в житті й літературі йменував)
тематично наближений до сучасного Вано
Крюгера (Івана Коломійця): художнім словом
полемізував (не дискутував) із червоною пропагандою, заперечував її, експериментуючи з
соцартівською ідеологією. Критики завважили, що він ізчаста виводить образ смерті
(Ю. Лавріненко), а наскрізною метафорою виступає в нього «квінтенсенція ночі» (Л. Тарнашинська). Насправді ж автор мав на думці
екзистенцію тривоги за майбутнє України, в
образі ночі – колоніальне становище рідної
землі, смерть – це некрокомуністичний дискурс, як творча гра з мертвою радянською
міфологією побудови комунізму, оскільки письменник відчував, що українська нація обдурена, не живе і не буде жити при соціалізмі, а
животіє в країні ночі, темряви, несвободи, страху, принижень, у країні державного капіталізму
під керівництвом кремлівських вождів.
Смотричева маслітература присутня в
різних жанрах: епістолярії, публіцистиці, прозі, поезії; в його українській прозі та поезії
особливо виразно постає ідеологічнохудожній мілітарний дискурс. Тому навіть у
письменницькому українському середовищі
його внутрішній «бунт», філософськоекзистенційну лірику не всі сприймали як належить. Так, Ганна Черінь уважала, що Олександер Флоринський «хуліганив у творах», а
Юрій Лавріненко, навпаки, порадів за збірку
новел «Буття...»: «Вітаю з особистим літературним Відродженням. Нарешті сьогоднішня
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наша еміграційна література має свого справжнього і діючого белетриста... Який рішучий
лаконізм! І як це при темі смерти Ви вмієте
змусити так безжурно сміятись? («Сила»)
[16, 114].
У художніх творах Смотрич-екзистенціаліст намагався розкрити справжні причини трагічної невлаштованості людського
життя, його ліричний герой, персонажі протидіють суспільству, державі, середовищу, ворожому «іншому» лише з тієї причини, що всі
вони нав’язують свою волю, інтереси, мораль,
ідеали. Образ автора – це новий образ вільної
творчої особистості. Смотричева художня
практика переконує в тому, що масова література не може бути конкурентною щодо
«елітарної» та навпаки. Вони співіснують, є
взаємовигідним симбіозом. Тому слушною є
теза С. Філоненко, яка резюмує, що «українська масова література потрібна, вона популяризує українську культуру» [17].
Таким чином, із вищемовленого можна
зробити певні висновки:
1. У своїй творчості О. Смотрич звертався
до наративної, ліричної і сатиричної поезії,
основними жанрами були верлібр, балада,
елегія, епіграма, гімн (написав новий текст до
гімну України з нотами).
2. Поетична й прозова творчість письменника, його жанрово-тематичні канони суголосні добі, естетичним критеріям західноєвропейської літератури другої половини ХХ століття та є актуальним відгуком на суспільноісторичні процеси в Україні.
3. Елітарна літературна продукція
О. Смотрича уособлює образ автора, його екзистенцію «бунту», естетику «боротьби»,
«опору», демонстрації національно-культурної специфіки українського руху опору в еміграції, а отже, є вагомим чинником національного відродження, антитезою соцреалістичній духовній продукції. Його твори впливали
на формування в читачів національного характеру, національної свідомості і «працювали»
на наближення омріяного віками проголошення незалежності України.
4. Експериментуючи з соцартівською ідеологією, О. Смотрич урізноманітнював змістоформу творів, тематично розширював діапазон пізнання людини і природи, людини й
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історії, людини і Всесвіту, сповнюючи тексти
філософськими максимами, медитаціями, роздумами над сенсом буття. Він органічно поєднав у своїй творчості «краще старе» і «краще
нове», «високе» і «низьке», «гучне» і
«притишене», делікатно захищаючи художнім
словом власні гуманістичні принципи в літературі та погляди на її призначення.
Запропонована стаття не претендує на завершену думку щодо інтерпретації Смотричевої творчості в ракурсі проблеми «елітарна /
масова» література, а лише надає простір, відкриває «двері» до наукової дискусії та подальших літературознавчих досліджень.
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I. NIKITOVA
Khmelnitsky

GENRE AND THEMATIC CANONS OF THE WORKS OF OLEKSANDR SMOTRYCH
IN THE CONTEXT OF «ELITIST / MASS LITERATURE»
The topic, which the author puts in the headline, has been analyzed in Ukrainian literary criticism for
the first time. It is cleared up that the genre and thematic canons of O. Smotrych in the context of the dichotomy of «elite-mass» literature reflects the state of study of the writer’s works during the time of proclamation of Ukrainian independence. It is proved that the elite literary product of O. Smotrych embodies the image of the author, his existence of «rebellion», the aesthetics of the «struggle», «resistance», demonstration
of national-cultural identity of Ukrainian resistance movement in exile, and thus is an important factor in
the national revival, the spiritual antithesis of socialist realism products.
Ke y words: analysis, elite / mass literature, Smotrych, style, genre.
И. И. НИКИТОВА
г. Хмельницкий

ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАНОНЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
АЛЕКСАНДРА СМОТРИЧА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ
«ЭЛИТАРНОЙ / МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
Вынесенная в заголовок тема анализируется в украинском литературоведении впервые. Выяснено, что жанрово-тематические каноны А. Смотрича в контексте проблемы дихотомии
«элитарная – массовая» литература отражают состояние изучения трудов писателя во времена
провозглашения независимости Украины. Доказано, что элитарная литературная продукция
А. Смотрича олицетворяет образ автора, его экзистенцию «бунта», эстетику «борьбы»,
«сопротивления», демонстрации национально-культурной специфики украинского движения сопротивления в эмиграции, а следовательно, является весомым фактором национального возрождения, антитезой соцреалистической духовной продукции.
Клю чевые слова: анализ, элитарная / массовая литература, Смотрич, стиль, жанр.
Стаття надійшла до редколегії 22.09.2015
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КОНЦЕПТИ «ДОБРО» І «ЗЛО» В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ
ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
У статті йдеться про концептуальну опозицію «добро – зло», яка чітко простежується в кіноповісті О. Довженка «Україна в огні». Обґрунтовується, що українська сім’я Лавріна Запорожця
протиставляється, з одного боку, родині Купріяна Хуторного, а з іншого (на рівні двох народів, що
ворогують) – німецькій полковника Ернста фон Крауза.
Клю чов і слова: добро і зло, українська і німецька родини, запорізьке козацтво і нацисти,
Сталін і Гітлер.

У багатьох художніх творах героїв чітко
можна розподілити на позитивних і негативних. Так, у романі М. Матіос «Солодка Даруся»
концепти «добро» і «зло» об’єднують дійових
осіб на протилежних полюсах. На одному –
Даруся, її батьки й Іван Цвичок, на іншому –
енкаведисти. При змалюванні образів цих героїв авторка використовує, по суті, тільки два
кольори – білий і чорний. Ця тенденція простежуэться і в класичній, і в сучасній літературі. Наприклад, у таких широковідомих п’єсах, як «Назар Стодоля» Т. Шевченка й
«Наймичка» І. Карпенка-Карого, повісті «Лихі
люди» Панаса Мирного, романах сучасних авторів – В. Шкляра («Залишенець. Чорний ворон»), А. Кокотюхи («Червоний») та ін.
Розподіл героїв за таким принципом зустрічається зазвичай у творах із гострим неприхованим конфліктом, викликаним неординарним (здебільшого аморальним) учинком когось із дійових осіб, або об’єктивними
історичними подіями (колективізація, війна,
революція), що навпіл розділяють суспільство чи окремі народи на ворожі табори, а відтак, розводять по протилежних полюсах і персонажів твору.
Концептуальна опозиція «добро – зло»
чітко простежується і в одному з кращих творів про Другу світову війну – кіноповісті Олександра Довженка «Україна в огні». У центрі
уваги твору пересічна українська сім’я Лавріна Запорожця, яка протиставляється двом
іншим родинам – українській Купріяна Хуторного і німецькій полковника Ернста фон
Крауза.
№ 2 (16), жовтень 2015

Мета нашої статті – обґрунтувати, що своєю кіноповістю «Україна в огні» Олександр
Довженко намагався пробудити в українському народі національну свідомість, вселити
віру в його глибинні непереборні сили, нагадати сучасникам про давню козацьку традицію беззастережно боронити Вітчизну.
В українській літературі прийом протиставлення двох сімей має давні традиції. Варто згадати, наприклад, п’єсу Марка Кропивницького «Дві сім’ї», в якій так само змальовуються дві родини – «гарна» Степана Реви і
«погана» Насті Жлудихи. Теж саме і в Довженка. У «гарній сім’ї» Лавріна Запорожця, умовно кажучи, все добре. Його п’ять синів – Роман, Іван, Савка, Григорій і Трохим – з перших
днів війни пішли захищати Вітчизну. І жоден
з них не побіг під натиском ворога. Власне,
сам глава сім’ї й відвіз їх на війну.
Не схилили голови перед нацистами і
представники старшого покоління з родини
Запорожців – Лаврін і його батько. Лаврін, не
шкодуючи життя, бореться з загарбниками і,
зрештою, виходить переможцем із протиборства з особистим ворогом – полковником Ернстом фон Краузом. Гідним козацького прізвища виявився і Демид Запорожець, який теж ні
на мить не здригнувся перед нападниками.
Гордий нащадок запорожців, він і в останні
хвилини життя демонструє незламність духу,
власноруч надіває на шию зашморг і, кидаючи на адресу загарбників образливі слова, висловлює впевненість у перемозі свого народу
над нацистами. Показово, що саме цьому героєві Довженко вкладає у вуста докірливий
197

НОВИКОВ А. О.
Концепти «добро» і «зло» в художньому світі Олександра Довженка

закид на адресу полонених, які понуро проходять повз його шибеницю: «Не встигла війна
початися, вже здалися, покидали зброю! Вже
повзете в неволю» [1, 164].
Протилежна ситуація в «поганій сім’ї» Купріяна Хуторного. Його сини, Микола і Павло,
при першому серйозному випробуванні не
просто схибили, а покидали зброю й побігли з
поля бою, стали дезертирами. «У нас, тату,
генерал пропав! Застрелився, бодай його сира
земля не прийняла. Розгубились ми», – виправдовуються вони перед батьком [1, 157].
Отже, сини Лавріна Запорожця воюють, а
сини Купріяна Хуторного разом з іншими, такими, як вони «загубленими душами», пиячать
у батьковій клуні.
Прикметно, що в обох «поганих сім’ях»
народжуються моральні потвори, для яких не
існує християнських цінностей. У п’єсі «Дві
сім’ї» це Самрось Жлудь, старший син Софрона і Насті, який знущається над дружиною і
доводить її до самогубства, а в «Україні в огні» – молодший син Купріяна Хуторного Павло, який убиває батька і йде на службу до ворогів, де скоює чимало злочинів.
Смерть Купріяна Хуторного від руки сина
не є випадковою. Її, поза сумнівом, треба трактувати як покарання батька за погане виховання своїх дітей. Це покарання тяжке, але
великою є і провина. Адже Купріян виховав
дезертирів, які в нелегку для Вітчизни годину
відмовились її захищати. Окрім того, це покарання символічне, позаяк виявилося, що таких дезертирів, як сини Купріяна Хуторного, в
Україні (про це автор писав у своєму
«Щоденнику») було близько мільйона.
Разом із тим і Кропивницький, і Довженко
залишають своїм «поганим» родинам певний
шанс. Це видно, принаймні, з того, що окремих
представників цих родин автори наділяють
позитивними рисами. У Кропивницького таким персонажем є Роман Жлудь, який, до речі,
переходить у «гарну» сім’ю Степана Реви, взявши шлюб з його донькою. А у Довженка –
Христя Хуторна. Усе це досить символічно.
У Христі надзвичайно сильний дух. Це
українська патріотка, хоча її ніхто й не вчив
любити Батьківщину, тим більше – рідну
Україну. Навіть в екстремальних умовах дівчина не скорилася поневолювачам. Вона ра198

зом з подругою Олесею за першої ж можливості намагається втекти з полону. «Вони бігли
довго по полю, потім байраками, долинами до
лісу, – описує їх сумну одіссею автор кіноповісті. – За ними гналися. Вони падали, біжучи, й
знову бігли. По них стріляли. Вибившись з
сил, вони стали й підняли руки в гору»
[1, 193]. Їх переслідують, б’ють, ґвалтують,
але вони не полишають надії вирватися з неволі, і їм це вдається. Такий відчайдушний
опір пересічних українських дівчат нацистам
відбувається на тлі того, коли чимало дужих
чоловіків, «позбавлених волі й закону», замість того, аби боронити країну, покірно їдуть
у німецьке рабство [1, 193].
Христя відверто засуджує цих сіромах: «Як
я ненавиджу їх, Олесю! – сказала Христя, обернувшись до Олесі, коли поїзд минув станцію. –
Щоб так опуститися! … Навіщо вони тікали,
скажи мені? … Чому вони не вмерли в боях,
щоб я плакала й молилася на них?» [1, 194].
Сім’ї Лавріна Запорожця і Купріяна Хуторного як протилежні полюси зі знаком «плюс»
і знаком «мінус» притягують до себе інших
подібних собі персонажів. «Гарна» родина поповнюється Василем Кравчиною, ще одним
захисником Вітчизни, а в клуню до «поганої»
стікаються негідники – такі самі дезертири,
як і Купріянови сини.
Багато про що говорять і прізвища героїв
кіноповісті. Запорожці, поза сумнівом, асоціюється з запорозькими козаками, які впродовж
століть боронили Україну. А Хутірні – це ті,
хто мешкають на хуторі, обабіч великих поселень, а отже, – й громадських справ. Це прізвище співвідноситься з висловом «моя хата
скраю», тобто «мене це не стосується».
Інше протиставлення відбувається нарівні родин двох народів, що ворогують, – українського і німецького. Характеризується воно
безкомпромісністю, боротьбою на смерть.
Українську сім’ю презентують Лаврін, Роман і
Олеся Запорожці, а німецьку – полковник
Ернст фон Крауз, його син лейтенант Людвіг
Крауз, дружина й невістка полковника. Між
цими родинами, як і поміж народами, представниками яких вони є, точиться запекла
війна, у тому числі й на локальному, міжродинному рівні [1, 182–183]. Закінчується ця
боротьба перемогою родини Запорожців.

НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО)

НОВИКОВ А. О.
Концепти «добро» і «зло» в художньому світі Олександра Довженка

Власне, інакше не могло бути. Лаврін переміг
не тільки ворогів, але й власну смерть, це
справжній билинний богатир. Джерела Лаврінової наснаги Довженко пояснює тим, що він
як гідний нащадок українського козацтва
ввібрав у себе непереборну силу героїчних
пращурів, що акумулювалася в його роді століттями. Ця непереборна сила, про яку Довженків герой навіть не здогадувався, дрімала
глибоко в його єстві і вирвалася в один з найкритичніших моментів для нього самого, його
невмирущого козацького роду і його нескореного народу – тоді, коли він повинен був виконати велику місію – підняти співвітчизників на боротьбу з ворогами: «І стрепенулася у
Запорожця нелюдська жадоба до життя. З широких українських степів, з ярів і темних байраків повіяло на нього смалятиною історії,
головешками, димом і кривавою парою». …
«Такого ще не бачив ні український місяць,
ані зорі. Запорожець один знищив половину
ворожих автоматників. Для нього ніби не існувала темрява. Він бачив усіх і все. Він виводив людей на волю, туди, де було закопано
зброю» [1, 191–192].
Жодної негативної риси не віднайти і в
образі старшого Лаврінового сина – Романа
Запорожця. Він кадровий військовий, лейтенант прикордонних військ, із перших днів
війни перебував у лавах захисників Вітчизни.
Автор акцентує увагу на тому, що духовними і
генетичними узами Роман, як його батько й
дід, теж міцно пов’язаний з пращурами – запорізькими козаками. «Це був воїн, безстрашний месник, подібний до прадідів своїх, ім’я
яких він носив», – наголошує Довженко
[1, 197]. Партизанський загін, очолюваний
Романом, нищить загарбників і переслідує
особистого ворога родини Запорожців – полковника Ернста фон Крауза. Письменник порівнює Романа зі своїм улюбленим гоголівським героєм – полковником Тарасом Бульбою,
який на чолі козацького лицарства «гуляв» по
Вкраїні, нещадно нищачи ворогів.
Веде свою війну з Краузами й наймолодша представниця великої козацької родини
Лавріна Запорожця – Олеся. Їй важче, ніж її
батькові й братам, оскільки вона дівчина, знаходиться в гущі ворогів, у Німеччині, і до того
ж потрапила в залежність від дружини й неві№ 2 (16), жовтень 2015

стки їх сімейного ворога. Останні її як середньовічну рабиню сторгували на невольничому ринку. Молода українка сама у ворожому
оточенні далеко від рідного краю. Голодній і
знесиленій тяжкою працею Олесі, звичайно,
не подужати двох німкень, які, ніби тигриці,
накинулися на неї, одержавши звістку про
смерть молодшого Крауза. Однак їй удається
втекти. Прикметно, що нелегку дорогу додому Олесі допоміг здолати той самий незримий
духовний зв’язок із пращурами, який в екстремальній ситуації, у вирішальний час, на межі життя і смерті несподівано відчули її батько і старший брат: «Вона йшла додому. Сила,
що несла її на схід, на Вкраїну, була надзвичайна. Її несла мудра невмируща воля до життя роду, оте велике й найглибше, що складає
в народі його вічність» [1, 208].
Улюблена Довженкова героїня не могла
не здолати всі труднощі й негаразди, не могла
не повернутися до рідного краю, оскільки теж
мала виконати свою місію – стати продовжувачкою безсмертного козацького роду.
Зовсім іншими фарбами змальовує Довженко негативних персонажів твору. Полковник Ернст фон Крауз, судячи з артикля, що
додається до його прізвища, – аристократ.
Тож, не дивно, що він, як і більшість представників древніх німецьких фамілій, ставиться
до фюрера неоднозначно. Принаймні таким
полковник зображується при першому знайомстві. Він зневажає плебея і вискочку Гітлера, але водночас визнає, оскільки останній,
мовляв, зумів зробити неймовірне – разом з
мільйонами «білявих пустунів» на кшталт
його сина Людвіга привів його «через всю Європу на Вкраїну» [1, 162]. Крауз – досвідчений
воїн елітної частини вермахту – розвідки. Йому не можна відмовити в інтелекті; більш того, він може собі дозволити критичні висловлювання на адресу нацистів. І все ж фон Крауз
програв свою сімейну війну Запорожцям, позаяк, на відміну від останніх, попри формальну
належність до древнього аристократичного
роду, не черпав енергії від предків. Залишки
духовності він став добровільно знищувати
відтоді, як пов’язав долю з темними нацистськими силами, з духовним плебеєм Гітлером.
Автор зображує образ Ернста фон Крауза у
процесі деградації, яка, зрештою, призводить
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його до духовної і фізичної смерті. На таке
саме вимирання приречений і його рід. Довженко демонструє це на прикладі образу молодшого представника цієї сім’ї – згаданого
вже полковникового сина Людвіга, який у
своїй деградації зайшов ще далі, ніж батько.
Змальовуючи його портрет, письменник не
скупиться на чорні фарби: «Це був расовий
гітлерівський пес останньої формації, жорстокий, лихий мерзотник, герой шибениць, масових палійств і ґвалтувань. Цей темний неук не
раз ошарашував навіть свого старого вовкабатька одчайдушною своєю рішучістю і брутальною винахідливістю в розправах з ворогами імперії. Часом старий Крауз жахався свого виродка…» [1, 162].
Чіткі паралелі поміж Лавріном Запорожцем і полковником Ернстом фон Краузом простежуються і в їх ставленні до своїх вождів.
Лаврін, по суті, перебуває в опозиції до Сталіна. Автор красномовно демонструє це в тій
частині твору, де його герой розмовляє з портретом кремлівського керманича: «Прощайте,
товаришу. Не думали ми з вами, що так вийде,
та сталося не малою, великою кров’ю на
[своїй] території» [1, 169]. У цьому реченні
кожне слово звучить як докір вищому керівництву країни, яке напередодні війни насаджувало доктрину, суть якої полягала в тому,
що радянський народ має воювати на чужій
території і малою кров’ю. А відтак, до війни з
нацистською Німеччиною країна не підготувалася. Військовий маневр оборони у збройних силах навіть не розглядався.
Немає сумніву, що вустами Лавріна Запорожця у суперечку зі Сталіним вступає сам
автор кіноповісті. Від болі за сплюндровану
окупантами українську землю, нещасну долю
свого народу йому, звичайно, хотілося волати
на весь світ, хотілося донести свою правду
співвітчизникам і, передусім, людині, від волі
якої залежало практично все в тодішній країні. Переймаючись такими далеко непересічними проблемами, Лаврін ставить вождеві
риторичні запитання: «Що буде з народом
нашим? Виживе він чи загине, що й сліду не
стане ніякого? Розженуть його по каторгах та
по лісах, байраках та гнилих болотах, як вовків сіромах, та натруять одне на одного, так
що й живі завидуватимуть мертвим. Горе
нам… Народ безсмертний, ви казали, товари200

шу мій. Ой важке наше безсмертя! Важка доля
народна… чую смерть» [1, 169–170].
Однак цей позитивний герой далеко не
все міг сказати диктаторові навіть у такій дещо завуальованій формі. Тому інші, більш небезпечні закиди, Довженко «доручає» ворогові – Ернсту фон Краузу. «Ти знаєш, – звертається полковник до сина Людвіга, характеризуючи українців, – вони не вивчають історії.
Дивовижно. Вони вже двадцять п’ять літ живуть негативними лозунгами одкидання Бога,
власності, сім’ї, дружби! У них від слова нація
остався тільки прикметник. У них немає вічних істин. Тому серед них так багато зрадників… От ключ до скриньки, де схована їхня
загибель» [1, 164].
У такий спосіб Довженко, по суті, розвінчує всесильного генсека як геніального провидця, звинувачує його в масштабній катастрофі, що сталася на початку війни на теренах
України. Але, разом з тим, митець хоче і вказати на глибинні причини, що призвели до цього. На його думку, це було наслідком згубних
ідеологічних засад, на яких ґрунтувалася
політика більшовицької партії, що після жовтневого перевороту як непотріб відкинула основоположні християнські цінності, національну ідентичність, споконвічні народні традиції. Сталін, звичайно, не міг не помітити
таких серйозних закидів на свою адресу й адресу очолюваної ним ідеологічної машини.
Генсек усе «правильно» зрозумів, звинувативши письменника, що той ревізує ленінізм і
політику комуністичної партії в її засадничих
питаннях.
З відповіддю вождь усіх народів не забарився. «Крамольний» твір, як відомо, було заборонено, а сам автор опинився в жорстокій
опалі, яка, за великим рахунком, тривала до
смерті Сталіна. В архівах ВУЧК – ГПУ – НКВС –
КДБ збереглася «Справка о линии поведения
и настроениях кинорежиссера Довженко Александра Петровича», в якій, між іншим, наводяться слова самого митця: «…Впрочем, Сталин иначе поступить не мог, как запретить
мой сценарий. Если бы он его одобрил, то
этим бы признал, что многое, делавшееся по
его указаниям за последние пятнадцать лет,
неправильно и привело к большим несчастиям народа. Такого признания от Сталина
ждать было нельзя» [4, 230].

НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО)

НОВИКОВ А. О.
Концепти «добро» і «зло» в художньому світі Олександра Довженка

Важко до кінця зрозуміти, чому після засідання Політбюро 31 січня 1944 р., на якому
Довженка, як він сам писав, порубали «на
шмаття» і закривавлені частини його душі
розкидали «на ганьбу і поталу на всіх зборищах» [2, 333], диктатор не розстріляв майстра, не відправив до концентраційного табору,
як він це зробив з багатьма іншими українськими (і не тільки українськими) митцями за
значно менші «провини» перед режимом. Достеменної відповіді на це непросте питання,
мабуть, не знайти. В якості гіпотези можна
висловити припущення: можливо, – тому, що,
усвідомлюючи масштаби таланту кінорежисера, генсек хотів і надалі використовувати його талант в інтересах комуністичної ідеології.
Яскравим свідченням тому є фільм «Мічурін»,
створений уже після цих подій і високо поцінований
вищим
керівництвом
країни
(Сталінська премія).
Виникає ще одне закономірне питання:
чи сам Довженко усвідомлював, наскільки
небезпечною для нього особисто була ця гра з
вогнем? Напевно, ні, оскільки до того, як його
кіноповість «Україна в огні» потрапила до рук
Сталіна, автор ознайомив з нею деяких своїх
колег по кіно-мистецькому і письменницькому цехові. Більш того, він дав почитати рукопис тоді ще прихильному до нього М. Хрущову. Останній, як відомо, високо поцінував
новий твір майстра, хоча пізніше, коли стала
відома позиція Сталіна, й малодушно відхреститися від нього.
Звертається до світлини свого фюрера і
фон Крауз. Але почуття цього військового до
Гітлера контрастують зі ставленням до Сталіна Лавріна Запорожця. Крауз демонструє фанатичну відданість вождю, зображувану Довженком у карикатурній формі. Полковник час
від часу посеред ночі схоплювався і виструнчувався «перед портретом фюрера у фронт,
копіюючи його рухи, простягаючи перед ним
величезну волохату руку» [1, 225]. Він писав
Гітлерові листи, в яких пропонував свої проекти щодо нових, більш досконалих методів
пограбування України й планомірного економічно обґрунтованого винищення завойованого народу, за що дістав від свого кумира
«рицарський залізний хрест з дубовим вінком» [1, 225]. Залізний хрест і дубовий вінок –
своєрідна метафора, більш ніж прозорий на№ 2 (16), жовтень 2015

тяк на те, що незабаром має залишитися від
вірного Гітлерового песа. Хоча на його могилі
українські партизани навряд чи залишать навіть дерев’яний хрест.
Українська і німецька родини, які уособлюють, як уже йшлося, два народи, що ворогують, протиставляються автором кіноповісті
«Україна в огні» за принципом «добро» –
«зло». При тому письменник показує їх у процесі розвитку. Українська, що самовіддано
бореться з загарбниками, черпає справді богатирську силу з глибин історії, від героїчних
пращурів, з якими в неї зберігся міцний
духовний зв’язок. Саме тому вона виходить
переможцем із протиборства з ворогами.
Німецька, навпаки, все більше деградує, а
відтак, відходить у небуття. Разом з нею на
смітнику історії має опинитися й німецький
нацизм, з яким вона асоціюється.
Один зі своїх найкращих творів, кіноповість «Україна в огні», Олександр Довженко
написав у найдраматичніші дні Другої світової війни, коли на теренах нашої Батьківщини
у битвах з нацистськими загарбниками вирішувалася доля цивілізованого людства. Основне завдання митець убачав в тому, аби мобілізувати співвітчизників на боротьбу з ворогами, апелюючи до духовних джерел українського народу, його героїчного минулого. З
тих пір пройшло понад сім десятиліть, проте
Довженків шедевр залишається актуальним
сьогодні, оскільки Україна знову в огні і знову
потребує захисту від зовнішнього агресора.
Знову не менш актуальний заклик геніального кінорежисера і письменника прищеплювати українській молоді парості національної
ідентичності, виховувати майбутніх захисників Вітчизни на славних козацьких традиціях.
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THE CONCEPTS OF «GOOD» AND «EVIL»
IN OLEKSANDR DOVZHENKO’S ART WORLD
The article deals with the binary opposition of «good – evil», which is clearly seen in the Oleksandr
Dovzhenko's film-story «Ukraine in the flame» («Ukrayina v ohni»). It is argued that a Ukrainian family of
Lavrin Zaporozhets’ contrasted with the family of a Cyprian Khutorniy on the one hand, and with the other –
family of German Colonel Ernst von Krause (at the level of two warring Nations).
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КОНЦЕПТЫ «ДОБРО» И «ЗЛО» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ
АЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКО
В статье рассматривается концептуальная оппозиция «добро – зло», четко прослеживающаяся в киноповести А. Довженко «Украина в огне». Обосновывается, что украинская семья Лаврина Запорожца противопоставляется, с одной стороны, семье Куприяна Хуторного, а с другой (на
уровне двух враждующих народов) – немецкой полковника Эрнста фон Крауза.
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ХРОНОТОП ЯК ЖАНРОТВОРЧИЙ ЧИННИК
У СУЧАСНІЙ ФАНТАСТИЦІ ТА ФЕНТЕЗІ ДЛЯ ДІТЕЙ
У статті розкрито особливості хронотопу у фантастичних творах і фентезі як визначального жанротворчого чинника і важливого елементу в окресленні теми, змісту, розвитку сюжету й
формуванні композиції. Проаналізовано різноманітні авторські моделі часу і простору у творах
сучасних письменників Володимира Арєнєва, Л. Ворониної, М. і С. Дяченків, Галини Малик, Сергія Оксеника, Галини Пагутяк, які пишуть у жанрі фантастичної прози та фентезі для підлітків.
Клю чов і слова: фантастична проза, фентезі, хронотоп, жанротворчий чинник.

Фантастична проза і фентезі – надзвичайно популярне читання в середовищі підлітків.
Серед дитячих письменників виокремлюються такі відомі майстри означеного жанру:
В. Аренєв, М. і С. Дяченки, Галина Малик, Сергій Оксеник, Г. Пагутяк, – які, беручи за основу
реальне життя, широко використовують у
текстах фантастичні, міфологічні і містичні
сюжети, образи, нереальні події для увиразнення певної авторської ідеї, пояснення явищ,
що відбуваються у світі і незбагненні з точки
зору логіки, або для протиставлення вигаданих образів реальним з метою впливу
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(естетичного, виховного тощо) на читача. Про
творчість дитячих фантастів є статті Н. Дев’ятко, Я. Дубинянської, Т. Качак, Л. Лебедівни,
Н. Марченко, В. Пузія, де схарактеризовано
загальні жанрово-стильові аспекти, частково
йдеться і про хронотоп, проте спеціального
дослідження цього питання немає. Пропонована наукова розвідка є спробою з’ясувати
роль художнього часу і простору у творенні
жанру сучасної фантастичної прози і фентезі
для дітей.
Художній час і простір у літературному
творі є предметом дослідження багатьох
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українських і зарубіжних науковців, зокрема:
М. Бахтіна, Н. Копистянської, Д. Лихачова,
І. Роднянської, С. Скварчинської, З. Тураєвої.
«Митці у своїх творах розкривають як частку
власного світобачення своє розуміння і відчуття часу (індивідуального і суспільного, певною мірою загального в цю епоху) і створюють своєрідний художній світ з художнім часом, простором і ритмом його плину» [4, 35].
Час розглядають невіддільно від поняття художнього простору, що згодом трансформувалося у термін «хронотоп» (М. Бахтін). Більшість науковців трактує часопростір як змістовий, філософський і жанрово-структурний
чинник творення художнього тексту. Дослідники фантастики як жанру: Е. Іллєнков,
Ю. Кагарлицький, Н. Савицька, Ц. Тодоров,
О. Шарговська, – розглядали часопростір як
визначальний елемент в окресленні теми,
змісту, розвитку сюжету і формуванні композиції. Трактуючи фантастику як різновид прози, «у якій авторський вимисел від зображення дивно-незвичних образів, неправдоподібних явищ простягається до створення особливого – вигаданого, нереального, «чудесного»
світу» [3, 1119], вчені поділяють фантастичну
прозу на наукову фантастику, «чисту» фантастику; бойову і пригодницьку фантастику; альтернативну історію і географію та фентезі.
Наукова фантастика поєднує наукове і
художнє осмислення дійсності. Різницю між
науковою й «чистою» фантастикою вбачають
у тому, що в першому випадку фантастичним
є час, у другому – простір. «Інші види фантастичної прози (бойова, пригодницька) мають
ознаки метажанрів, поєднуючи незвичайні
події, динаміку їх розгортання з мотивами
переслідування, таємничості, загадковості
тощо» [1, 597]. «Якщо є незвичний феномен,
то його можна пояснити подвійно – природними і надприродними причинами. Нерішучість у виборі пояснення й створює ефект фантастичного» [5, 25].
Літературознавці почали виокремлювати
фентезі як жанровий різновид фантастики, де
«використовуються ірраціональні мотиви чарівництва, магії, рицарського епосу, поєднані
з реалістичною нарацією (А. Блеквуд, М. Пік,
Д. Лавкрафт, Дж. Р. Р. Толкін), змальовані віртуальні світи з середньовічними реаліями,
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нетехнічною психологією, де роль науки відіграє магія. Такі твори не підлягають прогнозуванню, логічному тлумаченню, як наукова
фантастика. Натомість, у них панують фатум,
бінарна етична опозиція «добро – зло», винагорода за подолання перешкод, присутність
дива, «трансцендентне бачення» як вияв свободи…» [1, 693].
Фантастичні і фентезійні твори містять
пригодницький сюжет, тому можна виокремити їх різноманітні модифікації: пригодницько-фантастичні, героїко-фантастичні, фантастичні детективи та фентезі: героїчне, бойове, міське, магічне, детективне. Жанр фантастики має свої особливості в розумінні часу
і простору. «З погляду генеалогії, минуле належить історичним творам, сучасне – соціально-психологічним, майбутнє – науковофантастичним, утопіям, антиутопіям. І всі три
часи мають вихід із сучасного» [4, 38].
У тріаді «минуле, сучасне, майбутнє» письменники-фантасти надають перевагу майбутньому, у фентезі – минулому і сучасному.
Сучасне для них – це тло (або зав’язка) подій,
що відбуваються в іншому просторі й часі. Отже, час є жанрово-структурним чинником у
фантастичних творах Сергія Оксеника «Лісом,
небом,
водою»,
Володимира
Арєнєва
«Душниця», Л. Ворониної «Таємне товариство
Боягузів та Брехунів».
Час – основа змісту трилогії Сергія Оксеника «Лісом, небом, водою», де події відбуваються в майбутньому – після екологічної катастрофи. Люди, яким удалося врятуватися,
виживають, пристосовучись до нових умов.
Це час фабули (за С. Скварчинською), його рух
фіксується через описи подій, їх зміни за причинно-наслідковим зв’язком чи за нібито випадковим збігом обставин тощо. Схожа роль
часу у творі Володимира Арєнєва «Душниця»,
оскільки події тривають у майбутньому,
відповідно для головних персонажів час є реальним, «своїм». Цей твір окремі дослідники
відносять до філософського фентезі, тому що
його основним лейтмотивом є філософія смерті, її сприйняття суспільством загалом і зокрема кожним його членом.
У творі Ворониної час є змістовим і жанротворчим чинником, оскільки фантастичний
винахід одного з головних персонажів, пані
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Соломії, – часоліт – працює в різних режимах,
дозволяючи персонажам повернутися в минуле, побувати в майбутньому, впливаючи так
на хід подій. Машина часу може подорожувати і в реальному часі, тобто поєднує всі складники: те, що було, є і що буде. Окрім того, у
другій частині дилогії автор відправляє космічних прибульців, які збиралися завоювати
землян, у часовий коридор, де вони гинуть. У
фантастичній дилогії Галини Малик час є також елементом сюжетотворення: зокрема, це
часовий розлом, у який потрапляє Хроня з
твору «Злочинці з паралельного світу – 2».
Там усе відбувається за своїми законами й
іншим плином часу. Поєднання часових площин: минулого, сучасного і майбутнього, –
дозволяє авторові сфокусувати увагу читача
на основному – вічності, яка триває у часі й
просторі, незалежно від людської волі.
Героїня трилогії про Королівство М. і
С. Дяченків перебуває в різних часопросторових вимірах: на землі і в Королівстві. При цьому час зупиняється, оскільки відсутність Ліни
не помітна реальному («товстому») світу, час
якого неспівмірний з часом Королівства
(«тонкий» світ). Окрім того, у творі є ще одна
трансформація часу – це Вбивця-час: своєрідний трансформований образ-символ –
«бродячий час… найбезжальніший убивця,
вандал і руйнівник».
Г. Пагутяк у «Королівстві» прописує часи
реальний і фантастичний, які існують паралельно й іноді взаємодіють: зміни в реальному житті, тобто в Серединному світі, знаходять тут продовження в інших світах: Граничному, Королівстві, Імперії. Час у Королівстві є
також своєрідним моральним імперативом:
«Лише часом можна виміряти правду».
В аналізованих творах дія відбувається в
наші дні (за винятком текстів Сергія Оксеника і Володимира Арєнєва). Головні герої живуть звичними реаліями вдома, у школі, займаються улюбленими справами, спілкуються з друзями, по-різному проводять вільний
час. Однак вони потрапляють у ситуації, коли
пригоди неминучі, оскільки зав’язка – це несподівана зустріч, таємнича подія, загадка,
яку треба розкрити, бо від цього залежить
чиясь доля, навіть життя. Звідси й інший вимір часу: «свій» і «чужий». Реальний
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(соціально-історичний, за Н. Копистянською)
час є «своїм» для більшості персонажів згаданих творів, тобто звичним, комфортним, а
минуле чи майбутнє – це час «чужий», проте,
здебільшого, не ворожий, а, навпаки, такий,
що допомагає персонажам. Ліна (М. і С. Дяченки), Люцина (Г. Пагутяк), Клим (Л. Воронина),
Хроня (Галина Малик) потрапляють у чужий
простір і, відповідно, – в чужий час, де з ними
відбуваються дивні пригоди, осмислення себе, усвідомлення відповідальності за вчинки,
вибір між добром і злом.
Отже, трансформація часу, переплетення
минулого, сучасного і майбутнього, одночасність подій у різних вимірах впливають на
побудову сюжету та композиції і є основою
творів фантастичного жанру.
Простір у художньому творі різноплановий. Н. Копистянська класифікує його за різними чинниками. Є локальний (зовнішній) і
психологічний (внутрішній) [4, 85]. Отож, художній локальний простір фантастичних творів і фентезі здебільшого поєднує реальний і
вигаданий письменниками світи. Автори текстів не пояснюють фантастичний світ, його
місце знаходження, проте обумовлюють чинні там закони, які нічого спільного з земними
не мають. У фантастичних (фентезійних) світах живуть міфічні, казкові, а також вигадані
істоти.
Інші світи, створені уявою письменників,
здебільшого існують паралельно. Наприклад,
Королівство або тонкий світ (у Марини і Сергія Дяченків) взаємодіє з реальним світом через осіб з магічними здібностями, «посланців». У Галини Пагутяк художній простір
охоплює чотири світи: Серединний, де живуть
люди; Граничний, населений нечистою силою, Імперію (світ, де панує диктатор) та Королівство – досконалий світ вибраних.
Між цими світами є зв’язкові – ті, хто потрапляє добровільно чи мимоволі у «чужий» простір. Серед героїв є реальні персонажі і фантастичні істоти. Вони наділені такими рисами характеру, що спонукають до шляхетних чи ганебних, героїчних чи підступних учинків. Отож,
«простір є не тільки тлом і місцем дії, а чинником, який впливає на людську свідомість, почуття, формує характер, фізичне і духовне обличчя дитини та дорослої особи» [4, 86].
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Галина Малик створила паралельний світ,
у якому все навпаки: люди помінялися місцями з тваринами. Такий прийом допомагає донести авторську ідею: у світі людей і тварин
мають бути гармонійні стосунки, тому що на
землі все створено для розумного співіснування всіх живих істот. Втручання у життя
людей і тварин прибульців з паралельного
світу: Пола, Тера і Гейста – прийом, обраний
автором для розгортання сюжету. Власне, для
того, аби зібрати в одному місці безпритульних покинутих тварин, птахів, хлопчика Хроню і навести лад у світі, де владарюють люди.
У другій повісті-продовженні «Злочинці з паралельного світу – 2» автор занурює читача у
світ пращурів, що знаходиться в часовому розломі. Там Хроня відчув себе частинкою цілого – свого роду і зрозумів, що він не самотній
у цьому світі. Такий взаємозв’язок між різними світами не випадковий: автор наполегливо проводить думку про тяглість історії людства, про космічні закони вищої гармонії і рівноваги, яких сучасне цивілізоване людство
має дотримуватися.
Просторові поєднання мають різні конструкції: світи дотичні, вставлені один в один,
як Відьмина Печатка у Королівство в Дяченків, або ж Душниця, термінал для зберігання
душ, своєрідний простір смерті, «вмонтований» у світ майбутнього у Володимира
Арєнєва: світ предків, уміщений у часовий
розлом у Галини Малик, тощо.
Простори в Дяченків поєднуються в часі,
нашаровуються один на інший. Ліна Лапіна
потрапляє в Королівство, а потім – у ще один
паралельний світ, «За Відьмину печатку», у
царство мертвих, де теж є декілька локальних
просторів, наприклад, володіння принцятирана, принця-чуми, принця-саламандри.
Науковці визначають закритий і відкритий простір, перший з яких може бути небезпечний і емоційно негативний: у трилогії Дяченків простір, названий «За Відьминою Печаткою», небезпечний для головної героїні,
ворожий, тому часто вона згадує рідний дім,
свою кімнату в реальному світі. У такі моменти реальність з її проблемами видається Ліні
відкритим та емоційно позитивним середовищем порівняно з випробуваннями у фентезійному світі. У «Королівстві» Галини Пагутяк –
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навпаки: міська квартира, у якій залишається
Люцина сама під час відрядження мами, хоч є
відкритим, але емоційно негативним, небезпечним «завдяки» сусідам промтором. При
цьому закритий простір – Королівство – стає
порятунком і емоційно позитивним світом і
для Люцини, і для її мами, оскільки це віднайдений «свій» світ.
Внутрішній простір – це відтворення
автором почуттів, переживань героїв, які потрапляють до чужого світу. Ліна з трилогії Дяченків сприймає «чужий» світ по-різному: з
цікавістю й острахом, проте у реальному світі
їй не вистачає Королівства, тобто «тонкого
світу», де вона почувається сильною, безстрашною і значною – магом дороги. У паралельному світі вона знаходить близьких по духу
людей, вчиться перемагати свої вади, оцінювати вчинки за високими моральними
критеріями. Так само Хроня віднаходить у
світі предків своє коріння, спорідненість і відчуває, що не самотній. Проте ці герої – лише
гості у паралельних світах і повертаються назад, у реальний. Інші персонажі, наприклад, з
твору Пагутяк, навпаки, потрапивши до Королівства, залишаються там назавжди, оскільки
це їх середовище, досконаліше і ближче душі.
У творі «Душниця» внутрішній простір –
переживання персонажів, обумовлені перебуванням у реальному світі (місто, школа, квартира, власна кімната) і в «потойбіччі» – Душниці. Сашко Турухтун – головний герой, навіть у власній кімнаті почувається незатишно
через присутність діда, а згодом – його душі в
повітряній кульці. Проте цей дискомфорт переростає в моральні сумніви, співчуття, запізніле каяття, усвідомлення втрати, любов до
близьких, душі яких перейшли в інший світ.
Усе це підштовхує хлопчика до відчайдушного кроку: підмінити кульку з дідовою душею і
відпустити душу бунтівного і спочатку незрозумілого дідуся на волю. Автор описує місто
як простір, обснований дротами-душеловами.
У місті є також простір смерті – Душниця –
своєрідна в’язниця для душ померлих, де час
від часу відбуваються бунти: душі хочуть на
волю. Охорона ставиться до цього по-різному:
хто з розумінням, дехто – зі злобою, ще інші –
байдуже. Отже, далеке майбутнє людства,
за Арєнєвим, невтішне, тому що не тільки
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життя, але й смерть людини під контролем
суспільства, відповідних державних органів.
Фізичне тіло і тонка субстанція, душа, – ув’язнені. Тобто простір у творі закритий, допоки
душа і тіло не доростуть до протесту і звільнення.
Сергій Оксеник створює зовсім інший світ.
Хоча події відбуваються на Землі, але планета
змінюється після екологічної катастрофи. Зовнішній простір окреслений автором назвою
«Лісом, небом, водою». Він більш локальний,
коли автор описує місця, де зупиняються мандрівники. У творі поєднано відкриті й закриті
простори, вони змінюють один одного, нашаровуються, переходять один у другий. Внутрішній розкривається через переживання дітей,
які мандрують у пошуках незараженої води.
На них звідусіль чигають небезпеки, оскільки
за тривалий час перебування Землі у стані посткатастрофи з’явилося безліч мутантів, потвор, ворожих людині. Тому внутрішній простір – це боротьба зі страхом і подолання його
задля порятунку цивілізації.
Окрім зовнішнього і внутрішнього, є також простір природи, у межах якого виокремлюють закритий (краєвид) та відкритий
(пейзаж) простір. У трилогії Сергія Оксеника
простір природи – жанротворчий і стилетворчий чинник. Події детерміновані авторським
задумом: посткатастрофою цивілізації. Зміни
в природному просторі тут – наслідок злочинних дій людини. Природа відповідно так само
стає потерпілою. Усі пригоди Лисого, Лелі та
інших дітей відбуваються в нібито реальному,
але зміненому до невпізнаваності ворожому
фантастичному світі.
У творі природний світ сповнений описом
різних локальних, закритих і відкритих,
просторів: печер, підземелля, руїн колишніх
будівель, лісових хащ, галявин, полів. Усе це
заселене небезпечними тваринами, рослинами-мутантами, які не просто ворожі людям –
полюють на них. Тобто людина з володаря і
бездумного споживача, губителя природи перетворилася на марґінала, на чужорідне тіло
на своїй планеті. Люди, які вижили, бояться
невідомого довкілля. Багато хто з істот, з якими доводиться зустрічатися головним героям, – це виплід їх же фантазії або ж віддзеркалення власного страху.
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Важливим жанротворчим чинником у фантастичних творах є хронотоп дороги. Зокрема, подорож у Руїну, до великого міста
(«Лісом, небом, водою»), у Королівство через
інші чужі світи: Граничний, Імперію («Короівство» Галини Пагутяк), до місця заснування
нового Королівства («Ключ від Королівства»),
«За Відьмину Печатку» («Королівська обіцянка» М. і С. Дяченків) з метою заснувати новий
«тонкий» світ, знайти собі місце в іншому світі, допомогти комусь із персонажів чи знайти
порятунок для людства загалом.
Отже, час і простір у фантастичних творах
відіграє жанротворчу роль, адже у тріаді
«минуле – сучасне – майбутнє» перевагу надається майбутньому або ж поєднується реальний час із паралельним (вигаданим). Відповідно письменники описують «чужий» час, як
того вимагає творчий задум: трансформація,
переплетення минулого, сучасного і майбутнього, одночасність подій у різних вимірах
впливає на побудову сюжету та композиції і є
основою творів цього жанру.
Простір у фантастичному творі зображено без указівки на топографічну точність,
проте в описах соціально-побутових деталей
читач може визначити період чи добу
(минулу або сучасну), а вигаданий простір –
суть авторського задуму, підпорядкованого
певній ідеї: інший (тонкий) світ, потойбіччя,
планета Земля після екологічної катастрофи
тощо. Зображуваний простір постає особливим – через протиставлення (закритий / відкритий), взаємопереплетення (зовнішній /
внутрішній), почуттєвий аспект (емоційно
позитивний чи негативний). Наповнення простору в основному теж має ознаки синкретизму – поєднання аспектів реальних, фантастичних, міфологічних. Хронотоп у фантастичних
творах виконує не тільки функцію жанротворення, але й стилетворчу роль, проте це питання може бути предметом іншої наукової
розвідки.
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В СОВРЕМЕННОЙ ФАНТАСТИКЕ И ФЭНТЕЗИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В статье раскрыты особенности хронотопа в фантастических произведениях и фэнтези как.
главного жанротворческого фактора и важного элемента в определение темы, содержания, развития сюжета и формирования композиции. Проанализированы различные авторские модели времени и пространства в произведениях современных писателей Владимира Аренева, Л. Ворониной,
М. и С. Дяченко, Галины Малик, Сергея Оксеника, Галины Пагутяк, пишущих в жанре фантастической прозы и фэнтези для подростков.
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КІТЧ У ЖАНРОВІЙ СТРУКТУРІ РОМАНУ
С. ЖАДАНА «ДЕПЕШ МОД»
У статті досліджуються деякі аспекти феноменології кітчу С. Жадана. Кітч розглядається як
спосіб перекодування культурних знаків епохи 90-х років ХХ ст. Виокремлено три мікромоделі масової культури, презентовані релігійним, поп-культурним і політичним кітчем. Розкрито можливості кітчу в показі розриву мистецтва з релігією, етикою, політикою та механізми перетворення
мистецтва й ідеологічних міфів на товар.
Клю чов і слова: кітч, симулякр, культурні коди, мікромоделі масової культури.

Масовій культурі властива стилізація,
спрощення і опредметнення відомих культурних типів і кодів. Розв’язання проблеми перекодування культурних знаків у романі
«Депеш Мод» розкриє деякі аспекти феноменології кітчу С. Жадана. Автор удається до
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кітчу як неякісного мистецтва, несмаку, примітиву, щоб показати розрив мистецтва з релігією, етикою, політикою, що став визначальним для антикультури 90-х років. Метою
пропонованого дослідження є розгляд кітчу
С. Жадана як мікромоделі масової культури в
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суспільстві, котре переживає глобальні трансформації і, вдаючись до імітування, перетворює мистецтво та ідеологічні міфи на товар. У
такий спосіб у масовій культурі відбувається,
як слушно зазначає Т. Гундорова, «підстановка
естетики споживання на місце естетичної тотожності» [2, 25]. Ставимо завдання проаналізувати, як кітч впливає на процеси образотворення й стилетворення письменника та яка
його роль у жанровій структурі роману.
Жанрову структуру роману С. Жадана дослідники кваліфікують неоднозначно. О. Довженко визначає, що «за формою це соціальнофілософська алкогольно-наркотична подорож» [3, 18]. О. Коцарев називає роман
«історією-хохмою» [5]. Я. Голобородько зауважує, що в романі розгортаються сценки неформально молодіжного життя, і тримається
думки про жанрову поліінтерпретаційність
тексту: «це текст-action, текст-message, текстframe, havy metal української літератури» [1, 18]. Сам автор запропонував визначати текст як роман.
У складній композиції роману чотири
вступи, кожен з яких, до початку основної дії,
по-різному інтерпретує мотив імітації, що, за
законами постмодерністської поетики, дивним чином поєднаний зі створеним неоміфологічним топосом дороги. Дорога – символічна подорож за найвищими цінностями, які
вже не є сакральними, однак залишаються не
менш бажаними.
Кітчі С. Жадана репрезентують символи
всього покоління 1990-х: пастор і його золочений ролекс як фетишизація релігії та недосяжна мрія українця-марґінала про духовного
психотерапевта (проповідь преподобного
Джонсона-і-Джонсона та її спрощено-імпульсивна інтерпретація українською перекладачкою постають як релігійний кітч); життя і
творчість ірландської групи «Депеш Мод» як
фетишизація мистецтва і недосяжна мрія марґінала про зірковість (поп-культурний кітч
розкриває механізми перетворення естетичних цінностей в масову індустрію в посттоталітарній дійсності); теорія товаришів з Донецького обкому партії як політичний симулякр, що дарує ілюзію соціального щастя
(ідеологічний кітч розкриває механізми
паразитування на матриці марксистсько208

ленінської ідеології, демонструє невитравність анархічно-комуністичних ідей). Релігійний кітч актуалізує потребу мас у компенсаторних, адаптаційних та терапевтичних можливостях релігії як культурного коду. Попкультурний кітч відсилає до назви роману, в
якій закодовано психотравму підлітків 90-х
від утрати зв’язків з родиною, що підтверджує оповідь Васі Комуніста про набутий
разом з братом альбом ірландської групи і
наголошення на тому, що це була єдина річ,
яка об’єднувала їх у житті.
Молодіжна радіопрограма «Музична толока», яку слухають оповідач і Вася Комуніст і
яка присвячена творчості популярної серед
радянської молоді західної групи, – центральний кітч роману. Розповідь про життя Дейва
Гана, соліста групи, містить спрощену вигадку про факти його життя, перебільшення негативних стимулів творчості, що є ознакою
кітчу. Корені цього кітчу пов’язані з фольклорними народними традиціями. В ефірі радіопрограми жодного разу не прозвучали пісні
групи, що внеможливило залучення слухача
до естетичної свідомості. Натомість, щоразу
звучить пісня «Моя мама» з репертуару співака Cтепана Галябарди, ім’я якого записано як
загальна, а не власна назва. Слухач ідентифікує себе з естетизованими речами («мамині
сині очі» або золочений ролекс на руці преподобного), що підтверджує теорію фетишизації
(опредметнення) мистецьких об’єктів як
теорію масової культури. Балаганність – складова частина цього поп-культурного кітчу,
адже мета передачі – розважити публіку, перекодувати поп-культурний імідж групи в
русло масової культури, від чого образ провінціалізується, наближається до невибагливого радянського реципієнта. Коли друзі чують,
що очі мами «трішечки солоні», то Вася доходить висновку, що «маму захавали» [4, 163].
Кітч Жадана пародіює рівень, на якому
засвоювалась в імперії західна культура, а також підтверджує, що мистецтво продукується
й споживається. При цьому відбувається деестетизація мистецтва: слухач сприймає мистецьку річ не через її автономність, а так, як відбиває вона масову комерційну реальність посттоталітарної доби. Невлаштованість побуту
радянської людини, відсутність добробуту,
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стабільності викликають заздрість до зірковості, бажання і доторкнутися до життя богеми, і в той же час принизити мистецький
об’єкт західної культури, подати його в темряві моральної недосконалості: «…горопаха
Дейв благополучно сидить на героїні і злазити з нього не збирається, та й навіщо, дорогі
радіослухачі, йому з нього злазити? Було б у
вас стільки бабла, ви б теж ні про що, крім героїну, не думали…» [4, 167]. У ситуації масової
культури неможливо провести демаркаційну
лінію між високим мистецтвом і низькою культурою. Відбувається маніпулювання смаками, створюється антикультура, реципієнт
привчається до її цінностей. Крім того, життєва історія «мами» соліста і неодноразово згадуваний образ матері ліричного героя з пісні
галябарди втілюють символіку глибоко закоріненого в українське життя материнського
культу, з одного боку, та інфантильності – з
другого. Інфантильність символізує бажання
заховатися від катастроф доби і не брати на
себе відповідальність за все, що відбувається
в пострадянській дійсності.
Урятувати покоління підлітків 90-х (панкпокоління) від того, чим є реальність, покликаний ідеологічний кітч, в основу якого покладено концепцію неокомунізму. Якщо попкультурний кітч примушує замислитись над
причинами нашої духовної бідності, то ідеологічний кітч відповідає на питання про наші
матеріальні злидні та внутрішню громадянську ворожнечу. Не можна погодитися з
О. Юрчук, що «ідея потреби для нації комуністичного минулого в сучасному повсякденні
стає лейтмотивом всього роману» [6, 204],
адже Марксова теорія перманентного розпаду
капіталу, травестована Чапаєм у «теорію перманентного пох...зму» [4, 101] (лайливе слово
підкреслює особливу байдужість й безвідповідальність за наслідки своїх дій), стала реальністю нашого часу і кітч С. Жадана виглядає
сьогодні як промовисте застереження державі від подібних теорій. Закономірно й те, що
авторами оновленої Марксової теорії є товариші з донецького обкому, які, з одного боку,
прагли пролетаризувати свідомість українців
східних регіонів, а з іншого – нацьковували
вищеназваних українців проти їх особистого
внутрішнього ворога – центральної влади.
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О. Юрчук слушно виділяє два знакові міфи в структурі роману «Депеш Мод» – пролетаризацію свідомості та пошук внутрішнього
ворога [6, 204]. Кітч, імпульсивно створюваний Чапаєм, є механічним переказом теорії
товаришів із донецького обкому. Текст, як і
належить кітчу, складається з перерахування
безсистемно нагромаджених структурних підрозділів нового пролетаризованого суспільства, яке прагне відокремитись від основної частини України, заперечити фундаментальні
основи громадянського суспільства: влада не
потрібна, натомість застосовується «принцип
ПиХ» [4, 104] – Пролетарська Хартія та
«самодостатні ЗРЯ» [4, 104] – зовнішні робітничі ячейки. Структурована влада не потрібна, всі структури та інституції необхідно
знищити. В армії також «немає РЕАЛЬНОЇ потреби» [4, 107]. Кітч виступає і як симулякр,
коли поєднуються уривки фантазії, що засвідчують, як безглузда марнотратність стає
мотивом бунту проти існування: «Нічого виготовляти не потрібно. Кожна ЗРЯ може вільно жити кілька десятків років за рахунок уже
існуючого потенціалу. На практиці це відбувається так. Ось наш завод. Навколо нього утворюється ЗРЯ, бере на себе певну кількість
об’єктів загальноміської інфраструктури, перебирає владу і все це розх...чує (лайливе слово визначає бездонну міру розбазарювання
державного майна та мародерства, що вже
стали реальністю східних регіонів і Криму –
І. О.). Захоплюємо банк, а бабки витрачаємо на
життя та функціонування ЗРЯ, захоплюємо
торгові центри і всі шмотки рівномірно розподіляємо серед членів ЗРЯ, захоплюємо тачки і пускаємо їх на потреби ячейки» [4, 105].
Головне задоволення, яке приносить
кітч, – оновлена марксистська теорія, полягає
в тому, що вдосталь можна споживати, нічого
при цьому не виробляючи, адже «товариші з
донецького обкому все перерахували і з’ясували, що вся теперішня база капіталу здатна
прогодувати себе саму, як мінімум, протягом
найближчих 67 років» [4, 106]. На запитання
Собаки , що ж буде потім, Чапай не може дати
відповіді, оскільки теорія «в принципі нова,
ще не апробована на практиці» [4, 106]. Усе
виглядає так, ніби чинні форми організації
життя – фікція, а паразитування на матриці
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марксистсько-ленінської теорії може стати
реальністю.
Т. Гундорова цитує теорію естетики
Т. Адорно: «те, що колись було мистецтвом,
згодом може стати кітчем». І зазначає:
«Зворотного шляху, себто перетворення кітчу
на мистецтво, Адорно не визнає» [2, 30]. А чи
може кітч – симулякр, що є копією за відсутності оригіналу, стати реальністю? Історія
вже вилущила демонічну суть марксистськоленінської теорії. Українське сьогодення постало ще одним незбагненним іншим цього
зловісного оригіналу.
У часи помаранчевого Майдану 2004 р.
С. Жадан застерігав «дітей середнього та шкільного віку» від апробації запальних сумішей,
інструкції з виготовлення й експлуатації яких
підготувала Партія Українських Комуністів,
зібравши цю провокативну інформацію до
«бібліотеки трударя» [4, 192]. «Товариші з
донецького обкому» намагались витренувати
молодь із міркувань безвиході: якщо ти не
кинеш бомбу в антинародний режим, то режим кине цю бомбу в тебе: «Тож займи зручну
для себе позицію на вирішальній стадії боротьби пролетаріату за власне, бл..., визволення!» [4, 206] (лайка виявляє агресивне наполягання нових народних очільників, які 2014 р.
виявили байдужість до майбутнього і спрагу
збагачення). Від такої перспективи підлітки
С. Жадана пливуть, занурюючись все глибше,
відштовхуючись від важкої синьої води руками, розкурюючи драп [4, 209].
Кітчі пов’язані між собою образом бібліотеки – симулякру, що в усіх випадках є отрутою чи опієм. Про це свідчить купка брошурок, які оповідач Жадан виявляє у Васі Комуніста. Брошурки про бомби дав Чапай, а про
Ісуса – Какао. Какао «тусував» із баптистами,
тож біблійного оригіналу не знав. Коли Вася
читав у баптистських копіях «Від Луки»,
«Від Івана», «Від Матвія», то йому уявлялося,
«ніби в електричці хтось іде, продає отруту і
кричить – від тарганів! від щурів! від мокриць…» [4, 207]. Брошурки – елемент рекламності, великого тиражування, що розраховано
на масового невибагливого реципієнта. Агенти Джонсона-і-Джонсона забезпечили йому
безпрограшну рекламу – «прес-реліз, котру
роздають всім на вході, брошурки та безкош210

товні календарики з фізією преподобного» [4, 30]. А після проповіді, «витримуючи
драматургію агітаційної роботи серед аборигенів, в гру вступав Божественний оркестр
преподобного» [4, 38].
Не можна не зауважити, що кітчі роману
нагадують також комікси, в яких культурні
знаки перетворюються на образи для загального користування. Так, ведучий радіопередачі раптом сповіщає слухачів, що у соліста ірландської групи виросла борода і він став схожим на Санта Клауса [4, 176]; Джонсон-іДжонсон переконує, що просвітління, яке дарує Ісус, схоже на «невеличку смужку світла,
як уночі, коли ви відкриваєте холодильник» [4, 36], тощо.
Автор протестує проти визначальних сил
епохи 90-х: масової культури (антикультури);
релігії як ідеології (антирелігії) та засилля
олігархічної влади, що перетворює на товар
соціальну реальність. Символом антинародної влади стають «товариші з донецького обкому», а об’єктом пародії автора є політика як
симуляція, що відображає, передусім, бажане,
а не справжнє.
Коментатори (перекладач західного пастора, ведучий радіопередачі, оповідач ідеологічного міфу) – одна з центральних постатей
кітчу С. Жадана, що створює ефект дво / багатоголосся й виявляє комплекси радянської
людини, її соціальне несвідоме: ненависть до
невлаштованого побуту, заздрість до зірковості, бажання торкнутися життя богеми
(мистецької, культової релігійної чи політичної), прагнення споживати, нічого не виробляючи.
Отже, розкриваючи деякі аспекти феноменології кітчу С. Жадана, зазначимо, що кітчі
корелюють неоміфологічний хронотоп роману «Депеш Мод», виявляють своєрідний антистиль посттоталітарної доби 90-х, який сформувався на основі дисгармонії елітарної та
популярної свідомості: релігія / ідеологія; мистецтво,
естетична
свідомість,
катарсис / культурна індустрія, естетизовані речі,
ерзац-задоволення; політика / симулякри, що
дарують ілюзію соціального щастя. Ідеться
про перекодування таких культурних знаків
як релігія, мистецтво і політика. Упізнавані
також в інших текстах риси кітчу С. Жадана:
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пародійне дво / багатоголосся, розчинення
голосу автора у використовуваних дискурсах,
а також травестійне зниження класичних зразків.
Список використаних джерел

1. Голобородько Я. Легітимація українського андеграунду. «Депеш Мод» як «Modern Talking» Сергія
Жадана / Ярослав Голобородько // Дзеркало
тижня. — 2005. — № 33. — С. 18.
2. Гундорова Т. Кітч і Література. Травестії / Тамара
Гундорова. — К. : Факт, 2008. — 284 с.
3. Довженко О. Жадан for the massage / Отар Довженко // Дзеркало тижня. — 2004. — № 47 (522). —
С. 18.

4. Жадан С. Капітал / Сергій Жадан. — Харків : Фоліо, 2007. — 797 с.
5. Коцарев О. Хохма і бомба про доброту від Сергія
Жадана [Електронний ресурс] / Олег Коцарев //
Книжник-рев’ю. — Режим доступу : http://
review.Kiev.ua/arcr./shtm.
6. Юрчук О. Міфологізація радянського минулого в
українському сучасному повсякденні : (за романом
«Депеш Мод» С. Жадана) / О. Юрчук // Актуальні
проблеми слов’янської філології : Лінгвістика і
літературознавство. — 2012. — Вип. ХХVI.—
Ч. 2. — С. 201—208.

I. ONIKIIENKO
Kryvyi Rih

KITSCH IN THE GENRE STRUCTURE
OF THE NOVEL BY S. ZHADAN «DEPECHE MODE»
The article deals with some aspects of the phenomenology of S. Zhadan's kitsch. Kitsch is seen as a way
of encoding cultural era marks of the 1990s. Three micro model of mass culture are determined as religious,
political and the popular culture kitsch. It also reveals the kitch opportunities to show the gap between the
art and religion, ethics, politics and the ways of transforming ideological myths into the objects of commerce.
Ke y words: kitsch, simulacrum, banter, cultural codes, micro model of mass culture, immitation motive, social unconscious, neomythical chronotop.
И. Н. ОНИКИЕНКО
г. Кривой Рог

КИТЧ В ЖАНРОВОЙ СТРУКТУРЕ РОМАНА С. ЖАДАНА «ДЕПЕШ МОД»
В статье изучены некоторые аспекты феноменологии китча С. Жадана. Китч рассматривается как способ перекодирования культурных знаков эпохи 90-х годов ХХ ст. Выделяются три микромодели массовой культуры, представленные религиозным, поп-культурным и политическим
китчем. Раскрываются возможности китча в демонстрации разрыва искусства с религией, этикой, политикой, а также механизмы перевоплощения искусства, идеологических мифов в товар.
Клю чевые слова: китч, симулякр, культурные коды, микромодели массовой культуры.
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МОЖЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ ДЕМОНСТРАЦІЇ
НА ЕТАПІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В УМОВАХ МЕДИЧНОГО ВНЗ
У статті обґрунтовується інформаційна (змістова) еквівалентність загальноосвітніх дисциплін та дисциплін професійної підготовки в умовах медичних ВНЗ I–II рівнів акредитації. Визначені
можливості та етапи інтегрування дисциплін професійної підготовки у структуру мовнолітературної освіти (на матеріалі творчості М. М. Коцюбинського). Доведено педагогічну ефективність використання клінічного потенціалу об’єктів матеріальної й духовної культури (художньої
літератури, зокрема) на етапі здобування знань, а також формування клінічного мислення в умовах автоматизації основних професійних алгоритмів, необхідних для здійснення медсестринського
процесу. Продемонстровано конкретний випадок узгодження художньо-клінічної імітації з симптоматикою нозологій невротичного типу. Автором визначені діагностичні критерії «синдрому
Івана Палійчука».
Клю чов і слова: інтеграція, диференціація, клінічна підготовка, імітаційні курси, художньотекстова імітація, невротичний радикал особистості.

Сучасна концепція мовно-літературної
освіти і лінгводидактики практично реалізує
не лише формування вузькоспеціалізованих
компетенцій, але виступає домінантним чинником становлення особистості та гуманітарного обличчя нації взагалі. Нагальною потребою часу є інституалізація професійної компетентності у структурі загальноосвітньої підготовки в умовах ЗОШ і ВНЗ I–II рівнів акредитації, зокрема. І такий організаційнометодичний освітній інструмент дозволяє
створити додаткову стійку мотивацію опанування програми шкільних курсів історії рідної
та інших національних літератур за рахунок
професіоналізації їх змісту з поступовим створенням адаптивних шаблонів майбутньої фахової діяльності. Наш досвід дозволяє стверджувати, що у структурі підготовки медичних
спеціалістів середньої ланки охорони здоров’я загальноосвітні дисципліни виконують
роль імітаційних курсів, під час яких студенти
на художньо адаптованому клінічному матеріалі вчаться створювати й реалізовувати ситуативно адекватну медичну послугу. Тому
активне застосування інтегративного методу
дозволить студентові осягнути всю складність контекстуальних значень змісту освіти
з певного предмета і зрозуміти його комплек212

сність, що, в свою чергу, підсилить пізнавальну емоцію інтересу.
Отже, ми виходимо з того, що в системі
вищої медичної освіти дисципліни шкільної
підготовки (за нашою логікою, мовнолітературний цикл) відіграють роль пропедевтичних курсів, за рахунок яких студенти в
умовах дефіциту знань і професійних алгоритмів зі спеціальності, а також несформованості понятійного апарату і професійного словника, адаптуються до реального здійснення
медсестринського процесу.
За спостереженнями методологів медичної освіти і викладачів із вищою медичною
освітою, вісьовою проблемою надання освітніх послуг у медичних ВНЗ є «…необхідність
забезпечення високого рівня професійних
знань слухачів на фоні динамічної диференціації навчальних дисциплін» [3; 7, 7]. У випадку, коли навчальний матеріал циклів загальної або професійної підготовки подається
тільки автономно, як академічний інваріант,
його важко застосувати на складному (збірному, морфологічно і функціонально неоднорідному) оречевленому об’єкті професійної
діяльності [3; 9; 10]. Тоді структура типових
прогнозованих дидактичних помилок виглядатиме так: систематизація змісту і процесу
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навчання за вторинними ознаками → синтез
пізнавальних і технологічних проблем → дефіцитарність навчального часу → формування ізольованої інформаційної компетентності
студентів → зміна декількох поколінь програмних продуктів та апаратних засобів, поява нових інформаційних технологій та операційний
дефіцит користувачів професійної (медичної, у
тому числі) інформації [7; 9]. О. М. Шорніковою
розроблені й аргументовані інструменти корекції педагогічних ефектів «зони дидактичного
ризику». Серед них – збільшення щільності
зв’язку між дисциплінами внаслідок цілеспрямованого використання міждисциплінарних
задач. Тоді логічно розширюється освітній
простір, утворюється так звана «віртуальна
навчальна міждисциплінарна аудиторія»
[8, 83]. Цей процес розгортається послідовно, і
кожен його субетап реалізує лінійну функцію,
а саме: побудова дисциплінарної моделі задачі → отримання моделі досліджуваного явища
з використанням знань і типових алгоритмів
інших дисциплін → інтерпретація цих знань
та отримання нових знань у результаті її вирішення [8, 84–85].
Історіософський аналіз проблеми інтеграції предметних знань (наукового знання) показує її давність і неоднозначність. Офіційно
вона розвивалась у річищі філософських поглядів І. В. Блауберга, Г. М. Волкова, В. С. Готта,
Б. М. Кедрова, В. П. Кохановського, В. С. Крисаченко, Ф. Кузнецової, В. А. Лекторського,
В. К. Лукашевича, И. П. Меркулова, В. С. Полянського, Е. П. Семенюка, Н. Р. Ставської,
А. Д. Урсула, И. Т. Фролова, Г. В. Чекмарьової,
М. Г. Чепикова, Н. В. Кушнер, О. О. Степанської,
L. O. Dahle, J. Brynhildsen, Fallsberg M. Behrbohm, I. Rundquist, M. Hammar, Ronald M.
Harden та багатьох інших дослідників. Об’єктом наукового аналізу виступають теоретичні
і процесуальні ознаки цього системного
явища: сутність інтеграції; морфологія та маніфестні ознаки; базові напрямки реалізації;
баланс процесів інтеграції й диференціації в
науці на різних етапах її розвитку.
У сучасній науці процес інтеграції – провідна тенденція її розвитку, для реалізації якого необхідною і достатньою умовою є діалектичний зв’язок зі зворотним процесом – диференціацією. Саме за рахунок високої зв’яз№ 2 (16), жовтень 2015

ності кореляцій між ними стає можливою поява міждисциплінарних комплексних наук. За
концепцією інтегрованого освітнього середовища, різнорівневі явища не асимілюються:
вони зберігають свої формальні ознаки і під
час аглютинації з новим інформаційним середовищем набувають факультативних ознак,
які не виявляються за інших умов.
Логічною моделлю інтеграції є системне
злиття галузей науки і предметів досліджень,
які в подальшому утворюють формально
один навчальний предмет, що базується на
змістові відносно споріднених навчальних
дисциплін.
На думку Н. В. Кушнер, саме за рахунок
асиміляції змісту навчальних дисциплін доклінічного і клінічного навчальних періодів,
можливо реалізувати випереджальний зміст
професійної медичної освіти з використанням
художньо-текстової імітації як дієвого методичного засобу клінічного унаочнення. Цей
процес має внутрішню логіку, особливо з
огляду на таку специфіку підготовки медичного персоналу: «…молодим людям, які не
мають достатнього соціального досвіду, за
усічений термін треба отримати якісну професійну підготовку нарівні з розвитком таких
якостей, як почуття обов’язку, милосердя,
здатність до співпереживання» [2; 9; 10]. Ми,
в свою чергу, стверджуємо, що абсолютним
інструментом створення пізнавальної емоції
інтересу та її стабілізації є художнє слово, використання якого дозволяє контролювати
інтенсивність і модальність мотивів пізнавальної діяльності. Особливо цікаво спостерігати дидактичні наслідки художньо-клінічної
стимуляції в демографічній вибірці студентівпідлітків, коли когнітивні процеси мислення
й уяви відбуваються переважно не на абстрактному матеріалі, а за рахунок живих вражень, конкретних фізично достовірних спостережень та адекватних їм міжпредметних
еквівалентів.
Відповідно, мета пропонованого дослідження – теоретично обґрунтувати науковометодичний потенціал художніх текстів національної та світових літератур у якості інструментарію формування життєвих і професійних компетентностей майбутніх медичних
працівників (зокрема, у межах дисциплін
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«Основи загальної та медичної психології»,
«Основи психології та міжособове спілкування», «Психічне здоров’я», «Медсестринство у
внутрішній медицині», «Медсестринство у
неврології», «Медсестринство у психіатрії»).
Заявлена мета буде послідовно реалізовуватися з використанням методів спостереження,
наукового аналізу джерел, аналізу результатів
продуктів
діяльності,
порівняльно-історичного, клінічно-диференційного, художньоімітаційного (в межах принципу художньоклінічного паралелізму).
Контекст філологічної підготовки, який
нас цікавить у зв’язку з системою вищої медичної освіти, – навчити студентів розрізняти за
художньо осмисленими портретними і поведінковими
характеристиками
образівперсонажів ознаки нормативних нервовопсихічних реакцій, типових і атипових змін у
зв’язку з впливом стрес-агента, прояви стресіндукованої соматичної патології на тлі адаптаційної кризи. За нашою логікою, на доклінічному етапі підготовки сестринського персоналу показано парціально вводити у доступній формі клінічно і діагностично значимий
матеріал,
використовуючи
художньотекстову імітацію. Саме в такий спосіб реалізується пропедевтичний зміст гуманітарної
освіти, і при вихідній (контингент з числа осіб
І року навчання на основі неповної середньої
освіти) дефіцитарності клінічного мислення
студенти адаптуються до вибору найбільш
оптимальної тактики сестринських втручань
у зв’язку з саме такою системною мінливістю
поведінки героя – фантомного пацієнта. А під
час формування мовно-мовленнєвої компетентності студента – звернути увагу, у тому числі, на загальні характеристики порушення
акустико-артикуляційної діяльності людини
різного генезу. Особливо ж корисно подавати
таку
інформацію
під
час
вивчення
«Української мови (за професійним спрямуванням)», коментуючи пряму кореляцію між
мовленням і мисленням. Окремо показано
розтлумачити значення мовлення не тільки
як діагностичного критерію в медичній практиці, а й результативного засобу терапії з варіативними терапевтичними ефектами: від
пускового механізму патологічного процесу,
стимулювання переходу преморбідно вира214

женої ознаки в клінічно окреслену до спонтанних стійких ремісій.
Яскраво осмислений засобами художнього слова клінічний матеріал найчастіше бачимо у творчості митців імпресіоністичного й
експресіоністичного спрямування. Найбільше
художніх ілюстрацій автобіографічних або ж
абсолютно фантомних образів-персонажів –
зразків української та світових літератур –
виконано на клінічній моделі «неврози, невротичні стани, неврозоподібні розлади». Логічно доведемо це на прикладі: найчастіше людина різко змінює реактивність, емоційне тло
і соматизовані емоційні реакції під впливом
надпорогового подразника. І саме таким
стрес-фактором найчастіше є критична зміна
середовища, що неминуче вимагає прискореної адаптації. Тоді адаптаційний стрес збігається з «синдромом втрати». А в ґенезі більшості невротичних дисфункцій лежить емоційна гіперчутливість («афективна гіперстезія») до суб’єктивно значимих подій (фіксація
на травматичних переживаннях, або об’єкті
психотравми). І в результаті емоційна неврівноваженість соматизується (системний збій у
роботі морфосистем із послідовним зростанням дисфункції психіки і поведінки).
Вивершені уособлення «клінічних персонажів» бачимо також у майстрів реалістичного письма (до прикладу, істероїдна Маруся
Кайдашиха, ознаки алкогольної деменції Омелька Кайдаша, психопатія Нечипора Варениченка, шизоафективна зміна вищих емоцій і
почуттів у Христі Петриківни, обсесивнокомпульсивний синдром і маячна ідея Мартина Борулі, астеноневротичний синдром у
структурі посттравматичного стресового розладу в Миколи Задорожнього, психопатошизотимічні особистісні зміни у Родіона Раскольникова, патологічні форми переживання
аномічної кризи Грегора Замзи). Ми пропонуємо розглянути динаміку стрес-індукованого
розладу психіки і поведінки на матеріалі творчості «Великого Сонцепоклонника» в контексті «життєвої кризи» Івана Палійчука.
Використовуючи принцип художньоклінічного паралелізму, можемо побачити
типовість поведінково-особистісних змін контингенту з високим ризиком невротизації в
осіб з латентними ознаками «синдрому
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Вертера» (у нашому, адаптованому, випадку, –
«синдрому Палійчука»). Вираженість невротичної продукції в поведінці й емоційному тлі
такого контингенту більшою мірою залежить
від внутрішнього стану і ризику гострих пролонгованих переживань суб’єктивно значимих стресових епізодів, а не від вимог конкретної соціальної ситуації. При керуванні своєю поведінкою і вираженні емоцій пацієнти
невротичного профілю враховують свій автономний внутрішній стан, власні настанови і
схильності більше, ніж спираються на інформацію про ситуаційну адекватність поведінки
і стереотип емоційної експресії. Таким чином,
низький рівень соціального самоконтролю
вказаної клінічної групи аргументовано свідчить про тенденцію до самоізоляції
(«інкапсуляції») цих пацієнтів у ситуаціях, які
їм суб’єктивно «не підходять». Подібний
стиль неадаптованої поведінки в соціальному
плані робить таких людей нестресостійкими,
утруднює або внеможливлює вироблення
адекватних механізмів психологічного захисту [6, 103].
За Е. Шостром, «невротичний радикал характеру» має «особистість, яка все ще смакує
маленькими шматочками неперетравлювані
згадки та образи минулого» [6, 103].
За нашою вихідною позицією, Іван Палійчук – художньо досконало зімітована модель
пацієнта невротичного профілю, який так
«рафіновано» смакує травматичний біографічний матеріал на цвинтарі особистого життя,
що не склалось… Отож, «великий жаль вхопив
Івана за серце. Зразу його тягло скочити зі
скелі у крутіж: «На, жери і мене!» Але потому
щемлячий тусок погнав його в гори, далі од
річки. Затуляв вуха, щоб не чути зрадливого
шуму, що прийняв в себе останнє дихання його Марічки. Блукав по лісі, поміж камінням, в
заломах, як ведмідь, що зализує рани, і навіть
голод не міг прогнати його в село. Знаходив
ожини, гогози, пив воду з потоків і тим живився. Потому щез. Люди гадали, що він загинув
з великого жалю, а дівчата склали співанки
про їхнє кохання та смерть, які розійшлися по
горах. Шість літ не було чутки про нього, на
сьомий раптом з’явився. Худий, зчорнілий,
багато старший од своїх літ, але спокійний.
Оповідав, що пастушив на угорському боці.
№ 2 (16), жовтень 2015

Ще з рік так походив, а відтак оженився. Треба ж було ґаздувати…» [1, 37].
Отже, прикладом власне клінічної демонстрації на інтерпретативному етапі вивчення
тексту може бути такий аналіз (фрагмент):
синдром утрати, супроводжуваний соматизацією душевної травми, на тлі якої зростає ризик суїцидальності. Суїцид компенсується у
формі усамітнення і штучної посттравматичної амнезії (соціальна, емоційна, сенсорна депривації) і вирішується через катарсис
(очищення і набуття життєвої енергії на лоні
природи). Пролонгована часова і топографічна віддаленість від місця травматичних подій,
а також створення нової соціальної – трудової – ситуації формально знижує чутливість
до об’єкта травми. І в загальній структурі художньо змодельованого стресового епізоду
саме трудотерапія заміщує ядро травми. У
світ людей, тепер уже марґінал, Іван Палійчук
повертається «емоційним покручем» з очевидними ознаками клінічного емоційного
зниження та змінами вольової регуляції поведінки (апато-абулічний синдром). І тільки з
маржинкою він відчуває себе адекватно соціалізованою особистістю: «Тепер він мав коло
чого ходити. Не був жадний багатства – не на
те гуцул жиє на світі – саме плекання маржинки сповняло радістю серце. Як дитина для мами – такою була для нього худібка…» [1, 38].
Майбутнім медичним сестрам корисно
випереджально пояснити, що використана
М. М. Коцюбинським художня модель життєвої кризи героя фактично достовірно передає
типову динаміку і стадіальний характер ставлення пацієнтів різного клінічного профілю
(невротичного, зокрема) та терапевтичного
прогнозу до встановленого діагнозу: анозогнозія, дисфорія, аутосугестія, депресія, апатія.
Докладно наша авторська модель інтегрованого дослідження ризику емоційної
дисфункції у стресі на матеріалі клінічного
узгодження
конфлікт-індукованих
змін
особистості та поведінки в стадії дистресу,
інших невротичних змінах, при депресії шляхом наукового і художньо-клінічного аналізу
описана в наведеній у списку літератури статті [5, 42–51]. Зауважимо, що згаданий варіант
узгодження концепцій клінічного і художньоклінічного аналізів коректно використати з
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початку клінічної підготовки студентів (у системі медсестринської освіти – ІІІ навчальний
курс).
На нашу думку, саме така асиміляція дисциплін мовно-літературної підготовки в контекст професійної медичної освіти озброїть
студентів більш глибоким, вивершеним інструментом вирішення навчальних завдань,
дозволить системно засвоювати новий пізнавальний матеріал за умов вихідного дефіциту
предметних знань із пропедевтики і клініки.
У правильно організованому освітньому
середовищі повинні поступово реалізовуватись базові дидактичні принципи, і за нашою
логікою, за рахунок поданого способу міждисциплінарної інтеграції принципи доступності,
науковості, наступності, наочності коректно
співіснують у діаді «клінічний зміст медичної
(медсестринської) освіти – імітаційний курс
(засоби шкільних курсів історії світової та
української літератур)».
Отже, викладання завжди вимагає наочності. Унаочнення може досягатись у різний
спосіб: «…демонстрацією таблиць, муляжів,
препаратів, малюнків на дошці, інструментарію, медикаментів. Найкращий засіб унаочнення – демонстрація тематичного пацієнта
на уроці, але, в умовах середньої медичної
школи, коли аудиторний фонд віддалений від
практичних баз (лікарень), це зазвичай зробити важко. Викладачам медичних училищ
треба прагнути, окрім навчальних посібників,
ілюструвати свої малюнки яскравими прикладами із клінічного повсякдення лікаря. Студентів
легко
зацікавити
прикладамирозповідями, вони їх жадібно слухають, добре
запам’ятовують, і це допомагає краще засвоїти теоретичний матеріал підручника. До таких прикладів-оповідань справедливим було
би віднести і посилання на художню літературу, у якій йдеться про медицину, про хвороби,
про роботу медиків» [4, 3].
Узагальнюючи педагогічну ефективність
використання художніх текстів як засобу формування клінічного мислення майбутнього
медичного працівника в умовах дефіциту ЗУН
зі спеціальності, варто зазначити:
– образність художньо-текстової імітації
випереджально формує у студентів коректні уявлення про симптоми захворювань;
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розвиваються аналітико-синтетичні і
складні асоціативні вміння;
– удосконалюються професійно важливі
навички активного слухання, співпереживання, вміння «емоційно резонувати»
актуальний і потенційний стан пацієнта,
техніки і технології досягнення комплайєнсу;
– використання художнього образу дає
викладачеві вихідний афективний настрій і дозволяє виробити у студентів
адекватну настанову на сприйняття поточного навчального матеріалу курсів
загальноосвітньої підготовки як необхідної складової змісту професійної освіти.
–
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Можливості клінічної демонстрації на етапі інтерпретаційного аналізу художнього тексту в умовах медичного ВНЗ
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CLINICAL DEMONSTRATIONS AT THE STAGE OF INTERPRETIVE ANALYSIS
OF A LITERARY TEXT IN TERMS OF MEDICAL SCHOOL
In the presented article is substantiated information (pithy) the equivalence of General subjects and
disciplines of professional training of medical higher educational of I–II accreditation levels. Identify opportunities and integration stages of professional disciplines in the structure of linguistic and literary education
(on the material of creativity M. Kotsiubynsky). Proven pedagogical efficiency of clinical potential objects of
material and spiritual culture (artistic literature, in particular) on the stage of obtaining the knowledge,
and the formation of clinical thinking in terms of automation of the basic professional algorithms necessary
for the implementation of the nursing process. Specific case of conformity of the artistic-clinical simulate the
symptoms of nosologies neurotic type. The author defines the diagnostic criteria for the «syndrome Ivan
Paliychuk».
Ke y words: integration, differentiation, clinical training, simulation courses, artistic and textual imitation, radical neurotic personality.
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ВОЗМОЖНОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ
НА ЭТАПЕ ИНТЕРПРЕТАТИВНОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
В статье обосновывается информационная (содержательная) эквивалентность общеобразовательных дисциплин и дисциплин профессиональной подготовки в условиях медицинских ВУЗов
I–II уровней аккредитации. Определены возможности и этапы интегрирования дисциплин профессиональной подготовки в структуру языково-литературного образования (на материале творчества М. М. Коцюбинского). Доказана педагогическая эффективность использования клинического
потенциала объектов материальной и духовной культуры (художественной литературы, в частности) на этапе получения знаний, а также формирования клинического мышления в условиях
автоматизации основных профессиональных алгоритмов, необходимых для осуществления медсестринского процесса. Продемонстрирован конкретный случай соответствия художественноклинической имитации симптоматике нозологий невротического типа. Автором определены диагностические критерии «синдрома Ивана Палийчука».
Клю чевые слова: интеграция, дифференциация, клиническая подготовка, имитационные
курсы, художественно-текстовая имитация, невротический радикал личности.
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СИСТЕМОТВІРНІ ФАКТОРИ ЦІЛІСНОСТІ
ДРАМАТУРГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ІВАНА ТОБІЛЕВИЧА
Цілісність літературного твору є однією з провідних ознак художності, дослідження якої потребує системного аналізу. Важливо побачити не лише цілісність окремого твору, але й єдність усіх
творів автора. Мета цієї статті полягає в пошуку системотвірних чинників драматургічної спадщини Івана Тобілевича, тобто тієї головної сили, що формує цілісність творчості драматурга.
Клю чов і слова: цілісність, системність, системотвірні чинники, драматургічна майстерність, Іван Тобілевич.

Системно-цілісна організація літературного твору є однією із сутнісних ознак його
художності. Говорити про цілісність і системність того чи іншого твору – означає стверджувати його художність. Григорій Клочек
зазначає, що «критерії цілісності твору є критеріями оцінки його художньої форми, тобто
поетики» [8, 138]. Дослідження цілісності
окремих драматичних творів виводить на
більш глобальний рівень і дає можливість
аналізувати єдність усієї творчості драматурга. Цілісність творчості кожного письменника
виявляється світоглядними моментами, єдністю етичного ставлення до предмета зображення, індивідуальним стилем автора, зрештою, тим, що можна назвати індивідуальною
поетикою. З’ясувати і проаналізувати особливості індивідуальної поетики автора – основне завдання дослідника.
Мета цієї статті – виявити системоутворювальний чинник творчості, який організовує в цілісність усю драматургічну спадщину
Івана Тобілевича.
Торкаючись питання цілісності творчої
спадщини драматурга, більшість перших її
дослідників, зокрема, О. Борщаговський,
Я. Мамонтов, С. Єфремов, доходять висновку,
що вся драматургія Тобілевича відносно рівна
за мистецькою силою. Аргументують це тим,
що драматург увійшов у літературу в доволі
зрілому віці, а, отже, зі сформованими поглядами й естетичною системою. У сучасних студіях цю монохромність переважно розвінчують. Так, Василь Івашків відзначає, що
«Бурлака» і «Житейське море» (перша й
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остання драми Тобілевича) – дуже різні тексти, а в мисленні драматурга помітна внутрішня динаміка, вдосконалення і поглиблення
того чи іншого сюжету, творче слідування
тенденціям сучасної драматургові європейської драми [4, 30]. Дослідник робить акцент,
що ці аспекти драматургії Тобілевича в перспективі треба висвітлити – розкрити їх внутрішню динаміку, поглиблення сюжетів, зв’язок із тогочасною драмою Європи, що ще раз
свідчить про недостатню дослідженість та
осмисленість драматургічної майстерності
Тобілевича.
В однорідності і мистецькій рівності драматургії Івана Тобілевича сумнівався Іван
Франко, зазначаючи, що в останніх драмах
Тобілевич «осягає вершини розвою свого таланту, та деколи виявляє також сліди вичерпання та занепаду» [12, 377]. Але все ж і він
говорить про цілісність творчого доробку Тобілевича: «Та проте цілість драматичної творчості Карпенка-Карого наповняє нас почуттям подиву для його таланту. Обняти такий
широкий горизонт, заселити його таким множеством живих людських типів міг тільки
першорядний поетичний талант і великий
обсерватор людського життя» [12, 380]. Франко називає Тобілевича першорядним талантом, адже той зумів відобразити живі характери, типи, проникнути в суть життєвих
явищ. Саме ці поняття ми розуміємо під Франковим містким визначенням «обсервація»
[12, 380]. Відповідно, здатність до глибокої й
широкої обсервації можна розуміти як певний
системотвірний чинник усієї драматургічної
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спадщини Тобілевича, адже обсервація визначає особливості його таланту.
Чи не в кожному з досліджень драматургічної майстерності Тобілевича вчені роблять
спроби класифікувати і систематизувати його
п’єси за різними критеріями – хронологічним,
життєвим матеріалом, освоєним і зображеним у п’єсі, за жанром, стилістикою та ін.
Сергій Єфремов систематизує драми Тобілевича за джерелом змісту: з родинних переказів («Батькова казка», «Підпанки», «Чумаки», «Мартин Боруля»); історичні п’єси, джерелом яких є пісня чи переказ («Сава Чалий»,
«Бондарівна», «Паливода»); історичний документ («Гандзя»); джерело – свідок із кола знайомих автора («Розумний і дурень», «Наймичка», «Сто тисяч») [3]. Таке групування дає
змогу побачити і зрозуміти шляхи художнього осягнення драматургом свого життєвого
матеріалу. Особливо цінним є визначення
джерела історичних драм Тобілевича.
За стилістичним принципом класифікував драматургію митця Ярослав Мамонтов,
виділяючи три групи творів, серед яких – романтичні п’єси (романтично-історичні, романтично-побутові,
романтично-історичнопобутові); історичні і побутові на соціальні та
психологічні теми; реалістичні [9, 6]. Перша і
третя група виділені за способом зображення
дійсності – романтичний чи реалістичний.
Друга група, як бачимо, має поділ за часом
(історичні і побутові) та тематикою (соціальною й побутовою).
Олександр Борщаговський систематизував драматургію Тобілевича за такими критеріями: 1) захисники «гноблених і скривджених» («Бурлака», «Підпанки», «Наймичка»,
«Безталанна»), 2) історичні п’єси («Сава Чалий», «Лиха іскра», «Гандзя», «Паливода»),
3) трилогія правди («Сто тисяч», «Хазяїн»,
«Розумний і дурень»), 4) у пошуках відповіді
(«Мартин
Боруля»,
«Понад
Дніпром»,
«Житейське море) [1, 20–23]. У такій системі
важко віднайти критерій групування творів
митця, хоча певна логіка в цьому підході є.
Названа класифікація є слабкою в тому плані,
що три з чотирьох груп автор виділив за змістом і тематикою, а одну – за відображеним
часом (історичні п’єси). До того ж четверта
група, на думку В. Івашкова, невмотивована,
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адже туди дослідник відніс усі інші твори Тобілевича, що не потрапили до попередніх
груп [4, 31].
У монографії «Іван Карпенко-Карий
(І. К. Тобілевич). Життя і творчість» Людмила Дем’янівська розглядає драматургію Тобілевича з позицій поділу на соціальнопсихологічну драму і соціально-психологічну
комедію, водночас традиційно виділяючи групу п’єс на історичну тематику (героїкоромантична драма і комедія) і п’єси, в яких
Тобілевич розробляє «концепцію позитивного героя» («Бурлака», «Понад Дніпром»)
[2, 105].
Тим не менше, означені роботи не демонструють цілісність драматургічної спадщини
Івана Тобілевича, у них лише здійснено пошук
спільного знаменника, системотворчого чинника, який давав би підстави говорити про
певне групування тих чи інших драматургічних творів.
Лев Толстой, розмірковуючи про критерії
оцінки художності літературного твору та
цілісності творчості письменника, зазначав:
«я давно уже склав собі правило судити про
будь-який художній твір із трьох сторін:
1) з боку змісту – наскільки важливо й потрібно для людей те, що по-новому відкривається
художником, тому що будь-який твір лише
тоді є твором мистецтва, коли він відкриває
новий бік життя; 2) наскільки гарною та відповідною змісту є форма твору та 3) наскільки щирим є ставлення художника до свого
предмету, тобто, наскільки він вірить у те, що
зображує» [11, 247]. На нашу думку, ця остання якість може виступити системотвірним
чинником, адже пояснює генерування й організацію художності літературного твору. Вона
дає твору його силу, робить його здатним
заряджати, тобто викликати у реципієнта ті
почуття, які переживав митець.
Помітила зв’язок між усіма драмами Тобілевича, а також певний системотвірний фактор усієї його творчості Софія Русова:
«Прочитайте всі чотири томи драм і комедій
Карпенка-Карого, і перед вами встане вся
Україна, починаючи з XVIII століття… Ряд прегарних драматичних малюнків обрисовує перед нами широку епопею національного життя з героїчним початком завзятої боротьби за
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волю, за незалежність і з болючим закінченням морального і матеріального поневолення
нації» [13, 93]. У цьому місткому виразі бачимо, що до деякої міри С. Русова розуміє
«широку епопею національного життя» певним системоутворювальним фактором драматургічної спадщини Тобілевича. Підтверджуючи думку вченої, згадаємо Франкове визначення «обсервація життя» [12, 374] стосовно
драматургічної майстерності Тобілевича, а
також зазначмо один із провідних творчих
принципів драматурга, який знаходимо в його листах: «я взяв життя» [10, 36]. Можна
стверджувати, що орієнтація на життя (у мові,
сюжетах, характерах), проникнення в суть
речей і життєвих явищ і є тим системотвірним чинником драматургії Тобілевича.
У драматичних творах митця відзначаємо
такі зв’язки: повторення образів, натяки на
події з інших п’єс, згадка героїв із попередніх
п’єс, або використання тих самих героїв. Для
прикладу згадаємо фактора Григорія Мойсейовича Маюфеса, який присутній і в «Ста тисячах», і в «Хазяїні», і цілком можливо, що єврей Гершко з драми «Бурлака» – це той самий
Маюфес. Очевидний зв’язок між драмами
«Суєта» і «Житейське море», адже це перші
частини нереалізованої трилогії, через що в
обох дійовими особами постають члени родини Барильченків.
Прямим перегуком між «Ста тисячами» і
«Хазяїном» є епізод, у якому Роман Калитка
їде до Пузиря подивитися на його доньок. Цей
момент неодноразово згадується в п’єсі: «там
є дівчата, а вони люде багаті, то ми зашлем до
них старостів, так попереду треба, щоб Пузирі
побачили тебе, а ти щоб побачив дівчат. А
щоб було тобі зручніше поводиться, то ти удаси, ніби приїхав на завод купувать свинку і
кнурця» [5, 343]. У «Ста тисячах» Пузир навіть
має репліку, яку передає Калитці Роман: «Тут
вийшов і Пузир. Тож регоче і закликає його у
хату. Бонавентура, показуючи на мене, каже:
«Кличте ж і його, це Калитчин син – хазяїн
гарний»… А Пузир одказує: «Голяк масті, чирва світить! Нехай, – каже, – розпряга коні та
йде у застольну, там і пообідає, у мене гості не
такі, щоб рядом його посадить» [5, 360]. Згадується Пузир і поруч з іншими хазяями:
«Гляньте навколо: Жолудь – десять тисяч де220

сятин. Чобіт – п’ять тисяч десятин, Пузир –
три тисячі» [5, 340]. Чобіт також фігурує в п’єсі «Хазяїн»: «пропустимо гарячий час і Чобіт
все скупить» [6, 335], та «тілько на третій
день, надвечір, почалась земля Гаврила Афанасійовича Чобота» [6, 287].
В. Івашків відзначає, що головних персонажів Калитку і Пузиря «єднають не лише
такі риси, як скупість, духовна вбогість, але й
прагнення на всьому заробити, щоб розширити межі своїх земельних володінь» [4, 35]. За
його словами, «між Калиткою і Пузирем є й в
внутрішній зв’язок – можна сказати, що Калитка – це Пузир на початках свого шляху до
збагачення» [4, 35]. Одним з найбільш помітних перегуків двох образів є мрія Калитки
про простори своєї землі: «Їдеш день – чия
земля? Калитчина! Їдеш два – чия земля? Калитчина! Їдеш три – чия земля Калитчина!» [5, 360], і реалізація цієї мрії у Пузиря:
«Їхали ми цілий день. «Чия земля?» – питаємо.
«Терентія Гавриловича Пузиря». На другий
день питаємо: «Чия земля?» – «Терентія Гавриловича». І тілько на третій день, надвечір,
почалась земля Гаврила Афанасійовича Чобота. Княжество! Ціле княжество!» [6, 287].
Вочевидь, інші згадані у п’єсах «Хазяїн» і
«Сто тисяч» багатії Чобіт, Жолудь, Петро Тимофійович Михайлов, Зенделевич, Петренко
теж могли б стати героями п’єс, але драматург обмежився показом двох типів – Калитки і Пузиря. Можна говорити про відчуття
Тобілевичем міри, тобто розуміння відносної
вичерпаності теми, а також про завершеність
теми, якщо поглянути на те, як склалася доля
кожного з хазяїв. Епізодичні Михайлов, Зенделевич, Петренко – заарештовані; Золотницький відчуває своє розорення: «От я строю
сахарний завод, завод лопне – Капустяне
твоє» [6, 297]; Калитка майже чинить самогубство; Пузир завершує смертю.
Таким чином, є підстави стверджувати,
що Іван Тобілевич зміг усебічно показати тип
людини, спраглої до багатства, навіть до певної міри – людини, хворої ідеєю накопичення
капіталу. А головне, драматург зумів продемонструвати її шлях від майже початку шляху
збагачення (Калитка в «Ста тисячах», до певної міри Маюфес у «Хазяїні») до володіння
багатством і «стяжання заради стяжання»,
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яке веде до загибелі головного героя
(«Хазяїн»).
Чинниками організації творчості є
«художній світ автора» і «художнє мислення
автора». Саме особливості художнього світу
автора формують художній світ літературного твору і творчості в цілому [7, 54]. Для Тобілевича визначальною є його моральноетична позиція, якою позначені чи не всі твори драматурга. У «Безталанній» і зовнішній, і
внутрішній конфлікти Гната побудовано саме
на етичній проблемі аморальності подружньої зради. Ця проблема психологічно поглиблює образи головних героїв, а також генерує
підтекст. У п’єсі «Підпанки» морально-етична
позиція автора звучить крізь призму проблеми втрати честі заради порятунку (епізод, у
якому Соломія, за власним прикладом, пропонує Василині віддатися пану, аби звільнили
Софрона).
Отже, дослідження цілісності драматургічної спадщини Івана Тобілевича є вельми важливим напрямом, адже своєю творчістю митець створює широку панораму України, орієнтуючись на реальне життя (у мові, темах,
характерах, особливостях розвитку конфліктів). Така «життєвість» та морально-етичне
звучання драм Тобілевича є системотворчим
фактором, який організовує їх у певну системну цілісність. Інтеграційними чинниками індивідуальної поетики Івана Тобілевича є особливості його таланту – здатність до обсервування, глибокий психологізм, національний
гумор, глибоке розуміння законів драматургічності, морально-етична позиція.
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K. POLISCHUK
Kirovograd

THE SYSTEM-INTEGRITY FACTORS OF DRAMATIC HERITAGE
OF IVAN TOBILEVYCH
The integrality is one of the leading features of artistry. To talk about integrity of any literature work is
similar to confirm it`s artistry. But not only single works can be the object of system analysis. The whole
heritage of artist can be the object of system analysis too. The purpose of this article is searching of system
created factors of drama heritage of Ivan Tobilevych. Many researches, in particular S. Efremov, Y. Mamontov, O. Borschagovskiy, tried to systematize single Tobilevych`s dramas. They selected there common features (time, which was displayed in stage play, life material, stylistics) and made grouping based on it. Selected features predetermine the traditional division of Tobilevych`s stage play on historical and current,
dramas and comedies (rare tragedies) etc. Integrity of the whole literature heritage of playwright is occasionally investigated. S. Rusova talked about the wide epic of life, which was shown in Tobіlevych`s stage
plays; V. Ivashkiv researches intertextuality. The connection between single Tobilevych`s drama is obvious
(«Vanity» and «Worldly sea» are the parts of non-finished trilogy; «Owner» and «One hundred thousand»
are the themes of money and enrichment, roll of characters). By the way, there is more deep connection,
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which we must to explicate. We make a conclusion, based on research, that orientation to life (in language,
stories, characters, conflicts), penetration in the essence of things and phenomena are the system created
feature of Tobilevych`s drama.
Ke y words: integrity, system organization, grouping, dramatic skills, Ivan Tobilevych.
К. Н. ПОЛИЩУК
г. Кировоград

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЦЕЛОСТНОСТИ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ ИВАНА ТОБИЛЕВИЧА
Целостность литературного произведения является одним из главных признаков художественности, исследование которого требует системного анализа. Важно увидеть не только целостность отдельного произведения, но и единство всех произведений автора. Цель данной статьи
заключается в поиске системообразующих факторов драматургического наследия Ивана Тобилевича, т. е. той главной силы, которая формирует целостность творчества драматурга.
Клю чевые слова: целостность, системность, системообразующие факторы, драматургическое мастерство, Иван Тобилевич.
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ФЕНОМЕН «МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ»
В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
У статті досліджується явище масової літератури в контексті постмодернізму, її вплив на
формування масової свідомості реципієнтів; зроблено спробу систематизації поглядів науковців
на означений літературний феномен.
Клю чов і слова: масова література, постмодернізм, белетристика.

У період розвитку постмодернізму активно набирає обертів «масова література» – явище контроверсійне за своєю суттю, яке не має
одностайності в інтерпретації та тлумаченні
дослідниками. Теорія та історія виникнення
масової культури та літератури до сьогодні
залишається на периферії досліджень не лише літературознавства, але й культурології.
Невизначеність об’єкту аналізу стає основною перешкодою в теоретичному осмисленні
цього феномену.
Проблема співвідношення «високого» та
«низького» в літературі як мистецтві слова
стала предметом наукових дискусій Т. Гундорової, Н. Волошиної, М. Євшана, Я. Поліщука,
М. Павлишина, С. Павличко та ін. Окремі аспекти проблеми читача й масового читання висвітлено в роботах О. Білецького, Г. Сивоконя,
М. Ігнатенка, у 1990–2000 роках – М. Зубриць222

кої, Р. Гром’яка, Г. Грабовича, Я. Поліщука,
Г. Соловій. До ґрунтовних праць, що стосуються постмодернізму, відносять книгу Роксани
Харчук «Сучасна українська проза: Постмодерний період» (2008) та Софії Філоненко
«Масова література в Україні: дискурс / гендер / жанр» (2011). Сьогодні поняття «масової літератури» в контексті постмодернізму
досліджують І. Ільїн, В. Пахаренко, Ю. Андрухович, Є. Баран та інші [4].
Мета нашої статті – окреслити роль масової літератури як явища постмодернізму, систематизувати погляди науковців на феномен
масової літератури, визначити вплив на формування масової свідомості.
Феномен «масова література» має різні
дефініції для свого означення як в українському, так і в зарубіжному літературознавстві. В
англомовній літературно-критичній традиції

НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО)

ПОЧЕБУТ Ю. І.
Феномен «масової літератури» в контексті постмодернізму

прийнятий термін «популярна (popular) література», у німецькій аналогічне трактування
має термін «тривіальна література», у французькій – «паралітература». Проте як в українських, так і в зарубіжних літературознавців
термін «масова література» визначається через ряд бінарних опозицій: передусім
«масова» протилежна «елітарній» [5, 15], але
також «високій», «справжній», «класичній»,
«серйозній» – як «низькопробна», «епігонська», «дилетантська», «розважальна», «штампована» тощо [5, 17].
Феноменальність поняття «масова література» виявляється в тому, що воно має різні
значення. Літературний критик М. Акімова в
одній із своїх статей справедливо зазначила,
що «прагнення позначити полярні явища художньої літератури («масова», «низова»,
«комерційна», «тривіальна», «формальна»,
«белетристика», «паралітература», – «елітарна», «висока», «класична», «серйозна»,
«справжня») призводить до того, що визначення, виступаючи синонімічними, насправді
представляють різні понятійні ряди, враховуючи в одному випадку успіх у широкого читача,
в іншому – художні достоїнства творів» [1, 6].
Одним із основних принципів вивчення
сучасної масової літератури є підхід до неї як
до белетристики на противагу літературі факту. Тобто опозицію «белетристика» –
«література факту» доцільно та правомірно
досліджувати в координатах «масова» –
«екслюзивна», «імітована» – «автентична». Це
необхідний крок осмислення закономірностей сучасної культури, механізмів її дії на реципієнта, перспектив її вживання в суспільну
свідомість та впливу на неї.
Масова література – це ззовні продукт
демократії, коли пропонуються численні текстуальні пропозиції, а читач має право вибирати: робити свідомий вибір чи ставати об’єктом маніпуляції. Ю. Лотман зазначає, що поняття масової літератури передбачає наявність обов’язкової антитези – деякої вершинної культури, тож «говорити про масову літературу як тексти, що не розділені за ознаками
поширення, цінності тощо очевидно, не має
сенсу» [6, 198].
Масова література не розрахована на різночитання, вона пропонує величезний масив
часто однотипних текстів, орієнтованих на
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поверхове ознайомлення, тож, як правило,
вдруге до таких творів не повертаються. В
основу кожного жанру масової літератури
покладено чіткий канон, що «передбачає як
проблемно-тематичну визначеність, так і жорстку структуру, коли за кожним елементом
форми закріплений певний зміст [7, 11–15].
Масову літературу часто називають особливою жанровою системою, де позиція автора
обов'язково «визначається принципом відповідності очікуванням аудиторії, а не спробами
самостійного й незалежного осягнення світу
[3]. В основу всіх жанрово-тематичних різновидів масліту покладено усталений канон, що
визначає типові ситуації, колізії, сюжетні ходи, проблематику, можливі варіанти серійних
штампів та загалом регламентує формальнозмістову єдність твору.
Таким чином, масова література суворо
структурована, тобто організована відповідно
до канонів, що утверджувалися найбільш успішними зразками попередніх епох. До жанрів масової літератури відносять мелодраму,
авантюрний (зокрема авантюрно-історичний) роман, кримінальний роман (детектив),
наукова (science-fiction) та ненаукова (fantasy)
фантастика, вестерн, любовний (дамський,
жіночий, рожевий) роман. До цього переліку
деякі науковці додають жанри трилера, бойовика, шпигунського та костюмно-історичного
роману. Таким чином, уже приналежність літературного твору до одного із цих жанрів
визначає його місце в літературній ієрархії.
Важлива ознака більшості текстів масової
літератури – єдність місця, дії та часу, що дозволяє сконцентрувати дію в одній площині,
уникнути розлогих відступів та міркувань,
зосередивши основну увагу на розвитку
сюжету. В естетичному аспекті популярній
літературі властива нормативність, типовість
образотворчих засобів, простота мови та використання стильових кліше.
У творах масової літератури герої діють у
впізнаваних соціальних обставинах і типових
ситуаціях, долаючи проблеми й труднощі,
знайомі для більшості читачів. Масова література, як правило, має позитивний пафос,
уникає неприхованої повчальності, проте
ледь не з перших сторінок зрозуміло, що зло
буде покарано, а добро переможе. Часом у такій літературі можуть розглядатися й важли223
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ві морально-етичні проблеми, виражаються
«ескапістські переживання» людини, що, на
думку В. Халізєва, відповідають «її намаганню
втекти від життя з його одноманітністю, нудьгою й повсякденним роздратуванням» [2].
На початку XXI століття відбувається
«зміна особи» і письменника, і читача, специфіку якої слушно артикулював Ю. М. Лотман:
«Читач хотів би, щоб його автор був генієм,
але при цьому ж він хотів би, щоб твори цього
автора були зрозумілими. Такий «доступний
геній» може потішити читача зрозумілістю
своєї творчості» [6, 198]. Організуючою домінантою масової літератури стають смаки й
уподобання певного кола читачів. Часто детектив, любовний чи пригодницький роман розраховані на читача, що не особливо знається
на художній культурі, не має розвинутого витонченого естетичного смаку та значного читацького досвіду. Такий реципієнт не висуває
до тексту особливих вимог, не орієнтується
на критерії мистецької досконалості, насолоджуючись власне процесом читання. Основні
стратегії взаємодії автора й читача дослідив
У. Еко у праці «Роль читача». Порівнюючи тексти різних епох, учений доводить, що у всіх
текстах діють однакові механізми, а модель
читача з плином часу абсолютно не змінилася – читання таке ж неуважне та невдумливе.
Саме тому з читачами можна гратися, при
цьому змушуючи їх співпрацювати з текстом.
Масову літературу визначають за допомогою явного чи неявного протиставлення концептуальним категоріям. Масова література –
це порожня концептуальна категорія доти,
доки вона не введена в живу культурну практику. Українська масова література в останні
два десятиліття активно примножується й
розвивається. З’являються новинки від Василя Шкляра, Андрія Кокотюхи, Валерія і Наталі
Лапікур, Ірен Роздобудько і Лариси Денисенко, братів Віталія і Дмитра Капранових, подружжя Наталки та Олександра Шевченків, Лесі Романчук і Сімони Вілар, Олександра Віль-

чинського і Марини Гримич, Люко Дашвар і
Лади Лузіної, Наталки Сняданко і Світлани
Пиркало, Марини Мєднікової й Алли Сєрової.
Окремі серії розважальної літератури публікують агенції сестер Демських та «Зелений
пес», «Клуб сімейного дозвілля», «Нора-друк»,
«Фоліо», «Дуліби», «Факт» і «Кальварія». Масова література поступово опановує нові жанри,
формули, формати. Щороку відкриває нові імена конкурс «Коронація слова», Міжнародний
книжковий форум видавців у Львові тощо.
Загалом, масова література в період постмодернізму активно розвивається. Люди частіше звертаються до «низької літератури»,
щоб зменшити власну інтелектуальну діяльність, «втекти від реальності».
В основу всіх жанрово-тематичних різновидів масової літератури покладено усталену
систему, що визначає типові ситуації, колізії,
сюжетні ходи, проблематику, а це в свою чергу збільшує інваріанти серійних штампів, регламентує формально-змістову єдність твору.
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РОМАН СЬЮЗАН ХЕЙБУР О’КИФ
«ЧУДОВИСЬКО ФРАНКЕНШТЕЙНА»:
ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАСОВОЇ ТА ЕЛІТАРНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ТВОРІ
Досліджується взаємодія масової й елітарної літератури у творі сучасної американської письменниці Сьюзан Хейбур О’Киф «Чудовисько Франкенштейна» («Frankenstein’s Monster», 2010). Акцентовано увагу на тому, що, дописуючи твір М. Шеллі, С. О’Киф більшою мірою орієнтується на прийоми масової літератури. Відзначаються і специфічні ознаки авторської оповіді та рефлексії, що
апелюють до літературної пам’яті читачів, завдяки чому ті можуть розпізнати не тільки відомий сюжет роману про Франкенштейна в новій обробці, а й численні літературні асоціації, які супроводжують оповідь.
Клю чов і слова: масова література, елітарна література, фанфікшн, сиквел, мелодрама.

Проблема співвідношення «високого»,
елітарного, і «низького», масового, в літературному процесі у фокусі наукових інтересів
літературознавців, соціологів, лінгвістів і культурологів уже котре десятиріччя. Розшарування читацької аудиторії, зміна домінантного коду культури визначають актуальність не
тільки естетичних, але і соціокультурних характеристик сучасної літератури [7, 4]. За
Ю. Лотманом, термін «масова література»,
«популярна (popular) література» вкорінений
в англомовній літературно-критичній традиції. У німецькій – аналогічну роль відіграє словосполучення
«тривіальна
література».
І, нарешті, французькі фахівці визначають це
явище як паралітература, тобто подібність
літератури, яка паразитує на ній, дітище ринку, продукт індустрії духовного споживання
[3, 160].
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Ця стаття присвячена проблемі взаємодії
елементів масової й елітарної літератури в
романі Сьюзан О’Киф «Чудовисько Франкенштейна» (2010). У межах пропонованого дослідження нас буде цікавити взаємодія елітарної й масової літератури в постмодерністській літературі й узагалі. Беручи до уваги праці
таких літературознавців як Ю. Лотман,
М. О. Черняк, С. Аверинцев, Дж. Рассел, Дж. Кавелті, Д. Затонський, А. Татаренко, Т. Бовсунівська та ін., спробуємо простежити взаємодію жанрів масової літератури в романі
Сьюзан О’Киф «Чудовисько Франкенштейна».
У поетиці багатьох постмодерністських
текстів літературознавцями була відзначена
орієнтація на прикмети масової літератури. І,
як зауважував ще в 1969 р. Л. Фідлер у статті
«Перетинайте кордони, засипайте рови», синтез масового й елітарного істотно розширить
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можливості літератури, все більше художників виявляють схильність до таких «попформ», як детектив, вестерн, наукова фантастика, порнографія тощо [5, 479]. Сьогодні розширюється зона взаємодії елітарної й масової
літератури [2, 328].
Класика, або канон, відіграє в літературній культурі роль своєрідного горизонту, до
якого спрямовані погляди письменників і масової, й елітарної літератури. У ситуації тиражування культурних символів саме канон
сприймається масовою літературою не тільки
як ядро культури, але й як її основна метафора. Така література використовує відсилання
до канону у вигляді знакових імен, цитат і топосів культури. Стираючи межі між «високим» і «бульварним», масова література намагається презентувати культуру як єдиний
простір.
З погляду поетики, можна говорити не
стільки про кордон між масовою та інноваційною літературою, скільки про набір досить
жорстких жанрових обмежень, що виключають не тільки подолання цієї межі, а й узагалі
ставлять під сумнів можливість творчості в
масовій словесності. Навіть видозміна готової
схеми сюжетного розгортання, наприклад,
трагічний фінал замість хеппі-енду, надає
твору інший статус. Вільна гра з жанровими
стереотипами притаманна постмодерністському твору. Вже з середини XX століття масова література стає матеріалом художньої діяльності письменників елітарної літератури.
Сьюзан Хейбур О’Киф (Susan Heyboer
O’Keefe) – сучасна американська письменниця, «Чудовисько Франкенштейна» («Frankenstein’s Monster», 2010) – її перший роман для
дорослих. Авторка так характеризує свій твір:
«Це сиквел до оригінального роману Мері
Шеллі, і починається твір відразу після закінчення її роману» [8]. У сучасній версії славетного твору ХІХ ст. зі смертю свого єдиного
друга, Віктора Франкенштейна, капітан Роберт Уолтон стає одержимим бажанням відстежити і вбити Демона (у творі О’Киф він
отримує ім’я Віктор Хартманн). Монстр тікає
вже від Уолтона, намагаючися знайти своє
місце в суспільстві, але вбивство і в цій історії
його подруги (Мірабелли) штовхає на помсту.
Обидва герої поглинені пристрастю знищити
один одного, і в цьому протистоянні Уолтон
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перетворюється на більше чудовисько, ніж
Істота. Нова жінка (Лілі) в житті Монстра дає
йому можливість відчути себе людиною, стати батьком і виправити ті помилки, які скоїв
Віктор Франкенштейн. Відкритість фіналу
роману ХІХ (чудовисько Мері Шеллі, як ми
пам’ятаємо, після смерті вченого обіцяє закінчити життя самогубством у власноруч розкладеному вогнищі) уможливлює один із варіантів розвитку оригінального сюжету в іншому творі-продовженні. Версія О’Киф має відкритий фінал (чудовисько отримує «друге народження» і в містечку шахтарів розпочинає
нове життя з дитиною тої, хто супроводжував
його історію у цьому романі до фіналу).
Головна проблема роману проявляється з
його перших сторінок – це проблема становлення людини, подолання «нелюдського»,
«тваринного» в різних сенсах, але, насамперед, – у духовно-моральному. Як і в романі
М. Шеллі, Істота С. О’Киф прагне добра, проте
агресивність її характеру багато в чому визначає суспільство. Суть конфлікту між Уолтоном
і Демоном у романі сучасної письменниці в
тому, що кожен з них намагається помститися
один одному: Уолтон – убити Істоту через обіцянку, дану Франкенштейну, а Монстр – відплатити за те, що Уолтон, як і Франкенштейн,
позбавив його єдиного шансу мати друга, жінку, Мірабеллу. Але ця взаємна всепоглинаюча
помста лише загрожує кожному з них тим, що
вони можуть втратити людську сутність, а з
цим – і сенс життя. Саме це і є причиною
трагічної прив’язаності одне до одного, визначеною об’єднувальною їх причиною – Франкенштейном. В основі побудови сюжетнокомпозиційного рівня роману помітна система мотивів образів-дзеркал: листи Роберта
Уолтона віддзеркалюються в листі годувальниці дитини Ліззі Бічем, свій щоденник веде
як Демон, так і Роберт Уолтон. Кожна оповідь
доповнюється оповіданнями свідків. Така наративна технологія надає змогу організувати
декілька проекцій на події. О’Киф здійснює
дзеркальну трансформацію героїв-першоджерел.
Як і в більшості постмодерністських творів, у цьому зійшлися у взаємодії ознаки елітарної та масової літератури. Письменниця
розраховує, що той читач твору, який наділений літературної пам’яттю, зможе розпізнати

НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО)

ПРИЩЕПА Т. В. ∙ Роман Сьюзан Хейбур О'Киф «Чудовисько Франкенштейна»:
взаємодія елементів масової та елітарної літератури у постмодерністському творі

не тільки відомий сюжет роману про Франкенштейна в новій обробці, а й численні літературні асоціації (на «Красуню і Чудовисько»,
«Собор Паризької Богоматері», біблійні легенди про Ліліт), що супроводжують оповідь. У
цей самий час авторка звертається до ерудованого читача, беручи за основу міф про Франкенштейна і намагаючись по-новому подивитися на головних героїв твору М. Шеллі. У
творі Сьюзан О'Киф зберігається поліфонічна
манера розповіді, але, на відміну від роману
М. Шеллі, – у ньому двоє оповідачів, чиї голоси виконують іншу, ніж в оригінальному творі, функцію. Якщо у Мері Шеллі голоси Франкенштейна, Демона і Уолтона були варіантами однієї мелодії, які, у свою чергу, зливалися
в кульмінаційному моменті зустрічі трьох (це
мелодія про сміливі прагнення людини та їх
трагічну нездійсненність у сучасному світі),
то у С. Х. О'Киф два голоси – Уолтона і Демона – створюють контраст думок, мотивів і почуттів. Але водночас їх поєднує, як і в М. Шеллі, лейтмотив самотності людини на землі.
У романі Сьюзан Хейбур О’Киф Франкенштейн помирає на початку твору, але незримо
присутній в історії, адже Уолтон і Демон, як у
творі М. Шеллі Віктор Франкенштейн і
Монстр, – відображені варіанти історії одного
героя (Д. Б. Харлак) [6, 82]. Чудовисько нагадує
Уолтону про смерть Франкенштейна й обіцянку, яку він дав другові. У романі помітна зміна
акцентів і в проблематиці твору, і в сутності
героїв: кожен іде своїм шляхом, щоб перетворитися на Людину, або, навпаки, – втратити
ознаки Людини, заповнюючи свою суть демонічним началом. У фіналі роману Роберт Уолтон постає віддзеркаленням демонічної суті
Монстра: «Walton’s face, cracked and scarred and
twisted, had become a mirror to mine. He was my
brother, my twin, closest kin to my soul: it was he
and I who were inexorably linked, not he and my
father as he so passionately believed. He was the
horror that lay beneath the mere scars and deformities of my body, a creature whose violence
had grown to match my own» [9, 202]. Протягом
протистояння Уолтона Вікторові відбувається
демонізація першого, що і перетворює його не
менш, ніж Істоту, на символ жаху і зла.
Істота Франкенштейна постає в сучасній
версії розчарованою несправедливістю й недосконалістю життя. Її існування будується за
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схемою розвитку романтичного героя, а саме:
незвичне народження, випробування, боротьба з негараздами, нещасливе кохання (Мірабелла, Лілі), загроза смерті. Визначається
конфлікт – із законами природи й моральною
недосконалістю буття. Бажання Істоти ввійти
до світу людей і знайти своє місце як людина
підкреслено через антропонім – прізвище Хартманн (Hartmann), яке дала йому Лілі:
«Hart… mann», she said, dragging out the words.
Hart and stag: two names for the same animal,
but only hart was common to man» [9, 59]. Навіть якщо спочатку Істота і співвідносить себе
зі звіром – отримуючи прізвище Хартманн
(Hartmann), то саме бажання відчути себе людиною пояснює, чому він обирає для себе й
ім’я свого творця – Віктора (Victor). Слова
«hart» і «stag» – означають одне і те саме –
олень чоловічої статі. Вибором першої частині імені – «hart» Лілі наголошує на неповноцінності Істоти та її бачення Монстра лише як
тварини – самця. У цей же час «hart» використовували в людських прізвищах із посиланням на фізичні атрибути, а іноді – й зовнішню
подібність до тварини чи характеру оленясамця [12]. Безумовно, авторка грає зі звуковою формою, в якій укладено один з найважливіших змістів історії цього героя, який здійснює свій шлях-крок (адже у слові «hart» один
звук / буква до слова «hеart»), що змінює його
і перетворює на людину.
Авторка роману про Істоту Франкенштейна залучає й грає різноманітними, упізнаваними літературними формулами, характерними для масової літератури: це авантюрна,
ефектна пригода, любовна історія, таємниця в
історії героя з мелодраматичними ефектами і
прийомами трилера. У творі письменниця використовує прийоми нагнітання атмосфери
страху: страху перед невідомим чи надприродний жах (поява Чудовиська серед снігів Арктики, смерть Франкенштейна, вбивство його
коханої (Мірабелли), невиліковна «хвороба»
Лілі) і страх-огида (під час опису жахливого
виду Монстра письменниця намагається докладними деталями портрета викликати у
читача відразу). Віктор Хартманн постійно
відчуває небезпеку і загрозу того, що Уолтон
наздожене його, а С. О’Киф нагнітає напруженість у читацькому очікуванні розв’язки цього переслідування.
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Також авторка використовує типовий для
готичної літератури сюжет – про появу
потойбічної демонічної сили в світі людей,
пов’язаної не тільки з таємницею створення
Істоти, але і Лілі – плодом інцестуального кохання Маргарет до Роберта. У творі присутні
елементи мелодрами в історії двох любовних
прихильностей Віктора. Історія головного
героя розгортається за типовим сценарієм
для твору з мелодраматичними елементами,
а саме – переслідування невинної жертви.
Монстр не винен ні в своєму народженні, ні в
деяких жахливих учинках, що йому приписує
суспільство, наприклад, убивстві конюха або
самогубстві молодих жінок в Індії). Мелодраматичний характер любовних історій проявляється також в емоційному забарвленні взаємин між героями (Віктор – Уолтон, Віктор –
Мірабелла, Віктор – Лілі). Контрастні образи
Віктора – Уолтона, Мірабелли – Лілі, Віктора –
Лілі допомагають письменниці показати зразки «правильного» й «неправильного» поводження. До мелодраматичного ефекту роману
Сьюзан О’Киф можна віднести чудове перетворення демонічної Істоти у героїчну доброчесну людину. Мелодраматизмом cповнений і
сумний фінал роману: Віктор, утративши перше кохання (Мірабеллу), втрачає і Лілі, а з
нею – й надію побудувати відносини, як у звичайного чоловіка і жінки.
Якщо у страшних історіях (horror story)
розповідається про руйнівні дії й загибель
якого-небудь монстра, то Віктор Хартманн,
навпаки, отримує шанс на нове життя. Казка
про Красуню і Чудовисько отримує у версії
С. О’Киф два варіанти розвитку: історії взаємин Мірабелли – Істоти та Лілі – Демона. У
першому випадку все розвивається досить
очікувано, але не закінчується добре: Мірабелла гине, а Чудовисько так і не перетворюється на Красеня (у нашому випадку – людину). У другому сценарії Лілі теж гине, але залишає після себе дитину, тобто надію на людське щастя, і кінцевим результатом пригоди є
те, що і сам Монстр, і його оточення розпочинають сприймати його як людину.
Сучасна дослідниця Шина Пу (Sheenagh
Pugh) зазначає, що всі романи-продовження,
роман О’Киф зокрема, потрібно відносити до
жанру фанфік (fanfiction) [10]. Фанфік / фанфікшн /фіком / фф (fanfiction), як
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відомо, – будь-який текст, написаний за мотивами книги, фільму, телесеріалу, мультфільму, коміксу, реальної біографії для задоволення автора та його читачів [1]. У ХХІ ст. саме
Інтернет зробив фанфікшн масовим явищем,
проте невірно було б уявляти фанфікшн чимось абсолютно новим. Упродовж істориколітературного процесу феномен «читач – автор» актуалізується щоразу в момент піднесення так званої масової літератури [7, 6].
Сьогоднішня література фанфікшн складається переважно навколо творів у межах наукової фантастики, фентезі, жахів (хоррору), пригодницького жанру. Основна характеристика
всіх наведених видів масової літератури –
елемент фантастичного або незвичайного.
Присутній у них, так чи інакше, і детективний
елемент, причому останній може відігравати і
визначальну роль для формування літератури фанфікшн.
С. О’Киф зазначає, що головною у створенні роману була ідея піднесення настрою читачам та отримання задоволення від прочитання твору [10], мовби підтверджуючи, що
«Чудовисько Франкенштейна» належить до
жанру фанфік. Водночас фанфіки не є офіційно
визнаною частиною художньої літератури.
Згідно з сучасною точкою зору з питань взаємодії фанфікшн та оригінального джерела,
вони не тільки взаємно доповнюють одне одного, але і сприймаються багатьма як єдине
ціле [7, 15]. Якщо проаналізувати твір за встановленими правилами, за якими літературні
фанфіки публікуються на спеціальних вебсайтах, то за пейрингом роман можна віднести
до категорії Гет (від «гетеросексуальний» (пейринг)), адже присутня любовна
лінія між персонажами, а сааме – романтичні
відносини між різностатевими героями
(Віктор – Мірабелла, Віктор – Лілі). За рейтингом, тобто віком читачів, на яких розрахований фанфік, – до «G» (англ. General аudiences),
що вказує на відсутність вікового обмеження
для читачів, адже не має сцен із насильством
та еротикою. За способом оповідання роман
О’Киф належить до творів, означених як «point
of view», де розповідь ведеться від імені певного героя (Демона) [1]. Дослідник цього різновиду літератури С. Ю. Неклюдов стверджує, що
до фанфікшн можна віднести прозові й поетичні опуси невмілих людей, які наслідують зра-
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зки високої словесності [4]. І в цьому контексті
роман С.О’Киф не можна віднести до фанфікшн, адже її твір не є спробою дилетанта (у
письменниці автор 16 опублікованих романів і
книг для дітей). Роман «Чудовисько Франкенштейна» – це твір професійної авторки, яка в
контексті постмодерністської поетики відтворює свій задум, синтезуючи різноманітні тенденції сучасної літератури.
Звертання Сьюзан Хейбур О’Киф до твору
М. Шеллі й переосмислення її історії про Франкенштейна дало народження новій версії
сюжету і проблемного плану. Новаторство
Сьюзан О’Киф у романі «Чудовисько Франкенштейна» – у творчому синтезі різних жанрів,
зокрема, популярних жанрів масової літератури: мелодрами, трилеру, фанфікшн і фентезі.
Список використаних джерел

1. Блог бібліотеки ім. В. Кудряшова Фанфікшн
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
lib-kudr.blogspot.com/p/blog-page_48.html.
2. Зенкин С. Дидактический материал. Заметки о
теории / С. Зенкин // Новое литературное обозрение. — 2003. — № 63. — С. 328—329.
3. Лотман Ю. М. Масова література як історикокультурна проблема / Ю. М. Лотман // Вибрані

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

статті / Ю. М. Лотман. — Таллін, 1994. — Т. 3. —
588 с.
Неклюдов С. Ю. Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ruthenia.ru/
folklore/bookenter.htm.
Фидлер Л. Пересекайте рвы, засыпайте границы / Л. Фидлер // Современная западная культурология: самоубийство дискурса. — М. : Прогресс,
1993. — С. 462—518.
Хардак Д. Б. Своеобразие романтического повествования: (На материале романа М. Шелли
«Франкенштейн, или Современный Прометей») /
Д. Б. Хардак // Художественное произведение в
литературном процессе. — М., 1985. — С. 76—87.
Черняк М. А. Массовая литература конца ХХ века —
начала ХХI века: технология или поэтика? /
М. А. Черняк // Филологический класс. — 2008. —
№ 20. — С. 4—11.
O’Keefe S. H. Frankenstein’s Monster [Електронний
ресурс] / S. H. O’Keefe. — Режим доступу :
www.susanheyboerokeefe.com/.
O’Keefe S. H. Frankenstein’s monster / S. H. O’Keefe. —
New York : Three Rivers Press, 2010. — 216 p.
Mccarthy М. Susan Heyboer O’Keefe [Електронний
ресурс] / Meghan Mccarthy. — Режим доступу :
www.meghan-mccarthy.com/authorstalk_susanokeefe.html.
Sheenagh P. The Democratic Genre: Fan Fiction in a
Literary Context / P. Sheenagh — Seren, 2005. — 282 p.
The Internet Surname Database [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.surnamedb.com/
Surname/Hartmann.

T. PRYSHCHEPA
Dnipropetrovsk

THE NOVEL «FRANKENSTEIN’S MONSTER» BY SUSAN HEYBOER O'KEEFE:
INTERACTION OF MASS AND ELITIST LITERATURE ELEMENTS
IN A POSTMODERN WORK

The interaction between mass and elite literature in the work of a contemporary American writer Susan
Heyboer O'Keefe «Frankenstein’s monster» is investigated. The attention is focused on the fact that finishing
writing a famous work by M. Shelley, S. O'Keefe focuses more on mass literature methods. However, some
specific features of the author's narrative and reflection that appeal to readers’ literary memory are characterized, thus they can recognize not only the famous plot of the novel about Frankenstein in a new adaption,
but many literary associations that accompany the story.
Ke y words: mass literature, elite literature, funfiction, sequel, melodrama.
Т. В. ПРИЩЕПА
г. Днепропетровск

РОМАН СЬЮЗАН ХЕЙБУР О’КИФ «ЧУДОВИЩЕ ФРАНКЕНШТЕЙНА»:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАССОВОЙ И ЭЛИТАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Исследуется взаимодействие массовой и элитарной литературы в произведении современной
американской писательницы Сьюзан Хейбур О’Киф «Чудовище Франкенштейна» («Frankenstein’s
Monster», 2010). Внимание акцентировано на том, что, дописывая произведение М. Шелли, С. О’Киф
в большей степени ориентируется на приемы массовой литературы. Отмечаются и специфические черты авторского повествования и рефлексии, апеллирующие к литературной памяти читателей, благодаря которому те могут распознать не только известный сюжет романа о Франкенштейне в новой обработке, но и многочисленные литературные ассоциации, сопровождающие повествование.
Клю чевые слова: массовая литература, элитарная литература, фанфикшн, сиквел, мелодрама.
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«ЗАГУБЛЕНІ СВІТИ» ВЛАДИСЛАВА ІВЧЕНКА
Статтю присвячено дослідженню химерної прози. Порушено проблему жанрового експерименту в контексті творчості Владислава Івченка. Зокрема, приділено увагу питанню жанрового визначення його творів «Химери Дикого поля» та «Зона скальпів».
Клю чов і слова: химерна проза, жанр, жанровий експеримент, фентезі, «загублений світ».

Усталена в сучасному літературознавстві
думка, що ледь не головна ознака масової літератури – її жанровість (формульність), постійно спростовується вітчизняними авторами.
Українським письменникам, які намагаються
репрезентувати свої твори на цій ділянці літературної ниви, на відміну від їх західних колег,
притаманне певне нівелювання матриці жанру. На наш погляд, чинників, що продукують
це явище в сучасному літературному процесі,
декілька, але домінують два. Один з них пов’язаний із проблемою відсутності розуміння автором канону, за яким, власне, і створюється
якісний зразок масової літератури. У спрощеному вигляді це ігнорування правил формульності через їх незнання, як наслідок – невідповідність авторського визначення жанрового
різновиду роману його змісту. Інший закорінений у поблажливо-зверхньому ставленні літературознавчого і читацького загалу до творів
цього ґатунку. Відсутність об’єктивної критичної думки сприяє формуванню зневажливої
оцінки авторів, які працюють у царині масової
літератури. Звідси їх намагання довести собі й
читачам, що написаний роман вартий дещо
більшого, ніж типовий формульний твір. Тому
автор найчастіше вдається до експерименту:
створює своєрідний мікст із жанрових різновидів, поєднує в одному творі риси різних, часто малосумісних жанрів, синтезуючи їх у якісно новий жанровий сплав. З огляду на надскладність такого завдання найчастіше зазначені творчі експерименти не мають бажаних
результатів. Однак трапляються випадки, коли письменник реалізує задумане, і читач
отримує роман, що, хоча суперечить канону,
але викликає мінімум – зацікавлення, а максимум – визнання.
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На наш погляд, показовими в цьому плані є
химерні романи письменника і журналіста з
Сумщини Владислава Івченка, зокрема,
«Химери Дикого поля» (третя премія Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв та
п’єс «Коронація слова – 2014») і «Зона скальпів» (твір брав участь у відповідному цьогорічному конкурсі). Перший з романів як переможець вийшов друком у Харкові у видавництві
«Клуб сімейного дозвілля», а другий так і не
був надрукований. Це, до речі, не перші твори
автора. Він достатньо знаний завдяки історично-детективним романам про пригоди сищика
Івана Карповича Підіпригори (третя премія на
вказаному конкурсі 2011 р.). Творчість письменника вирізняють захоплива манера оповіді,
читабельність тексту і необмежена фантазія.
Як і притаманно багатьом творам масової
літератури, роман «Химери Дикого поля» широкого розголосу серед літературознавців не
мав. Констатуємо лише цікаву передмову до
видання Павла Вольвача і докладну рецензію
на «Буквоїді» Софії Філоненко, також були
телепередача на запорізькому телебаченні й
відгуки читачів у мережі. Це, власне, і вся небагата рецепція на роман, хоча він, однозначно, заслуговує на більше.
Мета нашої статті полягає в намаганні
визначити жанровий різновид химернопригодницьких романів Владислава Івченка,
зрозуміти сутність його експериментів із жанрами. Реалізація окресленої мети передбачає
виконання таких завдань: 1) визначити специфіку фантастики письменника; 2) виявити
основні риси, притаманні досліджуваним
романам; 3) проаналізувавши авторські
тексти, довести, що жанровий експеримент є
творчою основою химерної прози В. Івченка.
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Отже, названі романи подібні, але й суттєво відмінні. Схожі, насамперед, місцем, де відбуваються події, архітектонікою сюжету і творчою манерою автора, до речі достатньо впізнаваною. Їх відмінність, на перший погляд,
полягає в масштабності виписаного химерного світу.
Жанровий експеримент, до якого вдається письменник, виникає, здається, не як осмислене літературне явище, а існує тільки тому,
що автор під час написання керується не
стільки жанровою матрицею чи каноном, скільки власною уявою. Владислав Івченко у
приватній розмові зазначив, що визначає
жанр «Химер Дикого поля» як пригодницького роману з елементами детективу, альтернативної історії та політичного трилеру. Аналогічне трактування жанру трапляється і в
рукописі «Зони скальпів»: пригодницький
роман з елементами політичного трилеру,
альтернативної історії та воєнного роману.
Фіксуємо той самий синтез чи мікст, про який
вели мову раніше. Тепер спробуємо визначити його сутність докладніше.
Загалом характеристика цих творів як
пригодницьких у широкому сенсі, напевнее,
не викличе заперечень, оскільки романи, дійсно, мають ознаки цього метажанру, «який
містить цілий ряд тематичних різновидів
(морський, детективний, науково-фантастичний і т. п.). В основі пригодницького роману
лежить авантюра, пригода... нетривіальне,
небуденне, «штучне» поєднання фактів, подій, обставин, персонажів, характерів, почуттів, свідомостей, мислень аж до інтуїтивнопідсвідомих порухів та імпульсів» [4, 440]. Що
ж до різновиду, то своєрідну жанрову невизначеність відчули на собі й нечисленні критики-рецензенти. Так, Павло Вольвач у передмові стверджує, що Владислав Івченко
«написав карколомний детектив з відступами
у віртуальну історію і потенційне краєзнавство, присмачивши все це не натужними елементами фентезі» [1, 7]. Софія Філоненко вважає
ж, що він помилився, бо маємо не детектив, а
фентезійний, пригодницький, альтернативночасовий і просторовий роман [5]. Отже, дослідники теж не змогли зупинитися на якомусь
одному з різновидів, хоча наголошують на
фентезійному елементі, чи началі, чого нама№ 2 (16), жовтень 2015

гався уникнути письменник у власних визначеннях жанру. На відміну від автора, не помітили вони й ознак політичного трилеру, зате
акцентують на «прозиранні в майбутнє» [1]
чи «футурологічному прогнозі» [5]. Треба зазначити, що саме «фентезі» як різновид жанру якнайкраще характеризує химерні твори
Владислава Івченка. І якщо в романі «Химери
Дикого поля» читача і літературознавця дещо
вводять в оману детективна пара головних
героїв і своєрідна проекція подій майбутнього, то в «Зоні скальпів» фентезійні риси більш
виразні й не викликають заперечень.
Цілком сприймаючи думку Софії Філоненко про відсутність у творі ознак детективу,
маємо сумніви у справедливості її твердження, що роман написано за формулою
«загубленого світу» [5]. Заперечення, звичайно, викликає не те, що роман схожий на твори
такого різновиду, але те, що він написаний за
формулою. По-перше, традиційна мета подорожей до таких світів чітко визначена: або
науковий пошук, або полювання на скарб. У
романі Івченка мотиви, що покликали героїв
у дорогу, інші. По-друге, порушено головне
правило моделювання «Lost World», тобто
відсутня його майже повна ізольованість від
цивілізації. Паничі торгують із зовнішнім світом, організували за допомогою бандитів наркотрафік, про існування таємничих козаків
відомо значній кількості людей, що найголовніше, – керівництву України і Росії, сусідніх із
цією територією держав, тощо. По-третє, сучасна зброя не може знаходитися на такій території. Вона має бути завезена лише безпосередньо мандрівниками (наприклад, як у романі «В забутій країні» індійського автора
Р. Санкритяяна). Такої вимоги неухильно дотримуються всі автори (Ж. Верн, В. Владко,
А. Конан-Дойл, В. Обручев, Р. Санкритяян,
Г. Р. Хаггард та ін.), які писали схожі романи.
Дотримання її необхідне, інакше б описуваний світ не міг зберегтися до його відвідання
в первісному вигляді. Навіть у такому, занадто жорстко структурованому суспільстві, яке
автор моделює «Химерах Дикого поля», тримати в таємниці значні запаси вогнепальної
сучасної зброї довго неможливо. Письменник
дещо грішить проти істини, коли уникає її
застосування в конфлікті між братами231
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паничами через розрив домовленості з бандитами щодо використання злітної смуги.
Поява нової зброї завжди призводить до
зміни суспільних формацій, що ми можемо
спостерігати на сторінках обох романів. Зокрема, після описаних подій відбувається зміна
форм правління в державі паничів: «…Січ пережила повстання рабів та війну з ФСБ, існувала далі, але тепер там з’явився січовий гетьман, яким став Непийпиво. При ньому Січ перетворилася на монархію, нехай і обмежену» [3], а в романі «Зона скальпів» звичний
похід Орди на Заставу набуває нетипових рис:
«Тим часом у степу з’являється Халвак, лідер,
який хоче об’єднати всіх чорних у Орду і напасти на Заставу. Хани чорних воюють з Халваком, бо не хочуть віддавати йому свою владу.
Халвак же замислює закупити сучасну зброю,
щоб перемогти всіх своїх ворогів. Застава лише випадково зриває план Халвака» [2]. У
«законсервованому» суспільстві апріорі можливий лише внутрішній конфлікт, оскільки
зовнішня агресія є свідченням його
«розгерметизації». Прибульці можуть спровокувати його, стати безпосередніми його учасниками, допомагати різним групам, які ворогують, але вони в таких творах ніколи не є
самостійною стороною конфлікту.
І нарешті, як нам видається, Владислав
Івченко не міг написати ці романи за певними
формулами ще й тому, що, зважаючи на тексти й особисте спілкування, він у цих формулах
не надто обізнаний. Можливо, саме тому
маємо в романах таке нагромадження різних
жанрових ознак. Софія Філоненко також свідчить, що головний герой роману «Химери
Дикого поля» «близький до типових героїв
фентезійного піджанру «потраплянців» (рос.
попаданцев), які абсолютно випадково опиняються в уявному світі і часом міняють його
майбутнє» [5]. В описі битв та подій, якими
насичені сторінки цього твору, на нашу думку, письменник часто збивається на поширений у мережі жанр AAR (After action review). У
«Зоні скальпів» підкреслено помітні певні
ознаки вестерну чи, краще, романів фронтиру. З чим погоджується й сам Владислав Івченко: ««Зона скальпів» мені подобається тим,
що там сплетене наше життя і зовсім інший
світ. Якщо в «Химерах Дикого поля», це зану232

рення в новий світ, то тут це така постійна
суміш. Плюс ще ковбойський наратив»
[З особистого листування].
Узагалі складається враження, що перед
нами фентезійні романи-ігри. На високому
рівні це нагадує постмодерну авторську гру.
Так, у «Химерах Дикого поля» присутня надто
колоритна пара детективів, яка, всупереч логіці, нічого не розслідує. Порушена мимохідь
тема ґендерних стосунків, трансформується в
іронічну насмішку над читачем, який сприйняв її серйозно, оскільки розібратися, хто з
героїв носить плахту, а хто – булаву, нереально складно та чи й потрібно. На довершення,
Краснодара, який екстраполює на інтимні
стосунки свій в’язничний досвід, прикро вражає толерантне ставлення паничів до гомосексуальних стосунків.
Прозорливий читач, напевно, відчує в
описаній у романі «Зона скальпів» території
Великої Мами натяк чи алюзії до сучасного
Донбасу, але може сприйняти їх і як історичний пасаж до самоврядних територій, що виникали за часів громадянських війн. Гра тим і
цікава, що має різні варіанти сприйняття, які
ледь окреслює автор.
Зона № 17, яка є місцем дії обох романів,
населена такою кількістю вигаданих і реальних істот, що здатна вразити найвибагливішого поціновувала історій про «нові» чи
«загублені» світи. Однак пояснення цьому невимовно багатому фантастичному розмаїттю,
що так тішить читача, автор подає достатньо
примітивно-прагматичні, немов опускаючи
його на грішну землю: доводячи, що все навколо – гра уяви. З огляду на це, досить цікаві
чорні з роману «Зона скальпів», своєрідна невпорядкована суміш із описів монголо-татар і
героїв Фенімора Купера, що виникла в уяві
хворобливого хлопчика – захопленого споживача романів про індіанців.
На низькому рівні достатньо відчутні
ознаки того, що на підставі змісту романів
висновковуємо: за зразок автором узяті власне не літературні, а ігрові (геймерські) моменти. Схожість із віртуальним світом гри
«Warcraft» помітила й Софія Філоненко, але
не деталізувала. Найперше, що впадає в око, –
це розподіл місцевості, де відбуваються події,
на локації, так зване зонування; по-друге,

НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО)

РАЗЖИВІН В. М.
«Загублені світи» Владислава Івченка

констатуємо наявність жорсткої ієрархії гравців, які належать до різних груп і діють у межах чітко визначених територій. Зміна позиції в ієрархічній драбині спаду / підвищення
можлива лише завдяки виконанню певних
квестів, але не для всіх груп. Ґендерний поділ,
якому було приділено стільки уваги, насправді умовний, як у будь-якій грі, оскільки головне раса, а не стать.
Якщо будь-який новий світ твориться за
певними канонами, то їх чітко видно в обох
романах. Це канони комп’ютерної гри. У творах основні геймерські атрибути вже сформовано, тому видається, що треба лише перевести все це у віртуальний вимір – і гра готова.
Цікаве, на нашу думку, те, що перший роман письменника є, безумовно, успішним, а
другий – дещо невдалий. На жаль, абсолютно
непоміченою залишилася одна з провідних
ідей, по-різному трансформована в обох романах, але наявна і там, і там. Це серйозна теза
про те, що в кожній людині досить неглибоко
прихований кривавий звір. Іноді цей звір прокидається, і тоді треба очікувати великого
лиха.
Видається, що жанровий експеримент, до
якого схильний автор, не самоціль, а, радше,
побічний ефект, що виникає через прагнення
письменника досягти вищої мети, тобто голо-

вне не як, а навіщо. На наш погляд, усе тут
підпорядковане лише бажанню Владислава
Івченка докладніше ознайомити читача з химерним світом Ріки Снів. Письменник цьому
не суперечить, стверджуючи, що «…орієнтувався лише на власну фантазію. В тому ж і насолода, щоб вигадувати і створювати новий,
власний світ» [З особистого листування].
Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в подальших дослідженнях сучасної
прози різних жанрів, що дало б змогу глибше
зрозуміти, чому українські автори схильні до
ігнорування правил жанрового канону, чи
матриці, і надають перевагу експерименту.
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works «The Chimera of the Wild Field» and «Zone of Scalps».
Ke y words: chimeric prose, genre, genre experiment, fantasy, «lost world».
В. М. РАЗЖИВИН
г. Славянск

«ПОТЕРЯННЫЕ МИРЫ» ВЛАДИСЛАВА ИВЧЕНКО
Статья посвящена исследованию фантастической прозы. Рассмотрена проблема жанрового
Эксперимента в контексте творчества Владислава Ивченко. В частности, уделено значительное
внимание вопросу жанрового определения его сочинений «Химеры Дикого поля» и «Зона скальпов».
Клю чевые слова: фантастическая проза, жанр, жанровый эксперимент, фэнтези,
«затерянный мир».
Стаття надійшла до редколегії 11.10.2015

№ 2 (16), жовтень 2015

233

РОДІОНОВА І. Г.
Жанрові трансформації роману Надії Гуменюк «Енна»

УДК 821.161.2-31

І. Г. РОДІОНОВА
м. Миколаїв
rodiof2015@gmail.com

ЖАНРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОМАНУ
НАДІЇ ГУМЕНЮК «ЕННА»
У статті здійснено спробу репрезентувати роман Надії Гуменюк «Енна» як зразок масової літератури, що тяжіє до жанрової дифузії. Встановлено наявність ознак сентиментального, детективного, соціального та філософського романів.
Клю чов і слова: роман, мелодрама, романс, детектив, саспенс.

Надія Гуменюк упродовж останніх
5–6 років доволі потужно просуває свою епічну продукцію на книжковому ринку. Так, її
роман «Янгол у сірому» став дипломантом
конкурсу «Коронація слова – 2011», «Енна» –
лауреат конкурсу – 2013, «Вересові меди» –
І премія конкурсу – 2015 р. Усі вони – це зворушливі й карколомні історії кохання на тлі
багатостраждального українського ХХ століття, – допомагають читачеві зрозуміти себе та
вибудувати власний «кодекс честі».
Об’єктом нашого зацікавлення у цій розвідці став роман «Енна», влучно схарактеризований
Володимиром
Шовкошитним:
«роман про всепереможну любов як своєрідний код пам’яті, яку вона воскрешає, повертає
й оберігає, про вірність, про суголосся людських душ, про доброту і милосердя» [2, 8], а саме його жанрова специфіка.
Жанрові модифікації сучасної масової літератури окреслені науковими дослідженнями Нонни Копистянської, Олени Романенко,
Софії Філоненко та ін. Систему жанрів сучасної популярної белетристики можна також
встановити з рубрикації Інтернет-книгарень
(«Фоліо», «Бамбук», «Книгарня видавців»,
«Емпік», «Клуб сімейного дозвілля»). Проте
недостатньо висвітлена у вітчизняному літературознавстві важлива тенденція у розвитку
літератури «масового попиту» – взаємопроникнення жанрів (жанрова дифузія), що тягне за
собою утворення метажанрів. О. Романенко
трактує появу нових жанрово-стильових модифікацій в українській літературі кін. ХХ –
поч. ХХІ ст. такими причинами як «різноспрямованість художніх тенденцій, поліфонічність, радикальне переосмислення семанти234

ко-стилістичних та жанрових орієнтацій
мистецтва» [4, 267]. С. Філоненко пропонує
умовно називати дві групи жанрів популярної
белетристики: «адреналіновими» (бойовики,
детективи, трилери, горори) та «ендорфіновими» (романтичні мелодрами, любовні романи, сентиментальні історії в жіночих часописах) [5, 160].
Роман Надії Гуменюк, на нашу думку,
увібрав ознаки сентиментального, детективного, соціального та філософського романів.
Виразною нотою «Енної» є мелодраматична
тональність. В основі сюжету – розповідь про
«дівчину в біді», яка самотужки намагається
подолати проблеми, тому в творі Н. Гуменюк
ми вбачаємо ознаки субжанру романсу. Це
жанр сентиментальної прози, в якому представлена і нормативна жіночність (протагоніст – молода жінка, розумна й талановита), і
бажана маскулінність (герой її роману). Разом
вони втілюють універсальні стереотипи маскулінного й фемінного, постаючи зразком
«ідеальної пари»: «Лише кохання й пов’язані з
ним сімейні стосунки є абсолютною і головною цінністю для зразка жіночої долі, який
стверджує любовний роман» [Ольга Бочарова]. Хоч Енну поважають і люблять на роботі
(чого варте її прізвисько – «Журавочка»!), вона залишається прихильницею традиційних
цінностей. Для Енни Сніжницької (вона ж Ірина Христич, Ірис), найголовніша цінність – це
родина. Любовний сюжет тут домінує. Окрім
того, критеріями романсу є щасливий фінал, у
якому одна героїня і один герой отримують
таке бажане щастя; центральна тема твору
концентрується навколо героїні / героя та
їхнього пошуку кохання (хоча, тут є й друго-
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рядні сюжетні лінії: щемке й трагічне кохання
батьків Ірини: Віри й Федора Христичів та
печально запізніле – Варвари Петрівни й Олександра Танасовича). Водночас, зауважимо:
романсова форма відкрита і допускає включення елементів інших жанрів: детективу,
соціальної історії, містики.
Виявляємо характерні ознаки детективу,
передусім у специфіці розгортання сюжету:
героїня знаходить коханого, втрачає його і
знову повертає. Поглиблений психологізм у
змалюванні героїні та її вчинків. Вона часто
вдається до самопсихоаналізу: «Навіщо це тестування?... Що, як у мене роздвоєння особистості? Що, як я шизофренічка? Але я десь читала, що коли людина може так думати про
себе, то вона не шизофренік» [2, 41],
«Відчуваю, як у голові наростає біль. Виник
десь посередині черепа, там, де сходяться всі
нервові закінчення, і повзе, повзе на скроні,
на чоло, на потилицю» [2, 43], «…галюцинації,
видіння, незнайомі образи, голоси… Що це –
симптоми? Симптоми чого? Дивно, але мені
не хочеться, щоб ці видіння зникали» [2, 47] і
т. д. Показовою є деталь втрати пам’яті головною героїнею. Цей художній прийом (амнезія)
однаковою мірою поширений у масовій та
інтелектуальній літературі. Ще Н. Фрай вважав його одним із вихідних для структури
роману. Н. Гуменюк використала цей прийом
для розкриття детективно-містичної загадки
минулого героїні. Як виявилось, вона – Енна
дитина з дитбудинку, над якою проводив свої
експерименти «доктор Сніг», засліплений жадобою влади над людиною, мрійник, який понад усе прагнув керувати людською пам’яттю.
У результаті глибокого самоаналізу їй
вдається розібратися в тому жасі, в якому вона опинилася: «Хтось рвучко висмикнув з моєї заблокованої пам’яті спогад, ніби одинєдиний пазл із цільної конструкції» [2, 56]. У
дівчини розвинена інтуїція. Завдяки снам,
видінням, галюцинаціям, як у детективі дія
розгортається тут в часі назад, до розгадки
(принагідно зауважимо, у трилері дія розгортається вперед, ближче до катастрофи). У романі Н. Гуменюк зрештою маємо оптимістичну розв’язку: злочинець лікар отримав справедливе покарання, закохані повертають
свою любов. Є всі підстави вважати роман
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«Енна» сучасною варіацією притчі про злочин
і кару, про любов і вірність, про спорідненість
кровну й духовну, про зраду й ненависть, а
ще, це своєрідне нагадування: ніщо не минає
безслідно, рано чи пізно навіть найпотаємніше стає явним і за все доводиться розплачуватися.
Жанротворчими факторами роману виступають позасюжетні елементи, зокрема,
інтер’єр (опис таємного приміщення – лабораторії у будинку лікаря Сніжницького: «…ось
він, підземний бункер, схованка доктора Сніга. Лабораторія генія чи лігво андроїда?.. На
столі безладно розставлені колби, мензурки,
склянки, темні пляшечки з якоюсь рідиною,
розсипаний білий кристалічний порошок… А
он там, у шафі, його теки… Одні поставлені
косо-криво на полиці, інші накидані одна на
одну стосами, але кожна має свій номер, наклеєний у лівому куточку, як картка в поліклініці» [2, 225]) та екстер’єр (замок-лікарня,
видіння якого прориваються у сні-галюцинації: «Власне, це не зовсім будинок, а палац:
похмурий, занедбаний, із облущеними стінами і заґратованими вікнами. Ґрати встановлено, мабуть, пізніше, бо вони геть не пасують
до палацу і псують вікна, оздоблені маленькими амурчиками. В амурчиків відбиті крильця
й облущені носи. За ґратами біліють чиїсь обличчя» [2, 47]), саме тут сталося самогубство
Ядвіги: «На вежу виходить жінка… Білий одяг
тріпоче на вітрі, руки розкинуті, її постать
нагадує хрест. Але ось вона змахнула руками,
ніби зібралася злітати. Ще мить – і з вежі
справді хтось летить, наче камінь, кинутий
згори» [2, 47]. Завдяки усім переліченим конститутивним елементам жанру (злочин, покійник, логіка, докази, дії за принципом
«чесної гри») виникає відповідна атмосфера –
незамінний елемент детективних історій. До
того, варто означити роман як «жіночий детектив», що у сучасній літературі розвивається
як опозиція до «чоловічих» жанрів (бойовик і
трилер). Як зауважує С.Філоненко, «жіночий
детектив» специфічний пропагандою традиційних сімейних цінностей, посиленням ролі
любовної лінії» [5, 197].
Акцентуємо увагу на використанні Н. Гуменюк елементів саспенса. Цей художній ефект
(тривалого тривожного стану) досягається
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завдяки використанню особливого набору
художніх прийомів (марення, сну, видінь, містики) для занурення читача в цей стан. Таким
першим епізодом у тексті роману є дивний
сон Енної, коли вона опиняється у незнайомому селі, відчуває тепло і любов незнайомця,
проте «вона» – небажана невістка: «Відчуваю,
як холодний листочок яблуні падає мені на
груди і починає проростати, розростатися,
збільшуватися, випускати корінці та пагони,
перетворюватися на дерево, що проникає галузками в кожну клітину тіла. Я також стаю
ніби деревом. Те перетворення таке болісне,
що я ледве тамую крик» [2, 22]. Наступний
тривожний сон, ніби продовження попереднього: «…Іду зеленою сільською вулицею…
Підходжу до подвір’я. Хвіртка, що тільки-но
похитувалася на завісах, різко зачиняється
переді мною, ніби чиясь невидима рука припасовує її до стовпчика. Намагаюся штовхнути, але не можу… Біля дерев’яної хати, фарбованої вохрою стоять дві жінки й чоловік… Ця
молода жінка… Це ж я! Я? Ні, це Віра. Але тепер у неї на руках дитина. Немовлятко у білому згорточку… Усі троє дорослих приязно
усміхаються мені, але хвіртки не відчиняють… Вони не відходять від хати – лагідно
дивляться на мене і привітно махають мені
руками. Тільки тепер до мене доходить: це не
вітальні, а прощальні помахи. Жінки та чоловік ніби наказують мені йти далі. Але я не хочу проходити мимо. Не хочу – й усе. Я ж прийшла сюди, до них. Та хвіртка – наче цвяхами
до стовпця прибита. Смикаю її з усіх сил, штурхаю коліном, розхитую туди-сюди, готова
вирвати із завіс, розтрощити…» [2, 35–36]. У
цих снах-загадках – розкривається дитинство
головної героїні, трагічна історія її батьків,
про яких вона не пам’ятає. Сон для Енни – це
не тільки можливість втекти від небажаної
реальності (бути пацієнткою доктора Сніжницького), а, насамперед, потужна інтелектуальна робота, коли мозок задіює 85% нейронів,
що сплять удень, і стрімко розкручує тугу спіраль загадковості. Як стверджує авторка роману «в дитячих літах закодовано суть і сенс,
закладено програму майбутньої долі людини,
можливо, саме там першопочатки наших
«я»» [2, 29]. Напевно, саме тому Енна, як людина з частковою пам’яттю, сприймається
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неповноцінною та небезпечною, її втаємничення викликає майже містичний страх у оточуючих, насамперед, у чоловіків. Усі сни Енни
представляють логічний ланцюг, який веде
читача до розгадки своєрідного психологічного ребуса.
У підґрунті сюжету «Енної» – соціальний
конфлікт. І хоч Іринку та її коханого, Романа
Ружина, не розділяє соціальна нерівність, та,
попри усі потуги лікаря-«батька», вона пам’ятає справжню родину: матір Віру Василівну,
позбавлену можливості викладати в сільській
школі ідеологічну українську літературу, репресованого батька, жорстоко вбитого недремними служаками КДБ, смерть маленького новонародженого братика; згодом (у дитбудинку) її другою сім’єю стане дівчинка Богдана із
такої ж «неблагонадійної» родини. Тож у романі Н.Гуменюк маємо не просто рефлексію
на соціально-економічні реалії радянського
суспільства ХХ століття, а образ героїні структурується авторкою як квінтесенція типових
рис, притаманних народові, етносу, соціальній групі.
Отже, романом «Енна» Надія Гуменюк
репрезентувала інваріант художнього моделювання світу відповідно до тенденції змішування жанрів. Нами спостережено в романі
взаємодію любовного роману з історичною
літературою, сентиментальної і пригодницької літератури (романтичний саспенс), історико-пригодницького роману з кримінальною та соціальною мелодрамою.
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ДИЛЕМА «ЄВРОПИ» І «ПРОСВІТИ»
В ПАМФЛЕТАХ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО
У статті йдеться про ідейне підґрунтя літературної дискусії 1925–1928 рр., участь у ній ваплітянського лідера М. Хвильового та його виступи проти плужанства, масовізму й «червоної просвіти».
Клю чов і слова: літературознавство, критика, дискусія, модернізм, стиль, памфлет.

Література, як і мистецтво в цілому, є
складовою частиною культури, в якій відображаються всі суспільно-політичні й духовні
процеси, що притаманні суспільству на тому
чи іншому етапі існування. В умовах відродження української культури особливого значення
набуває
вивчення
суспільногромадської та літературної діяльності фундатора українського культурного ренесансу,
талановитого письменника і публіциста
М. Г. Хвильового.
Цикли памфлетів Миколи Хвильового
«Камо грядеши?», «Думки проти течії»,
«Апологети писаризму», полемічний трактат
«Україна чи Малоросія?» сконденсували в собі
все багатоманіття думок та ідейно-естетичних
шукань періоду літературної дискусії в Україні
№ 2 (16), жовтень 2015

(1925–1928 pp.). Ці публіцистичні твори викликали гостру реакцію вульгарно-соціологічної критики та партійних ортодоксів.
Центральною для Хвильового – полеміста
та публіциста – була проблема історичного
буття України та української культури. Заперечуючи москвофільські тенденції частини
тогочасних літераторів, Хвильовий проголошував орієнтацію на Європу, на стилі та напрями європейського мистецтва.
Ідейне підґрунтя літературної дискусії
було тісно пов`язане з національним відродженням, виходом української культури на
європейський простір та усвідомленням її ролі в загальноцивілізаційному контексті.
Поштовхом до літературної дискусії стала
криза в середовищі українських літераторів.
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Ідейне підґрунтя полягало в спробах молодих
літераторів переосмислити наслідки впливу
російської народницької літератури на українську. Крім того, літературна дискусія засвідчила живий відгук серед українських письменників на ті зміни, що відбувалися в культурному просторі Європи.
Дискусію започаткував Микола Хвильовий, опублікувавши 30 квітня 1925 року в газеті «Культура і побут» (додаток до харківських «Вістей ВУЦВК») памфлет з бароковою
стилізованою назвою «Про «сатану в бочці»,
або про графоманів, спекулянтів та інших
«просвітян». Безпосереднім приводом до появи статті була «супліка» такого собі третьорядного плужанського прозаїка Грицька Яковенка, оповідання якого журі відхилило на літературному конкурсі. Отож ображений автор
назвав Хвильового, Дорошкевича та інших,
мовляв «сивочолих олімпійців» (іронія ще й в
тому, що за віком згадані «сивочолі» були молодшими за самого скаржника!), котрі не пускають в літературу молодих початківцівселян. Горезвісне «соціальне походження»
мусило б стати перепусткою і в літературу.
Микола Хвильовий торкнувся справді найболючішого нерва, означив найгостріші проблеми тодішнього літературного розвитку.
Літературна дискусія розпочалася як виключно мистецька полеміка. Іноді вона навіть
більше нагадувала зведення особистих рахунків. Однак дискусія одразу стала подією номер один в культурному житті України, оскільки Микола Хвильовий уперше висловився
проти засилля утилітарного методу в літературі, що давно хвилювало багатьох письменників.
Впродовж двох років з’явився цілий ряд
статей, до дискусії долучилися письменники,
критики, партійні й державні діячі. Йшлося
врешті-решт про те, чи зможе українська культура
позбутися
свого
колоніального / постколоніального статусу, чи вдасться їй
стати модерною культурою модерної нації.
Узагальнимо тут розкидані в різних статтях і виступах висновки Хвильового, аби означити найважливіші проблеми, котрі він вважав за потрібне обговорювати. (До речі, підсумковим текстом, де найвиразніше розтлумачено, прокоментовано різні пасажі й позиції,
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був, звичайно ж, написаний 1926 року памфлет «Україна чи Малоросія». Це один з випадків, які підтверджують знамените твердження
булгаківського Воланда про те, що рукописи
не горять. «Україну чи Малоросію» було заборонено цензурою, машинописи (очевидно, якраз ті примірники, що віддавалися на перегляд у керівні органи) пролежали більш як півстоліття у київському партійному архіві й були знайдені та опубліковані аж 1990 року).
Отже, ваплітянський лідер виступає насамперед проти плужанства, масовізму й
«червоної просвіти». «Просвіті», яка тут втілює всі спрощенські, профанаційні тенденції,
означає мистецтво, орієнтоване на невибагливого, непідготовленого масового читача,
мистецтво, що береться виконувати невластиві йому прагматичні функції вихователя,
учителя, морального й ідеологічного судді
тощо, – протиставлено поняття «Європи».
Причому Європу Хвильовий трактує переважно як психологічну, а не геополітичну категорію. Він спирається на популярні при початку
ХХ століття теорії «занепаду Європи». Це, зокрема, знаменита книжка Освальда Шпенглера
«Сутінки Європи», інші культурологічні, історіософські праці, в яких на противагу концепції невідхильного прогресу як висхідної лінії
розвитку людства (закоріненої насамперед в
ренесансному гуманізмі) відстоюється бачення історії як зміни більш-менш замкнених і
самодостатніх культурно-історичних циклів.
Теорія Шпенглера дивним чином наклалася в
українській ситуації на інфантильну певність
радянських ідеологів у тому, що весь буржуазний світ занепадає й гниє («пролетаріат, знаємо, – могильник буржуазії»). Отож хто тільки
не хоронив стару добру Європу, аби на цьому
кладовищі виростити натомість міцну й оптимістичну, не обтяжену ніякісінькою спадщиною пролетарську культуру. «Хто тільки не
говорив про те, і далеко доречніше, ніж у
нас, – писав Микола Зеров. – Говорили слов’янофіли офіціальної марки, як Погодін та Шевирьов, близький часом до тих думок бував
Герцен, про «передсмертне спрощення»
Європи писав Костянтин Леонтьєв, хоронив її
Достоєвський. А Європа живе, росте, набуває
сили, і – хто знає, – чи підточені її життьові
ресурси, чи виснажені її творчі сили, чи, може,

НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО)

РОМАНЮК Л. М.
Дилема «Європи» і «Просвіти» в памфлетах Миколи Хвильового

ми стоїмо тільки перед кризою певної соціальної формації, перед внутрішнім вичерпанням Європи буржуазної, що свою пору квітування мала наприкінці ХVІІІ в. Чому б не гадати, що в Європі ще багато є джерел соціального та ідеологічного оновлення? Джерел, що,
може, і не помітиш їх під час місячної подорожі?.. Але нехай Європа і зогнила, як це твердять робфаківці та основники Харківського
ІНО, – чи ж значить це, що вона втратила для
нас всякий інтерес?» [2, 569].
Для Хвильового психологічна Європа – це
насамперед поважна мистецька традиція.
«Це – Європа грандіозної цивілізації, Європа
Гете, Дарвіна, Байрона, Ньютона, Маркса», це
«психологічна категорія, яка виганяє людськість із «Просвіти» на великий тракт прогресу» [5, 426]. Хвильовому йдеться не про якусь
конкретну стильову тенденцію, напрям чи
школу. Йому небезпідставно закидали, що
його орієнтація швидше класицистська, аніж
модерністська. «Ідеалізуючи старе, класичне
(і, слід додати, посередньо ним знане) мистецтво, Хвильовий не сприймає сучасного, нового (ще менше знаного) [...] Інтелектуалізм,
філософізм, ускладненість думки та художніх
форм, песимізм «класичного» модернізму,
який постав між двома світовими війнами з
романами Джойса й Пруста, поезією Еліота й
Павнда, театром Брехта, філософською проблематикою Кафки й Музиля, не могли викликати симпатію в оптимістично настроєного й недостатньо начитаного пролетарського
письменника» [4, 207–208]. Хоча запропонований у памфлетах ряд імен найпростіше назвати еклектичним, це не визначення пріоритету якоїсь одної школи, періоду, а швидше
імена-знаки, імена-символи найзагальнішого
рівня. Опозиція стосується не романтизму /
модернізму чи позитивізму / модернізму, але
самодостатності / залежності культури і, врешті, культура, творчість протистоїть безплідному епігонству, «мавпуванню». Вслід за Шпенглером Хвильовий уособлює тип «європейської людини» як фаустівської. (Можна, до
речі, визначити коло літературних персонажів, до яких найчастіше звертається памфлетист і прозаїк як до містких і узагальнених
символів: це насамперед Фауст, дон Кіхот,
Альоша Карамазов, ряд гоголівських героїв).
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Зрозуміло, що декларування європеїзму
(західництва) вимагало також означення позиції щодо російської культури. Якраз тут можна говорити про антиколоніальний дискурс
памфлетів. Хвильовий вважає, що залежність
від імперії прирікає українське мистецтво на
неминучу, неуникну вторинність. Україна була «класичною країною гаркун-задунайства,
просвітянства, культурного епігонізму». «Без
російського диригента наш культурник не
мислить себе. Він здібний тільки повторювати зади, мавпувати» [5, 471]. Він висуває гасло
українізації пролетаріату, говорить про необхідність державної підтримки розвитку української культури. Тим більш, що фактів великодержавного шовінізму було більш ніж досить. Особливо обурила ваплітян історія з листом Максима Горького, якого тоді називали
найдемократичнішим російським письменником-гуманістом, зачинателем пролетарської
літератури, з приводу українського перекладу
повісті «Мати». Коли Олекса Слісаренко від
імені харківського видавництва «Книгоспілка» звернувся до нього з цією пропозицією, відповідь була зверхньо-образливою. У
памфлеті «Україна чи Малоросія» цей лист
процитовано дослівно: «Уважаемый Алексей
Александрович, я категорически против сокращения повести «Мать». Мне кажется, что и
перевод этой повести на украинское наречие
тоже не нужен. Меня очень удивляет тот
факт, что люди, ставя перед собой одну и ту
же цель, не только утверждают различие наречий – стремятся сделать наречие «языком»,
но еще и угнетают тех великороссов, которые
очутились меньшинством в области данного
наречия. При старом режиме я – посильно –
протестовал против таких явлений. Мне
кажется, при новом режиме следовало бы
стремиться к устранению всего, что мешает
людям помогать друг другу. А то выходит курьезно: одни стремятся создать «всемирный
язык», другие – действуют как раз наоборот.
А. Пешков».
Ще одним приводом для викриття російського імперського шовінізму стала постановка в Москві п’єси М. Булгакова «Дні Турбіних».
Представлення у ній українців такими собі
недолугими й простосердно-нерозумними
провінціалами, неосвіченими хуторянами – на
239

РОМАНЮК Л. М.
Дилема «Європи» і «Просвіти» в памфлетах Миколи Хвильового

противагу аристократичним представникам
високої російської дворянської культури –
викликало обурення українських письменників, які, зокрема, заявили про це під час одної
з московських письменницьких нарад. Відповідь партійних керівників була жорсткою, п’єсу подивися й схвалив сам товариш Сталін.
Відгомін цієї історії маємо в п’єсі Миколи Куліша «Мина Мазайло», де тьотя Мотя з Курська розповідає про «Дні Турбіних», змаразмілих українців і благородних великоросів на
мхатівській сцені... Миколу Куліша послідовно
звинувачували в надмірній зосередженості на
національній проблематиці й послідовному
критицизмі щодо радянських цінностей. Коли
Микола Хвильовий писав про «апологетів писаризму» (назва одного з памфлетів), то він,
за спогадами сучасників, мав на увазі і писаризм як «писарську», низькопробну, гаркунзадунайську графоманську літературу, і, водночас, Дмитра Пісарєва, лідера російських нігілістів, прихильника утилітарного, «корисного» мистецтва. (Згадаємо принагідно, що
деструктивіст Стефан Хоминський у романі
В. Домонтовича «Дівчина з ведмедиком», заперечуючи естетизм і проповідуючи літературу, прирівняну до шевства, кравецтва та інших корисних ремесел, як на авторитетного
попередника посилається саме на Дмитра Пісарєва). Тобто йдеться про послідовне заперечення цієї утилітаристської традиції російських шістдесятників. У памфлетах давалася
відсіч і таким одвертим виявам великодержавного шовінізму, і тим пролетарським інтернаціоналістам, котрі приховували шовінізм
під майже марксистською фразеологією. Зокрема, адресатами цієї критики були так звані
«напостівці» та «раппівці» – критики й літературознавці московського журналу «На литературном посту», члени російської асоціації
пролетарських письменників, які несамовито
вимагали злиття всіх національних літератур,
традицій в єдиній пролетарській (російськомовній, звичайно ж) культурі. Хвильовий
натомість окреслює свою візію українського
письменства, яке світить власним, невідбитим світлом. Коли згадати суспільнополітичний контекст, то можна твердити, що
Хвильовий уже в середині двадцятих років
відчув тенденції до згортання українізації, до
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поступового перетворення більшовицької
партії, як формулюють це персонажі роману
«Вальдшнепи», у «собіратєльніцу земель руських». Важливим концептом, представленим
у памфлетах, був також «азіатський ренесанс». Тут є очевидна суперечність: якщо висунуто гасло європеїзму, то азіатський вектор
ніби перестає бути актуальним. Втім, таке поєднання існувало в концепціях російських євразійців, які мали вплив на Миколу Хвильового. Азіатський ренесанс, здається, найбільше
імпонує письменникові тому, що він дає змогу
обґрунтувати український месіанізм. Спираючись на теорію культурно-історичних циклів
чи епох, він твердить, що Європа пережила
кілька періодів культурного відродження.
Але Європа, мовляв, втомилася. І нове культурне відродження, за Хвильовим, творитиметься азійськими народами, які прокидаються від історичного забуття. Україна ж, нація на межі «двох великих територій, двох
енергій» [5, 615] якраз і буде в авангарді цього нового ренесансу. Думається, цей ризикований намір вивести Україну зі сфери європейських цивілізаційних впливів не міг не
викликати спротив навіть серед союзників
Хвильового. Його підтримав насамперед метр
неокласиків Микола Зеров. Заклик «вчитися у
Європі» пов’язаний з самою ідеологічною атмосферою 20-х років, з відкиданням «буржуазної» культурної спадщини і пропагуванням пролетарського мистецтва. Відкидання
буржуазності тут означало антизахідництво,
зневагу до старої, загниваючої й віджилої Європи. Гасло «психологічної Європи» Микола
Хвильовий сформулював під впливом Зерова.
У листах Хвильового до Зерова 1923–1926 рр.
бачимо процес обговорення деяких речей ще
до публікації. Хвильовий дякує своєму адресатові за поради й матеріали: «Дуже вдячний
Вам за цитати з Куліша і головне за Віко і
проф/есора/ Віппера. Вже трохи, як бачите,
використав – власне, одні прізвища» [6, 856].
Хвильовий називає Зерова своїм однодумцем:
«Як по правді Вам сказати, що від Вас єдиного
поки що я маю цілковиту підтримку. Хоч як це
парадоксально, але в тій боротьбі за пролетарське мистецтво, яку мені приходиться
провадити, тільки Ви один, «правий», підбадьорюєте мене. Правда, в тій групі, від імені
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котрої я говорю, багато гарних хлопців, але
мало з них цілком розуміють мене. Питання
про попутників багатьом із них іще й досі неясне» [6 874]. Микола Зеров завуальовано корегує, зокрема, й гасло азіатського ренесансу.
Україна, за Зеровим, не потребує ні навернення в європейську віру, бо вона завжди належала до європейського ареалу, не може вона
відтак постати на чолі цього романтичного
азійського відродження. «Хочемо ми чи не
хочемо, – писав Зеров, – а з часів Куліша і Драгоманова, Франка і Лесі Українки, Коцюбинського і Кобилянської – щоб не згадувати імен
другорядних – європейські теми і форми приходять у нашу літературу, розташовуються в
ній. І вся справа втім, як ми цей процес об’європеювання, опанування культури переходитимем: як учні, як несвідомі провінціали, що
помічають і копіюють зовнішнє, – чи як люди
дозрілі і тямущі, що знають природу, дух і наслідки засвоюваних явищ і беруть їх з середини, в їх культурному єстві» [2, 573].
Дискусія, започаткована Хвильовим, викликала величезний резонанс. Михайло Доленго цитував оцінку Михайла Могилянського,
висловлену під час знаменитого київського
диспуту в травні 1925 року: «Вражіння від
статті Хвильового подібне до того, ніби в кімнаті, де було душно, відчинили вікна, і легені
відчули раптом свіже повітря» і додавав: «віє
свіжим молодим вітром, вітром дискусії» [1, 19]. Схоже оцінив ситуацію Зеров у
статті «Євразійський ренесанс і пошехонські
сосни»: «Крик серед півночі в якімсь глухім
околі», – я не знаю слів, які б краще характеризували нашу літературну суперечку цього
року, а власне – листи Хвильового, що дали їй
привід». І висновки Зерова щодо перспектив
розвитку новітньої вітчизняної літератури
виважені й логічні. Йому йдеться про необхідність «засвоєння величного досвіду всесвітнього письменства», «вияснення нашої української традиції і переоцінку нашого літературного надбання», про «мистецьку вибагливість, підвищення технічних вимог до початкуючих письменників» [3, 70]. Неокласики
здійснюють велику програму модернізації і
«європеїзації» вітчизняної культури. Вони
перекладають як античну класику, так і твори
найвидатніших представників інших худож№ 2 (16), жовтень 2015

ніх течій і шкіл. І перекладацтво, й видання
українських класиків, здійснені з академічною повнотою й ретельністю, – все це сприяло також збагаченню літературної мови, виробленню нових, розмаїтіших і гнучкіших,
параметрів її побутування, розширенню сфер
вживання. У статтях і виступах, які з’явилися
під час літературної дискусії, ні Зеров, ні
Рильський, ні Могилянський, ні інші представники цього кола (на відміну від своїх опонентів – псевдомарксистів) не відкидають інших моделей художнього розвитку, не заперечують набутків авангардистів чи символістів.
Більше того, саме Миколі Зерову належать чи
не найкращі, найпроникливіші статті про творчість, наприклад, Павла Тичини, Василя
Еллана, Володимира Сосюри. Тобто вони демонструють широту й виробленість смаку,
толерантність і зваженість. Проти чого виступають неокласики у ході дискусії – так це проти неуцтва, неосвіченості, літературної халтури й верхоглядства.
Але чим далі власне мистецькі проблеми
займають у журнальних боях все менше місця,
дискусія стає власне політичною. Лунають політичні звинувачення. На початковому етапі,
після появи перших памфлетів Хвильового,
йому відповідали таки письменники – опонентом був насамперед лідер спілки селянських
письменників «Плуг» Сергій Пилипенко. Він
відкидав концепції елітарної, формально вишуканої літератури і продовжував відстоювати засади масовізму, мистецтва, твореного робітниками й селянами. Ця література в трактуванні як плужан, так і вусппівців (угруповання
ВУСПП об’єднало тих «пролетарських» письменників, котрі особливо охоче намагалися
обслуговувати ідеологічні потреби радянської
влади) бачилася функцією політичних потреб,
ілюстрацією актуальних гасел і закликів. Вона
мала обслуговувати якісь важливіші, ніж власне мистецькі, потреби. Натомість модерністи
послідовно відстоювали самодостатність художнього слова, верховенство мистецтва.
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ПОЕТИКА ІНТИМНОГО ЛИСТУВАННЯ
КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX ст.
(ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
У статті розглянуто інтимний епістолярій кінця ХІХ – початку ХХ ст.: подано визначення інтимного листування як у вузькому, так і в широкому значеннях. Дослідження включає досвід попередніх розвідок у сучасній українській і зарубіжній епістолографії, що дотичні до теми поетики
інтимного листа. Визначено, що інтимний письменницький лист кінця ХІХ – початку ХХ ст. має
такі ознаки як експресивність, поліфонічність, іноді – еротизм.
Клю чов і слова: інтимний лист, автор і адресат, експресивність, поліфонізм, шаблонність
листів.

Оскільки об’єктом нашого дослідження є
інтимне листування, розглянемо деякі особливості інтимного епістолярного дискурсу. Брак
теорії листа і недостатня кількість практичних
розвідок позначилися і на дослідженнях інтимного епістолярію, адже така тема не могла віднайти суттєвого відображення в розвідках вчених ХХ ст. – заважали, передусім, політичні
умови стосовно поняття «інтимний».
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Уперше поняття «інтимний» як означення щодо слова «лист» ужив Цицерон, поділивши листи на призначені для публіки й інтимні (особисті). «Новий тлумачний словник
української мови» подає такі значення слова
«інтимний»: «1. Стос. до глибоко особистого,
потаємного; потаємний, заповітний, щиросердий || який стосується почуття кохання; сердечний, любовний. 2. Задушевний, сердечно-
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щирий, близький» (Т. 2 : Ж – ОБД, 195). «Толковый словарь живого великорусского языка»
В. Даля дає подібне трактування (Т. ІІ: И –
О, 58), а «Большой толковый словарь русского
языка» за редакцією С. Кузнецова тлумачить
це слово так: «[від франц. intime]. 1. Який стосується особистого життя людини, її стосунків
з близькими людьми. || Який стосується сфери
почуттів, таємний, глибоко особистий. 2. Який
перебуває в тісному дружньому зв’язку, стосунках; позбавлений офіційності» (С. 396).
Отже, беручи до уваги наведені визначення, зазначимо, що поняття «інтимний епістолярій» слід розуміти в широкому і вузькому
значенні. У широкому значенні – це листування, що стосується особистого життя адресанта, його взаємин з близькими людьми і в
якому виявляються його почуття та потаємні
думки. Адресатами такого епістолярію можуть бути і друзі, і родичі, й кохана людина.
Таке трактування інтимного епістолярію наближає його до поняття «неофіційний», тобто
особистий, дружній, родинний тощо. У вузькому ж значенні інтимний епістолярій – це
листування з коханою людиною; отже, поняття «інтимний епістолярій» і «любовний епістолярій» є синонімічними.
У післямові до видання «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века»
Ф. Медвєдева знаходимо трактування поняття
«любовні листи»: «звертання однієї людини
до іншої, це поривання, поклик, освідчення,
прагнення відійти від самотності...» [7, 571].
Слід зауважити, що далеко не всі подробиці інтимного листування можуть стати набутком суспільства. Як справедливо зазначила Михайлина Коцюбинська, «якогось спеціального інтересу до такого (інтимного – Л. Р.)
дискурсу, культури подібних публікацій ми
донедавна практично не мали. Листи письменників, якщо й публікувалися, то акцент
робився на загальнозначущих... аспектах листування, що ж до моментів надто особистих, –
вони збувалися здебільшого багатозначними
крапками у квадратових дужках» [5, 33–34],
або й взагалі знищувалися (листи М. Коцюбинського до Олександри Аплаксіної, Івана
Франка до Ольги Рошкевич, Уляни Кравченко,
Ольги Білинської, Целіни Зигмунтовської
[3, 306]).
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Втративши листи письменників, купюрувавши їх, ми втрачаємо автентичний документ, такий необхідний для вивчення не
лише приватного життя письменника, але і
його творчості. Адже, за Жанною Ляховою,
«приватний лист письменника – це автентичне джерело дослідження його творчої індивідуальності з усією системою понять цієї
структури: особистість, індивідуальність, характер, світогляд, психологія творчості, індивідуальний стиль тощо» [8, 86].
Лист письменника є найпевнішим документом його щоденного і творчого життя;
джерелом універсальних знань про соціальне
оточення, той чи той життєвий досвід, нарешті, певні переживання, враження, які іноді
продовжують своє життя у творах митця. Отже, лист виступає, так би мовити, першоджерелом для висловлювання того, що впливає
на письменника, оточує його. Таку думку висловила й Михайлина Коцюбинська [5, 13].
Отже, не слід ігнорувати факти з інтимного
життя, оскільки «давно вже час оцінювати
нашу спадщину і сучасний літературний
плин, виходячи з критеріїв, які Ю. ШерехШевельов сформулював у заголовку збірки
«Не для дітей»…» [5, 13]. Але не можна й
«вдиратися» «в інтимні сфери зі своїм поверховим коментарем на догоду апріорно заданій тезі, порушуючи делікатну тканину інтимних стосунків, силове поле особистості, звичаєві й психологічні стереотипи певного часу
і певного середовища» [5, 13–14].
Такому підходу до автентичних документів сприяла, з одного боку, ідеалізація особистості автора («міфологізація» «класиків і некласиків», а також панівна концепція: «якщо
поети – вчителі, провідники, батьки,
«вожді» – як же можна брати їх у звичних звичаєвих житейських вимірах?!» [5, 14]. Тим-то
й виникла тенденція до агіографічності у змалюванні образу автора.
З іншого боку, поява нових учень із психології (З. Фройда, К. Юнга, Е. Фромма тощо, котрі мали на меті, передусім, епатувати читача,
віднайти сенсаційні подробиці інтимного
життя того чи того письменника без урахування контексту висловлювання, без дотримання наукової етики, а іноді зі свідомим вульгарним підходом до делікатних ситуацій в
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особистому житті видатної особи), феміністичний рух спричинили протилежні тенденції.
Вони мають право на існування, але наскільки
вони узгоджуються з історичною достовірністю, з правдою характеру й особистості, іншими словами, – текстом і контекстом [5, 14]?
(Прикладом можуть служити розвідки
С. Павличко про Лесю Українку та Ольгу Кобилянську, М. Коцюбинського, А. Кримського).
На відміну від такого підходу до вивчення
інтимних листів (тобто особистого життя письменників), маємо посутні праці Євгена Нахліка, в яких проаналізовано взаємини
П. Куліша з жінками так, що з цих розвідок
постає цілісний образ письменника з його уподобаннями, життєвим кредо, ставленням до
роботи, родини, таланту. І хоч описано особисте життя одруженого чоловіка, проте це зроблено майстерно, оминаючи гострі кути Кулішевої біографії (Нахлік Є. Пантелеймон Куліш
між Параскою Глібовою і Горпиною Ніколаєвою: біографічно-культурологічне дослідження з додатком невідомого листування. – Львів,
2009; Нахлік Є. Подружнє життя і позашлюбні
романи Пантелеймона Куліша: документальнобіографічна студія. – К., 2006).
Ще одним прикладом об’єктивного, понауковому виваженого й сумлінного підходу
до опрацювання текстового масиву, зокрема й
епістолярного, є монографія Лариси Мірошниченко «Над рукописами Лесі Українки: Нариси
з психології творчості та текстології» (К., 2001)
– ґрунтовна, закорінена в емпіричний матеріал
студія, котра чітко випрозорює психодуховний
силует поетеси й закриває простір для різних
псевдонаукових демагогічних спекуляцій.
Отже, мета нашої статті полягає у вивченні ознак інтимного листа кінця ХІХ – початку
ХХ ст.
Звертаючись до історії, слід пригадати величезну популярність збірників, у яких містилися приклади листів на всі випадки життя.
Так, у Львівській науковій бібліотеці ім.
В. Стефаника НАН України зберігся «Порадник,
як писати листи». Тут міститься вступне слово
видавця, в якому той повідомляє, що цей збірник «має вказати залюбленій чи охочій до любови особи, в який спосіб найлегше познакомлюватись, пізнавати себе взаїмно, жартувати
то-що» [10, 3].
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«Порадник, як писати листи» складається
з двох розділів: «Як познакомлюватись?» і
«Заявлення любови і освідчини». У першому
маємо листи, в яких хлопець просить про зустріч або про початок листування і можливі
прихильні й неприхильні відповіді на них. У
другому розділі вміщено приклади класичного
зразка освідчин і відписи на них. Отже, це свідчить, що таке листування було досить характерне наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Коментуючи листи гетьмана Мазепи до
Мотрі Кочубеївни, Михайло Рудницький зазначав, «що всі закохані дивовижно подібні
між собою і постійно богохулять. Намагаються
своїх обраниць серця посадити на небесний
престол, аби всі поклонялись, окрім того, ці ж
закохані стають такими «зацофаними», що
оперують постійно одним і тим же арсеналом
порівнянь та слів, ніби інших не було» [цит. за:
2, 103].
Аналізуючи листування Івана Франка з
жінками, не можна не звернути увагу на лист,
а точніше, щоденник самогубці (пана Супруна), який було адресовано Уляні Кравченко і з
яким сам Франко був знайомий (сліди його
прочитання відбито в збірці «Зів’яле листя»).
Франко зрозумів, що «послання… було… просто ловелаським листом...» [2, 116]. Тут же
Р. Горак підтвердив існування значної кількості шаблонів любовних листів наприкінці ХІХ –
на початку ХХ ст. [2, 104]. Адже пан Супрун активно позичав порівняння і слова у своїх великих попередників. «Напевно, не мав у тому відношенні багато труднощів, бо в ті часи можна
було купити у книжковій крамниці спеціальні
підручники з набором подібних фраз, зворотів,
листів під кожну ситуацію, починаючи від Давньої Греції та Давнього Риму. Його попередникам також не вистачало чорнила, щоб описати
принади об’єкта свого кохання. Не вистачало
їм також гусячих пер, навіть коли б для цієї
мети пообскубувати гусей цілого світу, вже не
кажучи про те, що вони клялись, що не вміють
і не сміють описати божественну красу
«найдорожчої» і «незрівнянної» [2, 104].
Але, незважаючи на все це, любовний епістолярій – це все ж таки й відтворення неповторного кохання двох осіб. С. Скварчинська
стверджувала, що листи любовні і дружні наділені художністю [12, 109].
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Ф. Медвєдев зауважив: «Усі ми кохаємо
так само, як розуміємо світ» [7, 8]. І справді,
інтимний, любовний лист дає змогу відкрити
в будь-якій людині її найкращі якості, її сутність. А любовний епістолярій, крім того, посилюється знаком найбільшої інтимності,
адже зазирає в «душу» адресата. Л. Морозова
наголошувала, що «особистісний збіг адресата висловлювання з тим, кому це висловлювання відповідає, є провідною жанровою домінантою листа: автор листа, намагаючись
визначити можливе розуміння своїх думок і
почуттів, орієнтується на апперцептивний
фон сприйняття мовлення, серед чинників
якого вирізняють психологічні (вік, характер
мислення, тип нервової системи, настрій) і
соціальні (походження, рівень освіти, коло
інтересів, соціальний стан, політичні переконання, професійна приналежність, рівень обізнаності з ситуацією)» [9].
Лист до коханої людини, попри все, припускає якнайбільшу присутність в ньому адресата. Адже лише закоханий може бути так
сильно зосереджений на коханій особі. Тому
справедливим є твердження: «Лист – не тільки «автопортрет» автора, в ньому проступають риси адресата...» [5, 61]. Автор найчастіше
певним чином моделює себе і образ коханої
людини. Михайлина Коцюбинська вважала,
що це загалом характерно для листування,
передусім, інтимного, це «одна з іманентних
його характеристик, надто якщо автором листа є письменник, людина активно творча, що
завжди перебуває у силовому полі художнього мислення» [6, 321–322].
До того ж, С. Скварчинська наголошувала,
що лист виявляє ті стосунки, які є між автором і адресатом [12, 38–39]. Тобто зі змісту
листа видно те, чи автор і адресат є приятелями, закоханими, родичами, чи то лист людей,
які мають спільні інтереси або справи. Дослідниця впевнена: «Чим ближчі автор і адресат,
тим менш формальна композиція листа» [12, 79].
Коли хтось пише листа, він не лише визначає свою роль стосовно адресата, але також намагається зрозуміти, що Я (автор) стане Ти (адресатом) у новій кореспонденції. Так
реалізується діалогічність епістолярію. До
того ж, любовному дискурсу властива така
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риса, як сила пам’яті, яка дозволяє закоханому перейти часові межі, через лист долаючи
розлуку. Саме пам’ять, уява й надія роблять з
минулого (а пам’ять, як відомо, зберігає те,
що відбулося в минулому) і майбутнього єдине реальне теперішнє для того, хто пише листа на відстані від обранця серця. Саме тому
американська дослідниця Дж. Г. Альтман
стверджувала, що така «епістолярна ситуація,
в якій обидва часові зсуви й відсутність грають таку велику роль, переходить до темпоральної невизначеності, де минуле сприймається як сучасне. Єдине можливе теперішнє –
це найбільш несподіване минуле – чи це буде
останній контакт, чи останній лист. У процесі
листування той, хто кохає, продовжує «кохати
в минулому», поки найбільш несподіване теперішнє затьмарить те минуле» [11, 132].
Своєрідність будь-якого любовного листа
чи послання – наявність емоційного напруження. Адже вияв кохання – це емоції, що їх
закоханий автор передає на письмі. Інтимному дискурсу притаманна безпосередність висловлення думок і почуттів, адже закоханий
глибоко й сильно переживає їх, реагуючи на
будь-який подразник, що спрямований на
нього й проходить крізь його душу, пройняту
коханням. Любовному листу, поряд з емоційністю й безпосередністю, властиві часто певний драматизм, виняткова пристрасність.
Стефанія Скварчинська зауважувала, що в
любовних листах переважає емоційний чинник, який повинен відчувати адресат [12, 82].
Михайлина Коцюбинська вказувала: «У листах знаходять відображення потаємні внутрішні процеси – емоційні збурення, світоглядні
перетворення» [5, 23].
Слід зауважити, що С. Скварчинська у розвідці «Теорія листа» наголошувала, що листи
до жінок бідні на інтелектуальні речі, а багаті
на побутові подробиці (наприклад, листи Цицерона, Ґете) [12, 81]. Але якщо брати до уваги листи письменників, то не можна погодитися з цією думкою, тому що лише інтимною,
любовною темою та пристрастю лист письменника, як правило, не обмежується. Й це не
дивно. По-перше, творча особистість сама не
обходиться лише темою кохання, а тому
вплітає в розмову зі своїм уявним адресатом
ще й об’єкти своїх зацікавлень, таким чином
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зацікавлюючи його й часто залучаючи до свого творчого процесу. По-друге, так склалося
історично, що українські митці завжди стояли
в аванґарді суспільного руху й боротьби за
поступ. Отже, М. Коцюбинська мала рацію, що
«любовний дискурс» доводиться виокремлювати з усього традиційно-українського комплексу
суспільно-мистецьких
проблем» [5, 35]. Листи Кобилянської до Осипа
Маковея, Куліша до Лесі Милорадовичівни,
Івана Франка до Ольги Рошкевич, Уляни Кравченко, Климентини Попович або, наприклад,
листи Олександра Довженка до Олени Чернової, де, поряд із ніжними словами про кохання, є творчі роздуми, плани, які органічно
вплітаються у тканину листа, – яскраво підтверджують цю тезу.
Отже, «любовні листи «портретують» свого автора напрочуд повно й виразно. Тут якнайменше «маски» й якнайбільше «обличчя»...
[5, 38].
Українському письменницькому епістолярію часто дорікають браком еротизму (С. Павличко, М. Коцюбинська), але, як стверджував
І. Денисюк, епістолярій Івана Франка все ж таки має такі риси (листи до Ольги Рошкевич
після зустрічі з нею в готелі) [4, 371–372].
Підсумовуючи сказане, зазначимо, що інтимному епістолярію притаманні: 1) художність, а разом з тим, вияв творчої енергії через експресивні засоби; 2) чітка спрямованість на адресата, що, своєю чергою, сприяє
вияву
рис
характеру
кореспондентів;
3) уміння «спокушувати» обранця-обраницю
з метою продовження епістолярного контакту; 4) драматизм і пристрасність; 5) еротизм;
6) емоційність, яка дає змогу розкрити
«внутрішні процеси» психології автора й адресата; 7) занурення в коло суспільних та естетичних проблем (що особливо характерне
для письменницького епістолярію).
Михайло Бахтін стверджував, що «будьяке висловлювання – усне чи письмове, первинне чи вторинне і в будь-якій сфері мовленнєвого спілкування – індивідуальне й тому може відобразити індивідуальність мовця
(чи того, хто пише), тобто мати індивідуальний стиль. ...індивідуальний стиль прямо входить у саме завдання висловлювання, є однією з провідних його задач...» [1, 253–255].
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Загалом листи дають винятково багато
для розуміння стилю письменника, усвідомлення коріння його стилю. Це одне з підтверджень загальновідомого факту, афоризму про
те, що стиль – це людина. Епістолярний стиль
письменників іманентно перегукується зі
стилем їх творів, дає відчути його витоки,
його зумовленість як індивідуальністю митця, психологією особистості, її інтелектуальним потенціалом, емоційністю, так і «стилем
доби», мистецького напряму або школи.
Іншою ознакою висловлювання, яка визначає його композицію і стиль, М. Бахтін вважав експресивність, тобто «суб’єктивне емоційно оцінювальне ставлення мовця до предметно-смислового змісту свого висловлювання. У різних сферах мовленнєвого спілкування експресивний момент має різне значення і
різний ступінь сили, але є він скрізь: абсолютно нейтральне висловлювання неможливе.
Оцінювальне ставлення мовця до предмета
мовлення (яким би не був цей предмет) також визначає вибір лексичних, граматичних і
композиційних засобів висловлювання. Індивідуальний стиль висловлювання визначається головним чином його експресивною
стороною» [1, 278]. З цього виходить, що важливим показником індивідуальності стилю
письменника є його мова – засіб вираження
експресії автора.
У такий спосіб, серед проблем, якими займаються теоретики епістолярію, важливе
місце відводиться проблемі визначення епістолярного жанру. Лист, виконуючи, в першу
чергу комунікативну функцію й маючи практичну спрямованість, не втрачає художньої
вартості. На поетиці листа відбивається духовний образ, темперамент, характер його автора. Природу листа чітко характеризує сукупність ознак: лист має письмову форму
(замінює безпосередній контакт кореспондентів); не лише автор, але й адресат впливає на
стиль, композицію і форму листа; лист поліфонічний за сутністю; на нього впливає історична доба; лист несе естетичне значення;
часто є джерелом сюжетів творів письменника. Саме в такому ракурсі й бажано розглядати інтимні листи.
Інтимному листуванню кінця ХІХ – початку ХХ ст. була притаманна шаблонність
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(«Щоденник самогубця»). Крім того, любовний лист, маючи найвищу ступінь інтимності,
іноді – еротизму, глибоко характеризує образ
автора й адресата, зображуючи їх стосунки
емоційно і безпосередньо. Інтимність цих стосунків впливає на композицію (формальна –
неформальна). Водночас любовний епістолярний дискурс письменників слід виокремлювати з кола інших тем, що склалося вже історично.
Отже, письменницький лист – то явище
синтетичне, поліфонічне, яке розкриває перед читачем життєвий досвід автора, його
позицію у соціумі, естетичне сприйняття навколишньої дійсності й визначає авторську
індивідуальність.
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THE POETICS OF THE END OF XIXth – THE BEGINNING
OF THE XXth CENTURIES’ EPISTOLARITY (ТHEORETICAL INVESTIGATION)
The intimate epistolarity of the end of the XIXth – the beginning of the XXth centuries is considered in
the article, especially the definition of the intimate correspondence as in the narrow so in the broad senses is
given. The investigation includes the background of the previous researches both in modern Ukrainian and
foreign epistolography which concern the theme of the intimate letter poetics. It is defined that the intimate
writer’s letter of the end of the XIXth – the beginning of the XXth centuries has such characteristics as expressivity, polyphonism, occasionally erotism.
Ke y words: intimate letter, author and addressee, expressivity, polyphonism, stereotypeness of letters.
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ПОЭТИКА ИНТИМНОЙ ПЕРЕПИСКИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX вв.
(ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
В статье рассмотрен интимный эпистолярий конца ХІХ – начала ХХ веков: дано определение
интимной переписки как в узком, так и в широком значениях. Исследование включает опыт предыдущих работ в современной украинской и зарубежной эпистолографии, касающихся темы поэтики
интимного письма. Определено, что интимное писательское письмо конца ХІХ – начала ХХ веков
имеет такие характеристики как экспрессивность, полифоничность, иногда – эротизм.
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НАРОДЖЕННЯ І ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТА
У БОРИСО-ГЛІБСЬКОМУ ЦИКЛІ
У статті розкриваються літературні особливості експлікації різдвяної і великодньої теми у
творах ХІ століття, в яких відображено події, пов’язані з убивством київських князів Бориса і Гліба. З’ясовано, що в давніх оповідях використано алюзії на євангельський текст, застосовано елементи епічного та агіографічного стилю.
Клю чов і слова: Різдво, Великдень, євангельський текст, алюзія, тема.

Борисо-Глібський цикл оповідей про перших руських святих охоплює три основні твори: «Сказание и страсть и похвала святую мученику Бориса и Глћба», «Чтение о житии и о
погублении блаженную страстотерпца Бориса и Глеба», літописне оповідання про вбивство святих мучеників Бориса і Гліба у «Повісті
минулих літ» під 1015 роком. Найдавнішою
пам’яткою з наявних творів вважається анонімне «Сказання», у створенні якого брали
участь декілька авторів. Основна частина
«Сказання», у якій ідеться про вбивство Бориса і Гліба їх старшим братом Святополком,
виникла близько 1072 р., коли мощі княжичів
були урочисто перенесені у Василівську церкву у Вишгороді. Очевидно, з цієї нагоди інший
автор зробив доповнення до основного твору
про перші чудеса, сподіяні святими. У такому
вигляді текст був використаний ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором, автором
«Чтенія» і першої церковної Служби святим.
Третій варіант житія Бориса і Гліба – літописне оповідання, створене у стилі passio
(«страстей») у 80–90-ті роки ХІ ст. Його автором міг бути Нестор. Похвалою святим доповнив редакцію «Повісті» 1116 р. ігумен Видубицького монастиря Сильвестр [2; 6]. Для богослужбових потреб на основі літописного
оповідання було складене коротке Проложне
житіє. До Борисо-Глібського циклу належать
також інші тексти: гімни (служби) і паремійні
читання.
Народження і воскресіння Ісуса Христа у
формі компіляційних фрагментів та алюзій
знайшли своє відображення у цьому циклі.
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Про народження Ісуса йдеться лише у
«Читанні» Нестора, зокрема, у вступній частині, де автор мовить про Адамове гріхопадіння,
побиття пророків, які були покликані наставити на шлях спасіння рід людський. Оскільки весь цей рід потонув в ідолослужінні, милосердний Бог послав на землю свого Сина:
«Пусти бо сына свого єдиночадного, иже
съшедъ съ небеси и вселися въ святую
Дћвицю и рожеся отъ Нея дћвства же не вреже. Яко же прежде рожьства дћвою, тако же и
по рожьствћ пребысть дћвою. Господу же нашему Иисусу яко прежде ркохомъ рожешуся
отъ святыя дћвицћ и хрьщешемуся отъ Ивана
намъ образъ давъ» [3, 72]. Ідея Божого втілення Ісуса та його хрещення у «Читанні» певним
чином перегукується з переродженням князя
Володимира, коли він у Корсуні прийняв
хрещення. Нестор пригадує тут аналогічне
хрещення ранньохристиянського мученика
Євстафія Плакиди. На думку Герхарда Подскальські, «в основі такого зіставлення – божественне знамення добропорядному язичнику,
що спонукало його охреститися. Нестор підкреслює той злам, який настав у руській історії
з прийняттям християнства, вдаючись до антитези «вчора – нині» і величаючи Володимира «другим Костянтином» [5, 194–195].
У Борисо-Глібському циклі значно більше
алюзій на Воскресіння Христа, зокрема, у
«Сказанні». Коли Борис, перебуваючи біля
річки Альти, дізнався про смерть батька, він
передчував, що старший брат Святополк
спробує усунути його зі свого шляху до престолу. Однак в ім’я братньої любові Борис ви-
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рішує підкоритися брату і прийняти мученицький вінець. Не просто дається йому це рішення: автор зображує внутрішні страждання
княжича через його молитви та промовляння
молитов і псалмів. «Природній людський біль
не раз проривається потоками сліз, і тільки
парадоксальні слова Христа про те, що той,
хто пoжертвував своїм життям, здобуває його,
допомагають йому перемогти велику скорботу. Він категорично відкидає пораду дружини
виступити проти старшого брата – законного
правителя, незважаючи на всі його беззаконня. Тоді воїни залишають Бориса. З цього моменту його поведінка мотивується вже не обставинами боротьби за владу, а прагненням
уподобитися страднику Спасителю» [5, 190]. І
тут у молитвах Бориса зринають алюзії на
мучеництво Ісуса, його розп’яття на хресті,
усвідомлене ототожнення своєї ситуації з тією, яка так виразно і трагічно зображена в
євангеліях: «Господи Іисусе Христе, иже симь
образъм явися на земли, изволивы волею
пригвоздитися на крьстћ и приимъ страсть
грћх ради нашихъ!»; «Слава Ти, Господи, о
вьсемь, яко съподобилъ мя еси зависти ради
приятии горькую съмьрть и все престрадати
любъве ради словесе Твоего» [3, 34]. Кончина
Бориса асоціативно перегукується з умиранням на хресті Ісуса. У Євангелії від Іоанна зазначено, що один з вояків для того, аби пересвідчитися, що Ісус помер, «списом бока Йому
проколов – і зараз витекла звідти кров та вода… І знов друге Писання говорить: «Дивитися будуть на Того, кого прокололи»» (19: 34, 37). У Сказанні про смерть Бориса сказано: «И без милости прободено бысть
чьстьное и многомилостивое тћло святаго и
блаженнаго». Однак від цієї рани Борис не
помер, «бысть ураненъ, и искочи из шатьра в
оторопћ». Убивці підступили до княжича, щоб
закінчити велене їм, але той попросив дати
йому час для молитви, у якій дякував Христу
за те, що «сподоби мя труда святыхъ мученикъ», «направи на правый путь», що він проявив боговгодну смиренність і не противиться тому, що суджено йому. «И абие усъпе, предав душю свою въ руцћ Бога жива» [3, 37].
Бориса загорнули у шатро, поклали на віз
і повезли до Вишгорода, однак у дорозі княжич «начать въсклоняти святую главу свою».
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Тоді наляканий Святополк наказав «двом варягам» пробити мечем серце Борисові. Усе це
нагадує трагічну загибель Ісуса, на яку він
пішов смиренно, покірно, беззлобно, підкоряючись визначеній Богом долі. «Вінець»
(терновий) символізує спорідненість мучеництва Бориса та Ісуса Христа за дотримання
ними Божих заповідей: «Вћнець приемь отъ
Христа Бога». У євангеліях негативно оцінюються вчинки первосвящеників, книжників і
фарисеїв, котрі наполягали на знищенні Ісуса
і домоглися свого; у Сказанні така «диявольска» роль відводиться убивцям Бориса:
«Окаяньнии же убийци придоша к Святополку, акы хвалу имущее, безаконьници. Сици бо
слугы бћси бывають» [3, 37].
У схожий спосіб зображується загибель
Гліба: ті самі атрибути трагічної події зринають на річці Смядині, де злочинні посланці
Святополка перейняли човен княжича, –
«обнаженный меч», «сльзами лице си умывая», «съкрушенным срьдцьмь, съмћреннымь
разумомь и частыимь въздыханиемь»,
«жалостьно глас испущаше», проголошення
молитви, звертання до Бога, до апостольських проповідей» [3, 40–42]. Побачивши, що
підіслані вбивці «не вънемлють» його словам,
Гліб удається до звертань, у яких ключовим
словом є «спасися» («спасетеся»), що відповідає не тільки другому імені Ісуса Христа –
Спаситель, а й його місії, яка відкривається,
коли він страждає на хресті, помирає і воскресає, щоб звільнити весь людський рід від гріха. Свою смерть Гліб сприймає як жертву за
інших – за батька Володимира, братів Бориса і
Ярослава, за «братие и дружину» і навіть за
брата Святополка, який спричинив його
смерть (тут, очевидно, він слідував заповіді
Христа «возлюбити ворога свого»). Невідомий
автор зображує смерть Гліба як жертву:
«Повар же Глћбовъ, именьмь Търчин, изьмъ
ножь и имъ блаженнаго, и закла як агня непорочьно и безлобиво. И принесеся жертва чиста Господеви и благовоньна, и възиде въ небесныя обители къ Господу…» [3, 42–43].
Братовбивство, здійснене Святополком,
асоціативно нагадує старозавітну легенду про
Авеля та Каїна, а також зраду Юди, зокрема у
тій частині, де йдеться про розплату за зраду.
У Діяннях апостолів зображено кінець Юди:
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«І він поле набув за заплату злочинства, а впавши сторчма, він тріснув надвоє, і все нутро його вивалилось» (1:18). Із євангелістів тільки
Матвій повідомляє, що Юда розкаявся і від розпуки повісився. Страшна смерть чекала і Святополка. Вона програмується автором одразу після вбивства Гліба, коли цитуються рядки зі
Святого Письма: «Яко же рече Давидъ:
«възвратяться грћшьници, напрягоша лукъ
свой заклати правыя сьрдьцьмь, и оружие ихъ
вънидеть въ сьрдьца, и луци ихъ съкрушаться,
яко грћшьници погибнуть»» [3, 43]. Помсту
грішникові здійснив інший брат – Ярослав,
який переміг у битві Святополка, «а сь окаяньный Святопълкъ побћже, и нападе на нь бћсъ,
и раслабћша кости его, яко нне мощи ни на коня сћдћти, и несяхуть его на носилћхъ… И
прибћже въ пустыню межю Чехы и Ляхы, и ту
испроврьже животъ свой зълћ. И приятъ
възмьздие отъ Господа, яко же показася посъланая на нь пагубная рана, и по съмьрти муку
вћчну» [3, 47].
У Сказанні про Бориса і Гліба роль
«възмьздия» належить Ярославу, однак, за
християнською логікою, її перенесено на Господа, оскільки це не просто покарання за братовбивство, а боротьба з дияволом, який керував діями Святополка і, зрештою, вселився у
нього, щоб зовсім зруйнувати життя. Такий
смисл вкладено у новозавітних сказаннях про
кінець Юди, тому історія про Святополка асоціативно нагадує долю самого знаменитого
зрадника. У картинах убивства Бориса і Гліба
щоразу фігурує меч як засіб розправи над жертвою. У євангеліях цей образ наявний у сцені
схоплення Ісуса у Гефсиманському саду. Схопити Ісуса прийшли «первосвященики і старші
народу», озброївшись мечами і киями. Водночас тут меч постає і як засіб захисту: один з учнів Христа вихопив меч і відрубав вухо рабові
первосвященика. «Тоді промовляє до нього
Ісус: «Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто
візьме меча, від меча і загине»» (Матвій, 26:52).
У заключних словах Сказання про Бориса і Гліба воздається хвала праведним князям Русі, які
захищають свою землю, автор удається тут до
метонімічного образу, що перегукується з мечем, якого хотіли використати на захист Ісуса.
У літописному оповіданні 1015 р., яке, за
припущеннями дослідників, належить перу
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Нестора, увиразнено деякі епізоди, котрі є
алюзією на євангельські сюжети. Зокрема, у
молитві Бориса, якому сповістили, що Святополк хоче убитим його, звучить трагічна тема
завершення земного шляху Ісуса: «Господи
Ісусе Христе, иже симь образомъ явися на земли спасения ради нашего, изволивый своею
волею пригвоздити руци свои на крестћ, и
приемь страсть грћхъ ради наших, тако и мене сподоби приятии страсть» [4, 119–120]. У
цій фразі наявні ключові інтенції подвигужертви Ісуса Христа: Він явився на землю заради спасіння роду людського, добровільно
пішов на самопожертву заради високої мети,
прийняв муку і страждання через людські гріхи. Борис у молитві цілком усвідомлено переносить усе це на себе, адже він також постраждав через те, що люди грішні, добровільно
пішов на смерть, не бажаючи порушувати феодальні правила та власні моральні чесноти
щирого християнина, зазнав як душевних, так
і тілесних мук. У дусі християнського всепрощення, Борис просить Ісуса Христа не карати
за гріх свого брата, оскільки сам Борис не зможе уникнути своєї долі. Таке переконання перегукується зі словами Ісуса, якого схопили у
Гефсиманському саду: Він звертається до Петра, який рубонув мечем раба первосвященика: «Та промовив Ісус до Петра: «Всунь у піхви
меча! Чи ж не мав би Я пити ту чашу, що
Отець дав Мені?»» (Іоанн, 18:11).
О. Александров побачив у подіях, що розкривають загибель Бориса і Гліба, риси мартирологічного зображення [1, 166–168]. Євангельські оповіді про останні дні земного життя
Ісуса також нагадують мартиролог, це своєрідний літературний зразок для авторів агіографічних творів. У Борисо-Глібському циклі
всі твори написані за цим зразком, оскільки
основна увага авторів прикута до трагічних
смертей княжичів, які постраждали не так за
віру, як за дотримання моральних принципів,
вироблених християнським віровченням.
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CHRIST’S BIRTH AND RESURRECTION IN THE BORYS AND HLIB CYCLE
In the article the literary features of explication of Christmas and Easter theme open up in works of the
XI century, the events related to murder of the Kyiv princes of Borys and Hlib are represented in that. It is
found out, that in old stories allusions are used on evangelic text, the elements of epic and hagiographic style
are applied.
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РОЖДЕНИЕ И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА В БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ЦИКЛЕ
В статье рассматриваются литературные особенности экспликации рождественской и воскресенской темы в произведениях ХІ в., в которых отражены события, связанные с убийством киевских князей Бориса и Глеба. Установлено, что в древних рассказах использованы аллюзии на
евангельский текст, употреблены элементы эпического и агиографического стиля.
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ОБРАЗ ЮНАКА У РОМАНІ «БЖД» С. УШКАЛОВА
ТА «ГРАНИЦЫ ПЕРВОГО УРОВНЯ» Є. АЛЬОХІНА:
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена аналізу романів сучасного українського автора С. Ушкалова і російського
письменника Є. Альохіна. Зокрема, досліджені психологічні характеристики юнацького віку персонажів романів «БЖД» і «Границы первого уровня». Спираючись на висновки вікової психології, автор
статті аналізує період дорослішання персонажів зазначених творів із психологічної точки зору.
Розглянуті психологічні особливості формування інтересів персонажів, властивих цій віковій категорії.
Клю чов і слова: роман, персонаж, дорослішання, психічний розвиток.

Творчість сучасного українського письменника Сашка Ушкалова і російського автора Євгена Альохіна є неоднозначною та провокативною. Кожен новий твір цих авторів
супроводжується серед читачів палкими дискусіями в мережі «Інтернет». Нестандартне
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антикласичне зображення сучасного соціокультурного простору в творах призводить до
протилежних оцінок. Утім, їх романи є окремим, специфічним явищем сучасної постмодерної літератури, яке відзначається низкою
суголосних психологічних характеристик
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персонажів, ціннісно-світоглядних аспектів,
особливою системою образів і мотивів, спільною тематикою та спрямованістю не лише на
читачів підліткового віку і молодь. Проте зацікавлення науковців їх творчістю носить поодинокий характер.
Метою пропонованої статті є дослідження
образу юнака в романі «БЖД» С. Ушкалова і
«Границы первого уровня» Є. Альохіна з психологічної точки зору. Основне завдання роботи полягає в розгляді психології персонажів як одного з компонентів сюжетної лінії
вищезазначених художніх творів.
Дорослішання є етапом онтогенезу людини, який триває від 11–12 до 20 років і охоплює підлітковий вік і ранню та зрілу юність.
Головною його особливістю є перехід від дитинства до дорослості. Період дорослішання
характеризується якісними і кількісними змінами в біологічній, психологічній, особистісній і соціальній сферах людини [7, 191]. Різноманітні ознаки юнацтва як особливої соціально-психологічної, демографічної групи, якій
властиві специфічні цінності, мова і норми
поведінки, стиль, дозвілля, рішучість у реалізації задумів, є свідченням властивої тільки
йому певної соціальної та психологічної ситуації розвитку.
У психологічному словнику знаходимо
широке тлумачення юнацького віку – періоду
життя і психічного розвитку людини в межах
від 14 до 18 років, який характеризується інтенсивним фізіологічним і психічним розвитком. Нині спостерігається тенденція фізіологічного і певного відставання морального розвитку особи в юнацькому віці, що обумовлює
актуальність морального виховання, якому
психологи і педагоги мають приділяти велику
увагу [5, 212].
Психічний розвиток особи в юнацькому
віці тісно пов’язаний з навчанням, трудовою
діяльністю й ускладненням спілкування з дорослими. У зв’язку з початком трудової діяльності відносини між особою і суспільством
значно поглиблюються, що сприяє тверезішому розумінню свого місця в житті. Діапазон
інтересів особи набуває чіткіших меж. Соціальні норми і цінності, прищеплювані в школі,
набирають
соціально-життєвого
сенсу
[5, 213]. Самий термін «дорослість» багатоз252

начний. Біологічна дорослість визначається
досягненням статевої зрілості, здатністю до
дітонародження; соціальна – економічною
незалежністю, сприйняттям ролей дорослої
людини; поняття психологічної дорослості
пов’язують зі зрілою особистою ідентичністю.
Критерієм досягнення дорослості (дорослішання) в суспільстві є оволодіння культурою,
системою знань, цінностей, норм, соціальних
традицій, підготовленість до різних видів
праці [9, 262].
Персонажі романів С. Ушкалова «БЖД» та
Є. Альохіна «Границы первого уровня», з біологічної точки зору, для свого віку – добре
розвинені молоді люди. Однак, аналізуючи їх
соціальну дорослість, бачимо, що вони не готові брати на себе відповідальність, а думки
про доросле життя викликають у них панічний страх. Психологічна дорослість персонажів не окреслюється найвищим рівнем
усвідомлення своєї ідентичності, вони не можуть / не хочуть інтегруватися в суспільнокультурний процес, у якому мають зайняти
позицію дорослого громадянина.
На сучасному етапі розвитку в молодих
людей, які переживають кризу юнацького віку, виникає потреба у стабільній моральнодуховній системі цінностей, яка б давала опору для органічного входження у світ дорослих. На думку Т. О. Романко, «осмислення загальної картини світу і свого призначення у
ньому вимагає від молоді створення власної
концепції життя, засвоєння якої у минулому
забезпечували обряди ініціації» [6, 31], тобто
процес дорослішання, «посвячення» у доросле життя. З огляду на це, виникає необхідність у вивченні сфери інтересів юнака, ролі
спілкування з однолітками і батьками у процесі становлення особистості, життєвих орієнтирів персонажів зазначених романів.
У романі «БЖД» і «Границы первого уровня» зображені реалії буття молодої людини в
сучасному світі, насиченому соціальною нерівністю, економічною нестабільністю, а головне, – психологічною неврівноваженістю персонажів, що, на нашу думку, зумовлена відсутністю життєвого досвіду, впевненості в собі і
власних силах. Тому захоплення персонажів
носять імпульсивний характер, кочуючи, переважно, від однієї шкідливої звички до іншої.
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Проблема інтересів підлітка була розглянута ще Л. С. Виготським, який називав її ключем до всіх проблем психічного розвитку в
цьому віці, оскільки тут відбувається руйнування і відмирання старих захоплень і виникнення нових. Учений описав декілька основних груп інтересів підлітка, які назвав домінантними. Це егоцентрична домінанта – інтерес
підлітка до власної особистості; домінанта
далини – настанова підлітка на широкі, великі масштаби, які для нього є більш суб’єктивно прийнятні, ніж ближчі, поточні, сьогоднішні; домінанта зусилля – тяжіння до спротиву,
подолання, до вольової напруги, які виявляються у впертості, боротьбі проти дорослих,
протесті й інших негативних проявах; домінанта романтики – прагнення підлітка до невідомого, ризикованого, до пригод і героїзму.
Вагомі зміни відбуваються в цьому віці у розвитку уяви: на передній план виходять фантазії і мрії [2, 87].
Кожна з названих груп особистісних інтересів властива не лише персонажу-підлітку, а
й персонажу-юнаку. На нашу думку, це пов’язано з тим, що в сучасному суспільстві діти
довше залишаються дітьми, ніж у попередніх
ХІХ–ХХ ст., коли діти змушені були рано починати працювати і, відповідно, раніше ставати
дорослими.
Зокрема, персонажі романів «БЖД»
С. Ушкалова і «Границы первого уровня»
Є. Альохіна з соціологічної точки зору – самостійні дорослі люди, оскільки вони давно повнолітні, але, судячи з їх учинків і поведінки,
підліткова криза в них ще триває. Персонажів
цікавить, перш за все, власна особистість, пізнання свого внутрішнього «Я» й емоційний
контакт з однолітками. Не рідко в такому душевному протистоянні вони перебувають між
вибором добра чи зла, який не завжди є на
користь першого. Намагання віднайти себе в
житті часто призводить до негативних наслідків, з якими персонажі не можуть упоратися самостійно, а поради і допомога таких самих (малодосвідчених) швидше наближають
їх до прірви.
На нашу думку, саме невдалі пошуки і
спроби реалізації персонажами домінант
Л. С. Виготського, про які йшлося вище, і приводять їх до скрутного становища та неприє№ 2 (16), жовтень 2015

мних життєвих ситуацій. Кожен з них відчуває себе самотнім, покинутим, нікому не потрібним, а персонажам так хочеться переживати протилежні почуття любові, власної важливості стосовно рідних і близьких людей,
взаємопідтримки і взаємоповаги. Окрім цього, вони відчувають брак спілкування з людьми взагалі, що, у свою чергу, часто призводить до психологічних зрушень або думок про
смерть.
Так, наприклад, С. Ушкалов змушує персонажів не жити, а виживати, постійно відчувати душевне і психологічне напруження. Хоча,
на перший погляд, протагоністи твору «БЖД»
здаються невдахами, проте в певних життєвих ситуаціях виявляють винахідливість. Психологічна нестійкість у пошуку власного «Я»
спонукає їх уважати себе «порожнім місцем»,
непомітною часткою Всесвіту. З цього приводу головний персонаж роману Баз розмірковує: «Сонце було ВЕЛИКЕ й водночас дуже
далеке, таке ДАЛЕКЕ, що якби воно зволило
глянути на мене, то не побачило б нічого, окрім
порожнього морського берега…» [8, 239].
С. Пиркало в інтерв’ю з С. Ушкаловим називає протагоністів роману «втраченими нічийними душами в лісі пострадянських висоток» [4]. Проте важко погодитися з цією думкою, оскільки таке існування персонажів не є
їх бажанням чи життєвою стратегією, а, навпаки, наявний державний лад і суспільна
нерівність є причиною їх поневірянь і страждань, з якими, до речі, персонажі справляються вдало і з гумором.
У романі «Границы первого уровня» головний персонаж Євген також почуває себе невдахою. Протягом роману простежується небезпідставна критична самооцінка Євгена. Це
і не дивно, адже в житті хлопця існують лише
три речі, що його цікавлять і йому потрібні:
жінки, випивка і література. «На этом и держится мое «я»» [1, 117–118]. Найуспішнішим
Євген виявився у пияцтві, що зробило його
так зване «я» хитким і нестабільним. Шукаючи роботу, він розуміє, що ні на що не здатен.
На біржі праці Євген лише переписує номери
телефонів роботодавців, але майже ніколи за
ними не дзвонить, а коли й домовляється про
співбесіду, то на неї не приходить: «Я ощущал
себя ребенком, пытаясь найти работу» [1, 12].
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Він намагається засвоїти курс машинодрукування всіма пальцями, але, коли не виходить,
швидко здається і грає в комп’ютерні ігри.
Його злять упевнені в собі і в завтрашньому
дні люди: «…смотрел на прохожих за оградой
нашего дома, мечтая перестрелять всех их,
особенно тех, которые знают, что надо делать
в жизни, куда идти и как быть в той или иной
ситуации, как стать счастливыми» [1, 12].
Також понад усе Євген переймається своїм здоров’ям. Він ображається через те, що у
батька, якому майже п’ятдесят років, немає
таких проблем як у нього: «И вот он я, уже
чувствую себя как старый дед: давление прыгает, с простатой нелады» [1, 14]. Причиною
нещасть Євгена є його спосіб життя, в якому
багато місця займають алкоголь, легкі наркотики і неперебірливі контакти з дівчатами.
Та, попри це, хлопець мріє написати роман,
який перекладуть на всі європейські мови і
який стане національним бестселером. Також
у його планах зняти фільм, який покажуть у
Каннах і, звісно ж, красуня дружина. Але, на
жаль, це лише мрії Євгена, які навряд чи здійсняться, адже автор залишає його на одному
рівні, назва якому – «соціальне дно».
Отже, психологічний образ персонажів
«БЖД» С. Ушкалова і «Границы первого уровня» Є. Альохіна є важливим аспектом дослідження сучасних молодіжних романів, адже
цей різновид літератури присвячений проблемі становлення особистості в сучасних соціокультурних умовах, що впливають на світоглядні пошуки персонажів художніх текстів
українського і російського письменників. Персонажі вищезазначених романів у період дорослішання заплутуються у почуттях, прояв-

ляють страх перед життям. Вони не можуть
самостійно проаналізувати свій стан і знайти
раціональне вирішення проблем, що викликає душевні травми і замкнутість у собі, які, у
свою чергу, спонукають до появи думок про
власну нікчемність; герої відчувають себе відщепенцями в суспільстві. Разом з цим, автори
зазначених романів не виводять своїх персонажів на шлях істини, а, навпаки, полишають
їх із проблемами сам на сам, не показуючи читачеві ані наслідків їх поневірянь, ані їх долю
в майбутньому.
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THE IMAGE OF YOUNG LAD IN THE NOVEL BY S. USHKALOV «LIFE SAFETY»
AND BY E. ALEKHINE «THE BOUNDARIES OF THE FIRST LEVEL»:
PSYCHOLOGICAL ASPECT
The article analyzes the novels of contemporary Ukrainian author S. Ushkalov and Russian writer
E. Alekhine. In particular, are studied the psychological characteristics of the characters’ adolescence of the
novel « Life Safety» and «The boundaries of the first level». Based on the findings of psychology, the author
analyzes the characters’ growing up period of these works from a psychological point of view. Considered
psychological features of formation of characters’ interest inherent to this age category.
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Образна система роману «Червоний гаолян»: життя та смерть в містичному світі гаолянового краю
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ОБРАЗ ЮНОШИ В РОМАНЕ «БЖД» С. УШКАЛОВА
И «ГРАНИЦЫ ПЕРВОГО УРОВНЯ» Е. АЛЕХИНА:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Статья посвящена анализу романов современного украинского автора С. Ушкалова и российского писателя Е. Алехина. В частности, исследованы психологические характеристики юношеского возраста персонажей романов «БЖД» и «Границы первого уровня». Опираясь на выводы возрастной психологии, автор статьи анализирует период взросления персонажей указанных произведений с психологической точки зрения. Рассмотрены психологические особенности формирования интересов персонажей, присущих этой возрастной категории.
Клю чевые слова: роман, персонаж, взросление, психическое развитие.
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ОБРАЗНА СИСТЕМА РОМАНУ «ЧЕРВОНИЙ ГАОЛЯН»:
ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ У МІСТИЧНОМУ СВІТІ
ГАОЛЯНОВОГО КРАЮ
Розглядається жанрово-стилістична й тематична своєрідність першого роману трилогії
Мо Яня «Родина червоного гаоляна» з точки зору проблематики «повернення пам’яті», переосмислення міфопоетичної семантики в образах-іміджах Китаю. У фокусі уваги – своєрідність переосмислення в китайському художньому тексті елементів поетики неоміфологізму. Система персонажів роману заснована на парадигмі «боги – герої – люди», кожний з наступних етапів якої менш
значний і більш віддалений від істинної сутності, яка в художньому світі Мо Яня уособлена в образі
одухотвореної природи – основи й витоку буття людини, а також мовчазного, але чуйного й співчутливого свідка радощів і трагедій людського життя.
Клю чов і слова: земельна культура (乡土文学), магічний реалізм, галюцинаторний реалізм,
поетика орієнталізму, епіфанія, фабула, образна система.

Творчість Мо Яня осмислюється в світовій літературі як китайська рецепція фолкнерівської спадщини, в якій актуалізовано багатовимірність духовної культури Китаю; це
культурна подорож, яка, попри жахіття побаченого, не перетворюється на втечу. Хоча твори Мо Яня неодноразово потрапляли в поле
уваги китайських і зарубіжних дослідників,
ключові особливості його художнього стилю,
зокрема, впровадження на китайському ґрунті фолкнерівської поетики неоміфологізму, як
правило просто констатуються, не стаючи
предметом детального дослідження. Ця проблема вивчається в даній статті через розгляд
унікальної особливості художньої оптики письменника – поетики «великого плану», само№ 2 (16), жовтень 2015

бутня стилістика якої відкриває шлях до філософського символізму в семантиці тексту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
засвідчує, що, попри винятковість літературного експерименту, живість художньої мови,
актуальність тематики, незважаючи на переклади багатьма мовами, розголос, пов’язаний
із присудженням Нобелівської премії, творчість Мо Яня не стає об’єктом фундаментальних досліджень. Його доробок згадується
майже винятково як складник літературного
контексту в Китаї кінця минулого століття.
Це праці Ч. Лафліна, Ч. Кинклі і Г. Голдблатт.
Російськомовному читачеві доступні дисертації з китайської літератури кінця ХХ ст.
Н. Хузіятової та Е. Завидовської, в яких також
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побіжно згадується творчість Мо Яня. Розглядається його внесок у літературну течію
«пошуку коріння сільської культури», зазначається його віддалення від цієї проблематики у вісімдесяті роки, зазначається яскравість
і глибина художньої оповіді, зокрема, гротескність наративу, є спроби проаналізувати сюжетну своєрідність творів «Прозоро-червоний
редис» (1987), «Країна вина» (1992). Англомовні дослідники зауважують відлуння в його
творах західної літератури, зокрема, набуває
розголосу порівняння Мо Яня з Рабле, яке
пропонує Г. Голдблатт, зважаючи на гіперболізм картин чиновницьких розкошів у романі
«Країна Вина». Китайські дослідники, зазначаючи ключове значення творчості Мо Яня у
становленні китайської літератури кінця
ХХ ст., розглядають проблематику залучення
автора в дискурс усесвітньої літератури, обговорюють проблеми художнього діалогу
Мо Яня з В. Фолкнером, Г. Маркесом,
Х. Борхесом, О. Памуком, К. Десаї.
В українській синології творчість Мо Яня
залишається не вивченою. Нам відомо тільки
декілька статей оглядового характеру, що
знайомлять з основними етапами творчого
шляху письменника, а також – із положенням
його Нобелівської промови. Окремо зазначимо розвідку Н. Ісаєвої, присвячену центральному жіночому образу в романі «Великі груди,
широкі стегна» (2013). Роман «Червоний гаолян», на відміну від наступного великого твору «Країна Вина» (1996), рідко потрапляє в
коло уваги китайської (Шень Юн, 1994) та
зарубіжної науки, залишається невідомим і в
Україні. Особливої уваги потребують питання
переосмислення Мо Янєм естетики орієнталізму і конструювання дискурсу про Китай за
фолкнерівськими зразками.
Своєрідність викладу подій, образна система, композиція наближені у романі «Родина
червоного гаоляна» до художнього світу американських послідовників нового реалізму,
зокрема, Дж. Стейнбека, і письменниківекспериментаторів В. Фолкнера, Дж. Апдайка,
коли інструментарій гранично об’єктивованої
оповіді доповнюється символізмом, епіфанією, художній простір індивідуалізований. З
огляду на це, дослідження твору доречно
здійснювати шляхом послідовного аналізу
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вузлових елементів поетики і семантики. Це:
а) поліфонія оповіді; б) сюрреалістичне, епіфанічне відтворення образів навколишнього
світу; в) символізм деталі та поетика «великого плану».
Роман «Червоний гаолян» 1986 р. вважається одним з найкращих і найбільш резонансних творів Мо Яня. Це перший роман письменника, якому передувала винятково резонансна повість «Прозоро-червоний редис» (1985). Цей твір, перший із серії п’яти
романів, об’єднаних назвою «Родина червоного гаоляна», розповідає про трагічні події
японської окупації. Жахливі події китайськояпонської війни подані ніби під мікроскопом – гранично можливо великим планом. У
центрі подій – мешканці маленького села, загубленого серед гаолянових полів, і родина
оповідача, його батько, ще кільканадцятирічний хлопець, дід і бабуся. Роман є унікальним
прикладом багатокомпонентного синтезу
вкрай відмінних художніх методів – реалізму і
модернізму, західного і східного в мистецтві.
Зовнішній для героїв світ не розчинений в
індивідуальному, натомість, зберігається виразний подієвий сюжет, через переживання
якого розкривається духовний світ героїв.
Однак цей художній світ керований не законами раціо, не логікою індивідуалізації типового, а ірраціональним, не мисленням, а
сприйняттям. Зміна оповідачів, перспективи
оповіді, кольорова, звукова, одорична насиченість оповіді, вимагають сприйняття твору як
складної панорами, аналіз якої не може бути
сфокусований на зовнішній або внутрішній
подієвості. Об’єкт зображення роману – це
світ, в якому розчинена людина, а фабула визначається процесом осягнення та репрезентації цієї єдності.
Система головних героїв, яка зумовлює
будову оповіді, втілює авторське переконання
про поступове слабшання сили духу в кожному наступному поколінні. Це одна з наскрізних
думок у творчості письменника, яку він зазначає, зокрема, в статті «Романна творчість і відображення в кіно» («小说创作与影视表现»,
2004), аналізуючи причини популярності своїх творів. Як пише Мо Янь, «поняття «чиста
порода» в «Родині червоного гаоляна» набуває подальшого розвитку, тут розкрито
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відмінність між «чистим гаоляном» і
«гаоляном з домішками», висвітлюється проблема послаблення величі духу від покоління
до покоління» [1]. Це дає ключ до розуміння
Мо Янєм історії. Як він зазначає, прабатьки
вміли жити більш вільно, більш широко, більш
охоче насмілювалися на прояви особистого,
насмілювалися говорити, насмілювалися робити, насмілювалися думати («敢说敢做敢想»),
чинити опір традиціям і моралі тодішнього
суспільства, тобто вони жили шумно і гаряче
(他们活得轰轰烈烈). А ми, нащадки, на відміну
від них, помітно зблідлі, зав’яли [1]. У романі
«Червоний гаолян» ця тенденція до зменшення, слабшання духу виразно втілена в чотирьох
презентованих поколіннях. Оповідь ведеться
від особи наймолодшого покоління, але оповідач потрапляє в поле дії роману тільки раз. На
початку роману згадується маленький хлопчик. Він випасає білу вівцю у лузі біля надгробного каменя, підіймається на могилу і співає
пісню, яка є лейтмотивом твору: «Гаолян почервонів – Японія прийшла – Близнюки, приготуватися – Вогонь, рушниці, вогонь, вогонь, гармати». Образ пам’яті іронічно знижується через деталь: хлопчик пускає з могили міцну
струю. Оповідач роману непрямо ідентифікує
себе з цим образом, зазначаючи, що не знає
достеменно, чи то був він, чи ні. Епізод із маленьким пастухом розгортається у ставлення
оповідача до гаолянового краю, подано сконцентроване уявлення, в основі якого – контроверсійний образ гаолянової землі як каталізатору відчуттів і почуттів, місця, в якому крайнощі завжди поруч. «Північно-східна Гаомі – це
село, до якого я відчував граничну любов, це
село, до якого я відчував граничну ненависть…
це найкраще й найпотворніше місце на планеті, найсвятіше й найбільш розбещене, це місце,
в якому пили і кохалися наймужніші герої й
найпотворніші поганці» [2]. Прийом ідеалізації
міфологізує Північно-східну Гаомі, яка уявляється країною великих добродіїв і так само великих злочинців, виникає приховане порівняння з Давньою Грецією. Цей аспект – коли частина Китаю зображується екзотизовано й водночас якби є частиною великого – вселюдського
світу, є вкрай важливим для Мо Яня. Ідея порівняння Китаю двадцятого століття з античним
світом не видається абсурдною.
№ 2 (16), жовтень 2015

Мо Янь освоює концепцію античності, вона стає частиною його світу, закономірністю,
що визначає існування його персонажів. Покоління в «Червоному гаоляні» дрібнішають
так само, як античні раси – спочатку стихії,
боги, потім – титани, потім – Герої, згодом –
люди. У романі зображене життя декількох
поколінь, подієвий ряд епопеї сконцентровано до менш ніж сотні сторінок. Один з головних засобів, який уможливлює цю тісноту
смислового ряду, – оптика «великого плану».
Оповідач-оператор вибирає, чиїми очима дивитиметься читач на події, веде читача крізь
світ думок і відчуттів своїх предків. Ключовий
момент цієї подорожі, яка переслідує
«повернення пам’яті» у Мо Яня, – це взаємодія
«Я» оповідача, персонажів, які діють у минулому, й одухотвореного гаоляна.
Початок оповіді – момент, коли батько
оповідача і командир Ю (або Ю Чжань-ао) рано-вранці вирушають у засідку. В цьому короткому епізоді також бере участь бабуся оповідача. Саме вона визначає-проголошує родинний статус «мого батька» і командира Ю. Бабуся називає їх «прийомний син» і
«прийомний батько». Але через три абзаци
командир Ю звертається до «мого батька» як
до сина. Між подіями в цих майже сусідніх абзацах – сім днів. «Мій батько» і командир Ю
повертаються на місце нещодавньої засідки,
усіяне трупами. Початок і трагічний фінал
історії, взятої за основу сюжету, знаходяться в
тексті поруч, головне у творі – не викласти
послідовність подій, а відтворити зміни внутрішнього світу персонажів. Місцевість описана в її античній величі, гаолян – душа цього
місця, яка передбачає всі події, поєднує людину й природу. Сильніший за запах гаоляна і
лотосів гнильно-солодкий запах смерті, який
буде все життя неухильно супроводжувати
«мого батька». Тут же фігурують собаки як
прибічники японців, такі самі жорстокобезжальні; пістолет командира Ю, безмовний
свідок і частково – виконавець найтрагічніших подій твору. Герої твору «бабуся» і командир Ю уособлюють силу і незбагненність
духу гаолянового краю.
Командир Ю, один із центральних персонажів у протистоянні японцям, визначається
як дрібний місцевий розбійник (土匪). Мо Янь
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зазначає, що призначення розбійника на роль
головного «позитивного персонажа», очільника руху антияпонського спротиву, – ризикований крок, спрямований на спростування
традиції персонажів-військових і партійців
[1]. На перших сторінках роману командир Ю
зображений тільки як ватажок повстанців,
але навмисна звуженість цієї перспективи
очевидна. Початкова сцена твору, виписана за
шаблоном патріотизму «жінка проводжає чоловіків на війну», – це відправна точка для
традиційного в літературі КНР 60–70-х рр.
пафосу, яка не стає, однак, центром оповідання: пафос миттєво знятий у наступній сцені,
яка розповідає про хлопчика-пастуха. Пісня
повстанців, очікувана функція якої – бути
лейтмотивом роману, нагадуючи про героїзм
персонажів і піднесену трагічність подій, уперше в тексті звучить у вустах несвідомого
хлопчика як набридлий мотив, доречний під
час справляння малої потреби. Це вказівка,
що патріотичний героїзм – не єдина і не головна тема твору. Ключова ж тема – розкриття в
житті персонажів складної природи гаолянового краю, в якій поєднані крайні протилежності. Стратегія розгортання цієї теми така:
головний сюжет – подорож гаоляновим полем до місця засідки і подальше бойовисько,
на яке накладено оповіді-відступи про минуле героїв. Ключовий інструмент оповіді – голос оповідача.
Мо Янь свідомо обрав стратегію «оповідача-всезнавця», який, ніби Бог, проникає в
думки і почуття героїв, бачить ніби згори події і їх місце, за власним вибором дає великим
планом той чи інший фрагмент цієї великої
картини [3]. Такі переходи позначені в тексті
вказівками на зразок «мій батько побачив»,
«мій батько відчув запах», також вербально
оформлені відступи від основної сюжетної
лінії, в яких розповідається минуле персонажів. Тобто воля оповідача, якій підпорядковано оповідь, не залишається прихованою, її,
навпаки, увиразнено. Експозиція, презентована цим оповідачем у першому розділі роману,
завершується описом наступних двов знакових образів – річки Чорнильна Вода (墨水) і
прикажчика-компаньона Діда Ло-хань. Річка,
подібно до гаоляна, – незмінно присутній елемент образної системи твору, мовчазний спо258

стерігач, який, однак, подібно до гаоляна, дивним чином бере участь у дії, сповнений глибоким змістом. Ключ до розуміння цього образу – у спостереженні оповідача про прихильність «мого батька» до Чорнильної Води,
яка для нього все одно, що рідна матір. «Мій
батько» з малих років проводить багато часу
у воді, ніби качур, за порівнянням оповідача.
Ріка – невід’ємна частина життя «мого батька», вона дарує нові враження, по-своєму
впливає на хід повсякденного життя, але, що
важливо, цей образ не виходить за межі природного; як і гаолян, загадковість ріки не набуває містичних або фантастичних вимірів.
Згадка про Чорнильну Воду приводить
оповідача до образу Діда Ло-хань, який уособлює найстарше покоління – найвеличніше з
точки зору сили духу і єднання з природою.
Дід Ло-хань – це образ, знаковість якого закладена вже в імені. Його ім’я записується тими самими ієрогліфами й звучить так само, як
слово «а-лохань», яке позначає в китайській
буддійській термінології людину, яка досягла
найвищого ступеня просвітлення. Він працює
у родинній винарні, добре ставиться до «мого
батька»: для нього він як рідний дід. Важливий епізод, що свідчить про значення Діда Лоханя для «мого батька», – історія з річковими
крабами. Дід Ло-хань і «мій батько» в ту пору
року, коли краби починали вилазити з річки в
пошуках здобичі, часто ходили їх ловити й
завжди збирали набагато більше, ніж могли
з’їсти. З того, що залишалося, Дід Ло-хань робив крабовий сойовий соус, який родина споживала роками. «Той соус, який псувався від
довгого зберігання, йшов на добриво для маку, що виростав на ньому дуже великий і червоний» [2]. Через цей й подібні описи відтворюється картина сільського життя, яка й за
засобами опису (некваплива, розважлива оповідь, влучно обрані деталі великого плану), й
за змістом – образи вибудувані як складна
єдність раціонального й ірраціонального, кожний персонаж – це складний світ, незбагненний для інших – нагадує водночас сюрреалістичні й глибоко правдиві світи творів Маркеса і Фолкнера. В образі Діда Ло-хань утілено
граничну простоту і мудрість, що виявляється
в слідуванні порядку речей. Він робить гаолянове вино, ловить крабів, ходить за мулами,
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невимушено виховує «мого батька»; його
життя – частина життя всього маленького
сільського світу. Коли цей світ руйнується з
приходом японців, які практично знищують
село заради будівництва дороги, мусить обірватися й життя Діда Ло-ханя. Привселюдна
страта Діда Ло-Ханя – це перша з найбільш
емоційно насичених сцен у романі, свого роду
центр емоційного напруження, яке спрямовує
настрої та дії героїв. Зібравши мешканців села, командир японців здійснює страту за традиційним східним ритуалом, який передбачає
відрізання вух, геніталій, знімання шкіри з
обличчя і розривання собаками. Кат, один із
мешканців села, який здійснює страту, божеволіє. «Мій батько» і Ю Чжань-ао серед натовпу спостерігають за стратою. По-середньовічному наджорстоке катування, описи якого
часто зустрічаються в детективах часів мінської та цинської династій, постає в романі
багато в чому завдяки «Хронікам Заводного
Птаха» Х. Муракамі, це візитна картка японської окупації Китаю, а в романі Мо Яня – один
із багатьох елементів, які висвічують одвічну,
незмінну натуру людини й світу. Як не піддається скороминущим змінам гаолян і ріка, так
само тримається й людство. Усе це – складові
всесвіту, закони якого незмінні. Уміння відтворити цю архаїчну глибину як у світі природи, так й всередині людського характеру, таке
виразне в Мо Яня, великою мірою суголосне
фолкнерівському епосу.
Другий вставний сюжет, який оповідується під час подорожі «мого батька» і командира Ю до місця засідки, а також подальшого
очікування на японців – це історія заміжжя
«бабусі». Названа історія багато в чому є точкою відліку подій твору, в ній закладено фундамент подальших колізій. Ефект очікування
розповіді про Дай Фенлянь створюється з початку твору. Цей персонаж з’являється в першій сцені роману, але її ім’я неназване, вона
поки що просто «бабуся», яка проводжає чоловіка і сина. Другий крок у напрямку наближення до історії Дай Фенлянь – несподівана
асоціація оповідача, коли йдеться про дорогу
вздовж ріки, якою йде загін командира Ю. Ця
«вузька дорога, зроблена з чорної землі, з часом стала світло-синьою – незчисленні копита корів, овець, мулів і віслюків затовкли чор№ 2 (16), жовтень 2015

ну землю вглиб, – стояла перед очами командира Ю весь час, який він провів в японських
копальнях» [2]. Оповідач зазначає, що «мій
батько» не знав, яке значення ця дорога мала
для командира Ю і бабусі, які «романтичні
трагікомедії» відбувалися на цій дорозі.
Історія участі бабусі Дай Фенлянь у русі
антияпонського опору – результат довгих і
складних розшуків оповідача. Слухаючи перекази і спомини старих мешканців села, оповідач переконується, що історія Дай Фенлянь
стоїть на одному рівні з давніми історіями
про героїв чуань-ці. В одному з переказів,
який наратор відтворює в романі, Дай Фенлянь відіграє ключову роль в аванґарді китайських партизанів; їй, зокрема, приписується ідея виставити кільцем борони, щоб відрізати японцям шлях до обходу або відступу.
Уявлення про Дай Фенлянь дев’яностолітньої
жінки – один із засобів створення ореолу легендарності навколо неї. Твердження дослідників про близькість роману Мо Яня
«Червоний гаолян» до канону чуань-ці [5], як
не дивно, має витоки у прямому мовленні
оповідача роману, який неодноразово називає бабусю Дай Фенлянь гідною стати персонажем цього класичного жанру.
Глибокий зміст, художня сила оповіді в
аналізованому романі реалізовані через контрастне зіставлення найголовніших подій у
житті персонажів. Так, оповідь про початок
кохання Дай Фенлянь триває «перебивками»
з оповіддю про останні хвилини її життя. Поранена японськими кулями, вона стікає кров’ю на тому самому полі на руках у сина. Її
останні слова – «ти маєш знати, що прийомний батько – твій справжній батько» [2].
Проведене дослідження дозволяє зробити
такі висновки. Стратегія оповіді вирізняє Мо
Яня серед письменників, яких він називає
своїми наставниками: Ґ. Маркеса і В. Фолкнера. У Мо Яня простежується фолкнерівська
вимога до остаточної, вичерпної суб’єктивної
правдивості оповіді, але Мо Янь не запозичує
його манеру оповідання, коли все зображене
дається виключно через почуття персонажа. У
Мо Яня оповідач і читач услід за ним перебувають над дією, і цим він наближається до
письменників-реалістів. Текст у творі Мо Яня
нагадує «фірмову» оповідь Маркеса, але світ у
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творі Мо Яня тільки балансує на межі реальності, не стає сюрреалістично фантастичним,
як у Маркеса. Творча енергія Мо Яня зосереджена на відтворенні внутрішнього світу людей, складного поєднання розуму і почуттів,
колективного й індивідуального, відтворюючи внутрішній світ особистості в діалозі з суб’єктним світом природи, який спрямовує дію
та спостерігає за нею, дає свою оцінку, емоційне ставлення.
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IMAGERY OF LIFE AND DEATH IN MYSTICAL GAOLYAN COUNTRY
IN MO YAN’S NOVEL «THE RED SORHGUM»
The article is focused on stylistic and thematic peculiarity of the first novel in trilogy «The Family of Red
Sorghum», with the special accent on reviving the memory and rethinking poetics and semantics of Chinese
myth and those of the orientalysed image of China. The transcultural quality of the novel, combining the
poetics of Chinese xiang-tu wenxue and xun-gen wenxue with global trends of creating modern mythology, is
elucidated. The elements of magic realism and folknerian style in moyanian portrayal of rural and heathen
China are studied. Among them there are the gods-heroes-people character paradigm, the image of animated nature, witnessing and caring about human life and death, close-up gallucinatory imagery, modernist narrative techniques, the epic qualities of the narrative.
Ke y words: xiang-tu literature (乡土文学), magic realism, hallucinatory realism, orientalism, epiphany, story-telling, imagery.
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ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА РОМАНА «КРАСНЫЙ ГАОЛЯН»:
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В МИСТИЧЕСКОМ ГАОЛЯНОВОМ КРАЕ
Изучается жанрово-стилистическое и тематическое своеобразие первого романа трилогии
Мо Яня «Семья красного гаоляна» с точки зрения проблематики возвращения памяти, переосмысления мифопоэтической семантики в образах-имиджах Китая. В фокусе внимания – своеобразие
переосмысления в китайском художественном тексте элементов поэтики мифологизма: системы персонажей романа, основанной на парадигме «боги – герои – люди», образа одухотворенной
природы как истока бытия людей, молчаливого, но сочувствующего свидетеля радостей и трагедий человека.
Клю чевые слова: земельная культура (乡土文学), магический реализм, галлюцинаторный
реализм, поэтика ориентализма, епифания, фабула, образная система.
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ПИСЬМЕННИЦЬКА ІНТЕРНЕТ-ЕСЕЇСТИКА
ЯК РІЗНОВИД МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У статті проаналізовано сучасну письменницьку інтернет-есеїстику в контексті масової літератури. Встановлено можливості співвідношення «масова література» – «масова інформація».
У процесі аналізу виявлено, що у зв’язку з освоєнням сучасними письменниками формату медіа як
способу презентації своєї творчості поняття «масова література» втрачає значення низькопробності, вульгарності, розрахованості на невибагливого читача, а натомість набуває нових рис, притаманних «масовій інформації»: доступності, відкритості, призначення для широкого кола читачів та можливості впливу на формування громадської думки.
Клю чов і слова: масова література, елітарна література, масова інформація, есеїстка.

Поділ літератури на масову й елітарну, які
відповідають потребам різних категорій
читачів, бере початок від ХІХ століття (коли
класичні твори обов’язково мали виконувати
дидактичну й аксіологічну функції), хоча дискусії щодо протиставлення високих жанрів
низьким зародилися ще в античності й епоху
класицизму. Проте сьогодні важко чітко відокремити ці два різновиди літератури. Взаємопроникнення стилів і жанрів, розвиток жанрових форм, з одного боку, та прагнення письменників стати популярними й максимально
наблизитись до читачів – з іншого, сприяють
поєднанню в текстах сучасної літератури рис
як елітарної, так і масової творчості.
Незважаючи на те, що масова література в
українському літературознавстві трактується
як менш вартісна, вона завжди є доступнішою
та популярнішою, ніж класичні тексти. До того ж, саме масова література визначає смаки й
потреби сучасного суспільства, а вивчення
цього явища цікавить усе більшу кількість
науковців.
Метою статті є встановлення особливостей сучасної письменницької інтернетесеїстики в контексті масової літератури та
виявлення нових її характеристик на основі
співвіднесення поняття «масова література» з
базовим поняттям журналістики «масова інформація».
Основні типологічні відмінності між масовою літературою та елітарною розглядалися
такими вченими, як В. Халізєв, С. Кормилов,
№ 2 (16), жовтень 2015

І. Ільїн, Б. Дубін, Я. Поліщук. Деякі російські
науковці (І. Гурвич, Н. Вершиніна, С. Дмитренко та ін.) замість терміна «масова література»
вживають поняття «белетристика» на позначення текстів, що перебувають за межею високого мистецтва і створюються другорядними авторами. Хоча поняття «белетристика»
як художня проза загалом є ширшим від
«масової літератури» і, у зв’язку з досі відсутнім чітким визначенням цих понять, таке їх
порівняння є невиправданим.
Я. Голобородько, Н. Зборовська, С. Філоненко та ін. досліджували особливості української масової літератури. Зокрема, Софія Філоненко ключовим критерієм визначення
масової літератури вважає жанровість та функціонування літератури в суспільстві. Дослідниця
масовою
літературою
називає
«сукупність літературних творів, які адресуються широкому читацькому загалу й функціонують за законами літературної індустрії
відповідно до своєї виразно декларованої жанрової приналежності» [9, 88]. Т. А. Скокова у
статті, присвяченій масовій літературі в епоху
постмодернізму, називає її «модною» літературою, що розповсюджується завдяки рекламі
в ЗМІ, а також дослідниця наводить кілька синонімів цього поняття: формульна, популярна,
тривіальна, бульварна, паралітература [8].
Загалом серед рис масової літератури виділяють великі тиражі й орієнтування на моду та побажання читачів середнього рівня;
певний набір жанрів, канонів та наслідування
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високої літератури; зосередження уваги не на
стилі й проблематиці, а на структурі й композиції твору. Окрім того, масовій літературі
властиві й суто комерційні складові: брендовість, мода, піар, реклама та читабельність. На
комерційному чиннику наголошує і Тамара
Гундорова: серед причин, що призвели до поділу літератури на високу й популярну, дослідниця називає перетворення культурних цінностей на товар [5, 68]. У зв’язку з повсюдною
комерціалізацією текстів масової літератури
письменник, на думку С. Філоненко, стає продуктивним і адаптованим до ринкових умов
«райтером». Тому особлива увага приділяється формуванню іміджу, яскравого псевдоніму:
«У масовій літературі тривають процеси створення «зірок», культових письменників, письменників-знаменитостей, літераторів-брендів, які в добу панування медійних технологій
цілком можуть бути віртуальними сутностями» [9, 89].
Проте, на думку Ю. Лотмана, поняття
«масової літератури» – соціологічне, тобто
стосується не просто структури тексту, а його
соціального функціонування в системі інших
текстів та ставлення того чи іншого колективу до певної групи текстів [7].
Сьогодні письменники мають авторські
колонки в усеукраїнських і регіональних суспільно-політичних та інформаційно-розважальних друкованих виданнях, що забезпечує
постійний діалог митця зі своїм читачем. Головною особливістю форми колонки є персональне осмислення певної події, тобто предметом дослідження в колонці виступає власне
суб’єкт висловлювання, його особиста життєва позиція та міркування, а особистість колумніста стає основним смисловим ядром тексту. Саме тому зазвичай колонку веде відома
людина чи фахівець у певній галузі (політик,
письменник чи громадський діяч), чия думка
буде цікавою громадськості [10]. Окрім того,
письменники ведуть власні блоги та мають
сторінки в соціальних мережах, що також
сприяє діалогу з читачем та дозволяє швидко
отримувати його реакцію.
Сучасні письменники-публіцисти, серед
яких О. Забужко, М. Рябчук, Ю. Андрухович,
Ю. Винничук, С. Жадан, Ю. Іздрик, А. Кокотюха, Т. Малярчук, А. Бондар, О. Ірванець, Л. Де262

нисенко та ін., вдаються до жанру есею, який
щонайкраще дає змогу представити суб’єктивний підхід у висвітленні певної проблеми,
увиразнити особистість автора, його думки,
погляди, власне ставлення до предмета розмови. Окрім того, у зв’язку з текст-типологічними особливостями, есей дає змогу швидше реагувати на зміни в суспільстві, а невимушений стиль викладу думок та достатньо
коротка форма зробили його доступним для
широкої аудиторії.
Поширення літератури в мережі Інтернет
призводить до зміщення акцентів в опозиції
«елітарна література – масова». Публікація
тексту в мережі нівелює значення тиражу,
оскільки про його популярність свідчитиме
кількість переглядів користувачами. А можливість прокоментувати текст і долучитися
до обговорення будь-якої теми збільшує читацький інтерес.
Окрім того, розміщуючи систематично
тексти на інформаційних, новинних порталах
чи на інтернет-сторінках газет і журналів, письменник перестає бути митцем, який виконує певну місію, натомість він перетворюється на ремісника-журналіста, що має регулярно публікувати свої есеї та вчасно реагувати
на суспільно важливі події в країні. Серед тем,
до яких звертаються автори, – стосунки українців і росіян (або України й Росії), воєнна ситуація на Сході України, анексія Криму, влада,
мовне питання та культура (а саме проблема
двомовності України та масової русифікації),
література тощо.
Окрім того, є низка текстів, приурочених
до певної дати (наприклад, 140-річчя від дня
смерті Степана Руданського – «Перший національний порнограф» та 2 роки від дня смерті
Назара Гончара – «Ліжко його українське»
Ю. Андруховича; «Тризуб на штукатурці» Андрія Бондара до 24 річниці Незалежності України) або ж як реакція на ту чи іншу подію
(демонтаж пам’ятної дошки Юрію Шевельову
в есеї «Із особливим цинізмом», побиття студентів на Майдані в тексті «Ковзанка», підписання диктаторських законів 16 січня в «1984.
2014?» Ю. Андруховича; смерть Леоніда Плюща в есеї «Леонід Плющ – перемога над карнавалом» О. Забужко; початок роботи нової поліції в Києві в «Люди у чорному» О. Ірванця;
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бойкотування Криму в «Крим – тепер його
можна не любити» Т. Малярчук; конфіскація
книжок в українській бібліотеці в Росії в тексті «Батьківщина гроб-трави» Ю. Винничука
тощо). Велика кількість текстів авторів, присвячених якимось життєвим темам, насправді
з гострим політичним чи суспільним підтекстом («У світі тварин», «Синдроматика виходу», «Рогами вперед», «Тату і табу»
Ю. Андруховича; «“Оскар і Рожева Рані”, або
Бути і залишатися людьми» А. Бондара тощо).
Наприклад, в есеї «Синдроматика виходу» (датованому 03.01.2011) Андрухович, пишучи про похмілля та способи лікування, порівнює його з «теперішньою» владою. Однак,
якщо звичне похмілля, на думку письменника, «слід перележати, перемучити, перехворіти […] і ближче до вечора обов’язково попустить, стане легше…» [1], то з владою ситуація дещо складніша: «нікому з нас не вдасться
ані перележати, ані навіть переходити її на
ногах, як перероджують легкі форми грипу. У
теперішньої влади форма не легка, а важка.
Вона, ця влада, чавунна. Україна знову метикує
на трьох із Росією та Білоруссю» [1]. А в есеї
«Рогами вперед» (06.06.2011) Юрій Андрухович згадує свого друга, швейцарського селянина й сировара Хриґу, та розмірковує над
розвитком сільського господарства, порівнюючи ситуацію в Україні та Швейцарії. Письменник наголошує, що українцям варто
«повернутися до своїх корів», оскільки, за словами певного видатного експерта з
«Файненшл Таймз», «статус селянинавиробника виявиться престижнішим від статусу банківського менеджера найвищої ланки». Закінчується текст словами про українську владу: «От уже другий рік я на кожному
кроці чую: ‟Цю владу ми скоро винесемо на вилах”. Утім, очікування світлої днини чомусь
затягується. Мабуть, уже й вил немає в достатку через занепад села. Тому влада в Україні й почувається так безпечно-нахабно» [2].
Андрій Бондар в есеї «“Оскар і Рожева Рані”, або Бути і залишатися людьми»
(12.10.2015), пишучи про прем’єру 11 жовтня
театральної вистави «Оскар і Рожева Пані» за
твором Еріка-Емманюеля Шмітта та проблеми, які вона висвітлює, торкається й питання
сутності
й
призначення
мистецтва:
№ 2 (16), жовтень 2015

«… мистецтво нікому нічого не винне. Воно
створюється не заради високих гуманістичних ідеалів і не для «покращення» людини. […]
Втім, мистецтво має одну велику перевагу
перед всіма іншими видами людської діяльності. Мистецтво вміє кричати. І кричить воно
сьогодні, як правило, не про високі й недосяжні
ідеали. Його суспільна місія іноді в тому, щоб
донести до людей якусь вельми просту ідею і
досягти дуже практичної мети [3]. Окрім того, письменник наголошує на «гуманітарній
катастрофі» нашої держави, описаній у виставі: «На всю багатомільйонну країну лише в Надвірнянському будинку дитини (ІваноФранківська область) працює дитяче відділення паліативної допомоги, розраховане на
20 пацієнтів, де створено всі необхідні умови
для знеболення і полегшення останніх днів
життя дітей. Тобто, по суті, тисячі невиліковних дітей позбавлені елементарного права
на гідну смерть. Вони не дістають належної
допомоги від спеціально підготовлених лікарів
і психологів, вони не отримують потрібних
знеболювальних препаратів, вони не можуть
розраховувати на виїзд спеціальних бригад у
стані загострення» [3].
Звісно, сьогодні, у зв’язку зі складною ситуацією в країні, найбільше письменницьких
інтернет-есеїв присвячено воєнним подіям на
Сході України: «Ми і вони», «Кров завжди привертає увагу» С. Жадана, «Мир і мир» Т. Малярчук, «З гаазькою перспективою», «І навіть не
помоляться» Ю. Андруховича; «Ворог всередині нас», «Дресирувальники» Ю. Винничука
тощо.
Звинувачуючи Росію в окупації українських територій, митці часто розмірковують
над її причинами, зокрема бездіяльністю
української влади щодо проявів сепаратизму
в деяких регіонах задовго до початку війни,
відсутністю протистояння інформаційній політиці Росії тощо. Так, Юрій Винничук, замислюючись над питання «Що робити з Донбасом після його повернення?», пише: «З одного
боку, «навіщо вони нам здалися», а з другого –
чому ми маємо втрачати наші землі через
прибулих після Голодомору росіян? А з третього боку: де взяти такі кошти, аби усю цю руїну
відновити, а потім ще й утримувати тих, хто
звик нас годувати? І що робити зі збитковими
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шахтами, які Росія давно вже в себе позакривала?» [4]. Та насправді, пише письменник,
проблеми можна було уникнути заздалегідь,
оскільки антиукраїнські настрої на східних
територіях поширювалися десятиліттями: «І
коли ми говоримо про майбутню долю Донбасу, то забуваємо про тих, хто формував оцю
п’яту колону, хто був ідейним натхненником
ненависті до всього українського і хто вигадав
міф про «бандерівців», «фашистів» і
«нацистів». Чому досі ці майстри креативу не
вистежені й не покарані? Десять років тому
почалася антиукраїнська вакханалія, а досі ми
не знаємо батьків-засновників. Хоча знаємо
замовників. Але й вони не покарані» [4].
У зв’язку з тим, що письменники освоюють медіаканали як засоби передачі інформації, поняття «масова література» корелюється
з базовим журналістським поняттям «масова
інформація», як така, що спрямована на масу,
тобто певну категорію людей, доступна їй,
відповідає її потребам та формує її єдину позицію. У такому разі прикметник «масовий» у
словосполученні «масова література» втрачає
негативне значення низькопробності, вульгарності, розрахованості на невибагливий смак
стосовно «елітарної літератури». Можемо
припустити, що й поняття «масовий письменник» набуває нових характеристик, оскільки
тут «масовий» означає швидше за все популярний, упізнаваний широким колом читачів
(при цьому може не враховуватися якість його творів).
Таким чином, завдяки взаємовпливу стилів і жанрів, освоєнню письменниками нових
форм спілкування з читачами, опозиція
«висока література – масова література» на-

буває нових значень. Поширення публіцистики в мережі Інтернет, вплив медійності на
творчість письменників сприяли зміні значення поняття «масовий» у літературі – сьогодні цей термін набуває рис доступності, відкритості, призначення для широкого кола
читачів та можливості впливу на формування
громадської думки.
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WRITER’S INTERNET-ESSEYS AS A FORM OF MASS LITERATURE
In the article, the modern writer’s internet-essays are analyzed in the context of mass literature. The
correlation «mass literature» – «mass information» is established. It was revealed that nowadays the term
«mass literature» loses some characteristics such as shoddiness, vulgarity, and focus on an unassuming
reader because writers started using mass media as a way of presenting their essays. Instead of this the
term «mass literature» acquires new journalistic features like accessibility, openness, focus on a wide range
of readers and ability to influence on public opinion.
Ke y words: mass literature, elite literature, mass information, essay.
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ПИСАТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ЭССЕИСТИКА
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В статье проанализировано современную писательскую интернет-эссеистику в контексте
массовой литературы. Были установлены возможности соотношения «массовая литература» –
«массовая информация». В процессе анализа выявлено, что в связи с освоением современными писателями формата медиа как способа презентации своего творчества понятие «массовая литература» теряет значения низкопробности, вульгарности, направленности на непритязательного
читателя, и вместо этого приобретает новые черты, свойственны «массовой информации»: доступности, открытости, предназначенности широкому кругу читателей та возможности влияния на формирование общественного мнения.
Клю чевые слова: массовая литература, элитарная литература, массовая информация,
эссеистика.
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ЕМБЛЕМАТИЧНИЙ КОД МІФУ (СИНКРЕТИЧНІ ФОРМИ
ПЕРВІСНИХ КУЛЬТОВО-РЕЛІГІЙНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ)
У статті зроблено спробу відстеження генеалогії категорій «емблема» та «емблематичність», які в сучасних літературознавчих і культурологічних дослідженнях отримали розширене
трактування як поняття, що відображають «функції культурної універсалії». Структуральні відношення візуального і вербального компонентів, що є засадничою основою принципу
«емблематичності», розглядаються як загальні алгоритми конвенціоналізації епістеміологічного
досвіду, гносеологічних і семіотичних процесів упорядкування і фіксування культурних смислів,
традиції яких сягають «міфологічної свідомості».
Клю чов і слова: емблема, емблематичність, міф, структура, візуальне.

Категорії «емблема» та «емблематичність» у сучасних літературознавчих і культурологічних дослідженнях набули широкого
вжитку. Вони отримали розширене трактування як поняття, що відображають «функції
культурної універсалії» [4, 10]. Структуральні
відношення візуального і вербального компонентів, що є засадничою основою принципу
«емблематичності», розглядаються як загальні алгоритми конвенціоналізації епістеміологічного досвіду, гносеологічних і семіотичних
процесів упорядкування і фіксації культурних
смислів, традиції яких сягають «міфологічної
свідомості».
Проблема реляції емблеми до інших літературних форм, її своєрідна синкретична уні№ 2 (16), жовтень 2015

версальність розглядалась окремими дослідниками. Канадський вчений Пітер Делі у книзі «Література у світлі емблеми» окреслює
мистецькі форми, схожі структурою та естетичною «ідеологією» до традиційного типологічного вияву цього жанру. До таких він
відносить давньогрецькі епіграми, класичну
міфологію, ренесансні колекції емблемат,
єгипетські та ренесансні ієрогліфи, імпрези,
пам’ятні герби, геральдику середньовічного
натуралістичного символізму, біблійну екзегетику [18, 9]. Серед джерел класичної емблематичної форми визначено й міфологію. У цьому відстежується та проста закономірність, на
якій наголошував свого часу Цвєтан Тодоров:
«новий жанр завжди є трансформацією одного
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чи кількох старих жанрів: через інверсію, через
переміщення,
через
комбінування» [13, 25]. У проекції міфологія / емблематика відображається ще більш давня діахронія, пов’язана з вертикаллю зародження та
історичного розвитку самої мови. Ідентичність міфу в окремих випадках ототожнюється
з актом мовлення, тобто первинною розповіддю, що фіксує та пояснює окремі буттєві домінанти. Трансформація цієї початкової вербалізованості утвердила жанр міту, адже «не існує
прірви між літературою і тим, що не є нею, що
джерела літературних жанрів – і це так очевидно – у людському дискурсі» [13, 39].
Складність відстеження і точного реконструювання первинного витоку, стану, складових прамови є перешкодою, що сприяє багатозначності і поліваріативності визначень та
інтерпретацій міфу й міфологічної свідомості.
Проте структуральні елементи, що визначають смислову організованість та ідентичність
міту, як правило, збережені доволі виразно.
Зрештою, це підтверджують різні варіанти
записів одного й того самого тексту, що, попри
певні відмінності сюжетно-композиційної організації, оповідного викладу, все ж мають спільну структурно-образну схему, семіотичний
кістяк. Тож, ідентичність значень міфу окреслюється структуральною парадигмою, яка
умовно взаємоужгоджує візуально образні
презентації і вербальні коментарі.
У межах цієї студії спробуємо довести: міфологічній свідомості властиве творення і
конфігурування смислу, що репрезентує схожість до принципу «емблематичності». Механізм смислотворення регулюється тут його
структурою та «філософією». Трансформовані
у міфологічні архетипи і сюжети, первісні образи знаходять своє адекватне смисловираження в емблематично структурованій інтерпретації. Саме тому емблематична форма
окремими дослідниками трактується як
«мнемонічний механізм», «генератор колективних смислів» [4, 13].
За твердженнями багатьох лінгвістів,
будь-яка прамова довго функціонувала лише
на усному рівні, писемний (графічний) іі варіант утілювався в різного роду знаках, що мали форму піктограм, малюнків, татуювань,
тотемів тощо. «Звукове слово, – пише Вільге266

льм фон Гумбольдт, – це наче втілення думки» [5, 404], відтак конкретні предметні форми, що позначала звукова мова, – це її візуальні константи. Між словом і реальним образом
виникають взаємодоповнювальні зв’язки, що
не можуть бути зведені лише до функції номінування. Своєрідність мови виявляється в
тому, що вона «виступає в якості посередника
між людиною і зовнішніми об’єктами, закріплює за звуками світ думок» [5, 405].
Визначаючи вагомі константи в зовнішньому просторі, первісна людина вдавалась
до їх копіювання і номінування, нормуючи
соціальну аксіологію. Семіотичне маркування
буттєвої реальності реалізовувалось через
регулювальний і мнемонічний механізм, що
взаємоузгоджував зриму візуальну дійсність
та її первісну вербальну репрезентабельність.
Номінування конкретного явища, стихії, природного образу було лише зовнішнім артикульованим акцентом, що вказував і відсилав
на / до його функціональної значущості. Підтвердження цьому віднаходимо у працях як
зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Зокрема, Леонід Білецький, осмислюючи роль слова
у зародженні народної поезії, його шлях від
міту через метафору до поняття, зазначав: «В
первісній мові, цебто в мові первісної людини,
слово мало в собі всі три елементи: звук, образ і поняття [3, 13]. Таким чином, «семантизація» первісного досвіду трактується українським вченим як вияв візуально-поняттєвої
взаємодії, що достатньо виразно відобразилась у структурі та формі міфу і ритуалу.
Олександр Потебня, вивчаючи первісні
ознаки «представлень», що опосередковано
формували значення слів, відзначав особливу
вагомість взаємодії візуального та поняттєвого досвіду у постанні мови. Порівняння та
аналогія, первісний мисленнєвий синкретизм
визначально вплинули на формулювання і
звукову фіксацію (виразову оформленість)
первісних лексем. Відтак, «поезія та міфологія
розвивають сполучення представлень, які
віднаходять у мові… (скорочення наше – О. С.)
В окремих випадках не завжди зрозуміло, чи
розвинуте порівняння народилося з одного
слова, чи, навпаки, слово створене під впливом розвинутого поетичного образу» [11, 330].
Цей синкретизм утверджує переконання, що
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мовоформа первісного світу функціонувала за
своєрідними законами «емблематичності»,
себто значення формулювались через взаємоузгодження слова (звукове позначення) – його візуального відповідника (образу) – ознаки
чи функції, що визначалась як домінантна
«семантизації», внутрішньої форми чи первісної етимології. Відтак, усі види архаїчної
народної творчості (міф, ритуал, обряд)
по-різному спиралися на структуру взаємодії
візуального та поняттєвого.
Відтворення первісного варіанта міфу
неможливе, адже він зазнавав низку переробок і дійшов до нас у різнотипних інтерпретаціях пізніших дослідників. «Більшість грецьких міфів, – зазначає М. Еліаде, – були відтворені і, відповідно, змінені, систематизовані
Гесіодом і Гомером, рапсодами і міфорафами» [16, 14]. Подібним чином були інтерпретовані міфологічні традиції Сходу та Індії,
зрештою, й слов’ян, адже, первинним матеріалом для осмислення і тлумачення були суб’єктивно модифіковані записи теологів та
істориків. Ця апорія визначально впливала на
реконструювання міфологічного наративу і
формувала певну вибірковість, схематичність
інтерпретацій у дослідницькому дискурсі.
Цей схематизм значною мірою зумовлений
«схематичністю» структури міфу чи ж уявлень про неї, адже функціонально міф позначає символічно-алегоричну модель «творення» та наслідування». Інтерпретаційні
стратегії багатьох досліджень з міфології, як
правило, зводяться до визначення образних,
сюжетних, тематичних, семіотичних (часто
повторюваних) домінант і створення навколо
них прихованих смислових відношень. Через
те міф, як і фольклор, на думку Алана Дандеса, ототожнювався з «пережитками», які становлять «трансформовані, змінені чи спотворені» фрагменти культури» [6, 63]. Методика
досліджень представників різних фольклористичних шкіл (міфологічної, антропологічної,
історико-географічної, ритуально-міфологічної), як правило, зосереджується на діахронічних порівняннях [6, 14–26]. Провідними елементами, базовими одиницями таких студій є
мотив, сюжет, символ. Вони функціонують як
одиниці, що комбінують більш об’ємні, або ж
розщеплюються на менші утворення. Так чи
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інакше, ці студії сконцентровані навколо каталогізування чи структурування окремих
одиниць, що дозволяють визначити коди для
інтерпретацій міфу. Такі зосередження утверджують переконання, що збережена, та з
якою працюють дослідники, наративна та
смислова форма міту лише видозмінено відображає праформу і давній зміст, відтак потребує перегляду і «переформулювання», адаптованої до сучасних смислових горизонтів інтерпретації.
Одним з найбільш складних і загадкових
для наукових інтерпретацій є те, в якій оповідній формі концентрувався міф – чи це була
злагоджена фабульна історія, чи елемент ритуально-культового дійства, що пояснював
окремі явища та речі, ратифікуючи прадосвід,
танець, ритуал тощо. За твердженням окремих дослідників, первинно жодних оповідних
функцій міф не мав, його «оповідність» була
опосередкованою. «Це чиста умовність, що ми
називаємо міфом лише словесно виражену
оповідь. Насправді таким самим міфом були і
дії, і речі, і мова» [15, 36].
Первісні семантичні наповнення конкретних лексичних одиниць теж доволі виразно
підкреслюють свою «емблематичну» етимологію. Досліджуючи психолінгвістичну історію
лексем «встид» і «сором», «піч» та «печаль»,
просторових концептів «місце», «коло»,
С. Агранович і Є. Стефанський підкреслюють
вагомість жесту, візуального знаку і просторових презентацій у процесах становлення мови.
Відтак, значення конкретних слів приховано
відображають давні міфо-ритуальні дійства і
спираються на фізіологічно сформовану, сенсомоторну семантизацію візуально-поняттєвого досвіду. «Позначення (помічення. –
О. С.) території стало проводитись палицеюкопачем, віхтем лозини, а пізніше віником, сохою, бороною й осмислювалося вже як магічний акт структурування, а значить, творення
світу» [1, 157]. Не менш показовою є етимологія тих лексем, що домінували у культоводуховній аксіології людини давнього світу.
Тут семантика мови відображає сфери
«підсвідомої соціальної психології» [7, 7]. Побутові предмети, окрім прагматичних завдань,
виконували семіотичні функції, формуючи
історичну проекцію розвитку культури і мови.
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Міфопоетичною семантикою наділялися
не лише ритуальні предмети, але й природні
об’єкти, що в давній картині світу набували
особливої вагомості і потребували інтерпретацій та пояснень. Такі пояснення часто відображались у накладанні функцій природних
предметів на побутові (а далі – й на абстрактні явища та дії), що виражало семіотичний
емблематизм первісного мислення, вагомість
візуального досвіду в сигніфікативних процесах. Прикладом такого «сигніфікативного»
перенесення є семантичний зв’язок між словами «печера – піч – печаль».
Досліджуючи етимологію слов’янської
лексики, Макс Фасмер відзначав смислову
спорідненість указаних слів, очевидно, вона
спирається на візуальну виразність – замкнутий простір з багаттям усередині. «Печора»,
«печера» близьке за значенням до «піч»,
«первинно подібна до печі» [14, 256]. Попри
те, що семіотичний кістяк цих слів складний і
важко піддається розчленуванню, все ж «піч
може бути зрозуміла, перш за все, як модель
обжитої людьми печери з палаючим у центрі
багаттям; потім як модель примітивного житла» [1, 63]. Лексема «печаль», насамперед, пов’язана з розлукою, журбою, відображає психологічне відчуття суму через втрату контакту з кимось. Низка споріднених словоформ, у
яких відстежується праслов’янський корінь
pektъ, демонструють зв’язок етимології лексеми «печаль» з «пекти, піч» [дет. див.: 1]. Олександр Потебня такі явища пов’язував із
«дисиміляційною силою мови», яка діє за правилами, що не піддаються поясненню [12, 9].
Слова, що первинно вживались для позначення кількох понять, лише з плином часу починають редукуватись в одне. На первісному
етапі формування мови «як душа і життя, так
і часткові прояви життя: голод, спрага, бажання, любов, печаль (виділення наше – О. С.), радість, гнів – уявлялись народу і зображувались у мові вогнем» [12, 9]. Це підтверджує
«емблематичний характер» законів семантизації первісного досвіду, адже мовне повідомлення набувало смислової визначеності у
структурі, що взаємоужгоджувала візуальний
образ і поняття в конкретній ситуації. Тож, і
лексему печаль не варто трактувати однозначно, виключно як неприємне відчуття, що
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пов’язане лише з розлукою та журбою. «Це
розлука і зустріч водночас, єднання живих і
мертвих, предків і нащадків, що здійснюється
через ритуал, у процесі якого живий просить
у мертвого допомоги і захисту, включаючи
його в життя роду» [1, 82].
Показовим виявом цієї семантичної синкретичності є обряд «колупання печі» (на Слобожанщині номінується фразеологізмом гризти піч) [9, 178–179], що символізує своєрідність складного психологічного стану «переходу» від свого роду до нового (руйнування
сімейного вогнища (печі) та творення нового), відтак, дівоча «печаль» синкретично виражає сум (прощання з родом) і радість
(єднання з коханим і новою сімейною гілкою), звертання до духів померлих родичів
задля благословення. Зміст цієї обрядової дії
виражено через взаємодію візуальних і вербальних знаків, що, знов-таки, підтверджує вагомість такої форми смислотворення у семіозисі праслов’ян.
Таким чином, емблематичні структури
були формою, що впорядковували функціонування давньої семантики, засобом акумулювання первісного досвіду. Міфотворчість – це
універсальне явище будь-якої культури, що
використовує типологічно схожі семіотичні
інструменти. Міфологічний наратив версифікує та конфігурує знання, емблематично відображаючи алгоритми людської свідомості. У
дослідженнях К. Леві-Строса, Е. Тайлора,
Е. Дюркгайма, Е. Мелетинського, В. Топорова,
О. Фрейденберг та багатьох інших висновується узагальнення, що міф становить стабільний комплекс певних образів культурної
свідомості, які мають інтертекстуальний та
інтерсеміотичний характер. Емблематична
форма є функціональною структурою, що
конкретизує сенси інтертекстуальних та інтерсеміотичних знаків у конкретних видах пратворчості. Показовим прикладом тут є поліваріативність міфологеми «дерево», що, як правило, у різних сполученнях («світове дерево»,
«дерево роду») трактується як символ, образ,
архетип чи метафора. Проте його смислові
координати розміщені у структурі, схожій до
емблематичної, тож значення символу, його
конкретного варіанта модифікується емблематичною формою.
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Проблема термінологічного номінування
елементів фольклорно-міфологічного дискурсу розглядалась окремими літературознавцями. О. Фрейденберг підкреслювала умовність
і відносність такої номінації, адже будь-який
термін віддалено характеризує якусь ознаку з
позиції сучасної епістемології і, як правило, не
вкладається в мисленнєво-понятійний, раціональний та логічний порядок давнього світу.
Визначальною особливістю характеристики
давніх художніх утворень є те, що, «аналізуючи архаїчні образи, ми відкриваємо в них
комплексність змісту» [15, 25], своєрідну семіотичну «полірепрезентабельність». «Комплексність змісту» невід’ємно прив’язана до
«комплексності форми».
Емблемата «дерева» формувалась поетапно, відображаючи «метафорику» та асоціативність первісного мислення. Вагомість візуального досвіду тут більш ніж очевидна. Первинно цей міфологічний образ візуальнопредметно позначав ідею «народження
світу». Очевидно, процес його становлення
пов’язаний з розвитком уміння відтворювати
предмети зовнішнього світу і наділяти їх через асоціативність та аналогію міфологічною
семантикою. «Світ, що споглядала давня людина, заново відтворювався її суб’єктивною
свідомістю як друге самостійне об’єктивне
буття, яке відтоді починає суперечливо жити
поряд з реальною, не помітною для свідомості дійсністю» [15, 26].
Подібним чином набував суб’єктивної
змістовності міфообраз дерева. Предметно
«дерево» творить певну просторову окресленість, що візуально структурує рівні горизонту та фіксує умовну вертикаль їх єднання:
крона вперта у небо, коріння вросле у землю.
Ця реалістична морфологія зазнала метафоризації і наповнилась низкою перехідних інтерпретаційних варіантів у міфах, релігійних
культах, фольклорі – дерево світу, дерево
життя, дерево роду, райське дерево, різдвяне,
весільне, клечальне деревце. Семантика кожного з них коригується структурою, що поєднує візуально-просторовий образ і додаткові
знакові репрезентанти (слово, оповідь).
Етимологічно лексема «дерево» близька
до «рід», «ріст», відповідно пов’язана з семантикою народження, розвитку, росту, руху. На№ 2 (16), жовтень 2015

родження всесвіту асоціативно пов’язувалося
з ростом дерева, як і «великий рід» міг би порівнюватись з ростом дерева» [12, 331]. Антропологізація дерева передбачає уподібнення його до Всесвіту. Таким чином, дерево є
моделлю як мікрокосму, так і макрокосму, а в
окремих, похідних семіотичних процесах є
праобразом для семантизації інших предметів, явищ і процесів. Зокрема, маємо ототожнення печі та світового дерева. Як «найбільш
архаїчний центр хати, піч водночас моделює і
хату, і світ і є аналогом світового дерева
(пічний стовп осмислюється як світове дерево)» [1, 62].
Загалом міфологема «дерева» знаходить
семантичне стабілізування в конкретних
структурах, модель яких схожа, споріднена з
емблематичною, спирається на ті самі принципи візуально-поняттєвого семіозису. Поза
ними вона є лише абстрактним мовним концептом. На думку Ролана Барта, «концепт дерево доволі розмитий, він може входити до
багатьох різних контекстів» [2, 99]. Власне,
тут простежується відмінність між символічним та емблематичним семіозисом, між символом та емблемою. Природа символу багатозначна, він має широку сферу застосування і
полісемантичну виражальність, емблема ж «в
якості одиниці емблематичної мови може позначати тільки саму себе» [4, 47]. Якщо символ є смислорозрізнювачем, то емблема –
смислоутворювачем. Багатозначні складові
емблеми в її структурі зазнають семантичної
детермінації й увиразнення. Втілюючи філософську ідею часу, народження і смерті, синкретичної єдності минулого та майбутнього,
емблемата «дерева» диференціює смислову
конфігурацію у варіантах, моделюючи дерево
світу, дерево роду тощо.
Визначальність структуральних відношень в організації міфологічного наративу
відзначалась багатьма вченими. Ольга Фрейденберг наголошувала на їх домінанті в каноні
античного фольклору та літератури: «кожен
античний жанр (особливо грецька драма) дотримується обов’язкової «структури», що сковує зміст» [15, 10], Клод Леві-Строс підкреслював цю ж особливість у координатах первісного мислення: «мистецтво йде від сукупності
(об’єкт + подія) до відкриття її структури;
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міф – від структури, за допомогою якої конструює сукупність» [8, 41]. Ролан Барт у міфі
бачив тричленну систему: «означник, означуване і знак» [2, 78], що утворює глобальну знакову надбудову. На нашу думку, один з можливих варіантів первісного моделювання та, відтак, й інтерпретації міфологічного наративу
втілений в емблематичній структурі, яка семіотично взаємоузгоджує вагомі для міфологічного мислення візуально-предметні константи
(умовно – pictura), їх номінування (назвизаголовки – іnscriptio) та їх культово-ритуальні
значення (умовно семантичні підписи – subscriptio). У цій виражальній взаємодії концентрується смислове осердя «міфологічного дискурсу» і його «символічна матриця» [17, 35].
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THE EMBLEMATIC CODE OF MYTH
There was an attempt conducted to trace back the genealogy of the categories «emblem» and
«emblematicity» in the paper. In the current philological and culturological studies the aforementioned
categories have been treated as the concepts that reflect the «functions of the cultural universals» (Ye. Hrigorieva). The structural relations of the visual and verbal components, which are the founding basis of the
«emblematic» principle, have been viewed as the common scheme of epistemological experience conventionalization, the gnoseological and semiotic processes of regulation and fixation of cultural senses, the traditions of which originate in «mythological consciousness».
Ke y words: emblem, emblematicity, myth, structure, visual.
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СУХАРЄВА С. В.
«Lament» Шимона Старовольського: до проблеми формування громадської думки у ХVІІ ст.
А. М. СОЛЕЦКИЙ
г. Ивано-Франковск

ЭМБЛЕМАТИЧЕСКИЙ КОД МИФА
(СИНКРЕТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПЕРВОБЫТНЫХ
КУЛЬТОВО-РЕЛИГИОЗНЫХ ОТРАЖЕНИЙ)
В статье предпринята попытка отслеживания генеалогии категорий «эмблема» и
«эмблематичность», которые в современных литературоведческих и культурологических исследованиях получили расширенную трактовку как понятия, отражающие функции культурной универсалии. Структуральные взаимоотношения визуального и вербального компонентов, являющиеся основой принципа «эмблематичности», рассматриваются как общие алгоритмы конвенционализации епистемиологичного опыта, гносеологических и семиотических процессов упорядочения и
фиксирования культурных смыслов, традиции которых достигают «мифологического сознания».
Ключевые слова: эмблема, эмблематичность, миф, структура, визуальное.
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«LAMENT» ШИМОНА СТАРОВОЛЬСЬКОГО: ДО ПРОБЛЕМИ
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ У XVII ст.
У статті cхарактеризовано польськомовний твір «Lament Utrapionej Matki Korony Polskiej, już
już konającej na Syny wyrodne, złośliwe i niedbające na rodzicielkę swoję» відомого суспільного діяча
XVII ст. Шимона Старовольського. Звернено увагу на суспільні передумови виникнення стилізованого авторського плачу. Проведено паралелі поміж працею Шимона Старовольського та іншими
ламентаційними творами доби.
Клю чов і слова: ламент, політична орація, бароко, антитурецька література.

Польськомовні твори Шимона Старовольського, зокрема, його глибоко поетичний
«Lament Utrapionej Matki Korony Polskiej, już
już konającej na Syny wyrodne, złośliwe i niedbające na rodzicielkę swoję», можна вважати
провісником масової літератури у слов’янському світі, зважаючи на його тематику, авторський стиль і сюжетну наповненість. Hа відміну від інших ламентаційних праць епохи, цей
прозовий твір має політичний характер, оскільки присвячений Матері-Батьківщині (Речі
Посполитій, тобто Королівству Обох Народів –
Польщі і Литви). Як відомо, у поняття Литви
входили народи, які проживали на кордоні з
поляками, так звані креси (українці, литовці,
білоруси та ін.).
Про «Lament...» Шимона Старовольського
у вітчизняному літературознавстві варто згадати не лише принагідно, адже його автор
№ 2 (16), жовтень 2015

творив на межі культур, оскільки, згідно з більшістю джерел, був вихідцем з історичної
Поліської Волині. Однак деякі польські дослідники схильні вважати, що він був родом зпід Кракова. Треба віддати належне сучасному історику Володимиру Пилипенку, який у
наукових розвідках присвятив цій особистості чимало уваги, хоча й розглядав виключно
антитурецьку тематику митця [2].
У польському науковому світі постать
Старовольського займає непересічне місце,
адже це був не лише письменник-публіцист,
визначний оратор, але й проповідник при королівському дворі, канонік, історіограф, літературний критик і теоретик літератури. Як історична особа Старовольський найбільш уславлений завдяки картині Яна Матейка «О. Шимон Старовольський проводить Карла Густава
Вавельським собором». Полотно презентує
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період так званого «Шведського потопу»
(навали шведів), коли королівський двір на
чолі з королем Польщі Яном Казимиром був
вимушений залишити столицю на поталу ворогу. Згідно з переказом, що претендує на історичну достовірність, Шимон Старовольський був одним з небагатьох, хто залишився на
Вавелі до останнього. У розмові з Карлом Густавом він, указуючи на гробницю Владислава
Локєтка, прокоментував: «Цей король тричі
залишав трон і тричі на нього повертався». У
відповідь на насмішливу реакцію Карла Густава про втечу Яна Казимира і неможливість
його повернення канонік підніс у молитовному жесті руку і прорік латиною: «Deus mirabilis, fortuna variabilis» («Бог творить чудеса, а
удача примхлива»). Для письменника завжди
була характерна індивідуальна відповідальність за долю держави, радикальність поглядів, простота і точність висловлювань, яка
йшла врозріз із загальними бароковими тенденціями того часу. Тим не менше, твори Шимона Старовольського гармонійно вписувалися в традиційну літературну спрямованість
політичної літератури XVII століття.
Попередниками Шимона Старовольського
в розвитку літературних ламентацій польською мовою були Петро Скарга, Мелетій Смотрицький, Клірик з Острога та інші письменники кінця XVI – початку XVII ст., однак лише зі
Скаргою Старовольського пов’язували безпосередні політичні мотиви. Своєю глибиною
творчість письменника перегукувалася з політичними виступами Юзефа Верещинського.
Натомість, відмінність між ламентаціями Смотрицького чи Клірика і плачем Старовольського в семантичному плані вельми значна.
Головною тезою полемічної орації Шимона Старовольського можна вважати влучно
вибраний ним пролог плачу: «Для доброго
громадянина вітчизна дорожча за життя. Він
більше дбає про громадські блага, аніж про
власні» (Цар Олексій). Барокове зіставлення
«суспільне – приватне» (хоча в жодному разі
не буквальне протиставлення) набирає тут
особливо промовистого звучання.
Моніка Новіков у порівняльному дослідженні польськомовних «Треносів» барокової
доби зазначала: «Старовольський занепокоєний майбутнім Вітчизни, закликає усі стани
опам’ятатися, виправити свої вчинки, не ску272

питься на гострі слова критики польського народу, зокрема шляхти» [2, 393]. Таким чином, це
послання «свого до своїх», у якому йдеться не
про полемічну конфронтацію, а, передусім, про
суспільне відродження всієї Речі Посполитої.
У творі Шимона Старовольського польську шляхту критикує не сторонній спостерігач,
сповнений авторського авторитету, а сама Річ
Посполита (Korona Polska), яка гостро засуджує зрадливих синів, а наприкінці плачу закликає їх до морального відродження.
Особливою поетичністю сповнений початок ламентації, Мати, яка вмирає, відмовляє
зрадливим синам у материнському останньому благословенні. Вона пропонує написати на
її труні промовисті слова: «Tu Polska leży,
złością wyrodków zgubiona, przy niej i złota
wolność oraz pogrzebiona. W tymże dole i święta
katolicka wiara zakopana i cnota przodków
naszych stara. Obłuda i niestworność, swawola
zbyteczna, pycha, nieposłuszeństwo i chciwość
wszeteczna, wszystkich stanów obłuda i herezje
sprośne, a przy tym opresje żołnierskie
nieznośne,
utrapioną
Ojczyznę
gwałtem
umorzyły, jaszczurcza prepotomstwo, matkę swą
zabiły. Ty co przemijasz tędy Czytelniku miły,
jeśli cnotę miłujesz, proszę tej mogiły nie mijaj
bez wiernych łez, westchnienia gorzkiego, a użal
się serdecznie upadku mojego» [4]. Ці римовані
рядки – явище «prosimetrum», поезія в прозі,
передана за допомогою епітафії, створеної
згідно з канонами середньовічної риторики.
Образ Матері за допомогою засобу персоніфікації виводить систему образотворення
на новий художній рівень, у якому першість
належить прозопопеї. Сергій Бабич зазначав,
що ця фігура була вживана, передусім, у трагічних або архіважливих для соціуму моментах
[1, 379]. Матір-Польща звертається від І особи
однини, як у судових процесах, з проханням
належно оцінити її добрі вчинки: вона заснувала університет для поширення вітчизняної
освіти, створювала лицарські школи для шляхти на Україні, розвивала духовність тощо.
Натомість, невірні сини розбіглися по протестантських університетах Європи, занедбавши
віру, замість лицарської доблесті, дбали про
кар’єру, впадали в пияцтво, грабували вбогих.
Через ці переступи неминучою стала Божа
кара, якою письменник погрожував співвітчизникам. Подібні мотиви зустрічаємо в антиту-
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рецькій польськомовній прозі XVII ст. «Dla
Boga, co się dzieje, czemu się nie możemy oprzeć
nieprzyjacielowi, czemuśmy tak pobledli od
strachu, lubo jeszcze daleko jest od nas? Czemu
nie myślimy o sobie, czemu się nie zgromadzimy
do kupy, abyśmy radzili o ojczyźnie, ale jeden
tam, drugi sam uciekamy, a drudzy poddają się
nieprzyjacielowi, i od niego żołd biorą, aby braci
najeżdżali, aby pustoszyli jeden drugiego?» [4].
Старовольський свідомо не вживав елементів поточної мови, хоча його плач переповнений «варваризмами» (латинізмами) – із них
автор розпочинає і ними завершує свій політичний виступ. Біблійні цитати подані автором без перекладу. У формі біблійної ламентації митець презентував антитетичні конструкції з численними анафорами і звертаннями.
Політична орація Шимона Старовольського була безпосередньо спрямована до шляхти,
міщан і королівського двору, натомість, вона
захищала вбогі верстви населення і духівництво, стаючи на бік справедливих і знедолених.
За зразком плачу Єремії, письменник прорік
утрату державою її соборності, про що чітко
зазначав в одному з фрагментів твору:
«Rozproszą się jako mrówki Lachowie moi, po
Szląsku, po Węgrzech, po Wołoszech, po
Siedmiogrodzkiej ziemi, a ziemia ich pójdzie na
szarpaninę różnym narodom» [4].
Біблійний профетизм був покликаний
образно передати стиль плачу, стати його семантичною наповненістю, у ньому відображалася основна думка твору. Слова Єремії, Ісаї та
інших старозаповітних пророків перегукувалися з авторською позицією, тому слугували
тлом, художньою канвою політичного задуму
письменника. На рівні з пророками Старого
Заповіту уславлювалися новозаповітні провісники, які ревно відстоювали чистоту віри.
Перш за все, ішлося про євангелізаційні мотиви святого Павла, висвітлені у його посланнях.
Шимон Старовольський уболівав над занепадом проповідництва, здатного піднести
народ із недолі. Сповнений ревної любові, він
співчутливо висловлювався про співвітчизників, називаючи їх «moi Lachowie». Автор закликав відроджувати традицію вживання
польських імен, на зміну яким прийшли імена
іноземні: «Polacy, którzy dobrą przedtem sławę
miłując,
nazywali
się
Bogusławami,
Władysławami, Strzeżysławami, Stanisławami,
№ 2 (16), жовтень 2015

Wacławami, etc, a teraz jako się chrzcić imiony
cudzoziemskimi
poczęli,
Maxymilianami,
Fryderykami, Ferdynandami, Karolami, tak i
wzrostem karłami się rodzić poczęli, i w sławę
dobrą zdrobniawszy, już nie swemi zasługami,
ale ojcowskimi się dziełami szczycąc, samych
siebie za ludzi godnych i wielkich rozumieją, a
drugimi, lubo bogatszymi w cnoty, dla ich
chudoby pogardzają, i ich qualitates tłumią,
podłymi je subjektami nazywając, iż nie są tak
koło dobrego mienia ciekawi jako oni. Nie
pomnią co Paweł święty powiedział» [4].
Як бачимо, народність і масовість тематики «Lamentu...» Шимона Старовольського має
дещо завужений характер і здебільшого тяжіє
до середньовічного канону. Він, передусім,
призначений для польської шляхти та освічених міщан, які рівнем своєї освіти повинні
були дорівнятися до стилю і способу мислення письменника.
Тим не менше, на прикладі творчості Шимона Старовольського можемо зробити висновок, що польськомовні ламентації барокової доби перегукувалися між собою і з народними голосіннями в головному – використанні образу Матері, вираженому за допомогою
прозопопеї – вишуканої риторичної фігури,
сповненої особливою поетичністю.
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ДО КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ РОМАНІВ
МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ
З огляду на розрізненість критеріїв оцінки текстів масової культури у статті запропоновано
інтегрований підхід, що враховує не тільки традиційні вимоги до чинників змісту і форми творів, а
й прагматичні інтереси видавців та запити читачів. Мета – сприяти употужненню як художньоестетичних засад, так і читабельності романів масової культури.
Клю чов і слова: заманливість заголовка; композиція; психологія персонажів; мова; читабельність.

У фінальних засіданнях членів журі беруть участь переважно видавці, зацікавлені – і
це природно – в доборі текстів, які, на їхню
думку, добре продаватимуться. А також часом
і письменники, критики та літературознавці,
котрі більше уваги звертають на художні якості творів. Між цими категоріями поціновувачів виникає неабияка розбіжність думок, смакових суджень, а все ж у результаті жвавих
дискусій, заповнення індивідуальних протоколів та виведення на їх основі середнього
рейтингу визначаються переможці, володарі
спецвідзнак, призів тощо. А на попередніх
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етапах відбору майбутніх фіналістів романи
оцінюють переважно групи з двох-трьох експертів-волонтерів. Для досягнення якомога
більшої об’єктивності ми залучаємо до читання групи студентів спеціальності «Літературна
творчість, українська мова і література». Складаємо алгоритм оцінювання так, щоб один роман прочитало 3–5 осіб, потім відбувається обговорення, оцінювання за кількома параметрами й нарешті – визначення рейтингу.
Параметри розробили з надбань класичної філології, але й додавши такі «маскультівські» позиції, як заманливість заголовка та
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читабельність і, відповідно, прогноз щодо
перспектив продажу. А до надбань, певна річ,
належить насамперед «Поетика» Аристотеля.
Цей дуже стародавній грек визначив шість
елементів трагедії в такій послідовності:
1) мітос (міф, оповідь, звідки походять пізніші терміни фабула (лат.) і сюжет (франц.);
2) характери; 3) думка (вміння казати істотне
й доречне); 4) мова (однаково важлива і в метризованій, і в простій формі); 5) музика;
6) видовище (найменш важливе, бо сила трагедії зберігається й без вистави, а влаштування видовища потребує радше мистецтва декоратора). Як бачимо, в такому розкладанні художнього твору на елементи мові відведено
четверте місце. Але то грецькій мові, якій тоді
ніщо не загрожувало. Нині ж наша мова найбільш потерпає порівняно з усіма іншими параметрами тексту, який іноді важко назвати
художнім саме через зневагу до слова. Часом
конкурсанти не гребують навіть машинним
перекладом, де можна зустріти анекдотичні
фрази на кшталт «Але про цього вужа – у наступній голові» («Но об этом уж – в следующей главе»).
Модернізувавши Аристотелеві «елементи»,
які не втратили своєї ваги й щодо романів, та
«схрестивши» їх із «маскультівськими», одержуємо такі критерії: 1) заманливість заголовка; 2) композиція (фабула, сюжет, умотивованість ситуацій); 3) психологія персонажів;
4) мова; 5) читабельність (і, відповідно прогноз щодо продажу). Оцінки виставляємо за
12-бальною шкалою по кожній із позицій. У
сумі один роман може одержати максимум
60 балів. Далі, якщо його читало, наприклад,
5 осіб, додаємо їхні бали і ділимо на 5. Виходить середній бал, який і визначає рейтинг.
Це чималою мірою страхує від суб’єктивності.
Окрім усього іншого, викладач, має змогу, поперше, активізувати жанр усної розповіді (а з
цим у наш блютузний час не вельми благополучно), з обміном думками та висловленням
критичних суджень; а по-друге, перечитуючи
вже письмові рецензії студентів, – практично
унаочнювати вимоги спецкурсу «Теорія і
практика редагування».
Нижче публікую з незначними скороченнями (<…>) рецензії на романи, що здобули
три перші призові місця. Підкреслення, що
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пояснюють правки, а також закреслення та
вставки [у квадратових дужках] – мої.
Надія Гуменюк, «Вересові меди» – І премія
Наталія Мандрицька, 4-й курс:
1. Заманливість заголовка. Це алюзія на
баладу Л.-Р. Стівенсона «Вересовий мед». Інтригує те, що сполука вжита у множині та перенесена на український ґрунт. <…> 10 балів.
2. Композиція. Вересові меди – сюжетна
опора тексту, центральна художня деталь і
міф одночасно, що об’єднує персонажів, стає
причиною конфліктів та засобом їх вирішення [розв’язання]. В основі роману – життєві
перипетії Дани. Після народження дівчинка
губить маму, випавши з фурманки на мокру
польову дорогу. Героїню виховують нерідні
батьки. Дівчина випадково зустрічається зі
справжньою мамою, згодом потрапляє до в’язниці. Через деякий час героїня дізнається
про те, що в неї була сестра-близнючка, яка
померла від репресій радянського режиму.
Дана доглядає сина сестри, шукає і врешті
знаходить своє втрачене кохання. Ці події мають культурно-історичне тло – зміна польського панування в Україні на радянське, театральне життя міжвоєнного двадцятиліття,
Друга світова війна, боротьба УПА за українську незалежність… Ситуації особистісного й
історичного планів тісно взаємодіють, вдало
поєднуються. Сюжет нелінійний: події ХХ століття – спогади зрілої Дани. Дидактичність у
тексті лише натякова, і це змушує читача
самостійно робити висновки, обирати, як ставитися до того чи того персонажа. Автор не
обмежується темами історії й кохання, зосереджує увагу на зіткненні міської і сільської
психологій, конфліктах поколінь, прагненні
досконалості. 10 балів.
3. Психологія персонажів глибока,
складна, обґрунтована. Герої неоднозначні,
але послідовні у своїх діях. Образ головної героїні яскраво втілений завдяки передачі її
духовної еволюції, формування пріоритетів.
Окрім цього, автор співставляє [зіставляє]
різні вияви особистості Дани – зріла, досвідчена героїня бачить динаміку власного розвитку, унаслідок цього [завдяки чому] повною
мірою розкривається її характер, постає як
гармонійна єдність. Образ Юрка – коханого
Дани і одного з ватажків УПА – контрастний,
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живий, не ідеалізований (на відміну від багатьох подібних образів). Стосунки персонажів
зображено без зайвого пафосу, драматизму.
10 балів.
4. Мова героїв колоритна, індивідуалізована, майстерно передані особливості поліського діалекту. Текст написаний напрочуд грамотно, майже не потребує редакторського
втручання. 10 балів.
5. Роман цікавий для читання, осмислення, приверне увагу багатьох завдяки різноплановості тем, оригінальному образу головної героїні. 10 балів.
Разом – 50.
Ніна Козачинська, 2-й курс:
1. Заманливість заголовка. Не знаю,
наскільки сильно мене б заінтригував роман
із такою назвою, проте було б цікаво погортати так звану українську версію відомої легенди. А от згодом, вже [уже] при прочитанні, одразу стало би зрозуміло, що твір повністю
оригінальний і має мало спільного із шотландським фольклором. Назва, безперечно, відповідає змістові. 10 балів.
2. Фабула, композиція. Доля головної
героїні роману Богдани Ясницької. є його сюжетною основою. Це історія про незламну жінку, яка довго виборює своє право на щастя.
Події розгортаються на тлі основних культурних подій та історичних перипетій 20 ст. У
романі згадуються тогочасні визначні постаті: образи засновника першого українського
театру Миколи Певного та його дружини Ніни
допомагають відобразити тернистий шлях
українського мистецтва в умовах спочатку
[за] польського, а згодом і російського панування. Доля зводить Дану з Миколою випадково, проте дівчина змалку мріяла про театр.
У рідному селищі вона частенько розповідає
про це Юркові, своєму коханому; закохані
планують своє майбутнє життя. Проте, [Але]
матері Дани з особистих причин Юрко не подобається. Тікаючи від нелюба Степця з власного весілля, Дана навіть не підозрює, який
подарунок приготувала їй доля. Але попрацювати в акторський трупі вдається недовго:
дівчину ув’язнюють за зв'язок із політв’язнем
Арсеном, зовсім їй невідомим [не відомим].
Бабуся Димка згодом розповідає, що у дівчини була сестра-близнючка Олеся, а саму Дану
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виховувала Настина, її названа мати. Тепер
Дана згадує дивний випадок із дитинства і
жінку, яка так упевнено називала її дочкою.
Надалі дівчина має подолати безліч труднощів. І коли здається, що надії на порятунок
вже [уже] немає, Дану рятує таємничий рецепт Димчиного вересового меду. Із [Зі] своїм
першим та останнім коханням після довгих
пошуків героїня все ж поєднується. Навіть
криваві події Другої світової не можуть їх розлучити. Твір має цікаву композицію: пролог
та 3 розділи. Події відбуваються у різних часових проміжках, адже у пролозі читач дізнається про народження Дани, а вже на початку
першого розділу розповідається про Данубабусю. Використано [Застосовано] цікавий
прийом ретроспекції, коли жінка нібито згадує свою історію. Структура твору вибудована гарно, вчинки героїв є вмотивованими
[– умотивовані]. 11 балів.
3. Психологія персонажів. Головна героїня прекрасно прописана. Дана не ідеалізована, що занадто часто роблять зі своїми героями автори історичних романів. Загалом, слово
жива [«жива»] характеризує її якнайкраще,
тому за образом [нею] спостерігати цікаво.
Образові Юрка уваги приділяється менше, але
лише [тільки] тому, що образ дівчини у романі є стрижневим. Цікаво змальована Димка –
мудра, досвідчена, чуттєва та колоритна особистість. Усі мешканці села настільки [такі]
переконливі, ніби списані з реальних осіб.
Образ Арсена приваблює своєю духовною чистотою, вірністю та дещо трагічним життєвим шляхом. Майор Ткачов у романі уособлює
типового НКВДиста, безпринципного, хтивого та пихатого. Складається враження, що він,
на відміну від Федора, мріяв про цю посаду з
дитинства [змалку]. 11 балів.
4. Мова. Майже неймовірна. Окрема дяка
за словничок у кінці. Безліч цікавих діалектизмів. Колорит передано. Та трохи типових русизмів [росіянізмів] типу «віднікуватись» і
«виглядати» все ж зустрічається. <…> Поки
що найбільш багата мова серед моїх конкурсантів. 10 балів.
5. Читабельність/продаж. Читається
на одному диханні [подиху]. За героїв уболіваєш. Несподівані сюжетні повороти дивують.
Так хочеться вірити, що молоде покоління

НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО)

ТКАЧЕНКО А. О.
До критеріїв оцінки романів масової культури

нарешті полюбить історичні романи! 11 балів. Разом – 53.
Марія Ткаченко, 4-й курс: 1. Назва інтригує і відповідає змістові книги. Ба більше, вересові меди згодом із локальної страви переростають у символ не лише для головних героїв, але і
[а й] для епохи. Тому назва хороша. 10 балів.
2. Фабула насичена, проте передбачувана,
бо за кістяк вона має історії західних земель
України в період 17–40-х років минулого століття, тому будь-яке згадування дати працює
як індикатор наступних подій: чекати приходу
німців нам у текст, чи облав на упівців другими совітами. Проте це – перипетії, які трапляються на шляху нашої героїні, і впливають на
її власну долю, а доля в неї насичена і своїми
дрібними (у порівняння до воєн, чисток і т.д.
дрібними) житейськими жіночими подіями.
Як мелодрама – чудова книжка, хоча десь такого читач і очікує. Крім того, під кінець автор
почав плутатись у чоловіках головної героїні,
але це врятує правка. 10 балів.
З. Персонажі психологічно розмальовані,
не картонні. Проте є деякі моменти, коли вони переграють, але їх мало, і переграють вони
в бік великої любові, тому це можна пробачити J 9 балів.
4. Мова хороша, багато діалектизмів (є
навіть словничок діалектизмів, ужитих в [у]
тексті, вкінці [наприкінці] роману), проте читається дуже легко і швидко. Відчутно, що
автор гарно почуває себе [почувається] в мові. 10 балів.
5. Читабельність. Думаю, що домогосподарки та бабусі дуже полюбили би цей роман:
війна, любов, вольова жінка, добрі люди, декілька історичних персонажів. І ще раз любов.
9 балів. Разом – 48.
У читані романів брала участь також наша землячка, що мешкає в Росії. Вона з ностальгійним інтересом прочитала всі 22 конкурсні
твори й виставила бали. За «Вересові меди» –
11, 12, 12, 12, 12. Разом – 59. Це зрівноважило
остаточний рейтинговий бал – 52.
Світлана Горбань, Наталія Лапіна,
«Роман з містом» – ІІ премія
Олеся Мартюк, 2-й курс:
1. Заголовок цікавий, і навіть у романі
відкриваються причини вибору саме цієї назви, але він не дуже привертає увагу. 9 балів.
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2. Композиція: роман складається з прологу, 27 розділів і епілогу.
Фабула. Пролог та епілог є ніби обрамленням головної історії у романі, проте насправді
це також важливий пласт. Автор у пролозі постійно повертає нас до подій минулого і таким чином пояснює читачеві, чому Матей Свідзинський (один із головних героїв) потрапив до лікарні. Матей був у зоні АТО, і йому
ампутували ногу. До нього приїжджає дружина з Франції (там вони проживали останніми
роками). Чоловік та жінка кохають один одного. [одне одного, бо коли один одного – то чоловіки]. Матей хоче поїхати на реабілітацію
до «міста його молодості». Цим завершується
пролог. Перший розділ переносить нас у далеке минуле. Західна Україна, родина пана лікаря Станіслава Свідзинського. Назва міста у
творі жодного разу не вживається. Лише за
натхненними описами, стилем життя, побутом персонажів ми можемо здогадуватися, що
це Львів. Розповідається доля [?] його молодшої доньки, Магди. Її нещасливе кохання
(всупереч батькам вийшла заміж, але чоловік
помер від сухот) і друге заміжжя. Поруч із цим
автор зображує, як німецькі окупанти знищували євреїв, як із приходом на Західну Україну
радянська влада починає терор проти інтелігенції, масові їх убивства, заслання до Сибіру.
Історичні події, з одного боку, розкривають
характер Магди, а, з іншого боку, трагічні повороти у її долі спричинені саме цими подіями, хоча автор не зосереджує на них особливої уваги. У кінці останнього розділу нам відкривається, що Матей із прологу – це нащадок
брата Магди, якого вона дуже любила, як і
взагалі родину. В епілозі ми знову зустрічаємося з Матеєм і його дружиною. Вони повертаються до Львова, де відчувають затишок і
навіть спокій. І в нас прокидається надія на
краще, на мир і щастя. Загалом сюжет роману
дуже добре прописаний. 11 балів.
3. Психологія персонажів прописана.
Автор вдало використовує художню деталь,
хоча не винаходить нічого оригінального.
Вчинки героїв умотивовані. 10 балів.
4. Мова твору непогана, проте багато
кальок, неправильне використання [вживання] тире. У мові персонажів-вояків – прагнення максимально наблизитися до живого
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народного мовлення. Мова персонажів відповідає їх[нім] характерам, соціальному статусу.
Загалом було б красиво, якби не помилки.
8 балів.
5. Роман читати цікаво. Автор дуже вдало поєднав різні теми, не сухо, але й не вдаючись у надмірні сентименти. У сучасній українській літературі не вистачає таких історій,
які б і змушували подумати, але й залишали
нам право сподіватися на краще майбутнє. 9
балів. Разом – 47.
Оксана Харун, 2-й курс, лауреат Міжнародної літературної україно-німецької премії
Імені Олеся Гончара 2014 року в номінації
«Проза»:
1. Гарна, досить вдала назва. У читача одразу з’являється зацікавленість, тому що заголовок може свідчити про наявність романтичних стосунків із містом, і власне, хочеться з’ясувати як саме вони зреалізуються. 11 балів.
2. Розповідь починається із болісної ситуації сьогодення. Матей Свідзинський – українець, який декілька років жив у Франції, і повернувся в Україну, щоб воювати в АТО. Під
час воєнних дій, він отримує важке поранення
(позбувається ноги), оклигується у військовому шпиталі, звідки повинен повернутися у
Місто, куди щось тягне. Далі йде флешбек:
Матей приїхав до Міста, де живе таємнича тітка, яку ніколи ніхто у сім’ї не любив, проте яка
завжди присилала подарунки. Приїхавши і
зустрівшись з Магдою, він дізнається що його
названо на честь її першого чоловіка. Знову
йде нове обрамлення у вигляді історії молодості Магдалени Свідзинської. Вона – панського роду, батько – відомий стоматолог, мати – справжня господиня з манерами, та два
брати. Події розвиваються одні за одними: її
юнацтво, [дівоцтво], коли вона розважалась з
братами тим, що обманювала багатіїв і заставляла [змушувала] розплачуватись грішми
або походами у дорогі ресторани; знайомство
із її майбутнім чоловіком Матеєм, який був
бідний викладач та ще й смертельно хворий;
розстріл батьків та вигнання братів, коли
прийшли совіти, новий чоловік – майор, який
рятує її саму та допомагає Магдиним братам
уникнути смертної кари. Також зображено її
життя під час Другої Світової війни, розстріл
євреїв, серед яких була подруга Магди із кон278

серваторії. Зрада служниці, яка колись працювала на Свідзинських, проте хотіла помсти і
таким чином сама собі вирила яму. Під кінець
твору пояснюється, як же вийшло так, що Матей – її родич, і чому зв’язок тітки із сім’єю
був односторонній. Завершується роман тим,
що до героя із Франції приїжджає його кохана, вони переїжджають в [у] Місто, яке залюбки приймає їх до своєї сім’ї, де саме їх місце.
Композиційно твір гарно побудований –
обрамлення дозволяють [допомагають] нам
зануритись у його глибину, а ретардація [–]
осягнути її широту. Всі причин[ов]онаслідкові зв’язки вмотивовані, продумані.
Події ніби випливають одна з одної, розгортаючись і відкриваючи загадку таємничої родички та імені героя, яку подано на початку розповіді. Також наявний абстрактний [виведено
персоніфікований] образ Міста, який є уособленням чогось рідного і затишного. 11 балів
3. Психологія героїв розкривається із кожною ситуацію, у котру вони потрапляють.
Характер Магди змінюється – від панської дочки до жінки, яка пережила чимало смертей і
важких подій. Щодо характеру Матея, то він
залишається незмінним: хлопець-патріот,
який після всіх проблем залишається жити в
Україні, у таємничому Місті. 10 балів
4. Мова персонажів гарно прописана, кожен із них має свої неповторні особливості.
Вона не пересичена зайвими чи недоречними
словами, проста і грамотна, занурює у [в] атмосферу роману. Завдяки цьому його досить
приємно і легко читати. 11 балів
5. Роман може зацікавити всіх, кому
подобаються любовні історії у взаємодії із західноукраїнською (та й українською загалом)
історією. Сподобається як молоді, так і людям
трошки старшим. 10 балів. Разом – 53.
Дарина Гладун, 4-й курс, лауреат Міжнародної літературної україно-німецької премії
Імені Олеся Гончара 2015 року в номінації
«Поезія»:
<…> Магдалена Свідзинська знайомиться
із хворобливим Матеєм, одружується з ним
проти волі батьків. Чоловік помирає у перші
дні ІІ Світової. Тоді Магда живе з майором Мартиновим, НКВДистом. Тоді – з колись закоханим у неї німцем Гогенцоллерном, тоді – знову з Мартиновим. Свою квартиру в одному зі
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старих львівських будинків заповідає єдиному спадкоємцю – двоюрідному онукові Матеєві. Матей продає квартиру і переїжджає до
Франції, де живе з Анеттою. Тоді їде на фронт.
1. Заголовок: цікавий, хоча правило милозвучності й порушене («Роман із містом»).
Правда, був уже «Роман із каменем», і реклама
Hundai Jets зі слоганом «роман із містом».
(«Роман зі змістом», бо зміст таки є, нехай навіть наприкінці). Заголовок, як то часто буває,
відповідає не всьому творові, а лише провідній
темі останніх 10-ти сторінок. Назвати цей текст
«романом» не можна: це – повість. Краще би
пасували «Музика Магдалени», «Матей і Магдалена», «Літопис від Магдалени». 10 балів.
2. Сюжет, композиція; вмотивованість
ситуацій: читати про Магдалену – цікаво, але
лише спочатку. Зі смертю Матея у житті жінки і
в романі починається якийсь жах: неправдоподібно-щасливі збіги обставин, війна, яку видно
лише у вікно, образ святої-непорочної жінки,
яка спокушала чоловіків у 16 з братамибатярами, але під час війни і з німцями не співпрацювала, НКВДистам не допомагала. Спершу
ідеальність опису не така очевидна, бо добре
прописана психологія головної героїні, поруч із
нею діють досить цікаві фактурні персонажі,
які, зрештою, зводяться у крапку (чи в маску).
Власне, крім Магдалени, її батьків та братів на
початку сюжетної лінії, ніхто не діє вмотивовано. Так[,] Кася ненавидить Магду просто так,
вчительки музики ні сіло ні впало обговорюють дівчину так, щоб вона все почула, суворий
майор НКВД з першого погляду закохується у
Магду, випадково поселяється саме в її квартирі, бачить її фото, розпитує про неї в Касі, знаходить... Але це – півбіди. Починаються проблеми у творі з прологом про АТО: клішованим,
ура-патріотичним прологом із клішованими,
погано прописаними героями, яких мотивує
бути там лише голий патріотизм, а більш – нічого («...кричите, що Бог создав вас не на те»,
щоб краще ви писать учились...). За сюжет АТО
ставлю 2: крім набору вражень автора про війну, яке вона, вочевидь, почерпнула з новин,
ідеалізованих АТОшників і наскрізь гнилих і
поганих «зазомбованих руских», крім Дона,
якому під час Майдану снайпер поцілив в око,
Клаптя, який загинув, байкера-мільйонера,
який одружився із найгарнішою дівчиною і
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привіз на блок-пост свого 12-річного сина, ми
зустрічаємо Матея, який втрачає ногу, але ми
йому не співчуваємо, бо автор, окрім як безпідставним патріотизмом, нічим його більше не
наділив. 9 балів.
3. Психологія персонажів: Магдалени –
нерівно прописана, але нехай. Решти – прописана жахливо. За Гогенцолерна і братів на
початку твору великі +, за решту 30 з гаком
персонажів – величезний мінус. Читач, почувши історію Магди, так і не розуміє, за що її ненавидить Ядзя, якій Магда допомагала, чим
могла. Не розуміє Касі, не вірить НКВДисту
Мартинову... Про АТОшників мовчу: їхня психологія для автора залишилася такою ж незрозумілою, як і війна (бо ІІ Світову у Львові
Магдалена просиділа вдома). Жаху війни ми
не відчуваємо. Цей твір – про трагедію людини, але не народу. 8 балів.
4. Мова. Непогана, але... Львівська авра у
романі про Львів майже відсутня, за винятком
фраз, після яких автор наголошує на тому, що
це «характерна львівська говірка», далі всі:
євреї, німці, українці різного походження і
освіти, розмовляють літературною мовою,
іноді з вкрапленнями русизмів (НКВДисти).
Синтаксис неприємно вражає. Багато «очепяток». Русизми у мові автора. 9 балів.
5. Читабельність/продаж. Попри все [,]
читається легко, певно, знайдуться люди, які
б таке купили, але з точки зору [погляду] художності, варта ця річ небагато. Якщо автор
викине жахливі пролог та епілог, трохи краще
попрацює над вмотивованістю дій решти персонажів, мовою, їхньою подальшою долею
(про більшість героїв ми не знаємо ні куди
вони ділися при більшовиках, ні, що вони робили при німцях, ні, чи були в них діти...). Багато місця займає переливання з пустого в
порожнє, яке не має цінності, а лише сповільнює сюжет. Коло читачів: домогосподарки, які
осилять прочитати величезний, відірваний
від решти твору, пролог. Тобто: вкрай вузьке.
Відрізняється пролог-епілог навіть за стилем
написання: він «чоловічий», тоді як решта
твору «жіноча». Сумнівний фінал не задовольнить смаків домогосподарок, а невмотивовані
ситуації – критиків. Але з сюжетом про Магду
можна попрацювати і перетворити її на Магдалену ХХ століття... 7 балів. Разом – 43.
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Поліна Левицька, 4-й курс:
1. Назва не зовсім відповідає суті роману.
Любов до Львову [Львова] [ – ] лейтмотив, але
вона не є елементом, що об’єднує сюжет.
6 балів.
2. У романі є дві сюжетні лінії – Матея і
Магди (фактично одна головна – Магди). Лінія Матея розгортається у наш час, слугує чимось на зразок передмови і післямови до лінії
Магди. Основний сюжет – історія львівської
інтелігентки Магди, про її нещасливе кохання, важке (хоча для неї – не дуже) життя під
час війни, і найголовніше – про її теплі почуття до родинного маєтку, який вона не може
покинути. Цей роман грішить на ідеалізацію
усього – головної героїні, її радощів і, навіть,
страждань. Він трохи похмуріший за Діснеївський мультик, але так само нереалістичний.
Нема у що повірити – ані в Магду, ані в кохання усіх чоловіків до неї, ані в невмотивовану
заздрість її служниці, ані в долю Матея. Єдине,
у що справді віриться, так [то] це у кохання до
міста, бо Львів розкішний. Втім [Утім], роман
цього донести не зміг. 8 балів.
3. Психологія персонажів примітивна.
Складні та незручні діалоги автор опускає,
натомість ставлячи читача перед фактом, що
той кохає ту, а та кохає того. Без «тому що»,
без нічого. Через це складно повірити у щирість почуттів персонажів. Навіть головна героїня Магда зображена схематично. Її характер позбавлений розвитку. Вона просто була
щаслива, а стала сумною. У цьому – вся зміна.
5 балів.
4. Мова – єдине, що дає змогу отримати
насолоду від читання. Русизми трапляються
рідко, діалектизми, хоч нечасто, але з’являються і створюють атмосферу. Втім, репліки
персонажів позбавлені індивідуальності. Мова оповідача та персонажів абсолютно однакова: солодка, мелодраматична, насичена слізливими метафорами. 7 балів.
5. Читабельність нормальна. Роман з
претензією на інтелігентність може зацікавити читача і навіть забезпечити декілька приємних вечорів читання. 6 балів. Разом – 32.
Експерт із діаспори: 8, 9, 9, 10, 9. Разом – 45. Остаточний рейтинговий бал – 42.
Петро Лущик, «Хата на околиці села» –
ІІІ премія
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Анжела Кондрачук, 4-й курс:
1. Можна було придумати щось цікавіше.
Автор не захотів трохи помізкувати. Заголовок надто простий, сучасного читача не вразить і не зацікавить. 8 балів.
2. Роман оповідає історію сім’ї Засмужних.
Старший брат – Іван – солдат, уже на початку
твору служить в австрійській армії. Пізніше
туди вирушає середній – Теодор, який служить в особливих військах. Менший[,] Юрко[,]
не встигає потрапити туди, бо починається
війна. Зображено життя кожного з братів, історії вже їх родин, випробування війною, голодом. Хоча все ж таки головна розповідь пов’язана з середнім братом та його родиною.
Автор показує, як Теодор проходить війну, де
буває, скільки горя на нього випадає і як вірні
друзі і [та] гострий розум допомагають все
[усе] подолати. І саме історією сина Теодора
та його родини завершується твір.
Цікавинкою роману є те, що автор використовує якісь відомі факти з історії України і
[та] загалом з світової [зі світової], і органічно
вводить в твір [у твір]. Наприклад, про вбивцю спадкоємця престолу в Сараєво, якого Теодор зустрічає під час арешту[,] та багато іншого. І ці вставки досить гармоніч[й]но вплітаються в канву тексту. Надто багато, на мій
погляд, у творі описів армійського життя, чинів і т.д. Мені, як дівчині, хотілось пропускати
довгі розповіді про якийсь військовий чин
або одяг загону. <…> Дуже красиво завершено
роман, автор зміг підібрати найгарніші слова і
найемоційнішу ситуацію. 10 балів.
3. Психологічно персонажі виписані чудово, як головні, так і другорядні. Чудові типи.
Можна мотивувати їхні вчинки. Кожен з них
індивідуальність. 11 балів.
4. Мова непогана. Але хотілося більше
мовної індивідуалізації персонажів, зважаючи
на місце дії та національність деяких героїв.
Стиль мови трохи нагадує письменників ХХ
століття. Навіть не знаю, як це оцінювати, позитивно чи негативно? 9 балів.
5. Загалом роман цікавий, але дана [ця]
тематика і стиль написання не зацікавить
широкого кола читачів, особливо молодого
віку. Якби він був написаний століттям раніше, можливо, міг би мати набагато більшу популярність. 10 балів. Разом – 48.
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Софія Безверха, 2-й курс:
1. Заголовок доволі вдалий. Родина Засмужних справді мешкала на околиці села Кам’янка Лісна, і пізніше, внаслідок вимушених
переселень, рідня оселялася випадковим чином віддалено від односельчан. Можна було
назвати роман трохи простіше, але водночас
метафоричніше: «Хата скраю». 10 балів.
2. Читач знайомиться із родиною Засмужних у складі Марти та її синів: молодшого Юрка, середульшого Теодора та старшого Івана.
Вони проживають у селі Кам’янка Лісна, що
на Галичині «серед людей, але без сусідів».
Іван тільки-но повернувся з військової служби, настала черга й Теодора, адже він досяг 21
року. Завдяки знанням польської та німецької
мов юнак, подивувавши усіх [всіх], потрапляє
до драгунського елітного полку цісарства
(Галичина на той час була в складі Австрії).
Дізнаємося, що Іван одружився з Настунею,
Теодор дорогою додому (на побивку) зустрів
Палазю, сестру Настуні, яка за його відсутності стала гарною дорослою дівчиною. Отець
Саламон, видатний духовний і політичний
діяч села, агітує Теодора вступити до партії
москвофілів, і той навіть кілька разів прийшов на збори. Та Теодор не помітив, що син
війта Семко Проців, який заглядався на Палазю, щось активно занотовує. Лише потім він
дізнається, що то була детальна інформація
про його «москвофільські настрої». У Настуні
та Івана народилася донечка Ганна, пізніше –
сини Степан та Дмитро. Тимчасом Теодор засватав Палазю, котра втратила дві дитини
перед тим, як врешті народити здорового
хлопчика Михайла. Трагедія в Сараєві стала
передумовою Першої Світової та потягнула за
собою хвилю мобілізації юнаків і чоловіків.
Розпочалися пошуки відчайдушних москвофілів, до яких нібито належав і Теодор. Як виявилося, то Семко все влаштував так, аби помститися Палазі та Теодору [й Теодорові] за
своє нещасливе кохання. Теодора спочатку
гонять [женуть] у Терезін, потім – у Телергоф – «де віднині вони – ніщо». Переживши
тортури та знущання Семка (якого потім задушив Теодорів побратим), хворобу та смерть
товаришів, Теодор випадково зустрічається з
обер-лейтенантом Шлосманом, з яким співпрацював у драгунському полку. Внаслідок
№ 2 (16), жовтень 2015

цієї [Завдяки цій] зустрічі юнак стає перекладачем і працює з паперами фактично на нового цісаря Карла. Іван Засмужний тимчасом
служить у війську, «риючи окопи біля своєї
хати». У зв’язку з постійною зміною [Через
постійну зміну] влади, змінюються і вороги
для братів. У боротьбі проти поляків став калікою молодший син Юрій, якого вже забрали
у військо [до війська]. Трохи поживши в спокої, але в складі Польщі, брати оклигали від
сумних подій. Але несподівано помирає Юрій.
Теодора обирають війтом, і він з усією серйозністю та життєвою мудрістю намагається налагодити ситуацію в рідному селі. Підростають внуки [онуки]: Степан та Дмитро служать
у війську, Михайлик – непригодний [непридатний]. Засватавши Ганну, лишається в селі,
у них народжується син Федір.
Починається Друга Світова. Михайло вирішує йти до війська добровольцем. Опинившись на полі бою обеззброєним [знезброєним], голодним та непідготованим, він розуміє, що солдати є фактично гарматним
м’ясом. Його впевненість у цьому зростає, коли всі його друзі гинуть справді за ледь-ледь
окреслену мету: «За Сталіна!». Михайло, Федір
Кудрик та Іван Халявка вирішують втекти
[утекти]. Наслідок: Михайло потрапляє до
в’язниці НКВС за дезертирство. За волею щасливого випадку, він обмежився роботою на
Львівському авторемонтному заводі, а не засланням на далеку Північ.
Різдво. Контужений на війні, Степан повернувся додому, Дмитро також сидить за святковим столом разом із родиною. Діти Михайлика та його дружина Ганна моляться тільки
про одне: щоб татусь повернувся. Аж тут несподівано лунають його стомлені, але впевнені кроки…
Сага поділена на розділи, кожен із яких
має конкретну назву. Дуже важко визначити
композиційні елементи твору, адже для кожної історії про окрему особу вони різні. Твір не
має чітко вираженої кульмінації, зав’язки.
Проте експозицією можна вважати перший
розділ («Освячення церкви»), де читач знайомиться з головними героями та місцем дії. Наявний і [Є й] епілог, автор його чітко виділив
(про те, як родина вже старого Теодора чекає
на прибуття Михайла за різдвяним столом).
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Оскільки автор надзвичайно обізнаний в
історії перебігу описаних подій, вигадані ситуації логічно в’яжуться із загальновідомими
фактами. Можливо, автор надто деталізує,
постійно оперуючи датами битв, напрямками
руху дивізій та навіть точною кількістю бійців. Але все це створює неперевершену атмосферу для читача, ніби він знаходиться
[перебуває] серед солдатів чи сидить за родинним столом. Автор ознайомлений і з шаром традиційних вірувань галичан. Обряди,
моральні неписані постулати, звичаї – все це
ми простежуємо на прикладі повсякденного
життя героїв. 12 балів.
3. Психологія кожного з героїв [персонажів], навіть побічних, прописана чудово.
Іван – чудовий господар, роботящий, відповідальний. Теодор – гордість села – вправний воїн, політик, мудрий батько та дідусь. Він завжди
готовий поділитися останнім зі своїми побратимами. Юрко, у дитинстві запальний хлопчина,
не зміг пронести цю життєствердну позицію
крізь усе життя – війна завадила. Ставши інвалідом, він постійно бідкався, чи не став тягарем
для братів. [А] Перед смертю ж він шляхетно
заповідає все своє скромне майно зовиці брата
[– братовій дружині], що не покинула його напризволяще. Семко Проців – обмежений та невдоволений, є зрадником. Але така його поведінка в ставленні до Теодора обґрунтована бажанням помсти. Війтів син закінчує життя у холодному Телергофі, задушений побратимом Теодора з пляшкою горілки в руках. Жіночі образи
схожі: усі вони – матері та дружини, що чекають
на своїх чоловіків та [і] синів, виховують роботящих доньок. Але жінки переважно пасивні.
Другорядні персонажі прописані згідно з їх роллю у творі: це медсестри, священики, командири, солдати, вороги тощо […] У творі бачимо
багато реальних історичних постатей (Гаврило
Принцип, цісарі, Петлюра…). 11 балів.
4. Мова хороша. Іноді зустрічаються росіянізми, лексичні помилки та невмотивовані
часом мовні вислови. У зв’язку з описаними
подіями, часто наведені [зустрічаємо] фрази
німецькою, польською, російською мовами,
що характеризують відповідних персонажів. У
творі наведено кілька політичних документів
у повному обсязі. Безумовно, роман потрібно
вичитати. 10 балів.
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5. Скажімо так: попри історичну, навіть
воєнну, тему, твір сприймається легко. Звичайно, для людини, яка зовсім не знайома із
ситуацією в Україні, сага може здатися дещо
[трохи] заплутаною та незрозумілою. Завдяки
уведенню соціально-психологічних тем та
особистих історій вигаданих персонажів, автор досягає синтезу історичного та художнього текстів. Я гадаю, що роман буде цікавим
усім, незалежно від уподобань та віку. 10 балів. Разом – 53.
Олена Бодасюк, 4-й курс:
<…> В [У] романі піднімаються [порушено] «вічні» теми: дружби, кохання, вірності,
батьків і дітей.
1. Заголовок жахливий. Якщо захотіти
вигадати гірший заголовок – не відразу й
придумається. Якщо взяти до уваги великий
обсяг твору, то на мою думку, книгу з таким
заголовком не те що ніхто не купить – а задарма не візьме. При прочитанні заголовка без
знайомства з самим романом – складається
зовсім інше уявлення про твір. І бажання читати зникає. 5 балів.
2. Композиція: ситуації вмотивовані,
композиція вдала, є декілька смислових
центрів у романі, перенесення уваги з однієї
сюжетної лінії на іншу тримає інтригу.
11 балів.
3. Психологія персонажів виписана, персонажі сприймаються як «живі», їм хочеться
співпереживати. 12 балів.
4. Мова: немає грубих порушень граматики чи пунктуації, однак протягом усього твору – майже однакова мова. Якщо психологічно
персонажі справді відрізняються, то мовно –
майже ні. Мова персонажів мало чим відрізняється від авторської мови. 9 балів.
5. Читабельність/продаж: читається
більш-менш нормально, проте, майже як і в
кожному історичному романі – забагато деталей. Все ж таки це художня література, а не
суто історична. Хоча, можливо, якщо цільова
аудиторія – чоловіки, то їм може бути цікаво
читати про військовий побут в усіх деталях.
Продаватися твір буде тільки за умови зміни
назви. І, можливо, непогано було б трохи скоротити обсяг, прибравши деталізацію та
«описові» епізоди, які не рухають сюжет.
8 балів. Разом – 45.
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Ніна Козачинська, 2-й курс:
<…> 4. Мова. Суцільний жах. Мало того, що
калькування, ще й витончено безглузде. Не
втримаюсь, щоб не привести [навести] кілька
прикладів: «З вигляду вони виглядали однолітками». «Морози одразу заморозили усіляке
бажання росіян наступати». «Табір розпустили, тим більше, що більшість була українців».
У автора проблема з висвітленням відомого і
нового у реченнях. Постійні тавтології. І пунктуація страждає. Це дуже псує враження.
5. Читабельність/продаж. Зрозуміло,
що читабельність не дуже. Та якщо над цим
довгенько посидить редактор, роман виявиться досить непоганим. Свою аудиторію знайти
може. Бали: 10, 10, 10, 6, 8. Разом – 44.
Ніна Келлє, 2-й курс:
1. Назва і припис до неї [жанрове визначення] «сімейна сага» обіцяє читачу [читачеві] подорож у минуле, не динамічну
[неквапливу] розповідь, переповнену сімейними таємницями і побутом. Цілком інтригуюча, атмосферна. 10 балів.
2. Багато описів церковних обрядів, побуту сільських людей, ставлення людей до церкви, пейзажів, військового побуту, сімейних
стосунків, родинних зв’язків. Добре прописаний настрій епохи. Усі історичні події та загальноважливі суспільні зміни описано навколо
головних героїв – родини Засмужних. Це з історичного роману робить твір сімейною сагою. На перший [передній] план стають
[виходять] переживання головних героїв, звичайних людей, та їх[ніх] сімей. Через це важливішими є сімейні драми, аніж порушений
суспільний лад. Особисті переживання, почуття, втрати і радощі героїв стають відомим читачу і [відомі читачеві й] емоційно сприймаються як свої. Це простий психологічний прийом, що відходить від хронологічного опису
подій і насичує роман живими справжніми
емоціями. 9 балів.
3. Саме через те, що у центрі всіх історичних подій стоїть звичайна середньостатистична для того часу сім’я, то характери героїв
прослідковуються [простежуються] в динаміці, а не статично. Можна спостерігати розвиток і зміну героїв через обставини, у які їх ставить життя. Тому можна сказати, що психологія персонажів розроблена добре, цікаво спо№ 2 (16), жовтень 2015

стерігати їх рішення і дії у складних ситуаціях. 10 балів.
4. Складається враження, що українська
мова не рідна автору, або він просто не дуже
добре нею володіє. Трапляються недоречні
вислови, сучасні слова і вирази серед імітації
мови початку минулого століття, кальки з
російської мови, звороти, не притаманні українській мові. Діалоги героїв часто здаються
штучними. Разом із тим, доречним було б перекладати діалоги, які відбуваються на польській чи німецький мові. 7 балів.
5. Загалом роман читається неважко, але
неможливо з точністю сказати, на яку саме
аудиторію він розрахований і чи буде цікавим
широкому колу читачів. 7 балів. Pазом – 43.
Поліна Вишенська, 2-й курс:
1. Заголовок, на мою думку, надто простий і нехитрий для сучасного вибагливого
читача, але підходить романові. Хата – це місце, що об’єднує сільську родину, її символ і
опора. Автор називає роман сімейною сагою,
не наголошуючи на соціальній ситуації, що
розгортається у творі. Отже, заголовок відображає його задум. 9 балів.
2. Можна сказати, що головний герой роману – вся родина Засмужних. Але центральний персонаж твору – це Теодор. Він долає
складний шлях через війну, хворобу, проблеми в родині. Історія життя Теодора і його сім’ї
розгортається на тлі історичних подій початку 20 століття, коли Україна виявилась розірваною між західними країнами і Росією. Герої
роману стають заручниками ситуації і мусять
виживати будь-якою ціною. У творі немає
єдиного кульмінаційного моменту, напруження виникає і спадає кілька разів. Герої постійно балансують на межі життя і смерті, більшість персонажів до кінця твору не доживає.
Але попри трагічність загальної картини, роман закінчується добре. Михайло, син Теодора, повертається додому. Автор застосовує
цікавий прийом – вміщує у текст події, пов’язані з відомими історичними постатями, у формі випадку, наприклад, Теодор випадково
наштовхується на Івана Франка у Львові, а у
в’язниці зустрічається з Гаврилом Принципом – убивцею Франца Фердинанда. Відходячи від сюжетної лінії, автор коротко оповідає
долю тієї чи іншої реальної особи. 9 балів.
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3. Теодор постає перед читачем людиною
сильною, сміливою, готовою на все заради
своєї сім’ї. Він не всесильний герой-рятівник,
він зображений реалістично, інколи проявляє
слабкості, але не здається перед життєвими
труднощами. Автор майстерно описує його
почуття та переживання, проводить шляхом
еволюції персонажа впродовж багатьох років,
від молоду до старості. У кінці твору вже старий Теодор поступається місцем своєму синові Михайлу, який схожий на батька і проходить схожий шлях. Важливу роль відіграють
також брати Теодора: його помічники, порадники, його опора. Характери героїв завжди
розкриваються в дії. Жіночі персонажі роману
статичні, вони існують лише як частина життя героїв-чоловіків, але частина важлива, невід’ємна. Настуня, Палазя і Марта ідеально
вписуються в образ ідеальної української дружини і матері. 12 балів.
4. Роман написаний чистою українською
мовою з невеликою кількістю помилок. Часто
зустрічаються іншомовні (польські, німецькі)
вислови, які не вимагають перекладу і не погіршують сприйняття тексту, використані доцільно. Недоліком, на мою думку, є те, що автор
пише про Західну Україну, не застосовуючи
західноукраїнських діалектизмів. 11 балів.
5. Читається легко. Незважаючи на велику кількість історичних фактів, текст не
переобтяжений. Роман оповідає про тяжке
минуле українського народу, про його незламність. Ця тематика зараз актуальна для
українського читача. Я вважаю, що роман мо-

же бути цікавим для людей будь-якого віку.
12 балів. Разом – 53.
Бали від експерта з діаспори: 10, 11, 11,
11, 12. Разом – 55. Остаточний рейтинговий бал – 48.
Отже, у ролі колективного експерта престижного конкурсу «Коронація слова – 2015»
виступили, зокрема, студенти спеціальності
«Літературна творчість, українська мова і література», перспективні літературознавці,
вони ж прозаїки, поети, драматурги (деякі
вже й самі є лауреатами різних конкурсів).
Їхні оцінки романів (часом із яскравим унаочненням тези П. Рікера про конфлікт інтерпретацій), винесені на основі поєднання
«класичних» і «маскультівських» критеріїв,
загалом збіглися з ухвалою журі конкурсу.
Щоправда, остаточні рейтингові бали в нас
розподілилися так: 52, 42, 48. Тобто, якби журі пішло тільки за цими оцінками, то мало б
поміняти лауреатів другої й третьої премій
місцями. Так само, але ще з вищими балами в
усіх випадках, оцінила ці романи й експерт із
діаспори. Окрім того, романи Тетяни Пишнюк
«Божа вивірка» та Ольги Мігель «Сновида»
здобули в нас не нижчі бали (відповідно, 49 і
52), що також урахувало журі, нагородивши їх
спецвідзнаками від імені Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
А загалом наша підсумкова таблиця налічує 55 сторінок тексту, набраного 9-м кеглем
у форматі альбому, майже без полів. Там
чимало цікавих критичних суджень про всі
22 романи фіналу. Довелось обмежитись.

A. TKACHENKO
Kyiv

THE CRITERIA FOR EVALUATING NOVELS MASS CULTURE

Given the fragmentation of the evaluation criteria of the texts of mass culture, this article proposes an
integrated approach that meets not only traditional elements of form and content, but pragmatic interests
of publishers and the needs of readers. The aim of this approach is to promote both artistic and aesthetic
origins, and novels readability of popular culture.
Key words: temptation titles; composition; psychology of characters; language; readability.
А. А. ТКАЧЕНКО
г. Киев

К КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ РОМАНОВ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Учитывая разрозненность критериев оценки текстов массовой культуры, в статье предложен интегрированный подход, отвечающий не только традиционным требованиям к элементам
содержания и формы произведений, но и прагматическим интересам издателей и запросам читателей. Цель такого подхода – способствовать упрочению как художественно-эстетических начал,
так и читабельности романов массовой культуры.
Клю чевые слова: заманчивость заглавия; композиция; психология персонажей; речь; читабельность.
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ВІКТОРІАНСЬКИЙ ПРЕТЕКСТ У ДЗЕРКАЛІ
МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНИХ РЕІНТЕРПРЕТАЦІЙ РОМАНУ
Ш. БРОНТЕ «ДЖЕН ЕЙР»)
У статті на матеріалі трьох романів порубіжжя ХХ–ХХІ ст. («Adele» Е. Теннант, «The Eyre
Affair» Дж. Ффорде, «Mrs. Rochester» К. Беннет) досліджується своєрідність рецепції масовою літературою як власне вікторіанського претексту (роману Ш. Бронте «Джен Ейр»), так і його численних неовікторіанських прочитань (фрейдистських, марксистських, постколоніальних, феміністських тощо). Запропоновано модель класифікації деривативних текстів відповідно до характеру
легітимізації стосунків із претекстом. Досліджено трансформації естетичних, ідеологічних, наративних надкодувань претексту під впливом актуалізованих жанрових кліше (романтичного,
готичного, тощо).
Ключов і слова: неовікторіанський роман, масова література, інкрементальна література,
претекст, деривативний текст.

Майже сто сімдесят років «Джен Ейр» Шарлотти Бронте привертає увагу широкого читацького загалу. Перекладений 24 мовами,
роман англійської письменниці справедливо
вважається одним з найпопулярніших художніх творів усіх часів: він стабільно входить до
першої двадцятки рейтингів шедеврів світової літератури за версіями «Esquire» і
«Guardian», у 2003 р. посів десяту позицію в
переліку «Big Read Top 100» BBC, а в 2006 став
єдиним представником літератури ХІХ сторіччя у першій десятці впливового книжкового
рейтингу Harvard Book Store’s Top 100. За результатами останнього опитування читачів
журналу «Telegraph» у квітні 2015 р., «Джен
Ейр» знаходиться на сьомій сходинці переліку
ста обов’язкових до прочитання творів світової літератури.
Запорукою приголомшливого успіху роману в читачів другої половини ХІХ ст. традиційно вважався суперечливий та конфліктний
образ його головної героїні, що після першої
публікації 1847 р. опинився в центрі бурхливої дискусії про ідеал жіночості, егалітарний
тип родини та наслідки вікторіанської реформи шлюбного законодавства. Хоча «Джен
Ейр» не є першим «романом про гувернантку» в історії англійської літератури (витоки
жанру сягають 1800-х рр., коли побачила світ
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«The Good French Governess» М. Еджуорт), саме у творі Бронте лімінальна, трансгресивна
й через це потенційно загрозлива для вікторіанського суспільства постать гувернантки
виходить поза межі історичного і соціального
контексту на рівень архетипу, стаючи символом бунтівної жіночості та ідеалом нонконформізму не лише на європейських чи
американських, але й на азійських теренах
[15, 227]. Ця внутрішня нетотожність роману,
підтверджена як надзвичайно широким діапазоном критичних відгуків, так і великою
кількістю реінтерпретацій, дає Б. Шафф підстави вважати «Джен Ейр» прототипом
«відкритого», у термінології У. Еко, твору
[13, 34]. До того ж, імпліцитно закладена у
текст на рівні наративних надкодувань можливість продовження (епітомізована у відомій ремарці: «Reader, I married him») не лише
обумовлює відкритість фіналу, але й, на думку В. Каннінгема, спонукає читача до заповнення залишених авторкою лакун [3].
Дійсно, за кількістю деривативних текстів
«Джен Ейр» посідає одне з перших місць в англійській літературі. За спостереженнями П. Стоунмен, чия фундаментальна робота «The Bronte
Transformations» охоплює період з 1847 по
1994 рр., роман став основою для більш ніж
150 різноманітних адаптацій, реінтерпретацій
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та продовжень [15], а колективна монографія
«A Breath of Fresh Eyre» під редакцією М. Рубік
і Е. Меттингер-Шартман додає до цього переліку понад десяти нових текстів, датованих
1994–2004 роками [13]. Символічно, що саме
роман Бронте виступає претекстом твору, з
якого традиційно розпочинають відлік
«вікторіанського відродження» другої половини ХХ століття, – «The Wide Sargasso Sea»
Джин Рис, що здійснив суттєвий вплив на численні фрейдистські, марксистські, феміністські і постколоніальні прочитання «Джен Ейр» у
1960–80-х рр. («A Mad Woman in the Attic»
С. Гілберт і С. Губар, «Myths of Power: A Marxist
Study of the Brontes» Т. Іглтона, «The Anathematized Race: The Governess and Jane Eyre»
М. Пуві та ін.).
У другій половині ХХ ст. обумовлене постмодерністською парадигмою з її концепціями
транстекстуальності (Ж. Женнет), «смерті
автора» (Р. Барт), ігрового імперативу (Й. Хейзінга) послаблення культурного табу на
користь прямого запозичення сюжетів та образів вихідного тексту в поєднанні з комерційною привабливістю проектів продовжень
популярних творів сприяло появі значної
кількості дериватів, що безпосередньо використовують роман Бронте як претекст. Утім,
питання впливу на масову свідомість започаткованої в академічному дискурсі другої половини ХХ ст. принципово нової візії культового
твору крізь призму концепції затіненої сексуальності, ідеологем влади та «остраху авторства», деконструкцію расистських і ксенофобських надкодувань вікторіанської доби
тощо досі не набуло системного висвітлення
в літературознавстві. Переважна більшість
досліджень трансформацій вихідних надкодувань «Джен Ейр» у масовій культурі стосуються або численних екранізацій роману, або
двох найбільш відомих похідних текстів другої половини ХХ ст. – уже згаданого «Wide Sargasso Sea» Джин Рис, давно легітимізованого
як частка канону, і роману Дональда Майкла
Томаса «Charlotte: The Final Journey of Jane Eyre», чий постмодерністський інструментарій
не завоював симпатій широкого читача. Актуальність запропонованої розвідки зумовлена,
в такий спосіб, необхідністю системного вивчення трансформацій вікторіанського претек286

сту саме у дзеркалі масової літератури, яка, за
влучним висловом Росса МакДональда, є формою мистецтва, «in which a civilization comes
to be known by most of its members… A convention which is widely used and understood in all
its variations holds a civilization together as
nothing else can» [12, 186–187]. Мета дослідження полягає у висвітленні своєрідності
реінтерпретації роману Шарлотти Бронте
«Джен Ейр» у деривативних текстах порубіжжя ХХ–ХХІ ст. – зокрема, у романах Емми Теннант «Adele», Джаспера Ффорде «The Eyre Affair» і Кімберлі Беннет «Jane Rochester».
Питання статусу роману Бронте у культурній пам’яті залишається відкритим: якщо
для одних дослідників він є втіленням, передусім, ідеалу романтичного кохання та
«appears to be remembered primarily as a romance» [9, 132], то для інших (зокрема, представників феміністської критики) ««Jane Eyre» has
its secure place in the cultural memory because
of its heterogeneous forms and representations,
and, in the XXth century literary derivatives,
above all because of its subtle revisions of the
romance plot» [13, 31]. Так чи інакше, саме романтична і готична сюжетні лінії роману
складають основу переважної більшості текстів із його деривативного поля.
Відповідно до актуалізованих жанрових
конвенцій, у парадигмі масової культури бунтівнича героїня Бронте певною мірою доместикалізується. Протестна поведінка Джен, що
сприймалася вікторіанськими читачами як
«unladylike eroticism as well as indecorous social resentment» [8, 357], у ХХ ст. втратила революційне забарвлення і тлумачиться як «mere
healthy self-assurance and a legitimate protest
against social and sexual discrimination»
[13, 13]. Якщо для Маргарет Оліфант та її сучасників історія кохання Джен і Рочестера
поставала як ілюстрація до уоллстонкрафтівської декларації про права жінок, а феміністська критика середини ХХ ст. сприймала вирішення рушійного конфлікту роману через
шлюб як капітуляцію героїні перед патріархальним суспільством (««[t]he heterosexual nexus of passion, power and force is the sexist basis
of rapist ideology and this is, in the end, all the
action Jane ever finds» [4, 27]), то масова аудиторія завжди солідаризувалася з У. Теккереєм,
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для якого сюжет «Джен Ейр» віддзеркалював,
перш за все, потребу жінки (зокрема, й авторки) «to love and be in love» [11, 199].
Матеріалізація подібних жанрових очікувань лежить в основі великої кількості літературних проектів, іронічно позначених
Дж. Сазерлендом як «will-Jane-be-happynovels» [цит. за: 13, 82]. Характерною рисою подібних реінтерпретацій можна вважати не лише «доместикалізацію» образу Джен, але і збільшення уваги до постаті Рочестера, перш за
все, через підкреслення його сексуальної харизми. За влучним спостереженням П. Стоунмен,
«the «hideous» Rochester of the text… has … been
replaced… by a mythical Romantic hero» [15,
204], – значною мірою завдяки тому, що поведінка й зовнішність Рочестера («dark face, with
stern features and a heavy brow», «ireful eyes» [2,
114], «black hair», «decisive nose», «grim mouth»,
«athletic broad chested figure» [2, 121]), далекі від
вікторіанських стандартів чоловічої досконалості, цілком відповідають сучасним стереотипам
неприборканої маскулінності, тимчасом як
«янгольські», за вікторіанською міркою, вигляд
і поведінка Сент-Джона Риверса навряд чи здатні впасти до вподоби читачкам сьогодення. У
такий спосіб, популярний у пуританських колах
другої половини ХІХ ст. альтернативний фінал
роману, де Джен вирушає до Індії разом із СентДжоном (про нього згадує, зокрема, Джанет Уінтерсон у романі «Oranges Are Not The Only
Fruits»), втрачає актуальність уже на початку
ХХ ст. Натомість, увага більшості реінтерпретаторів зосереджується на подробицях шлюбного
життя Рочестера і Джен.
Так, дія роману Кімберлі Беннет «Джейн
Рочестер» охоплює період перших спільних
років подружжя, побічно згаданих нараторкою у фіналі «Джен Ейр». Сумлінно імітуючи
творчу манеру Бронте – і переймаючи, в такий спосіб, розсудливу і впевнену інтонацію
останніх рядків роману, – авторка засновує
свою версію перетворення бунтівничої гувернантки на добропорядну місіс Рочестер на
концепції пригніченої сексуальності, вбачаючи коріння протестної поведінки Джен у комплексі меншовартості і нездатності розуміти
потреби власного тіла.
«There were nights of marital bliss though
few and I did find pleasure in the blending of
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flesh. Indeed, Edward and I remained awkward
and afraid of offending each other in our relations so our encounters did not serve to educate
me. – Бідкається, приміром, нараторка
«Джейн Рочестер». – My own wants were as
tame as deer, but even so I kept them caged until
I could comprehend the strange workings of my
body. ... I saw his stiffened brow and careless expression... Was this the design our marriage was
to assume? ... I, like a tyrant, nearly cried out to
know if this was Edward’s mask of husbandry.
Was he this version of man with Bertha Mason
and his other damned beauties?» [1, 31–33].
Незадоволення героїні власною зовнішністю і «низьким» походженням і пов’язаний з
цим острах утрати прихильності чоловіка
знаходять вихід у низці сповнених символізму готичних видінь за участі суперниць – колишніх коханок Рочестера, порівняння з якими перетворюється у свідомості Джен на нав’язливу ідею. Загнана у глухий кут, героїня
пастішу ледве не повторює долю Берти Мейсон, коли після чергової сварки з чоловіком
переживає нервовий зрив. Замкнена з метою
«лікування» у «маленькій кімнатці за кухнею», вона випадково підслуховує уривок розмови: «There is another Bertha Rochester over
in that bed. It is only a matter of time before she
will have to be under lock and key. ... She does
have all the signs of madness... crying in her
sleep, no appetite... strange murmuring from beneath her sheet» [1]. Налякана подібною перспективою, героїня докладає всіх зусиль, щоб
переконати чоловіка у своїй нормальності,
подолати почуття провини й сорому, які викликав у неї фізичний контакт, і в такий спосіб гармонізувати подружнє життя. Ніби у відповідь на трансформацію Джен, покращується й фізичний та емоційний стан Рочестера –
до нього частково повертається зір, утрату
якого в оригінальному тексті С. Гілберт і
С. Губар тлумачать як символічну кастрацію.
Безпосередній
вплив
інтерпретації
С. Гілберт і С. Губар убачаємо і в спробах авторки епітомізувати образ Берти Мейсон як
«темного двійника» протагоністки. Однак,
якщо для американських дослідниць Берта
виступала як невід’ємна складова характеру
Джен, її «truest double... the ferocious secret
self» [8, 360], то К. Беннет займає набагато
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більш консервативну позицію, відокремлюючи «справжнє Я» героїні Бронте від химерного
образу Берти і слідуючи критикам другої половини XIX ст. у засудженні протестної поведінки героїні. У художньому світі роману «Джейн
Рочестер» сила Джен стає її слабкістю, а сама
вона, користуючися відомим висловом
С. Губар, перетворюється «into exactly the kind
of socially sanctioned female figure Brontë’s protagonist was struggling not to become» [8, 352].
Окрему групу дериватів складають тексти, інспіровані вже згаданим романом Джин
Рис «Wide Sargasso Sea» і зосереджені на марґіналізованих у каноні персонажах. Так, героїнею роману Емми Теннант «Adele» стає позашлюбна дочка Рочестера від французької танцівниці Селін Варанс, марґіналізована за декількома параметрами: національністю, віком,
соціальним статусом, походженням тощо. Розповідаючи свій варіант історії стосунків Джен
Ейр і Рочестера з позицій Адель, Емма Тенант
отримує нагоду не лише заповнити пов’язані
з останньою лакуни в оригінальному тексті,
але й поставити важливі для неовікторіанського дискурсу питання національних стереотипів, вікторіанської ксенофобії, «англійськості» (Englishness) тощо. Фактично, «Adele»,
як і «Wide Sargasso Sea» Джин Рис, є окремим
проявом ідентифікації себе через постать Іншого – з тією різницею, що Інший у романі
Теннант виявляється набагато ближчим культурно й географічно.
«Французька» тема у романі Бронте, переконливо демонструє Е. Шоуолтер, конотована
як дещо «illicit, self-indulgent and dangerous» [14, 228]; французька лексика, якою часто-густо пересипає своє мовлення Адель,
«contrasts with the austerity of Victorian England and functions as a constant reminder of
Paris, stigmatized as a hotbed of loose morals» [5]. Тимчасом як для решти франкофонних персонажів з англійським походженням
французька мова функціонує як свого роду
соціальна маска, «Adèle’s French laces the
text, embellishing it with frivolity» [5]. Символічно, що окремі нюанси поведінки Адель
Джен називає «французькими вадами»
(«French defects») і вважає за потрібне виправляти їх за допомогою «a sound English education» [2, 413].
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Натомість, у романі Теннант «французьке» є, перш за все, маркером зовнішньої й внутрішньої свободи: побут і звичаї богемного
кола матері Адель прямо протиставлені майже холодному поводженню з нею Рочестера
та стриманості Джен. «Французьке» також
конотоване як щире й відкрите, коли
«англійське» може мати подвійне дно: так,
винуватицею пожежі у Торнфілд-холлі, за версією Теннант, стає зовні порядна пані Фейрфакс, а за суворою й похмурою зовнішністю
Грейс Пул приховане добре й чуйне серце.
Щоправда, час від часу авторка обмежується
заміною одних стереотипів на інші: від початку перебування в Англії маленька Адель повторює поширені скарги на англійську кухню,
природу, погоду тощо. У такий спосіб, французьке походження героїні дозволяє Теннант
утримувати комфортну для читача дистанцію
між його власним досвідом і постаттю Іншого;
що стосується «справжньої» іноземки, Берти
Мейсон (яку Теннант, услід за Дж. Рис, називає Антуанеттою), вона однозначно маркована як небезпечна чужинка й витиснена на текстуальну периферію.
Нарешті, невеличка група реінтерпретацій (і серед них роман Дж. Ффорде «The Eyre
Affair») витисняє з тексту власне Джен – за
рахунок уведення персонажа-дублера, що перебирає на себе такі риси характеру героїні
Бронте, як поміркованість, незалежність, самодостатність, самотність, схильність до саморефлексії тощо. Така стратегія надає авторам відносну свободу дій за умов збереження
та іронічного переосмислення стереотипних
уявлень про вікторіанську жінку, що відповідають очіуванням масового читача.
Бібліотрилер валлійського письменника
Джаспера Ффорде «The Eyre Affair» – перший
із серії романів про пригоди літературного
детективу Четвер Танетой (Thursday Next) в
альтернативній Англії, де станом на 1985 р.
усе ще триває Кримська війна, у повітрі вирують дирижаблі, а на чолі держави стоїть оруеллівська за духом глобальна корпорація
«Голіаф». У літературоцентричному світі
Ффорде, де література є предметом офіційного культу, а у сфері розваг панує літературний
туризм (фізичне перенесення читачів у художні світи улюблених романів за допомогою
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Прозового Порталу), літературний присмак
має навіть тероризм. Невловимому кримінальному генію Ахерону Гадесу, викладачеві
англійської літератури за фахом, удається викрасти і сховати з метою шантажу головну
героїню «Джен Ейр», «a living national embodiment of England’s literary heritage» [6, 102], що
спричиняє неабиякі хвилювання в суспільстві
і загрожує національній безпеці. Після серії
карколомних пригод у реаліях твору Бронте
літературному детективу Четвер Танетой
удається повернути Джен у маєток Торнфілд;
утім, у результаті втручання в художній світ
канонічний текст роману необоротно змінюється, що викликає обурення в офіційних інстанціях і захват у пересічних читачів.
Рішення позбутися «справжньої» Джен
Ффорде
напівгумористично
пояснює
«острахом впливу»: «I was stalled on the writing for about three years as I couldn’t see how I
could commit literary heresy and put words into
Jane’s mouth», – зізнається він у коментарях до
«The Eyre Affair», що публікуються на офіційному сайті франшизи [7]. Натомість, роман
отримує дублерку, натяки на тотожність якої
із Джен щедро розкидані в тексті. Обидві героїні – сироти з невиразною зовнішністю,
обидві сильні, помірковані й незалежні; обидві закохуються в романтичних героїв і змушені обирати між ними й більш приземленими,
хоча й щирими і відданими справі, кандидатурами; в обох кохання опиняється під загрозою через прикрі таємниці в минулому обранців. Урешті решт, історії обох завершуються
щасливим шлюбом, на який і припадають кульмінаційні моменти взаємопроникнення
«літературного» (світу Джен) й «реального»
(світу Четвера) світів.
Варто відзначити, що феміністська критика другої половини ХХ ст. не вважала фінал
«Джен Ейр» по-справжньому щасливим: на
думку С. Гілберт і С. Губар, відлюдне життя
Джен і Рочестера у Ферндині більш схоже на
ув’язнення; Моглен називає її шлюб «нещасливим компромісом»; Шоуолтер розглядає
фінал як utopia manqué, поступку жанровим
конвенціям і читацьким сподіванням [13,
150–154]. У такому світлі творче рішення
Ффорде, який завершує весіллям сюжетні лінії обох героїнь, інтерпретується деякими
№ 2 (16), жовтень 2015

критиками як перехід на позиції постфемінізму [10, 1027; 13, 162]. Утім, на нашу думку,
справжня причина полягає в суто конвенційному розумінні «щасливого фіналу»: актуалізований у парадигмі масової літератури, вікторіанський претекст закономірно спрощується: його персонажі, ідеологеми, меседжі
редуціюються до культурних знаків або навіть кліше.
Проведене дослідження не претендує на
вичерпну повноту, однак дозволяє констатувати, що, попри наявне розмаїття підходів,
форм і засобів рецепції роману Ш. Бронте
«Джен Ейр» масовою літературою, домінантною виявляється тенденція до певного спрощення вікторіанського претексту (доместикалізація головної героїні, стереотипізація культурно-історичного контексту, актуалізація
романтичних і готичних жанрових кліше, естетичний та аксіологічний консерватизм) з
метою задоволення жанрових очікувань масового читача.
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VICTORIAN PRETEXT AS REFLECTED BY POPULAR LITERATURE
(BASED ON RECENT REINTERPRETATIONS OF CH. BRONTE’S «JANE EYRE»)
The article focuses on three contemporary novels (E. Tennant’s «Adele», J. Fforde’s «The Eyre Affair»,
K. Bennett’s «Jane Rochester») in order to investigate the specificity of transformations both Victorian pretext (Ch. Bronte’s «Jane Eyre») and its numerous Neo-Victorian critical interpretations (Freudist, Marxist,post-colonial, feministic etc.) acquire in popular literature. The classification based on pretext legitimization pattern in derivative text is developed. The transformations of aesthetic, ideological, narrative codes of
the pretext under the influence of generic clichés applied (Romantic, Gothic etc.) are examined.
Ke y words: Neo-Victorian novel, popular literature, incremental literature, pretext, derivative text.
E. В. ТУПАХИНА
г. Запорожье

ВИКТОРИАНСКИЙ ПРЕТЕКСТ В ЗЕРКАЛЕ МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕИНТЕРПРЕТАЦИЙ РОМАНА
Ш. БРОНТЕ «ДЖЕН ЭЙР»)
В статье на материале трех романов рубежа ХХ–ХХІ вв. («Adele» Э. Теннант, «The Eyre Affair»
Дж. Ффорде, «Mrs. Rochester» К. Беннет) исследуется своеобразие рецепции массовой литературой
как собственно викторианского претекста (романа Ш. Бронте «Джен Эйр»), так и его многочисленных неовикторианских критических прочтений (фрейдистских, марксистских, постколониальных, феминистских). Предложена модель классификации деривативных текстов в зависимости
от характера легитимизации отношения к претексту. Изучены трансформации эстетических,
идеологических, нарративных кодов претекста под воздействием актуализованных жанровых
клише (романтического, готического и пр.).
Клю чевые слова: неовикторианский роман, массовая литература, инкрементальная литература, претекст, деривативный текст.
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МАС-МЕДІА І МАСОВА ЛІТЕРАТУРА В ІДЕОЛОГІЧНОМУ
ФОРМАТІ (СТРАТЕГІЯ КОМУНІКАЦІЇ)
У статті подаємо локальний аналіз особливостей взаємодії засобів масової інформації та літератури в соціальному дискурсивному контексті 30-х років ХХ століття, визначаємо зміст текстових стратегій в ідеологічному вимірі комунікації.
Клю чов і слова: масова література, засоби масової інформації, текст, ідеологія, реальність,
симулякр.

У період потужних соціокультурних трансформацій та глобалізаційних змін значною
мірою посилюється медійний вплив на традиційно-ментальні орієнтації та вартіснобуттєві виміри людини. Преса як важливий
сегмент засобів масової комунікації інспірує
суспільно-політичні процеси, активно пропагуючи й культивуючи ідеали масової культури, детермінує переоцінку цінностей, норм,
понять, конвенцій у сфері політики, економіки, права тощо. Інтенсивне використання медіа, насамперед газет та журналів із метою
спрощення, редукування реальності як інструмент впливу на позицію, думку та модель
поведінки індивідуума іманентне для тоталітарної суспільної парадигми ХХ століття. В
авторитарній системі координат засоби масової інформації, виконуючи роль потужного
ретранслятора ідеологічних міфів, формують
ритуалізовану сферу цінностей, створюють
ілюзію світу. Конфігурація ідеологічного коду
кореспондує нові міфи, що постають не образами й символами реальних подій, а
«симулякрами», «точними копіями без оригіналу» (Ж. Бодрійяр), «спустошеними знаками», характерними для віртуалізованої реальності «алібі ідей» (Р. Барт).
Метою статті є локальний аналіз особливостей взаємодії засобів масової інформації та
літератури в соціальному дискурсивному
контексті 30-х років ХХ століття, визначення
змісту текстових стратегій в ідеологічному
вимірі комунікації.
В офіційному політичному контексті 30-х
років ХХ століття засоби масової інформації,
послуговуючись готовими соціально значу№ 2 (16), жовтень 2015

щими риториками й односторонньо нав’язаними мовними кодами, активно продукували
визначені соціокультурні міфологеми. В означеному процесі радянська влада навіть не ініціювала створення власного авторського коду, а відкрито послуговувалася «готовими»
кодами, запозиченими з арсеналу культури й
мистецтва, використовуючи їх як носії мови.
Сутність технології вибору, вважає С. Зимовець, полягала в тому, щоб обрати з багатьох
соціокультурних кодів найбільш стійкі, сугестивно закріплені, найбільш дієві й «фізіологічно» прості, які дотичні до несвідомого досвіду маси, притаманні їй як способи автоматичного буття [3, 121].
Імплантація традиційних образів в ідеологічний контекст, переведення риторичних
та ідеологічних формул у літературні форми,
перманентна артикуляція нових символів у
новому просторі світомоделювання забезпечували «автоматизацію» естетичного коду
системи, що, зрештою, зумовлювало його інтенсивне сприйняття та засвоєння масовим
реципієнтом на підсвідомому рівні. Позаяк, за
аргументацією Г. Лебона, «майстерно оброблені формули отримують дійсно ту магічну
силу, яка їм приписувалася колись адептами
магії. …Ні розум, ні переконання не в змозі
боротися проти відомих слів і відомих формул… Багато хто дивиться на них як на сили
природи або надприродні сили. Вони викликають в душі грандіозні й невиразні образи, і
та невизначеність, що оточує їх, тільки збільшує їхню таємничу могутність» [6, 222].
Отже, засоби масової комунікації в 30-ті
роки ХХ століття виконували активну роль у
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формуванні визначених соціально-ідеологічних орієнтирів та стереотипів поведінки.
Для мобілізації мас на виконання окреслених
завдань партійно-державний апарат використав усі механізми агітаційно-пропагандистської системи. Зі сторінок газет і журналів
рефреном звучав заклик до трудового ентузіазму «на фронті соціалістичної перебудови –
реконструкції», до розгортання творчої ініціативи, підвищення виробництва праці, до звитяжних перемог у соціалістичному змаганні
тощо. Як правило, діапазон виступів видозмінювався у межах чітко визначених координат:
від програмування першочергових завдань у
«генеральному наступі» на фронті соціалістичного будівництва (на кшталт «відбити
досягнення героїчного колективу …допомогти
кращим ударникам виробництва стати до літературної роботи, самим розповісти про свої
досягнення та про свої перемоги» [8, 17]) до
констатації творчих здобутків та визначення
перспектив подальшого розвитку (чи вдосконалення, освоєння нових тем і т. п.).
Незважаючи на появу приголомшуючої
кількості ідеологічно інспірованих текстів
про індустріалізацію, колективізацію, т. зв.
«культурну революцію» у радянській пресі
продовжували озвучуватися все нові й нові
замовлення з розширеними або завищеними
(аналогічно до тенденцій у промисловоекономічній сфері) нормами і планами. Так,
скажімо, виступ у «Літературній газеті» одного з організаторів ідеологічної кампанії
І. Кулика добре ілюструє масштаби цього процесу. Оперуючи лексикою й лозунгами, що формують логосферу культури епохи 1930-х років, одіозний критик безапеляційно робить
висновки, які відкрито корелюють зі статистичними зведеннями про досягнення на
«трудовому фронті соціалістичної індустріалізації» (точніше, виступають семантичним аналогом офіційних декларацій): «хоча й з’явився
ряд нових творів з ділянки індустріалізації
нашої промисловості, соцбудівництва, – досить сказати, що самому Дніпрельстанові присвячено понад 70 (!) більш-менш великих художніх творів, дуже багато творів є про Донбас
тощо, але цього ще далеко не досить» [5, 1].
У такому ж ключі вибудовує свої міркування В. Кузьміч, артикулюючи на шпальтах
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журналу «Критика» максими й імперативи з
виразними ідеолого-політичними конотаціями: «…максимум виробничого оптимізму!
Емоційного впливу! Максимум динамічності і
громадської активності», «Дніпрельстанівські
темпи», «перший план» – «роль праці в громадсько-економічнім процесі» і т. п. Подібних
прикладів можна наводити багато. Вочевидь,
усі вони засвідчують процес формування нових законів, що легалізують право заміщення
естетичних принципів соціально-класовими
детермінантами, здатними впливати на суспільну свідомість і масову поведінку, та підтверджують офіційну процедуру ідеологічної монополізації українського інформаційного й
літературно-художнього простору.
Зрозуміло, що не могло бути байдужим до
артикульованих завдань побудови «життя в
його революційному розвитку» й українське
словесно-образне мистецтво, інкорпороване в
динаміку буття країни. Не могли не відгукнутися письменники на сформульоване в директивному форматі урядових резолюцій і партійних постанов, надрукованих у засобах масової інформації, завдання створити образ
«нової» людини – борця й будівника. Артикульовані на шпальтах республіканських і
всесоюзних газет і журналів політичні гасла,
риторичні та ідеологічні лозунги (на кшталт,
«Ударник – у літературу!», «створимо Магнітобуди літератури», «творчу енергію – темам
п’ятирічки», «за новий тип письменника –
ударника соціалістичного будівництва» і т. п.)
стали колективним відгуком українських митців на заклик комуністів долучитися до модернізації промислового потенціалу.
До слова, у контексті соціальної реальності 1930-х років, у суціль політизованому середовищі процес написання твору, визначення
актуальності його змісту, проблематики, сюжетних колізій, форми та способи критичної
рецепції перетворюються на публічний ритуал, розрахований на ідеологічно зорієнтовано
читача. Масиви художніх текстів перманентно потрапляють у критичне поле «пролетарської громадськості» України. З’являються
численні статті й рецензії, влаштовуються
дискусії у студентських аудиторіях і робітничих колективах, проголошуються вердикти,
які, власне, красномовно підтверджують
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газетні й журнальні заголовки: «Суд над Петром Панчем» (1926 р.) (прізвище рецензента
приховане за криптограмою М. – О. Ф.), «Художня література на суді у селянства» (1926 р.)
М. Биковця, «Проблематична «проблемність» (Протест читача)» (1927 р.) Д. Бузька, «Яку
оцінку дали робітники «Бур’яну» А. Головка” (1928 р.) П. Вільхового, «Тіні павукуваті» (1929 р.) А. Ярмоленка, «Літгурток будівельників про книжку М. Івченка «Робітні
сили» (1930 р.) Л. Ровинда, «Вступне слово.
До літературних судів над моїм романом «В степах» (1930 р.) С. Божка, «Класовий ворог»
(1930 р.) А. Хвилі, «Дрібно-буржуазна творча
метода. Про творчість О. Копиленка» (1931 р.)
А. Підгайного та ін.
Серед поширених практик – колективні
обговорення (найчастіше – суди) суворі вердикти, під впливом яких письменники змушені по кілька разів переписувати власні тексти.
Приміром, Андрій Головко зважаючи на
«голоси читачів», почуті на численних диспутах із приводу ідейно-художнього змісту роману «Бур’ян», різкі звинувачення офіційних
критиків і журналістів змушений був дописати до твору епілог, де подав розгорнену розв’язку сюжету. Така розв’язка, на думку літературних функціонерів, «цілком розряджувала негативну емоцію від читання «Бур’яну»,
збуджуючи в читача бадьорий настрій перемоги» [2, 19]. У наступних редакціях із роману
Головка випав заключний ХХХІІІ розділ, де
автор показує радянську тюрму саме такою,
яка вона була тоді, коли тоталітарна система
тільки-но народжувалася.
Іван Ле під впливом звинувачень у навмисному викривленні «нової радянської дійсності», викривальних присудів читацької громадськості також вдавався до численних виправлень та доопрацювань «Роману міжгір’я».
Прагнучи, щоб твір відповідав «духові часу»,
автор переробляв його перший, надрукований 1929 року, варіант і в 1936-му, і 1937-му,
1947-му, 1953-му та 1958-му роках. Не припиняв «поглиблювати» ідейний задум роману
«Народжується місто» Олександр Копиленко,
вилучаючи розділи, де німецькі інженери
Моріц Вотн і Франц Вейнер висловлюють крамольні думки щодо ідеологічний тиск, нівелювання індивідуального «я», складне мате№ 2 (16), жовтень 2015

ріальне становище робітників, засилля бюрократії; сцени зустрічей прораба Тані Кааб із
друзями сестри-міщанки Галини; детально
змальовуючи комсомольську бригаду, ліризуючи образи позитивних героїв. Подібне спостерігаємо і в історії першого розлогого роману Петра Панча «Право на смерть» (1933 р.).
Після різкої критики і звинувачень щодо небезпечних підтекстів у епічному континуумі твору, письменник змушений був поспішно його
переробити, видавши за два роки під назвою
«Облога ночі». В умовах посилення уніфікації й
одновимірності така ж само доля чекала чимало інших творів радянської літератури.
На передньому плані діяльності радянських медіа в перші десятиліття радянської влади – фетишизація ідеї класової боротьби з
прихованими ворогами, пов'язаної з педалюванням семантики загрози, перманентно декларованої в лозунгах і плакатах, промовах і
статтях. Механічно перенесені в сферу мистецтва й літератури «класовий підхід» і
«пролетарська ідеологія» зумовлюють гостру
конфронтацію між представниками творчих
професій. З кінця 1920-х років критичнопогромницька тенденція в літературному середовищі перетворювалися на спортивний
азарт, «ошалілі змагання» критиків у написанні взаєморозгромних статей. Під звинувачення ортодоксів потрапляють як «праві» –
неокласики, «попутники», так і ліві – колишні
ваплітяни, футуристи, конструктивісти. Скажімо, «О. Полторацький, молодий критик
крайніх «лівих» поглядів, написав, за порадою
М. Семенка відгук на твори Остапа Вишні, досить некоректний і поверховий, за що
М. Хвильовий назвав його «піжоном з хлистиком». Бурхлива реакція О. Полторацького,
глухого до естетичних якостей художньої літератури, була блискавичною, в дусі
«підліткового синдрому»: «Мені цього тільки
й треба було. Я йому відповів вже в зухвалішому тоні». Йдеться про сумнозвісний пасквіль «Що таке Остап Вишня» [4, 63].
Піддавшись психозу політичних звинувачень в інспірований партійними органами та
НКВС справі Спілки визволення України,
О. Копиленко, Остап Вишня, Петро Панч,
Ю. Яновський, Ю. Смолич та О. Донченко
підписують лист-звернення до радянського
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уряду і всього українського народу з вимогою
покарати ворогів. М. Хвильовий разом із побратимами по ВАПЛІТЕ М. Кулішем, М. Яловим
та ін. відгукується схвальним листом на організваний владою процес, засуджує «ганебну
роботу академіко-бандитів», закликає до революційної пильності і складає подяку органам ДПУ. А вже через кілька місяців під час
судового засідання над учасниками сфабрикованої справи висловлює здивування, чому серед них немає футуриста Михайла Семенка.
Підтримав Хвильовий і розправу тоталітарної
влади з КПЗУ, опублікувавши статтю «В якому відношенні до «хвильовизму» «всі ті», ілюзорно вважаючи, що цим кроком боронить
комуністичну партію.
За висновками «посланців партії в літературі», диверсії «класового ворога» відбувалися не тільки в царині сучасної літератури, а
практично охопили весь обсяг української
класики. До списку «лицарів дворушницької
контрреволюції», які вороже спотворили історію літератури вносили як представників антипролетарських течій, так і вчорашніх ортодоксів. Фронтальному контролю та політичній
цензурі піддається творча спадщина українських письменників, у силове поле «запеклої
боротьби» потрапляють канонічні постаті
української літератури. З’ясувалося, що «Куліш
був не демократ, а ідеолог прусської реакції в
Росії, що Щоголев був реакційним представником феодалізму, що Нечуй-Левицький – буржуазний шовініст, що Винниченко – ідеолог буржуазної контрреволюції в період пролетарської революції та її підготування, що група модерністів відбивала період розкладу й занепаду буржуазної літератури» [9, 3].
У результаті такої ревізії само поняття
української класики перетворюється на каталог постатей, текстів та норм їхньої інтерпретації, відібраних від імені влади, з урахуванням запитів масової аудиторії.
Художня література в офіційному політичному контексті – гомогенний продукт творчості, обумовлений системою нормативних
обмежень бінарного характеру: внутрішніх
літературних закономірностей у вимірі соцреалістичного канону – з одного боку, та обставин політико-ідеологічного й соціокультурного плану, зовнішніх по відношенню до лі294

тератури, – з іншого. На початок 1930-х років
у літературних виданнях ідеологічно заангажованими критиками чітко окреслювалися
формат вимог до змісту та форми літератури,
елементи якого в сукупності формували
струнку художньо-ідеологічну систему. Горизонт естетичних сподівань масового читача
задовольняла літературна продукція, яка подавала чітку авторську інтерпретацію подій
та моделювала позитивну картину майбутнього щасливого життя; була пізнавально
корисною, оскільки виконувала навчальні й
виховні функції; постулювала оптимістичні,
героїчні, піднесені настрої; на передньому
плані
зображала
позитивного
герояпереможця тощо. Імплантація традиційних
художніх образів в ідеологічний контекст, переведення риторичних та ідеологічних формул у літературні форми, перманентна артикуляція нових символів у новому просторі
творчого світомоделювання забезпечували
«автоматизацію» естетичного коду соцреалізму, що, зрештою, зумовлювало його інтенсивне сприйняття та засвоєння масовим реципієнтом на підсвідомому рівні.
Як показала практика, артикульована тоталітарною парадигмою стратегія культурного
проекту зводила до мінімуму простір творчої
ініціативи (свободу вибору), визначаючи форми її функціонування за принципом «соціального замовлення». Артикульоване від імені
маси «нових людей», інтереси яких майже повністю співпадали з ідеологією влади,
«соціальне замовлення» визначало критерії
жанрово-стильової та ідейно-тематичної
«рецептури» методу соціалістичного реалізму.
В умовах формування нової онтології буття
владна директива стає імперативною, опозиція
між творчою автономією, спробою авторської
самореалізації тa перспективою самозбереження набирає дедалі виразніших форм. Бодай
найменше відхилення означало розходження
письменника з політикою влади і самою дійсністю, тобто з соціалізмом і народом узагалі. Відтак, масове суспільство творило масову літературу, «окрім суто пропагандистських та ідеологічних моментів, література соцреалізму складалася як література масова» [1, 170].
Підсумовуючи, зауважимо, що радянські
засоби масової інформації стали інструментом
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влади у процесі утвердження принципів марксистсько-ленінської методології, контролю й
регламентації індивідуально-художньої практики, рупором боротьби з націоналістичними
тенденціями, формалізмом, буржуазним естетизмом тощо. В таких умовах, література, оптимістично руйнуючи дистанцію між ілюзією
й реальністю, намірами й дійсністю, можливим і неможливим, з одного боку, моделювала
максимально спокусливу для історично й цивілізаційно нового суб’єкта історії систему
буття. З іншого – стала апологією ініціативи
«масової людини» з її претензіями на домінування й диктат, з усвідомленням власної переваги та всесилля, бажанням «утручатися в
усе, безцеремонно, невідкладно і беззастережно, нав’язуючи свою убогість, не зважаючи
ні на що, тобто у дусі «прямої дії» [7, 334]. Цілком очевидно й те, що масова література в
ідеологічному вимірі вдалася до маніпулювання свідомістю читача, примушуючи мислити стереотипами, що забезпечували адаптацію до нових форм життєдіяльності в умовах пролетарського «єдиномислія».
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the ideological format of communication.
Ke y words: mass literature, media, text, ideology, reality, simulacrum.
О. С. ФИЛАТОВА
г. Николаев

МАСС-МЕДИА И МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ФОРМАТЕ
(СТРАТЕГИЯ КОММУНИКАЦИИ)
В статье представляем локальный анализ особенностей взаимодействия средств массовой
информации и литературы в социальном дискурсивном контексте 30-х годов ХХ века, определяем
содержание текстовых стратегий в идеологическом формате коммуникации.
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«В’ЯЗНИЧНІ» МОТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
ХХ СТОЛІТТЯ
У статті з’ясовуються причини виникнення в’язничних мотивів у літературі ХХ століття,
розкривається специфіка «в’язничної» прози. Констатується явище моральної деструкції герояв’язня як типове у творах означеної тематики.
Клю чов і слова: герой-в’язень, деструкція, «в’язничні» мотиви.

Оперуючи сучасними можливостями літературознавчої науки та історії, відкривши таким чином завісу цензури та заборони, можна
по-іншому трактувати надбання вітчизняної
літератури, що безумовно проливає світло на
глобальний пласт літератури, яка умовно названа «в’язничною», «табірною», «гулагівською». Умовно, оскільки дефініції зазначених
понять варіювали залежно від періоду історії
та умов становлення.
«В’язнична» література наразі не обійдена увагою дослідників – про неї таки чимало
писали і пишуть. На сучасному етапі можемо
говорити про ряд філософсько-культурологічних досліджень (М. Фуко «Наглядати й
карати. Народження в’язниці», Ц. Тодорова
«Обличчям до екстрими», полемічний збірник
публіцистичного характеру «Смертна кара: за
і проти»), які говорять про політику карного
апарату, психологічні аспекти ув’язнення тощо. Це дає змогу краще зрозуміти особливість
«тюремної» літератури. Специфіку «табірних»
мотивів у творчості вітчизняних письменників, причини створення та еволюції «в’язничної» літератури у ХХ столітті досліджували
Л. Якименко, М. Коцюбинська та ін. За упорядкування О. Ушкалова та Л. Ушкалова 2010 року
виходить ґрунтовна праця «Архів розстріляного відродження», яка демонструє документальні матеріали слідчих справ письменниківв’язнів 20–30-х років ХХ століття. Українська
література презентує велику кількість прізвищ, що повністю чи частково асоціюються з
темою ув’язнення, «Гулагу», тюрми тощо.
Мета нашої статті полягає в цілісному
аналізові «в’язничних» мотивів у творчості
письменників ХХ століття, дослідженні явища
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людської деструкції героя-в’язня в літературі
означеного тематичного комплексу.
Мотиви ув’язнення зустрічаємо ще у літературі ХІХ століття. Про долю героя-в’язня у
своїх творах пише Т. Шевченко («В казематі»),
говорячи про те, що попри «невольничу» долю, важливо зберігати людяність і розвивати
у собі ідеї всепрощення. Показовою в руслі
«тюремної» літератури є постать І. Франка
(цикл «Тюремні сонети», «В тюремнім шпиталі» та ін.), який став автором першої спроби
тюремного «живописання» та спромігся глибоко зобразити одну з численних «суспільних
ям». За словами критиків, інтерес до творів
Франка «загратного» типу пов’язаний з наскрізною автобіографічністю (письменник не
раз сам був ув’язнений). Автор вдається до
змалювання натуралістичних картин в’язничного життя, аналізує і синтезує образи в’язнів
та тюремників, що надалі концентрується в
узагальнений глобальний образ поліційноколоніальної «тюрми народів» – АвстроУгорської імперії.
Торкнулась теми «тюремного буття» і Леся Українка в незавершеному оповіданні
«Помилка (Думки арештованого)». Вона розкриває не тільки громадсько-психологічне буття пересічного ув’язненого, але й синтезує
індивідуально-психологічне – трагічну долю
безіменного героя-оповідача, якого за політичну діяльність кинули за грати. У сфері авторської уваги – руйнівні й болісні наслідки
потуги модерного художника, який прагне
звільнитися від громадських «пут» і моральної відповідальності.
Показовим у розвитку «тюремної» прози
було ХХ століття. Письменники на початку
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століття (М. Коцюбинський, «Persona grata»;
В. Винниченко, «Дим»; А. Тесленко, «В тюрмі»;
О. Кобилянська, «Лист засудженого на смерть
вояка до своєї жінки» та ін.) намагалися створити враження людської правди, хоч би якою
вона була. Вони не розмірковували над подіями, а схоплювали деталь предмета чи явища;
не відображали світ закостенілим у пам’яті, а
свіжим, живим, яким бачили його в свій час.
Це стає помітним і при психоаналітичному
вимірі героїв та їх еволюції. Так, з власного
досвіду про наслідки роботи пенітенціарного
апарату дізнався М. Коцюбинський. Попри
постійний політичний та партійний нагляд та
сумнівну репутацію неблагонадійного, Коцюбинського не було ув’язнено. Для митця було
достатньо й інших факторів, які сприяли формуванню у письменника певної «тюремної»
картини. Відомо, що дружину письменника
було ув’язнено за революційну діяльність до
Варшавської цитаделі. Фактично під загрозою
була і воля сестри Коцюбинського – Ольги. У
творах М. Коцюбинського («Невідомий»,
«Persona grata», «На віру» тощо) презентовано
ворожий сутності людини «фатум» в’язниці.
Для героїв це – «холодний льох», «мішок»,
«вовча нора». Нарешті, тюремні мури асоціюються з «домовиною».
ХХ століття презентувало українській та
світовій літературі відому постать В. Винниченка. Письменника арештовано тричі, були
спроби самогубства та інсценізації психічної
хвороби, еміграції та знову ув’язнення вже за
кордоном. Усе це не могло не відобразитись
на творах В. Винниченка (особливо в «малій»
прозі), які змушують читача до психоаналізу
та з’ясування місця людини в суспільстві. Болючий протест проти системи письменник
висловлює в оповіданнях «Промінь сонця»,
«Талісман», «Таємність», «Уміркований та щирий», «Темна сила» тощо. Для Винниченка
тюрма – «дім неволі» («А він, сей дім неволі,
ся двоповерхова домовина, сіра і брудна, байдуже приймає тужливу ласку сонця і мовчить») [4; 34].
Про неминучий вплив суспільних обставин, а саме тюремного ув’язнення, на людину
писав В. Винниченко у «Темній силі». Його
вартові у в’язниці позбавлені індивідуальних,
яскравих особистісних ознак. Це – сірі постаті,
№ 2 (16), жовтень 2015

притуплені, боязкі, насторожені. Обов’язок
зробив їх такими: вони несуть варту біля
«важных политических» і їм «не приказано».
Жваві розмови арештантів турбують вартового, він намагається зрозуміти для себе їх
зміст, поволі й сам втягується в розмову із
«земляками», співчуває їм: «Ех! І на таких людей присилують винтовки піднімать! – з гнівом стукнувши об землю прикладом, скрикує
вартовий і обводить поглядом конвойних. На
їхніх лицях, уважних і серйозних, написано
співчуття, і, задерті догори, сі лиця похожі на
лиця благаючих. А слова, нові і дужі, як ударом молота, гарні і вразливі, як проміння сонця, вилітають із вікон і боляче і солодко б’ють
їх по серцю… І знов ангел правди зліта в подвір’я неправди, і не стає ні арештантів, ні конвойних» [1]. Та варто лише з’явитись караульному офіцерові, як вся «ідилія» сходить нанівець. У цьому оповіданні окреслено деструктивність особистості не арештанта, а ув’язнюючого, який страждає на роздвоєння та втрату свого «Я» через середовище, в якому перебуває. Цікаво, що автор не пристає на чиюсь
сторону і не виступає проти якогось із героїв.
Виходячи з цього, караульні постають своєрідними «жертвами системи» поряд із в’язнями.
Найцінніше, що може забрати суспільство
у митця – спроможність творити. Таке обмеження (як фізичне, так і психологічне) відчули на собі письменники, чиє світобачення не
співпадало з ідеологічними постулатами влади. Особливої гостроти це поневолення набуло в радянські часи (особливо у сталінський
період), що ввійшли в історію кальними загонами, арештами, тюрмами, розстрілами. Аналізуючи дії комуністичного режиму, спрямовані проти української інтелігенції, можемо
стверджувати, що антагоністичні стосунки
влади й митця переростають із політичних в
особистісні, які несуть за собою фізичне знищення письменника. Довгий час документи,
що констатували долю репресованих митців
залишались під суворою секретністю або ж
знищувались під страхом розповсюдження
серед мас і підриву авторитету «старшого
брата».
Проте найбільшого апогею свого розвитку
«тюремна» проза зазнала під час нищівного і
безжального удару по українській інтелігенції
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апаратом тоталітарної системи, зокрема в
30-ті р. ХХ століття. Деякі резонуючі фактори
її впливу на літературу відчуваємо і сьогодні.
За словами Г. Касянова, кількість репресованих митців, як і кількість ненаписаних творів
і книг, піддати кількісному обчисленню неможливо [3]. Окремі письменники навіть не
дочекались «випробування гратами».
Показовою у руслі в’язничної тематики
зазначеного періоду є творчість Г. Косинки. У
творах письменника прослідковуємо різноманітні інтерпретації топосу в’язниці: дається
взнаки не лише особливий мистецький підхід,
а й особистий досвід. Так, у новелах Г. Косинки
«Заквітчаний сон», «Гармонія», «Фавст» не репрезентовано розлогі описи в’язниці. Це тимчасові місця ув’язнення, як «мурована школа»
в «Гармонії». Виняток становить хіба-що тюрма з новели «Фавст», оскільки в ній є карцер.
Організатори тюрем, виконавці покарання
приречених іншими членами спільнот своїх
супротивників чи зумисних злочинців в усі
епохи «піклувалися» про подібні «архітектурні
споруди», їхні інтер’єри, враховуючи й передбачаючи очікувані впливи на ізольованих, на
їхні реакції та поведінкові акти. Звуження простору позбавляє ізольованих людей не тільки
спілкування, але й елементарних умов для
звичного нормального функціонування організму як матеріального тіла з органічними потребами. Особи ув’язнених у Косинки змальовуються винятково крізь призму сприйняття
протагоніста. Цілу галерею катів за професією
та покликанням виводить автор у новелах
«Фавст» та «Гармонія».
У творчості письменника спостерігаємо
відверто неприязне, подекуди вороже ставлення в’язнів по відношенню один до одного.
Маючи різний життєвий досвід і психофізіологічні можливості, вони не тільки зазнають
духовного пригнічення гратами, але й пронизаються ним, примножують у стосунках між
собою [7, 328]. У цьому аспекті твори Г. Косинки яскраво демонструють процес людської
деструктивності у межах тюремної дійсності.
Топос в’язниці тут не виконує самостійної ролі, а лише увиразнює внутрішні переживання
героїв.
У 30-х роках ХХ століття в’язнями немаловідомих Соловків стали О. Слісаренко, М. Зе298

ров, Г. Шкурупій, В. Підмогильний, М. Вороний, М. Ірчан, В. Поліщук, П. Филипович,
Г. Епік, М. Яловий і багато інших. Ці письменники як і багато інших потрапили в немилість
Москви. Висланий на Соловки 1935 р., втративши єдиного сина, свободу і все найдорожче, в умовах фізичного знищення, М. Зеров і
далі писав сонети, працював над перекладами
Вергілієвої «Енеїди». 1935 року до згаданого
табору заслано Г. Шкурупія. 1937 року, в час
розстрілів в’язнів, його вивозять нібито до
«іншого табору». Про арешт письменника,
заслання, фізичні знущання, літературну діяльність, звісно, замовчували, як і про більшість в’язнів Соловецьких таборів. 9 жовтня
1937 року за постановою УНКВС по Ленінградській області розстріляно М. Куліша,
В. Підмогильного, В. Штангея, Г. Епіка, Ю. Мазуренка, М. Любченка, А. Паніва, а також знищено деяких членів Спілки письменників
«Західна Україна». Через деякий час винищувальна машина направляє свої сили на
знищення нового покоління поетів та письменників, творчість яких розвивалась у руслі
модернізму.
Вдвічі болючіше, коли доля в’язня-втікача
торкається жінки. Н. Суровцова пройшла безглузді звинувачення, камеру політізолятора,
пересильні в’язниці, етапи, примусові поселення. Тридцять років табірного життя далися б взнаки будь-кому, а особливо жінці, але
Н. Суровцова залишилася не тільки Людиною,
а й Жінкою в цих нестерпних умовах. Її
«Колимські силуети» – це «мініатюри, позначені тонкою спостережливістю, поетичні й
зворушливі – це цікавий літературний та
життєвий документ. За уламками людських
доль, за буржуазно-правдивими деталями,
влучно вгаданими характерами, вихопленими
з буднів рельєфними епізодами, дуже виразно
проглядає силует самої авторки» [5].
У своїх творах поетка уникає осуду, повчань, дидактичних настанов щодо своїх героїв, не оцінює події, залишає відкритим фінал.
Вона не виносить власний вердикт вчинкам
чи словам, а пропонує зробити це читачам,
аби, власне, і їх залучити до творчо-мисленнєвого процесу. У своїй табірній прозі Н. Суровцова («ТЕС № 3», «Самотність», «Він приїхав
здалеку») порушує ряд екзистенцій них
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проблем у постмодерному соціумі, породжених як перебуванням людей у місцях позбавлення волі, так і кризою гуманності, самозреченням особистості, самотністю й відчуженням індивідуального «я» в здеморалізованому
суспільстві, заснованому на жорстокості, примусі, тотальному контролі [9, 322].
Чи не найпопулярнішою постаттю, що
потерпала від «радянського пресу» через
свою громадянську позицію був В. Стус. Поет
всіляко підтримував і стояв на захисті української інтелігенції. Із хвилями арештів
«інакодумців» у 1965 року ентузіазм Стуса
посилюється, що пізніше призведе до страшних наслідків. Відома акція у кінотеатрі
«Україна» фактично вирішила долю поета.
Свою тюремну поезію сам автор називає палімпсесами. І асоціація доволі-таки виправдана.
М. Коцюбинська у статтях «На цвинтарі розстріляних ілюзій...», «Новітні палімпсести»
пояснює цю асоціацію наступним чином:
«Пам’ять зберегла дуже багато, але не все,
щось здавалось втраченим назавжди, а потім
відновлювалось, якимось незбагненними
шляхами поверталось. Стали відомі різні списки поезій автора, що їх робили і переховували його товариші по ув’язненню, навіть ті, які
не знали української мови, але інтуїтивно відчували, що поряд – Поет. Звідси – різні варіанти, так би мовити, нові узори по старій канві,
повторення одного й того самого з різними
емоційними модифікаціями» [6, 27].
Нищівна радянська машина не оминула й
інтелігенцію Миколаївщини. Одним із представників репресованого письменства нашого
краю є В. Малагуша (1911–2007) – відомий у
Миколаєві поет, активіст гурьївської молоді, в
минулому студент Миколаївського інституту
народної освіти, член ВУСППу. В. Малагушу
заарештовано 1937 року. Свій термін ув’язнення відбував у таборах ГУЛАГу – «Одинокий», «Пурга», «Лєдяной». В. Малагушу було
«врятовано» від звичного на той час вироку –
розстрілу та реабілітовано в 1955 році. Він ще
декілька разів приїздив у рідне місто, але на
постійне місце проживання у Миколаїв так і
не повернувся. У своїх мемуарах, листах та
поезіях В. Малагуша говорить, що не озлобився на людей, не втратив віру в людську гідність. Навіть навпаки – із років свого ув’яз№ 2 (16), жовтень 2015

нення виніс незабутній життєвий досвід, що
надалі реалізується у творах.
Підсумовуючи додамо, що в українській
літературі, починаючи з кінця ХІХ століття
розвивається «тюремна» література, яка знаходить свій широкий вияв у творчості
Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки та ін.
Особливої
дефініції
набуває
поняття
«тюремна література» у ХХ столітті, коли
«топос» тюрми став досить поширеним явищем серед переслідуваної більшовицьким режимом і в подальшому ув’язненої (найчастіше
знищеної) інтелігенції. Твори на в’язничну
тематику у цей час зустрічаємо у В. Винниченка, Г. Косинки, Н. Суровцової, В. Стуса та ін.
Показовим є те, що письменники, здійснюючи
глибокий психоаналіз, у своїх творах розкривають проблему моральної деструкції особистості (героя-в’язня) в умовах ув’язнення.
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ТЮРЕМНЫЕ МОТИВЫ В УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ст.
В статье раскрыты специфика «тюремной» прозы, причины возникновения тюремных мотивов в литературе ХХ в. Констатируется явление моральной деструкции героя-узника как типичное в произведениях «тюремной» прозы.
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МАСОВА ЛІТЕРАТУРА В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАПРОСТОРІ
(НА ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛУ «КУР’ЄР КРИВБАСУ»)
У статті досліджуються жанрова специфіка та особливості поширення зразків масової літератури на сторінках літературно-художнього часопису «Кур’єр Кривбасу» (з 2000 по 2007 рр.).
Здійснюється аналіз розміщених у журналі критичних матеріалів і прозових творів.
Клю чов і слова: масова література, медіапростір, періодичне видання, часопис «Кур’єр Кривбасу».

Українська масова література є невід’ємною частиною сучасного літературного процесу, що формує і розвиває українське мистецтво слова. На кожному етапі розвитку вона
мала специфічні умови й функції, що зумовлювалися ідеологічними, політичними завданнями, загальними особливостями культурного процесу, трансформаціями соціальної
структури. Масова література – складне явище, що є частиною масової культури, яка знаходить своє відображення й на сторінках
українських періодичних видань «Книжковий
огляд», «Друг читача», «Дніпро», «Дзеркало
тижня», «Книжник-review», «Кур’єр Кривбасу». Велику роль у розвитку українського розважального письменства відіграли літературні конкурси «Золотий Бабай» та «Коронація
слова».
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Мета нашої статті – дослідити жанрову
специфіку та особливості поширення зразків
масової літератури на сторінках літературнохудожнього видання «Кур’єр Кривбасу». Для
досягнення мети слід виконати ряд завдань:
здійснити аналіз зразків масової літератури,
розміщених у журналі; схарактеризувати критичні матеріали і прозові твори на сторінках
журналу.
Часопис «Кур’єр Кривбасу» – спеціалізоване періодичне видання, яке відображає розвиток сучасної української літератури й окреслює виразні тенденції в галузі літературної
критики. У журналі митці вільно висловлюють власні позиції щодо культури та мистецтва і розглядають літературу як автономний
соціокультурний простір, де вдало поєднуються
творчо-естетичний,
морально-
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світоглядний чи національно-територіальний
критерії. Літературно-художній журнал є одним із джерел дослідження масової літератури, що публікує як критичні матеріали, так і
прозові твори представників масліту. Розуміння поняття «масова література», чинники
її розвитку, окремі аспекти проблеми читача
й масового читання висвітлено в роботах
М. Амусіна, Л. Гудкова, Б. Дубіна, О. Захарова,
М. Зубрицької, Г. Костіної, Н. Литвиненко,
М. Литовської, В. Писарека, Є. Пульхрітудова,
В. Страда, М. Черняка та багатьох інших.
Питання вітчизняного масліту доволі активно обговорюється у віртуальному просторі («ЛітАкцент», «Буквоїд», «Сумно»), на форумах і спеціалізованих літературних порталах
(«ЛітАкцент року», «Книга року»). Часопис
«Кур’єр Кривбасу» презентує та формує цілісно-функціональний і комунікаційний статус
літератури, вдало підносить сучасний і минулий стан мистецтва слова та його тематичні
зони.
Дослідники масової літератури неодмінно
вказують на той факт, що за змістом вона
практично не відрізняється від класичної літератури. У ній так само йдеться про перемоги і поразки людини, про кохання і ненависть,
про красу і потворність, про багатство й бідність [7, 396]. Серед науковців не існує єдиного погляду на феномен масової літератури. Це
пов’язано зі швидким урізноманітненням жанрових форм загалом та їх взаємопроникненням, розмиванням меж між ними. Наприклад,
украй негативні конотації масліту зустрічаємо на одному з Інтернет-форумів за 4 липня
2003 р. від читача під псевдонімом
«Мізантроп»: «Гидке низькопробне чтиво,
орієнтоване на повних ідіотів і моральних потвор, не містить нічого корисного для розуму
і душі» [8, 1]. Автор вважає подібну літературу
шкідливою та непотрібною. Розглядаючи питання маскультури, Н. Зборовська у статті
«Сучасна масова література в Україні як загальнокультурна проблема» подає негативну
оцінку означеного художнього явища:
«Масова література як суто імперське явище
свідчить про слабкість традиційних аристократичних структур, які вже не можуть забезпечити соборність національного культурного простору. Масова культура стає засобом
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деконструкції нації, що підтримує анархію та
хаос» [3, 6]. Проте наявні й позитивні оцінки
цього виду літературного явища. Зокрема,
Т. Гундорова в монографії «Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн» стверджує, що «…суттєвим
результатом літературного процесу останнього десятиліття стало переструктурування
національної літератури, а саме ‒ розвиток
масової української літератури. Любовний
жіночий роман і детектив, фентезі й еротика,
молодіжний роман та готична повість з’явилися на книжкових полицях в Україні наприкінці ХХ сторіччя. І це вагомий здобуток українського постмодернізму…» [12, 40]. Авторка
переконує, що масова література поповнює
український постмодернізм новими жанровостильовими особливостями, таким чином розвиваючи українську літературу.
Тієї ж думки дотримується і М. Жулинський, ілюструючи необхідність надання уваги
популярній белетристиці: «Давненько в моїй
уяві зродився символічний образ літератури у
вигляді океанського лайнера. Ми бачимо його
верхню, елітну частину з палубами, капітанським містком, шлюпками на бортах, біленьку,
красиву, заманливу... А що там, нижче ватерлінії, нам не цікаво, і про ту основну частину
корабля з турбінами, трюмами і всілякими
іншими службами, які забезпечують його
життєдіяльність, а головне плавучість, здатність утриматись на воді, майже не згадуємо.
Висока, елітна, справжня література мислиться як видима частина океанського пароплава,
якою милуємося, захоплюємося довершеністю форми, її естетичною досконалістю. А та,
украй важлива частина корабля, що нижче
ватерлінії, мені нагадує масову, популярну
літературу, без якої не може триматися на
плаву література висока, елітарна» [2, 49]. Дослідник стверджує, що масова література не
тільки розвиває класичну, а й тримає її в полі
зору читачів, наповнюючи новими жанрами,
цікавими сюжетами та образами.
Журнал «Кур’єр Кривбасу» прагне репрезентувати картину сьогоднішнього літературно-мистецького життя. Він є одним із часописів, що змогли найдовше втриматися на
ринку літературних медіа, зберегти свою аудиторію та загальну концепцію. У статті ми
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розглянули масову літературу, що друкувалася в журналі впродовж семи років (з 2000 по
2007), і виявили, що її обсяг незначний. Загалом опубліковано вісім зразків цього виду літератури. Зокрема, п’ять критичних оцінок: діалог Р. Кухарчука і А. Дімарова «Про читабельність літератури і не тільки», розвідка Є. Барана
«Читачі – не ми! Ми – не читачі!», розмова
Л. Таран з М. Матіос «Письменникові конче бути совісним у творчості», стаття К. Писало
«Роман, написаний 30-ма жінками», аналіз
І. Бондарем-Терещенком роману М. Гримич:
«Тихий грім Марини Гримич (роман «Мак у червоній росі»)». Публікуються також оповідання
Андрія Кокотюхи: «Випадок з охоронцем»,
«Француз Кирило» і «Знайомий журналіст», що
відповідають основним ознакам масліту. Журнал «Кур’єр Кривбасу» має низку постійних
(«Проза», «Поезія», «Витоки», «Постаті»,
«Scriptible», «Універс») і змінних рубрик(«Книгопанорама» – міститься в журналі за 2000,
2002, 2004 і 2005 рр., «Драматургія» і «Світ дитинства» – з’являються в 2002 р., «Чужі палітурки» – 2005). За цей період питання масовості
української літератури порушується тільки в
рубриках «Проза» (надруковані оповідання
А. Кокотюхи) і «Scriptible», де розміщені критичні коментарі.
Проблема читабельності досить актуальна для літератури, що в жорстких ринкових
умовах мусить виборювати право на існування. Так, Р. Кухарчук і А. Дімаров у журналі за
2000 р. № 125–126 дискутують над темою в
діалозі «Про читабельність літератури і не
тільки». Р. Кухарук дає свою оцінку читабельності літератури: «Я особисто прозу ділю на
рефлексійну і динамічну. На превеликий
жаль, рефлексійна в українській літературі
чомусь переважає. Тобто герой у цій прозі думає, длубається у собі, у собі блукає…» [4, 3]. З
цією думкою не зовсім погоджується А. Дімаров, наголошуючи: «Різні натури у нас, і ми по
-різному сприймаємо літературу» [4, 4], та
наводить прізвища митців, які найбільше цікавлять читацьку аудиторію. Жанр детективу
комуніканти називають найуспішнішим прикладом масової літератури: «Молоді намагаються іти у масову літературу і пишуть детективи. Талановито написаний детектив – це і є
велика література» [там само].
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Своє занепокоєння стосовно зменшення
інтересу читачів до класичної літератури через чотири роки (№ 475 за 2004 р.) висловлює
Є. Баран у статті «Читачі – не ми! Ми – не читачі!». Дослідник наголошує на збільшенні
попиту на масову літературу, відзначаючи
при цьому жанр детективу: «Здається, попри
всі державні казуси, сьогодні гріх жалітися на
відсутність уваги до української книги з боку
видавців і нечисленних меценатських структур – книги з’являються, йде таке-сяке обговорення у періодиці, проводять опитування,
визначаються книги-переможці, вручаються
літературні премії, але все це виглядає
«зоряною пилюкою», принаймні спробою
такої, тоді як читача тільки цими популістськими методами до книжки не повернеш. Насамперед купляють жіночі любовні романи і
детективи. Все інше – не рахується, і лежить
на полицях як «мертвий груз»» [1, 151]. Текст
надзвичайно емоційний та характеризується
присутністю авторського «я». Власні думки
щодо масліту Є. Баран підсилює влучними
цитатами з наукової розвідки П. Куліша
«Характер і задача української критики» про
завдання української літератури.
Варто зазначити, що велику увагу на сторінках часопису приділено жіночій прозі. Зокрема, у статті «Роман, написаний 30-ма жінками» К. Писало, розкриваючи особливості жіночого письма, наголошує на «…зрушенні у
відтворенні жінками-авторами проблем, що
раніше обминалися чи не акцентувалися в
нашій літературі – як табуйовані або нетипові. Вони пов’язані з викристалізуванням самоідентифікації жінки, формуванням її ідентичності» [9, 144]. Тобто жіноча проза зазнає змін
і розвивається, з’являються теми, що раніше
не зачіпалися.
Отже, картина інформаційної наповненості журналу від 2000 по 2007 рр. не надто строката, вона свідчить про різні підходи редакції
до питань контекстуалізації масової літератури. Презентуючи митців слова різними способами, серед яких домінує коментування як
загальна тенденція цього типу видання, у
«Кур’єрі Кривбасу» активно використовується і пряма мова літераторів, і діалоги, і критичні зауваження. Наприклад, у розмові
Л. Таран із М. Матіос у номері № 196 за 2006 р.
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ідеться про оцінку авторки свого твору
«Фуршет від Марії Матіос». Письменниця зазначає, що прагне не похвали, а глибокого
розуміння своїх текстів читачами, і не важливо, що це книжка «кулінарних рецептів плюс
народознавчі студії» [11, 224]. У часописі
«Кур’єр Кривбасу» (№ 206/207 за 2007 р.)
І. Бондар-Терещенко аналізує роман М. Гримич «Мак у червоній росі». Критик виділяє у
творі потужний містичний струмінь, акцентує
увагу на різних мотивах: від самогубства до
життя після смерті.
Феномен масової літератури тлумачиться
в монографії С. Філоненко як обсяжний різновид словесності, зведений до гранично широкої неспеціалізованої аудиторії сучасників і
такої, що реально функціонує в «анонімних»
колах читачів. Дослідниця зупиняється на жанрах, називаючи їх потужним комерційним
інструментом, що визначає наскільки твір
буде популярним і читабельним [12, 49].
І. Саморуков поєднує критерії популярності й
жанровості масової літератури: «Під масовою
літературою ми маємо на увазі, по-перше, літературу, що видається великими тиражами,
по-друге, що має чітку жанрову атрибуцію
(детектив,
бойовик,
жіночий-роман)…»
[10, 106]. Жанровості як істотній рисі надає
перевагу й М. Черняк, розглядаючи не стільки
рівень поширення того чи іншого видання,
скільки певну жанрову парадигму, до якої
входять детектив, фантастика, фентезі, мелодрама та ін. [12, 50]. В основі кожного жанру
масової літератури покладено певний канон,
що «передбачає як проблемно-тематичну визначеність, так і жорстку структуру, коли за
кожним елементом форми закріплений певний зміст» [12, 148]. М. Мельников перераховує складові жанрово-тематичних канонів
масової літератури: сюжетна схема, тематика,
набір дійових осіб, клішовані елементи художньої форми (шаблони, стереотипи, канонічні
прийоми) [6, 186].
У досліджуваному нами літературнохудожньому часописі до зразків масової літератури відносимо оповідання Андрія Кокотюхи «Випадок з охоронцем» (№ 147 за 2002 р.),
«Француз Кирило» (№ 147 за 2003 р.) та
«Знайомий журналіст» (№ 189 за 2005 р.), що
відображає спосіб життя і поведінку звичай№ 2 (16), жовтень 2015

ної людини. Тут простежується упізнаваність
сюжетних моделей, стереотипність іміджів
героїв, умовна екзотичність і вірогідність фабули зображуваного, відтворення «вічних»
почуттів.
Отже, у часописі «Кур’єр Кривбасу» увага
зосереджується переважно на вітчизняному
літературному просторі; іноземні автори масової літератури не потрапляють у поле зацікавлення критиків. Загальну картину індексу
нейтральності в оцінюванні митців можна
тлумачити як налаштованість літературномистецького журналу на толерантність із демонстрацією амбівалентних оцінок. Загальною є тенденція до зниження принциповості
в оцінюванні літератури, втілення нової парадигми її бачення. Журнал обрав стратегію виховання аудиторії, якій сьогодні потрібне якісне і читабельне слово, що актуалізує виникнення й просування нового і специфічного
типу художньої продукції, яку можна визначити як масову літературу.
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in the pages of literary and art magazine «Courier Kryvbas» (2000 and 2007). The analysis placed in the
magazine of critical materials and prose.
Ke y words: mass literature, media space, periodical magazine «Courier Kryvbas».
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МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В УКРАИНСКОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА «КУРЬЕР КРИВБАССА»)
В статье исследуются жанровая специфика и особенности распространения образцов массовой литературы на страницах литературно-художественного журнала «Курьер Кривбасса»
(с 2000 по 2007 гг.). Осуществляется анализ размещенных в журнале критических материалов и
прозаических произведений.
Клю чевые слова: массовая литература, медиапространство, периодическое издание, журнал «Курьер Кривбасса».
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ДИСКУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ТВОРАХ
Ю. АНДРУХОВИЧА (ЗА РОМАНАМИ «РЕКРЕАЦІЇ»,
«МОСКОВІАДА», «ПЕРВЕРЗІЯ»)
У статті проаналізовано особливості художньої презентації важливого для героя-українця
чинника етноідентичності в умовах пострадянської дійсності. Наголошено, що персонажі романів
Ю. Андруховича гостро переживають відчуття психотравми як відголосу тоталітарного тиску
на індивіда, розгубленості, ресентименту (Т. Гундорова). Категорія Іншого є ключовою в осягненні
національної ідентичності у творах Ю. Андруховича.
Клю чов і слова: національна ідентичність, психотравма, Інший, європеїзація.

Романи Ю. Андруховича «Рекреації»,
«Московіада», «Перверзія» становлять ціннісні важелі у розбудові національного художнього дискурсу України. У «Рекреаціях» потужно простежується передчуття постколоніального погляду автора на процес відроджен304

ня України, тимчасом як у «Московіаді» і
«Перверзії» наповну автор заявляє про наболілі українському народові проблеми національної ідентичності, постколоніальної травми,
невизначеності. Письменник відверто говорить про тоталітарний і посттоталітарний
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дискурс як про культурний, духовний і моральний стрес, у якому опинилися українці
після здобуття незалежності. Подібна ситуація розгубленості, політико-ідеологічного хаосу, відсутності здорової етики, відчуття страху перед непевним майбутнім виформовує
особливий типаж українця, який дедалі частіше почуває себе зайвим національним елементом, позаяк гостро відчуває потребу викорінення старої психології і заміщення її новими
дискурсивними полями етнічної свідомості.
Як зауважує Т. Гундорова, «постколоніальний
український субʼєкт почуває себе втраченим,
загубленим. Він не задоволений тим, що повна європейська культура є відокремленим від
нього обʼєктом, що вона не є його матірʼю, не
належить тільки йому і не задовольняє тільки його потреби» [7, 102].
Відтак, ключовим аспектом авторської
концепції Ю. Андруховича є зображення духовного й національного випростування українця, його складний шлях від радянського марґінально заанґажованого тоталітаризмом персонажа до повноправного європоцентричного героя нового часу, який прагне ідентифікації своєї індивідуальності, самоцінності, суспільної значущості. За Е. Фроммом, ідентифікація – «це процес емоційного та інших видів
психологічного ототожнення особистості з
іншими людьми, групою чи образом – один з
механізмів осягнення власної індивідуальності, а також вираження прагнення «Я» до вивищення через Іншого» [8, 79]. Для української
спільноти у «Рекреаціях» Ю. Андруховича актуальним видається процес психоєднання з
іншими представниками нації, реалізація
творчого потенціалу у культурній групі однодумців, а також передототожнення з європейською ідентичністю ще не вповні свідомого
образу українця-європейця, відмінного від
гомогенної радянської псевдоідентичності.
В умовах радянської і пострадянської дійсності осягнення національної ідентичності
можливе за певної опозиції до чинної ідеології й уніфікованої гомогенної ідентичності
радянської людини, непримиренної до інших
не-російських національних чи расових ідентичностей. Відтак, в аспекті художнього дискурсу романів Ю. Андруховича як своєрідних
постколоніальних студій одним із ключових
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понять осягнення своєї етноідентичності є
категорія Іншого, розкрита через систему непростих стосунків між колонізатором і колонізованим. У творчості Ю. Андруховича Інший
постає психотравмованим субʼєктом, інфікованим тоталітарною ідеологією, що відлунює
на ментальному, національному, соціальному
рівнях реалізації Я.
У художній проекції Ю. Андруховича Інший осмислюється в єдиному зчепленні з
опозиційними категоріями центру і периферії, магістрального і марґінального (Росія –
Москва / Україна – Станіславівщина), сильного – слабкого (влада – особистість), мовної і
культурної свідомості. Тому поведінкові моделі героїв у романах українського письменника «Рекреації», «Московіада», «Перверзія»
ґрунтуються на спротиві й опозиції, а також
оприявленні національної памʼяті, оскільки
спільна мова, історична памʼять і віросповідання, на думку О. Гнатюк, є конститутивними елементами для національної ідентичності [детальніше див.: 5, 86].
У «Рекреаціях» категорія Іншого презентована українською творчою богемою, щоправда, морально здеформованою суспільними вадами (пияцтвом, славою), але з високим
ступенем національної ідентичності й самосвідомості: «Зрештою, хлопці вони талановиті,
чесні, непродажні, цвіт нації, діти нового часу,
тридцятирічні поети, кожен гадає, що він пуп
землі, а насправді лиш сексуальна невдоволеність і розпалене самолюбство» [3, 39]. Їхні
комплекси й вади – результат довготривалого і цілеспрямованого тиску тоталітарного
режиму на покоління українців задля вироблення в них віри у Великого Батька, місце
якого наприкінці ХХ ст., на думку Т. Гундорової, «ослаблене, а то й знищене, постколоніальний індивід розпочинає своє самоствердження з бажання відвоювати власний простір свободи» [7, 106], що репрезентований у
романі рекреаціями – «народними карнавальними дійствами зі співами, танцями, читанням віршів і театральними виставами»
[3, 48] – як утіленням вічних основ ментальності й національного духу українців.
Через рекреації в романі найпотужніше
проявляється саме національна ідентичність
українців, які прагнуть до відродження своєї
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національної сутності. Як зауважує С. Андрусів, «національне – це надособистісна сила
бажання особистостей спільно творити текстуальне тіло своєї культури, розповідати разом собі і світові своєю мовою історії про своє
минуле – теперішнє – майбутнє. Одне слово,
національне – це культура» [2, 27]. Центр
української культури, як її вбачає Ю. Андрухович у творі, знаходиться у західній частині
України, у гірському Чортополі, куди покликана українська творча інтелігенція, на яку
покладена серйозна і відповідальна місія –
реінкарнація української колективної ідентичності в умовах радянської дійсності. Через
обговорення героями соціальних, державнополітичних, юридичних інституцій, проблем
територіальної цілісності і культури автор
формує потужну відкриту й доволі рухому
ментальну матрицю, що активно відлунює й у
наступних його творах.
Квартет героїв у «Рекреаціях» виконує
поліфонічну функцію відродження національної ідентичності: Гриць Штундера виступає
своєрідним художнім узагальненням колективної памʼяті про трагічну історію українського народу з прагненням до справедливості
й помсти, Юрій Немирич – недосяжність європейської мрії, Мартофляк – українську культуру в лещатах радянської влади, Хомський –
культурну опозицією. Усі вони є Іншими з різною мірою загрози уніфікованій радянській
ідентичності. Відтак, Інший (в особі Хомського) і менш дієві Інші (Мартофляк, Гриць Штундера, Юрій Немирич) у «Рекреаціях»
Ю. Андруховича борються за відродження ментальних підоснов українців, які опинилися в
умовах «перехідної» ідентичності. Як зауважує О. Гнатюк, «дискурс ідентичности виступає на передній план під час глибоких трансформацій, коли спільнота шукає нових орієнтирів, вдається до переоцінювання попередніх позицій, щоб впоратися з викликом, який
постав перед нею» [5, 84]. Нестабільність, розруха, побутовий і моральний дефіцит, відсутність якісних освітніх і культурних інституцій, рухомість культурних орієнтацій, про що
йде мова у «Рекреаціях», – якнайсприятливіші
умови для себе-переосмислення, своєї національної сутності, прагнення до реорганізації
ідеології, інституту влади і людини. Однак у
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творі Ю. Андруховича плеяда молодих митців
ще заслабка для активного спротиву і відкритої боротьби. Хомський і його «команда» є
своєрідною предтечею Іншого українця, готового «стати на прю» з владою і суспільством.
Кардинально разюче презентований Інший у романах «Московіада» і «Перверзія», де
автор виводить типаж українця-інтелектуала,
який намагається викорінити радянськість зі
своєї свідомості, прагнучи європеїзації. З цього приводу М. Андрейчик зауважує, що «цей
український інтелектуал, проте, теж визнає,
що він і його земляки тримаються тих самих
«євроазійських» рис, які він так зневажає; у
душі письменник бореться з цими рисами на
сторінках роману, бо ж намагається порвати
імперські пута» [1, 35]. Герой-Інший у
«Московіаді» осмислюється як чужинець на
теренах не-своєї держави, який прагне відторгнення російсько-радянського впливу на
свою національну ідентичність. Отто фон Ф.
відкрито протестує проти колонізаторської
імперської політики: «Це місто втрат. Добре б
його зрівняти з землею. … …зрівняти Москву,
за винятком, можливо, декількох церков та
монастирів, із землею, а на її місці створити
зелений заповідник для кисню, світла та рекреацій. Тільки в такому випадку може йти мова про якесь майбутнє всіх Нас на цій планеті,
майне дамен унд геррен!» [3, 166].
У романі «Московіада» значно потужніше
заявлена ідея відродження національної культури через раніше заявлені автором рекреації як ментальні екзистенти, які підсилюються ненавистю, ресентиментом (Т. Гундорова)
до ворожої колонізаторської Імперії. Потреба
в етноідентичності постає як результат осягнення некультурної, здеморалізованої, деструктивної Росії, яка, на думку Отто фон Ф.,
має незабаром самоліквідуватися, оскільки
«імперія подихає» [3, 169], «тріщать усі її
шви» [3, 127]. Отже, національно свідомі індивіди вбачають у цьому імперському доживанні шанс на відродження «малих» націй та
окремішний розвиток етнічних територій
країн, які у свій час поглинула Росія. В Отто
зʼявляється віра в появу дискурсу свободи
слова, творчості, національної рівності: «Тому
я за повне й остаточне відокремлення України від Росії! Хай живе непорушна дружба між

НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО)

ЧЕРНИШ А. Є.
Дискурс національної ідентичності у творах Ю. Андруховича (за романами «Рекреації», «Московіада», «Перверзія»)

українським та російським народами! Повірте
мені, що між двома цими фразами немає жодної суперечності. Я бажаю великому російському народові щастя і процвітання!» [3, 147].
За територіальним відокремленням у свідомості героя криється потреба придушення у
собі ресентименту, шанс на відродження національного ментального підґрунтя, етнічної
колективної памʼяті, історії, волі.
У романі Ю. Андрухович витворює особливу постмодерну атмосферу через прийом
хаосу й карнавалізації дійсності, що точно передає дух кінця ХХ ст., відтіняючи болісне постколоніальне самоусвідомлення власної національної, ментальної, соціальної деструкції.
Як зауважує А. Фʼют, «у кривому дзеркалі пародії прозирають такі симптоми культури загнивання, як руйнування всіляких вартісних
ієрархій, заміна традиційних символів наличками масової культури, вдавання інтелектуального життя, наукові амбіції, підмінені предметом змінної моди, нігілістичні наслідки глобалізації» [9, 210]. Як наслідок, пародіювання і
карнавалізація дійсності уявляються своєрідною формою мислення і світосприймання Інших, що, скажімо, в Отто виформовує загострене відчуття образи, відчуження, незадоволення, що є рушійними силами для українця до
змін, оновлення, переосмислення свого місця
у європейській сімʼї народів. Т. Гундорова вважає, що «загалом «Московіяда» – це розповідь
про те, як український поет-інтелектуал намагається протиставити себе єдиному тотальногротесковому тілу, названому «совєтським
народом»» [7, 141].
Роман Ю. Андруховича «Перверзія» присвячений адаптації Іншого-українця в карнавальному постмодерному світі, в якому він
осмислює себе вже не радянською, але ще й
не європейською людиною. Цей Інший уже не
дозволяє себе ігнорувати, як у попередніх
творах українського письменника, однак досі
перебуває у зоні мовчання й невизначення з
огляду на тривку памʼять про переслідування,
маніпулювання, належність до радянськокагебістської системи, що найяскравіше засвідчено діалогом Станіслава з отцем Антоніо:
«Якщо святі великомученики не боялися бути
колесованими й роздертими, якщо пророк
Даниїл, покладаючись на Бога, не боявся пе№ 2 (16), жовтень 2015

ребувати в одній ямі з голодними левами, то
чим мене злякати? Чого мені боятися?». «Не
чого, а кого, – твердо сказав мій гість. – Їх. Вони всюди. Навіть тут» (письмівка наша. –
А. Ч.) [4, 199]. У такий спосіб, автор розкриває
ключову проблему: політична незалежність
не позбавила пострадянську людину памʼяті
про імперське минуле. Цей вислід тоталітаризму є причиною формування численних психічних суперечностей і появи відчуття змішаної ідентичності (Я. Поліщук). Як наслідок,
Інший-українець у романі Ю. Андруховича
«Перверзія» мислить себе як «потенціяльну
одиницю від Укранії для участи в інтернаціональному семінарі культурально-духових діячів» [4, 67], він ще не може уповні відмежуватися від радянськості в собі, а звідси – і численних комплексів неповноцінності і страхів.
Відтак, ці несприятливі для самоствердження
причини формують Іншого як національного
самітника, для якого вистраждана національна ідентичність уможливлюється лише з відстоюванням себе, власної самості-окремішності, що прагне самореалізації у новому європейському дискурсі. З цього приводу Т. Гундорова зауважує: «Загалом «Перверзія» – це перверсивний романс про перверсивну любов
(некрофілічну, полігамну, андрогінну), який,
зрештою, перетворюється на трактат про пошуки культурної та європейської ідентичності, зорганізований навколо орфічного Рількового міту» [6, 145].
Отже, Інший у романі – українецьєвропеєць, який прагне потрапити у вільну,
незаанґажовану від тоталітаризму / радянщини дійсність і готовий до кардинальної
зміни своєї суспільно-цивілізаційної екзистенції, прирікаючи себе на вічне виборювання
свого права на європейську українськість, тому що, як зауважує О. Гнатюк, «у відкритій
спільноті стосунки між своїм і чужим (self /
other) мають цілком інший характер: там відбувається взаємодія – зустріч культур, обопільна перцепція, творення нових значень і вартостей» [5, 64], чого прагне Станіслав у романі.
У бачимо, дискурс національної ідентичності потужно презентований у романах
Ю. Андруховича, головно виражаючись через
категорію Іншого, що видозмінюється від твору до твору. У «Рекреаціях» Інший уявляється
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національно свідомою творчою елітою, яка
прагне до відродження українського духу, але
ще не спроможна протистояти тоталітарній
атмосфері; у «Московіаді» Інший прагне викорінити радянську тоталітарність зі своєї свідомості шляхом активного бунту й висміяння
ницої великоруської дійсності, щоб позбутися
постколоніальної травми в собі. Докорінні
зміни Іншого показані в романі «Перверзія», в
якому українець є національним самітником,
готовим до єдності з Європою, а отже, – до
кардинального переосмислення себе і своєї
ментальної вартості.
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THE DISCOURSE OF NATIONAL IDENTITY IN THE WORKS
by Y. ANDRUKHOVYCH
The article considers the features of artistic representations of important for the character-Ukrainian
ethnogenetical factor in postsoviet reality. It is noted that the artistic characters in the novels by
Y. Andrukhovych experience acutely the sense of psychotrauma as the resalt of totalitarian pressure on the
individual, confusion, ressentiment (T. Gundorova). The Other category is key in the attainment of national
identity in Y. Andrukhovych’s works.
Ke y words: national identity, psychological trauma, Another, Europeanization.
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ДИСКУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Ю. АНДРУХОВИЧА (ПО РОМАНАМ «РЕКРЕАЦИИ», «МОСКОВИАДА»,
«ПЕРВЕРЗИЯ»)
В статье проанализированы особенности художественного представления важного для героя
-украинца фактора этноидентичности в условиях постсоветской действительности. Отмечено,
что персонажи романов Ю. Андруховича остро переживают ощущение психотравмы как результата тоталитарного давления на индивида, растерянности, ресентимента (Т. Гундорова). Категория Другого является ключевой в постижении национальной идентичности в произведениях
Ю. Андруховича.
Клю чевые слова: национальная идентичность, психотравма, Другой, европеизация.
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ТРАГІЧНІ КОЛІЗІЇ РОМАНУ К. ГОРДІЄНКА «БУЙМИР»
У статті наголошується на тому, що художня творчість К. Гордієнка є багатовекторною,
оскільки торкається актуальних проблем літератури ХХ століття. Твори письменника відображають складність обставин тогочасного села. У дослідженні акцентується увага на поетикальних особливостях митця слова, який уміло узагальнив у прозових творах життєвий матеріал. З’ясовується, що автор вдало художньо осмислив трагічні події ХХ століття.
Ключові слова: поетика, художня творчість, проза, проблематика, персонаж.

Твори про радянсько-німецьку війну посідають значне місце в історії української літератури. Героїка українського народу, виявлена в різні дні битви з фашизмом, надихає й
надихатиме письменників, які були свідками
й учасниками боротьби за незалежність. Кожен письменник по-своєму відтворює трагічні події воєнного лихоліття, акцентуючи увагу на проблемах, що виникали у той час. Роман К. Гордієнка «Буймир» вирізняється серед інших творів не лише тим, що в ньому
сказано про війну, але й тим, як сказано. Це і є
свого роду художній феномен письменника,
який варто досліджувати крізь призму трагічного за сюжетною канвою твору.
Генезис змістоформи романної трилогії
К. Гордієнка «Буймир» полягає в зображенні
трагічних подій початку ХХ століття, коли за
допомогою художнього слова можна було показати психологію персонажів на тлі пореформеної доби. Дослідники трилогії К. Гордієнка
«Буймир» наголошували, що письменник змалював у романах історичний шлях українського селянства від початку революції до закінчення радянсько-німецької війни (М. Острик, Т. Гельфандбейн, Ю. Мартич, В. Панченко,
Ю. Махненко, М. Шаповал, О. Зінченко,
Ю. Герасименко).
Метою нашої статті є розкриття трагічних
колізій у романі К. Гордієнка «Буймир». Неодноразово критики наголошували на тому, що
вся творчість письменника є багатовекторною,
і в той же час малодослідженою. З огляду на
сказане, слід запевнити, що творчість митця
актуальна, але мало поцінована з позицій розкриття трагічних колізій у романі «Буймир».
№ 2 (16), жовтень 2015

Свого часу М. Кенігсберг наголосила, що
кожен письменник пише про війну по-своєму.
Роман К. Гордієнка «Буймир» вирізняється
серед інших творів не лише тим, що в ньому
сказано про війну: «Роман «Буймир» не є випадковим у творчості письменника. Він природна ланка в літописах життя українського
селянства» [6, 2]. О. Марченко у статті
«Відгукнулись герої «Буймира» подає такі міркування щодо названого твору К. Гордієнка:
«У ньому відтворено українське село у дні боротьби з фашизмом, патріотизм радянських
людей, показано, як народні месники знищували гітлерівців. Роман привабив читачів розмаїттям людських доль і характерів, проникливим показом психології героїв – багатством
мови та гостротою сюжету» [7, 3].
Як свідчить авторська дата під текстом,
роман «Буймир» з’явився 1969 р., хоча писався не один рік. Фрагменти майбутнього роману, його окремі розділи, К. Гордієнко включав
у збірки своїх оповідань. Так, наприклад, ще в
книжці «Сильніше смерті» (1946) вміщене
датоване 1945-м роком оповідання «Дівчина
під яблунею» (очевидно, цей образ належав
до улюблених письменником), яке потім стало розділом роману «Буймир», а книжку оповідань і нарисів К. Гордієнка «Голос землі»
(1964) відкривали два оповідання: «Мусій Завірюха і його друзі» та «Подруга», – що їх згодом автор включив до роману «Буймир». Журнальний варіант роману опублікований ще в
1967 р. у журналі «Прапор» (№ 1, 3), а окремою
книжкою твір вийшов 1972 р. Знову ж таки, можна говорити про цензурні перешкоди або, щонайменше, труднощі, спричинені сумнівами
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радянських ідеологів, які викликали цю затримку.
«Буймир» став природною ланкою в літописах життя українського селянства. Трагедія
війни й велич народного подвигу розкриваються через показ життя на окупованій фашистськими загарбниками землі. Селянська
родина напередодні й у період революції
1905–1907 рр., у перші роки радянської влади,
під час розбудови колгоспів й у воєнний час
протягом творчості К. Гордієнка є об’єктом
його художнього дослідження. У романі
«Буймир» показано декілька родин, які опинилися в протилежних ідейних таборах. Такий сюжет є не новим, але погляди, які подає
К. Гордієнко, по-новому відтворюють бачення
автором реальної проблеми тогочасної дійсності. Феноменальним є й показ життя народного в романі письменника, що простежується впродовж усієї творчості митця.
В. Бережний писав про цю книгу: «Новий
роман Костя Гордієнка, безперечно, посяде
помітне місце серед книг про Велику Вітчизняну війну. Він відзначається глибиною художньої розробки характерів, своєрідністю стилю. Слово письменника сповнене внутрішньої
динаміки, емоційної багатозначності» [1, 3]. У
«Буймирі» К. Гордієнко розвинув і поглибив
власну манеру письма. Твір відзначається гостротою сюжету, барвистістю й колоритністю
мови. Упродовж твору лунають заклики до
чоловіків, які йшли захищати рідну землю від
німців: «Йди, сину, на смерть, но в полон не
здавайся» [4, 5].
Г. Гельфандбейн зазначав: «У порівнянні з
попередніми частинами трилогії в романі
«Буймир» художницька палітра Костя Гордієнка збагатилася новими фарбами. Маємо на
увазі розділи, де письменник викриває зрадників, запроданців, фашистських холуїв типу
дезертира Хоменка, що став поліцаєм, старости Саливона чи його розбещеної дочки
Саньки. Можна сказати, гнів водить тут
рукою автора, і сатира його звучить гостро,
різко, вбивчо» [3, 3].
Чимало персонажів «Буймира» уперше
з’явились у творі «Дівчина під яблунею». Тільки в романі їх характери збагатилися, розкрилися повніше. Слід зазначити, що війна в книзі показана такою, якою вона була насправді:
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у селі Буймир – на його околицях, у полі, в лісі,
на залізничній станції, дорогах. У «Буймирі»
головне не сюжет, а глибинне дослідження
характерів, не тільки в різноманітних зовнішніх колізіях, а й у їх внутрішній суті. Причому
характерів історично конкретних, соціально й
національно визначених, які розкриваються в
умовах війни. Війна показала те, що було приховане в мирний час, оскільки змінилося село,
змінилися люди. Зримо, предметно малює
письменник побут колишнього куркуля, теперішнього старости Саливона, його дружини
Соломії й пащекуватої доньки Саньки, поліцая Тихона, його батька Гната Хоменка та ін.
Чи не вперше в українські прозі так фізично
відчутно зображено побут запроданців, що
вислужувалися перед фашистською владою
[6, 2]. В. Брюгген з цього приводу писав так:
«…мабуть, ніхто з українських письменників з
такою сатиричною силою не показав бридких
відщепенців, гітлерівських посіпак, що затавровані презирством і прокляттям у пам’яті
народній» [2, 2].
У романі «Буймир» К. Гордієнка окупанти
не в змозі протистояти народній моралі поряд з віковічними волелюбними традиціями;
показано, як міцно осіли в змальовуваному
селі риси нового, вільного від гноблення життя. За часів лихоліття по-справжньому розкрилася сила народних характерів колгоспних
активістів. Мусій Завірюха, тракторист Сень,
пастух Сава, садівник Арсеній перед обличчям
ворога стають борцями за справжні цінності
життя: волю, правду, добробут.
Письменник показує, як до Німеччини
вивозять молодь, але найбільш відчайдушні
тікають. Коли ж повертається до села Катерина, охляла, худа, то на слова матері: «Це ти
вмирати прийшла!» [5, 269] – вперто відповідає: «І не думаю!» [5, 270]. Автор використав у
зображенні постаті дівчини ремінісцентний
прийом, нагадавши читачам про «Дівчину під
яблунею».
Композиційно аналізований роман складається з трьох частин. Як зазвичай буває
в К. Гордієнка, усі вони мають провідні теми:
перша частини розповідає про жахіття німецької окупації, друга – про дії партизанського
загону, а третя – про відродження після визволення. «Перевіркою міцності соціалістично-
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го гарту, людських характерів стали події,
зображені в заключній частині трилогії – романі «Буймир». Українське село тимчасово
опинилося під ярмом німецько-фашистських
окупантів» [3, 3]. Новоявлені приспішники
німців, поліцаї, – Саливон Деришкур, Радивон
Ржа, Гнат Хоменко і його син Тихін та деякі
інші – негативні образи, відомі читачам із
книжки «Дівчина під яблунею», проте, не
є ідейними, ідеологічними прихильниками
Німеччини, а тільки прагнуть у новому становищі досягти своєї мети, що, як правило, є в
матеріальній площині.
«Буймир» К. Гордієнка змальовує жахливі
реалії тогочасної дійсності. Важкими для
сприйняття та читання є сторінки твору, де
автор розповідає про те, як німці забирали від
рідної матері неповнолітніх дівчат, а згодом
їх убивали: «В сільську хату зайшов німець,
побачив дівча, напався, аби прив’язатися…
Мати божиться-клянеться – неповнолітня
вона… Наставив пістолет, повів силою… Найшла дочку вже перед світом – скривавлена,
гола лежала в ямі у бур’яні…» [4, 7].
У період воєнних дій неволя переслідувала простих людей. К. Гордієнко відтворює на
сторінках «Буймира» трагізм життя: «…Матері
взивають до білого світу, до праведного сонця… Ворог надумав одірвати людей від рідної
землі, що поки під неволею… Сьогодні гонять
наших дочок в неволю, та що може вдіяти ворог з людьми, коли в кожному серці б’ється
ненависть і непокора?» [4, 73]. Жахливими є
портретні описи селянок: «Жаль було дивитися на молодичок – запалі очі, на лицях повипиналися гострі кісточки, на тонкій шиї понадувалися жили, пошерхли губи» [4, 78].
Під час війни люди не відчували себе господарями у своїх домівках. Гітлерівці нишпорили
по дворах, зазирали в дійниці, ловили і забирали курей тощо. У романі автор показав, як тяжко було жити людям у таких жорстоких умовах.
Така доля чекала й малих дітей: «На матір схоже дитя – нещаслива доля» [4, 9]. Або: «Безпорадне хлоп’я одбилося від сім’ї, згубило матір,
що кинулася в лісок із сестричкою. Никало між
людьми, дивилося голодними очима, як діти
порозсідалися коло мисок, не сміло озватися,
тоді замоталося з головою одежиною, прилягло
під кущем, приховало дитячу думу» [4, 65–66].
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Автор детально відтворює картини просування війни: «В ці дні уздовж шляху – шляху війни – накидано всякого залізяччя – розбиті машини, танки, в канаві валявся сільськогосподарський реманент» [4, 25]. Головні
герої роману «Буймир» сповнені віри в перемогу над фашистами. Так, Павлюк з упевненістю запевняє людей: «Якою б силою ворог не
йшов, ми переможемо!» [4, 19]. Своєрідна мова твору, зокрема, тут часто вживана військова німецька лексика.
Показуючи трагедію війни та велич народного подвигу, К. Гордієнко формує трагічний у високому і найточнішому розумінні
цього слова епос. Трагічним він є тому, що
створено в ньому панораму народного життя,
взятого в найвідповідальніший період історії.
Художньо осмисливши трагічне в романі
«Буймир», К. Гордієнко порушив актуальні
проблеми тогочасної дійсності, зосередив навколо них свою увагу та доніс до читачів лихоліття воєнних дій. Митець засуджує гітлерівців та їх дії, співчуває з болем у серці всім
загиблим та скривдженим українцям. Відтворюючи трагічні події, письменник зобразив
особистий біль і трагізм окремої людини, долю якої можна спроектувати на долю української нації.
Художнє осмислення історії українського
села під час революції, соціалістичного перетворення села, а також зображення великої
війни дозволяє говорити про К. Гордієнка як
про феноменального прозаїка, який художньо
переосмислив реальні історичні події та відтворив їх на сторінках роману «Буймир».
Художній світ К. Гордієнка відкритий і трагічний. Трагічне відтворено як глибоко особистий біль окремої особистості. У романі письменника фіксуємо стереоскопічність відображення свідомості людини, гармонійну єдність
у змалюванні взаємозв’язків зовнішніх подій і
внутрішнього життя персонажів, надання їм
простору для внутрішньої еволюції. Трилогія
«Буймир» є сучасною завдяки майстерності
соціального зрізу всієї товщі побутових, психологічних, родинних шарів і нашарувань, що
разом складають значуще повсякдення в існуванні особистості, родини, колективу, а стиль
Гордієнка-прозаїка, його світосприймання залишаються різко індивідуальними.
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З погляду художньої досконалості й життєвої переконливості зображення соціальноекономічних і морально-психологічних відносин між людьми проза К. Гордієнка має величезне пізнавальне значення. За багатством
соціально значущих реалій і подробиць,
узятих із реального селянського буденного
життя, роман письменника «Буймир» важко
порівняти з яким-небудь іншим твором української радянської прози на подібну тематику. У
цьому й полягає феномен творчості Гордієнкапрозаїка.
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TRAGIC COLLISION NOVEL K. GORDIENKO «BUYMYR»
The article emphasizes the fact that artistic creativity is multi К. Gordienko, for it touches on current
issues in the literature of the twentieth century. His novels reflect the complexity of contemporary circumstances village. The study focuses on the characteristics of poetykalnyh word artist who skillfully summarized in the prose works of living material. In the article it appears that the author successfully comprehended art tragic events of the twentieth century.
Ke y words: poetics, artistic creativity, prose, problems, character.
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г. Мелитополь
ТРАГИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ РОМАНА К. ГОРДИЕНКО «БУЙМИР»
В статье подчеркивается, что художественное творчество К. Гордиенко является многовекторным, поскольку касается актуальных проблем литературы ХХ века. Произведения писателя
отражают сложность обстоятельств села того времени. В исследовании акцентируется внимание на поэтикальных особенностях писателя, который обобщил в прозе жизненный материал.
Показано, что автор умело художественно осмыслил трагические события ХХ века.
Клю чевые слова: поэтика, художественное творчество, проза, проблематика, персонаж.
Стаття надійшла до редколегії 23.09.2015
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«Високий» і «масовий» компоненти в літературних мемуарах Докії Гуменної
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«ВИСОКИЙ» І «МАСОВИЙ» КОМПОНЕНТИ
В ЛІТЕРАТУРНИХ МЕМУАРАХ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ
У запропонованій статті вперше в українському літературознавстві розглянуто вивчення
дефініції «масова» / «елітарна» література, а також критерії розмежування означеної категорії,
проблему естетичного смаку автора мемуарів «Дар Евдотеї». Доведено, що Докія Гуменна при написанні спогадів, передовсім, переймалася уподобаннями читачів як важливим фактором оцінки її
твору. У мемуарах Д. Гуменної наявні взаємопроникнення стилів (раціо і модерн – репрезентовані
символістськими та імпресіоністичними малюнками-вкрапленнями), релятивізм естетичних і
художньо-документальних категорій, ознаки як «массового», так і «високого» мистецтва.
Клю чов і слова: мемуари, стиль, «високі» і «низькі» компоненти, Гуменна, суб’єктивність.

Актуальність теми нашої студії зумовлена
гострою потребою створення аналітичних
праць, які б розкрили не лише біографічну
цінність, особливості мови, естетичне значення щоденника, мемуарів Д. Гуменної, але й
дослідили проблему атрибуції елітарних /
масових компонентів, жанрово-стильової, тематичної форми спогадів письменниці. Проблема феномену спогадової літератури й визначення місця твору «Дар Евдотеї» в художній системі Д. Гуменної залишається актуальною. Мемуари письменниці і стилістично, і
світоглядно виділяються на тлі мемуарних
творів ХХ століття («Київські зустрічі»
Є. Кротевича, «На калиновім мості» П. Панча,
«Розповідь про неспокій» Ю. Смолича, «Роман
пам’яті» Т. Масенка, «Думи і спогади»
М. Бажана, «Третя Рота» В. Сосюри, «Моя Минківка», «Червоний Парнас» В. Минка,
«Меморіал» С. Голованівського), а також творів-спогадів, що з’явилися наприкінці століття (Б. Олійника «Два роки в Кремлі»,
Р. Іваничука «Благослови, душе моя, Господа...», Р. Гром’яка «Вертеп», В. Дрозда «Музей
живого письменника, або Моя довга дорога в
ринок», І. Жиленко «Homo feriens»). Українську літературу суттєво доповнюють і твори
діаспорних мемуаристів – це «Спогади про
неокласиків» Ю. Клена, «На білому коні», «На
коні вороному» У. Самчука, «Розмови в дорозі
до себе» І. Кошелівця, «Зустрічі і прощання»
Г. Костюка. На сьогоднішній день усе ще поза
увагою дослідників залишається значний ма№ 2 (16), жовтень 2015

сив спогадів, щоденникових записів не лише
Д. Гуменної, а й П. Григоренка, М. Руденка,
Г. Журби, О. Ізарського, П. Богацького, К. Лазор
-Білецької, Г. Ключко-Франко, О. Гай-Головка,
С. Гординського, О. Тарнавського та ін.
В українському літературознавстві художня творчість письменниці української діаспори стала предметом дослідження у працях
Г. Костюка [5], Ю. Шереха (Шевельова) [13],
А. Погрібного [11], М. Мушинки [9], В. Мацька [8], О. Коломієць [6], Т. Николюк [10]. Проблемно-тематичні та жанрово-стильові особливості її прозописьма розглядали М. Васьків,
В. Жила, Л. Дражевська, Н. Пазуняк, Л. Онишкевич та ін. Однак існує певна потреба у створенні аналітичних праць, які б розкривали не
лише біографію й особливості творчості, але й
давали уявлення про багатий внутрішній світ
письменниці, прочитанні через «високий» і
«масовий» компоненти в літературних мемуарах виразного погляду письменниці на місце
української літератури в світі. Мета пропонованої статті – виявити основні компоненти
масової та елітарної літератури у спогадах
Д. Гуменної «Дар Евдотеї», визначити критерії,
що найбільш повно відповідають особливостям сучасної літературної ситуації в Україні.
Насамперед, зауважимо, що індивідуальна
світоглядна позиція Докії Гуменної почала формувати ще під час шкільного навчання, коли
дівчинка записувала майже кожного дня думки про взаємини зі світом та своє місце у ньому. І хоча багато з цих нотаток було знищено,
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щоденник став для дівчини нерозлучним супутником. Уже на схилі років, 1992, в листі до
подруги Ірини Дибко-Филипчак Докія Гуменна
зізнається: «Тепер передруковую щоденника і
тільки це одне можу робити. Поки що – на середині, а вже 1700 сторінок. Не знаю, чи це кому
потрібне, а нащось передруковую і… ще не знаючи, де це складати на збереження…» [11].
За написання спогадів мисткиня взялась у
68 років, усвідомивши, що нічого суттєвого в її
життєписі вже не з’явиться. Із першої сторінки
мемуарист налаштовує читача на масовий компонент тексту, коли зазначає: «Моя зовнішня
біографія не має нічого індивідуального, а повторює долю тих, що народилися в період передреволюції» [3, 15]. Так, коли заглиблюємося в структуру, аналіз тексту, то помічаємо й
протиставні компоненти її художньої мемуаристики. «Дар Евдотеї» – це твір-сповідь, написаний 1972 р. У ньому Докія – дитина природи.
Дівчина любить хутір (Натанівка за Жашковом), простір, степове повітря. «Хутір стоїть
самотньо, його видно здалека. Довга алея сріблястих височенних осокорів запрошує в садибу, що стоїть за гони від шляху. Ці осокори мене завжди чарували…» [3, 224]. Ім’я Євдокія,
Докія з’явилося в Візантії, в перекладі з давньогрецької мови означає «подяка», добре бажання», «благовоління». Прості люди видозмінили ім’я, воно стало звучати як Явдоня, Дуня,
Одокія – «добра», «господарська», «турботлива», «м’яка» й «поступлива», «яка намагається уникати конфліктів». Творчим Божим
даром була наділена Гуменна. Назва твору є
цьому яскравим підтвердженням. Яків Качура,
завважує мемуарист, «до колекції моїх імен
додав ще одне: Явдошка» [3, 224].
Аналізуючи твір, зауважуємо, що письменниця відтворює в його тексті масові та
елітарні компоненти. Вона майстерно, емоційно, естетично виважено відтворює картини природи, екзотики, історичні реалії – це
«висока» література. Наприклад, авторка цікаво переповідає легенду про історію Жашкова: сюди нібито якийсь чоловік приліз рачки
й перший тут оселився. Спочатку звалося це
селище Рачків, аж потім – Жашків. Під Жашковом за Хмельниччини була велика битва:
«Там така була битва, що аж поле дрижало,
тому й зветься Дрижиполем».
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Мемуарист у кожній деталі виявляє свій
талант: дівчата вертаються з буряків надвечір – і це ціла опера. Вони йдуть і співають
«Чорноморець,
матінко,
чорноморець»,
«Служила Настя в пана». У родині Гуменних
часто говорили про лікаря й етнографа Порфирія Демуцького: статечного пана зі звислими шевченківськими вусами, який безкоштовно лікував селян; на Черкащині збирав і записував народні пісні, із співочих дівчат та
парубків створив сільський хор.
Коли ж у тексті відчувається авторська
присутність, коли беруть гору емоції, переважають симпатії чи антипатії до того чи іншого персонажа, коли безпосередньо превалює
суб’єктивізм, то такий текст демонструє
«низ». Дослідник А. Звєрев масову літературу
характеризує особливою жанровою системою, де позиція автора обов’язково «визначається принципом відповідності очікуванням аудиторії, а не спробами самостійного й
незалежного осягнення світу» [5, 33].
Реципієнт очікує від спогадів письменника
цікавих, свіжих фактів, нестандартних подій,
свідками яких був той. Однак спостерігаємо:
ім’я письменниці відповідало її характеру, тому
що, як зізнається Гуменна, «читати свої поезії в
прозі соромилась [3, 225], боялась критиків.
Особливо допікав Б. Коваленко, якого вона ж
привела до «Плугу» і який згодом настільки
посмілішав, що дошкульні критичні виступи
«обертав на 160 градусів від національної віри
до марксистської» [3, 226]. Гуменна не могла
моделювати твори класово-політичні, до чого
її схиляли Б. Коваленко, С. Щупак. Б. Коваленко,
«метр» літературної критики, в оцінці мемуариста отримує негативну характеристику, в
його образі модельовано авторитарний тип
особистості: «Він виступав, де тільки можна
було, куди пускали, з якою тільки не є найкрайнішою пролетарською грім-лайкою». Саме
образна прикладка «грім-лайка» найточніше
характеризує письменника, який дотримувався крайніх лівих поглядів, схиляв колег до марксистської ідеології. Для Д. Гуменної такі словесні «реверанси» нагадували провокацію,
принижували її як творчу особистість. Письменниця прагнула до розкутої думки, свободи
мислення, вибору тематики, що близька її серцю. Писати на замовлення не могла і не хотіла.
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Авторка називає Б. Коваленка «лантухом бараболі в одежі» [3, 236].
Звернімось до думки англійського дослідника Г. Блума, який резюмує, що елітарною
можна назвати літературу, характеризовану,
насамперед, оригінальністю, дивністю, незвичністю й новизною [1]. Такі ознаки в аналізованому тексті знаходимо, наприклад, тоді,
коли письменниця з пієтетом згадує зустрічі,
літературні розмови з С. Божком, С. Пилипенком, Ю. Будяком (Покосом). О. Смотрич згадував, як до редакції газети «Українські вісті»
завітав Юрій Будяк, «на смерть переляканий»:
повернувшись 1940 р. з Воркути, залишивши
позаду важкі умови табірного життя, той помер у Києві вже 1942 р. Тому прикметник
«переляканий» можна сміливо замінити синонімом «хворобливий». Відтак, письменниця
ніби опонує О. Смотричу, ніжно по-жіночому
залишає в історії української літератури світлий образ незаконно репресованого «плужанина» Ю. Будяка. З роками пронесла Гуменна
також прихильність до інтелектуала Ю. Меженка: «Упритул до Зерова стояв Юрій Меженко,
тонкий рафінований інтелігент у золотому
пенсне. Він на всіх диспутах посідав ясну й
виразну позицію: як нема форми – нема чого
говорити про літературне явище» [3, 250].
Про В. Сосюру знаходимо її оригінальну думку: він не читає вірші, а наївно співає. Серед
критиків української діаспори усталилася
думка про М. Хвильового як про найталановитішого прозаїка, і в унісон їм Гуменна гіперболічно змальовує атмосферу виступу Хвильового: у залі стояла «мертва тиша, ані дихне
ніхто» [3, 217]. Його ораторське мистецтво
магічно впливало на слухачів, і саме після такої «магії» Гуменна вирішила записатись до
літературної організації «Плуг».
У мемуарах письменниці масові компоненти, регістри запам’ятовування зринають
знову і знову. Її симпатії явно не на боці
В. Маяковського, Н. Забіли, А. Шмигельського.
Гуменна пригадує представника російської
масової літератури доби соцреалізму, пропагандиста «лівих» ідей В. Маяковського, коли
той завітав у редакцію газети «Пролетарська
правда»: прочитав декілька віршів-агіток, користувався «заготовками» – питань, відповідей, що вразило письменницю й дало привід
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для лапідарної характеристики: «Стиль самозалюбування». Відповідав саркастично-дотепно, глузливо, хвалькувато, тоді ж сказав, що
«творчість – це ремесло, а не натхнення. І що
стару естетику вже треба здати до брухту» [3, 252–253]. Д. Гуменна, очевидно, негативно ставилася до комуністів, відчуваючи,
що їх ідеї – це фікція, міф. Тому іронізує, кажучи, що Наталю Забілу «витягли за вуха в літературу коханці», а далі наводить цитату вірша
поетеси: «Любий мій! Я перш за все самиця...» [3, 253]. Образ Антона Шмигельського
також змальовано не в кращих тонах, без особливої симпатії: «...поношений з безформеним
носом, очі ховаються десь в глибині зморшок,
як сміється...» [3, 254].
Письменниця майстерно володіла художнім словом, зразками «високої» літератури,
яка, за визначенням Т. Гундорової, повинна
мати ознаки унікальності й невідтворюваності, оскільки художній текст, що не відповідає
означеним критеріям, може перетворитися на
зразок кітчу [4]. Щоденникові записи, спогади
Д. Гуменної – яскравий приклад прояву авторської свідомості. У художній формі в них презентовано суб’єктивну картину історичних
подій ХХ століття.
Проаналізувавши спогади Д. Гуменної
«Дар Евдотеї», ми з’ясували, що в індивідуальному стилі письменниці прочитуються як
«високий», так і «масовий» компоненти. Талановитий майстр портретописання, Д. Гуменна, в першу чергу, прагнула якомога ємкіше,
прозоріше, чіткіше і зрозуміліше розкрити
суспільне значення літератора. Останнє вбачала в тому, аби зобразити, описати, переповісти реальні картини буття, змалювати свою
епоху, добрих і лихих людей, котрі зустрічалися на її шляху, подати правду про пережите,
будити сумління інших. Аксіомою для
Д. Гуменної є істина: правда завжди була і залишалась першою заповіддю. Слово правди,
людської честі й гідності, етично-моральні
принципи вона намагалася передати у спогадах, листах, залишила в художній спадщині.
«Високі» і «низькі» компоненти тексту
проявляються крізь сприйняття естетичних
цінностей, естетичної структури мемуарної
прози письменниці. На нашу думку, Д. Гуменній удалося збагатити внутрішній світ читача
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через фабульно-сюжетну структуру твору,
композиційні зіставлення, «переливи» мовних бінарних опозицій у зображенні реальних
персонажів, змалюванні психологічного світу
людей періоду тоталітарного суспільства,
«уживлення» у структуру тексту поліголосся,
психологічної переконливості, іноді – гостроти сюжету, багатства мовних форм.
Отже, щоденникові записи, літературні
спогади письменниці в контексті дослідження «масова» / «елітарна» література цією публікацією не завершують етап порушеної
проблематики, а лише формують перспективу для подальших студій.
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Khmelnytskyi

«HIGH» AND «MASS» COMPONENTS IN LITERARY MEMOIRS
OF DOKIYA HUMENNA
In the proposed article for the first time in Ukrainian literary study the examination of the definition
mass / elite literature has been studied, as well as the criteria for delimitation of the abovementioned category, the problem of aesthetic taste of the author of the memoirs «Evdoteya’s Gift». It is proved that Dokiya
Humenna, when writing her memoirs, first of all took care of reading likes as an important factor in the
evaluation of her work. In her memoirs D. Humenna presented interpenetration of styles (rational and modern – represented by symbolic and impressionistic drawings) relativism of aesthetic and artisticdocumentary categories, the signs of both «mass» and «high» art can be read.
Ke y words: memoirs, style, «high» and «low» components, Humenna, subjectivity.
Т. В. ШВЕЦ
г. Хмельницкий

«ВЫСОКИЕ» И «МАССОВЫЕ» КОМПОНЕНТЫ
В ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРАХ ЕВДОКИИ ГУМЕННОЙ
В предлагаемой статье впервые в украинском литературоведении рассмотрено изучение дефиниции «массовая» / «элитарная» литература, а также критерии разграничения указанных категорий, проблему эстетического вкуса автора мемуаров «Дар Евдотеи». Доказано, что Евдокия
Гуменная при написании воспоминаний, прежде всего, ориентировалась на предпочтения читателей как на важный фактор оценки ее произведения. В мемуарах Д. Гуменной четко просматривается взаимопроникновение стилей (рацио и модерн – представленные символистскими и импрессионистическими рисунками-вкраплениями), релятивизм эстетических и художественнодокументальных категорий, признаки как «массового», так и «высокого» искусства.
Клю чевые слова: мемуары, стиль, «высокие» и «низкие» компоненты, Гуменная, субъективность.
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МАСОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ – «МАСОВУ ФІЛОСОФІЮ»?
(АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
У статті порушено питання про адаптацію філософії українською масовою літературою. На
прикладі твору Л. Денисенко розглянуто властиве постмодернізму змішування філософії й літератури, намагання довести їх ідентичність шляхом безсистемного поєднання обох дискурсів. У
«Месопотамії» С. Жадана філософія і література втрачають попередню ідентичність, розчиняючись у просторі риторики. В «Амулеті Паскаля» іронічні й риторичні ігри, властиві постмоденістській літературі, переборюються шляхом наголошення сакраментальної тілесної
«явленості» / присутності людини.
Клю чов і слова: масова література, філософія, література.

На всьому шляху існування література
обертається навколо людини й повсякчас відновлює «свідомість нашого буття» [15, 26]. Із
філософією вона перебуває, за висловом
Л. Архипової, «в жахливій близькості» [1, 13]:
«література постає тим полем, де вже є, вже
здійснено все те, до чого філософія тільки
прагне». З другого боку, М. Мамардашвілі виділив глибоко людяну здатність філософії
витворювати поле ідеальних людських станів
(«чиста віра», «безкорислива любов»), піднестися до яких у реальній життєвій ситуації без
філософії людині ніяк [14, 55]. Цей же мислитель прокреслив шлях, яким модерна література ХХ ст. провадить людину з темряви її
життя, із темряви вражень, звичаїв, наявного
ладу, власного «Я» на світло її унікального
особистого досвіду. Філософ заохочує – на
«милицях мистецтва», «його артефактичних
органах» – піти, щоб зрозуміти, «чи здатна
людина розкрутити до кінця те, що з нею насправді сталося, що вона насправді відчуває і
що за історія виростає з її призначення» [8, 98].
Приступаючи до читання літературного
тексту, я сподіваюся на його когерентність
моєму досвіду, дорівнюю акт читання до життєвого акту чи до зустрічі з істиною, яка не
передіснує, а народжується тут і зараз разом
зі мною. В. Моренець схарактеризував цю ситуацію такими словами: мистецтво цікаве
«світоглядними горизонтами кожного часу,
де з пітьми неіснування виринають нові риси
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людини, яка живе» [9, 7]. Інакше: література
потребує філософії, щоб реалізувати свою антропологічну сутність.
У ситуації постмодерну виникає масова
культура як «неповноцінний, кічевий двійник
постмодерністської» (І. Скоропанова). Філософський компонент цієї останньої дедалі
більш тяжіє до повсякдення. Якщо модернізм
надавав акту читання буттєвого значення,
бачив у ньому шанс долучитися до істини, то
в постмодернізмі читання порівнюється з
практикою творення і тотальності певного
настрою. Якщо раніше в почуттях і настроях у
літературі конституювала себе особистість,
то тепер «суб’єктів нема, є тільки настрої, які
перетинаються» [12, 18].
Практика масової літератури метонімічно
відбиває зміни в стосунках між літературою й
філософією. Там, де через втрату філософією
«попередньої безсумнівної достовірності
(аподидактичності)» [15, 26] інтелектуали
міркують про переформатування її ролі в гуманітарному знанні, масова література легко
робить її об’єктом іронічного зниження й профанації.
Елементарний персонологічний компендіум філософії сприймається як загроза для
психічного здоров’я й комфортного настрою,
він провокує сучасну брендову хворобу – депресію, як це є в «комедійній драмі» (чи то
«романі», чи то «автоіронічній жіночій повісті») Л. Денисенко «24:33:42». Ліка – приятелька Шу, – разом з якою вони «чистять нерви» в
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«лікувальному закладі», беззаперечно переконана: «Для того, щоб бути здоровим і не
доводити себе до такого стану, коли власні
нігті перетворюються на неземні ласощі, ніколи не читайте філософських трактатів. Треба читати масову літературу. Ні в кого не поїхав дах від мелодраматичних новел та іронічних детективів, чи не так? А от ті, хто насолоджується викладами Канта, Руссо, Сартра, кінчають кепсько. Перевірено на собі» [5, 111].
Так, із філософії виокремлюється її «масова»
частка, яка метонімічно присутня в свідомості
пересічної людини й становить симулякр фундаментального знання. Людина існує в оточенні симулякрів, що створюють ілюзію повної
обізнаності в різних практичних, креативних,
інтелектуальних сферах. Філософія з її колишньою претензією на надзнання, вочевидь, виступає в ролі одного з найпоширеніших.
І це могло б, вочевидь, бути предметом
глибшої критичної рефлексії, якби фактура
масліту як така іронічно не переспрямовувала
будь-які подібні спроби на особу самого критика, ставлячи під сумнів його професійну притомність і адекватність. Навряд чи потребує
предметного коментарю фраза: «Люська жила
з комендантом п’ятого корпусу. Він був філософом із загостреним почутям власної гідності,
коли напивався, завжди всіх перепитував, у
чому сенс життя, вкладався на землю та волав:
«Я – людина!». І краще було йому щось відповідати. Простими словами...» [5, 108].
Тобто: якщо модерністський естетизм через філософію стверджує своє негативне ставлення до масовості, то постмодерністський,
презентований масовою літературою, переадресовує цей негатив «елітарній» претензії філософії, яка перетворилася на «тавтологію самоствердження» людини масового суспільства.
Б. Дубін називає це антропологічним принципом масової культури, яка «включає тебе таким... яким сам хочеш себе бачити» [3, 434].
«Історії / біографії», зібрані в «Месопотамії» С. Жадана, експлуатують концепт філософії так само на «низькому», властивому
постмодерністській традиції рівні: приміром,
п’яний Костик виголошує прописні, хоч і незаперечні істини про «добре серце», «внутрішнє
світло», «порятунок душі», перш ніж звично
«полізти в бійку» [6, 35].
318

Поза цим, у текстах простежується конвергенція філософії й літератури, коли, за висловом С. Пролеєва, вони сходяться на символічній грі, яку оприявнює риторика. Риторика
як широка культурна й символічна практика,
фактично, посідає місце зниклої в постмодернізмі трансцендентальної суб’єктивності й
симулює останню [11, 12].
Саме тому властива історії «Матвій» алюзія
прустівського
«втраченого
часу»,
«зупиненого часу», «піщаних дюн», «що перетікають життям», не сприймається як сенсотворчий інтертекст. Радше це риторичний
прийом. Він уводить зібрані тексти в мережу
катарсичних поривань у дусі феноменологічних очікувань згадуваного вже М. Мамардашвілі, але не задовольняє їх і не забезпечує
рівноправного діалогу модернізму, зосередженого на «глибинах» і «висотах» людини, з
постмодерністським
текстом,
який
і
«глибини», й «висоти», і саму людину перетравлює на однорідний продукт.
Прикметою новелістично-прозової «Месопотамії» є риторичні «одкровення», які притягають до загальновідомих «осяянь» (за Набоковим, «озарений») прустівського «втраченого часу». (Цікаво, що В. Неборак у передмові
до «Месопотамії» риторичні компоненти історій / біографій називає «розкішними порівняннями». Це перегукується з тим, що Набоков відзначає як «багатство» й «багатошаровість» порівнянь в «осяяннях» Марселя
[10, 280]). Українська «Месопотамія» в цих письменникових «одкровеннях» має для мене як
читача певну художню притягальність
(наприклад: «Більшість життєвих негараздів
та душевних сумнівів походять від нашого небажання щоденно поділяти наші вчинки на
добрі й погані. Ми маємо нашу любов, проте не
завжди нею користаємось. Ми маємо страх і
покладаємось на нього більше, аніж потрібно...» [6, 134]). Поза ними персонажі, які розпізнаються не останньою чергою за властивими
їм поведінковими й морально-етичними девіаціями, не виходять за межі вулиці, сусіднього
дому, автосервісу чи лазні, де письменник
знайшов їх. Їхні історії-біографії – приземленофізичні, «одкровення» відтінюють їх вичерпаність, демонструють розрив між максимами –
щоденного життя й гуманітарної місії людини.
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«Історії / біографії» – справа минулого,
архіву, натомість, філософсько-антропологічна перспектива покладена на «риторичну
лірику» проникнення в «тепер-і-завжди». І в
цьому, поза притягальністю для мене як читача, існує й проблема: людина залишається
далеко позаду потенційної значущості й символічної сенсовості рухливого й активного
світу – і письменник-постмодерніст не має що
запропонувати читачеві, аби заповнити чи
скоротити відстань між ними. (Хоча для Жадана це, вочевидь, ностальгія за міцним
«стоянням в житті», цим настроєм і просякнуті «історії / біографії» «Месопотамії»). Така
риторизація становить проблемну зону і для
літератури, і для філософії, і для цілого людського світу.
Ірен Роздобудько в романі «Амулет Паскаля» вдалася, за її власним визначенням, до
«філософської містифікації». Текст твориться
навколо концепту присутності в світі як опції
самооприявнення, незалежного представлення себе світові й собі світу.
«Активність реальності», трансформативність – це передумова появи Голки в будинку
мсьє Паскаля: «Коли я думаю про те, як опинилася тут – у цій країні, у цьому домі, біля
цього лісу, – саме тоді й спадає на думку те,
про що я вже говорила: ліфт відкрився, хід
планет порушився, найменша матрьошка впала, розбилася, з неї вилетіла гуска, з гуски випало яйце, з яйця – голка. Голка впала у стіг
сіна. Усе просто. Голка – це я...» [13].
В «Амулеті Паскаля» пульсує «нова культурна чуттєвість», суголосна епістемологічній
перспективі Г. Ґумбрехта, окресленій у його
роботі [4], що розглядає зрушення від герменевтики до постгерменевтики, та літературній антропології В. Ізера. Текст випробовує й
репрезентує «людські можливості творення»
у літературі як спеціфічній буттєвій діяльності людини. Голка «явлена» в місті (а точніше,
в тексті) крізь архетипальну предметність
чарівної казки та через її власний голос оповідача, учасника й свідка подій. Ефект її присутності в домі мсьє Паскаля й місті набуває повноти в стосунку з багатьма фантастичними,
тривіальними, спекулятивними речами.
Насамперед, це предмети й речі, яких вона вимагає на знак протесту проти занедбан№ 2 (16), жовтень 2015

ня мсьє Паскалем її присутності в його домі (у
її «контракті» саркастично сусідять «сто пар
білих панчіх з ангоркової вовни» і... «два собачих хріни»). Це предмети, які вона зустрічає
(т. зв. скульптура мсьє Паскаля в дитинстві),
які самі висуваються / наближаються до неї
(зелений блокнот, «сріблясті звірі» в нічному
повітрі, серед них білий кінь, що тицьнувся
мордою їй у щоку), які призначені їй особисто
(амулет). Вони розширюють присутність Голки в новому місті до стану «можливо все».
Імовірні сенси інкарновані у взаємодію речей
між собою, у вплив речей на Голку, через це
цілком об’єктивованими бути не можуть. Вони виявляються як імовірність, щоразу несподівану можливість «про-явити», оприсутнити
себе через подію (вчинок) і фантазію. У романі долається вимушеність, яку, зазвичай, уособлює час. Місто, в яке приїхала Голка, перебуває поза часом, а його простір має ознаки
розірваної континуальності, коли присутніть
стверджує себе наново в кожній частці і стверджує своє право нести досвід й витворювати
сенси: «Щоб зрозуміти світ, достатньо одного
Маркеса... Навіть достатньо одного роману
«Сто років самотності». Тобто відчути частину краще, ніж усе життя полювати за цілісністю, котра, до речі, відсутня...» [13].
Концептуалізацію присутності в тексті
здійснюють епіфанії в ґумбрехтівському розумінні. Вони наголошують євхаристичність
феномену тілесної присутності [4]: «Але коли
ти ось так стоїш на верхівці гори, покритої
снігом, у повній тиші (котра зовсім не схожа
на тишу, бо навіть тишу можна почути!), серед нерухомих дерев, під білим небом, на
котрому ані хмарини, ‒ ця фраза виникає в
тобі сама по собі: «Господи, якщо Ти є…». А що
далі?
Я хитнула головою. Я придумала іншу:
подумки прибрала слово «якщо». Вийшло значно краще. Безіменна гора, небо й дерева навколо набули сенсу. І більше нічого не треба
казати. Як просто!» [13].
На думку І. Бондаревської, «рецепція доторкання і пов’язана з нею насолода ще не
замкнені у певності наданого смислу, не спрямовані у простір комунікації. Звільнення від
необхідності смислу та свобода від належного
в уподобанні плекають можливе» [2, 20].
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В «Амулеті Паскаля» присутність людини
в бутті нерозривно пов’язана з її самотворчістю, в якій долається «ніщо» і відкриваються
обернені на неї, людину, шанси, можливості
(потенції) буття... словом, його виклики, які
людина приймає.
Отже, художній зразок № 1 демонструє
властиве постмодернізму змішування філософії й літератури, намагання довести їх ідентичність шляхом безсистемного змішування
обох дискурсів. Як зазначила О. Йосипенко з
посиланням на Жака Бувреса, постмодерністське ігнорування відмінності між літературою й філософією обертається додатковим
метанаративом на кшталт «don’t care!», таким
само ірреалістичним і маловірогідним, як і всі
попередні [7, 8].
У зразку № 2 задані в символікоантропологічних проекціях філософеми вказують на вичерпаність людини як етикогуманітарного дискурсу. У тексті, прикметному риторичними «одкровеннями», філософія і
література втрачають свою попередню ідентичність, розчиняючись у риторичних пасажах і розмиваючи межі символічної та культурної практики автора.
Зрештою (зразок № 3), в масовій літературі є тенденція до переборення іронічних і
риторичних ігор, поширених у постмоденістській літературі, шляхом наголошення сакраментальної тілесної «явленості» / присутності людини. На цьому шляху може відновитися
художній наголос на повноті й цінності нашого існування через усвідомлення реальних
загроз для нас і нашого світу. Катастрофи,
конфлікти, війни, відчуття спустошеності зумовлені не в останню чергу перевиробництвом
значень і маніпулюванням свободою сенсотворення, не обтяженим увідомленням реальних
колізій сучасного людського існування.
Питання про філософську опцію масової
української літератури, звісно, не вичерпується трьома згаданими текстами. Вибір цих
трьох текстів із початку був зумовлений зримістю корелювання їх із концептом філософії.
Свою роль відіграла й теза проф. С. Філоненко, що «у випадку популярного письменства
перечитування всіх абсолютно без винятку
текстів певного жанру є непотрібним, оскільки їх поетика стереотипна, повторювана»
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[16, 9]. Водночас ця тема має не стільки кількісну перспективу, скільки навертає на роздуми, як зміна картезіанської моделі культури
(культури смислу) на постгерменевтичну модель (культура присутності) змінює саме читання й підхід до масової літератури. Як зазначила І. Бондаревська, «річ не в тому, що
твір можна інтерпретувати по-різному. Існує
потреба в інакшому способі міркування про
літературу – її статус та режим функціонування. Хто читає? Коли читає? За яких обставин?
(Я б додала від себе: Що і для чого читає? –
Т. Ш.). Ці питання знижують філософське міркування майже до емпіреї, але їх неможливо
уникнути сьогодні» [2, 20]. Масова література
захоплює все більше й більше коло читачів.
Це й змушує фахівців уважніше приглядатися
до її внутрішніх сутностей.
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DOES MASS LITERATURE REQUIRE «MASS PHILOSOPHY»?
(ANTROPOLOGICAL ASPECTS)
The article started a subject on how Ukrainian mass literature adapts philosophical concepts and ideas.
As an example, L. Denysenko’s text is analyzed on the mixture of philosophy and literature peculiar to the
late philosophical modernity as well as on the attempts to prove their identity by random mixing of a both
discourses. In the Sherghii Zhadan's «Mesopotamia» both philosophy and literature lose their previous identity dissolving in the space of rhetoric practice. The ironic, rhetorical interpretation games, which are overspread in the late philosophical modernity practice, are overcome in the «Pascal's Amulet» by emphasizing
the sacramental bodily «appearance» or presence of a person.
Ke y words: mass literature, philosophy, literature.
Т. П. ШЕСТОПАЛОВА
г. Николаев

МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ – «МАССОВУЮ ФИЛОСОФИЮ»?
(АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
В статье поднят вопрос об адаптации философии украинской массовой литературой. На примере произведения Л. Денисенко рассмотрено свойственное постмодернизму смешивание философии и литературы, желание показать их идентичность путем сочетания двух дискурсов. В
«Месопотамії» С. Жадана философия и литература утрачивают изначальную идентичность, растворяясь в пространстве риторики. В «Амулете Паскаля» иронические и риторические игры, свойственные постмодернизму, преодолеваются путем раскрытия сакраментальной телесной
«явленности» / присутствия человека.
Клю чевые слова: массовая литература, философия, литература.
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КОМИКС-АДАПТАЦИЯ
КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Статья посвящена актуальному феномену современной массовой литературы – комиксу, созданному на основе литературного произведения. Выявлены жанровая матрица комикса и черты,
характерные для поэтики комикса, среди которых – нарратив, хронотоп, пробел, прорисовка линий и особенности цвета.
Клю чевые слова: комикс, поэтика комикса, синтез искусств, адаптация, массовая литература.

Одним из самых ярких феноменов современной массовой литературы является комикс. К комиксу обращались такие писатели,
как Курт Воннегут, Нил Гейман, Ричард Матесон, Стивен Кинг, Рей Бредбери, Умберто Эко,
Даниил Хармс, Генрих Сапгир. Технику комикса использовали в своих работах художники Казимир Малевич, Фрэнк Фразетта, Жан
Жиро, Мило Манара. Во многих странах мира
«рассказы в картинках» занимают одну из
главных позиций массовой культуры: например, во Франции, Бельгии, Германии комикс
стоит на одном уровне с традиционными литературными произведениями и признается
отдельным видом искусства; в Японии манга
имеет свою традиционную школу и считается
национальным достоянием; в США – это десятки тысяч тиражей каждый месяц, различные премии и фестивали; в Англии комикс
используется в педагогике, а именно, создаются адаптации классических литературных
произведений к комиксу. За последние годы
интерес к комиксу проявили ученые различных областей: литературоведы, культурологи, социологи, языковеды, семиологи.
Комикс, относительно других искусств, –
явление новое и не имеющее единой и общепринятой теоретической базы. Но, тем не менее, фундамент теории заложен. Автором первой работы стал американский комиксист
Уилл Айснер. Его работа 1985 г. «Комикс и
секвенциальное искусство» – это первая попытка создания единой целостной теории
комикса. Его последователем стал Скотт
Макклауд – известный американский иссле322

дователь комикса, автор фундаментальных
работ «Понимание комикса» (1993) и «Вновь
изобретаем комикс» (2000). В своих трудах
Макклауд, переосмысливая книгу Айснера,
расширяет границы исследования комикса,
изучая историю развития комикса, его поэтику и место в искусстве. Также существует
множество теоретических работ по графической прозе с национальными оттенками – это
японская манга, французский BD, немецкий
bilderbogen, в странах восточной Европы –
strip и другие.
В России комикс проявиться настолько
сильно не смог по нескольким причинам, в
частности, из-за своей западной эмблематики. Но, несмотря на это, за последние несколько лет интерес к комиксу резко возрос.
Стали появляться отечественные авторы комиксов, теоретические работы российских
исследователей. Наиболее значимыми здесь
являются
историко-критический
обзор
«Девятое искусство» Евгения Харитонова, в
котором он описал и разобрал историю мирового комикса, а также статья «Комикс и
комиксовая болезнь» Виктора Ерофеева, в
которой проанализирован и оценен феномен
комикса в русской культуре. Наконец, издательство «НЛО» в 2012 г. выпустило сборник
статей «Русский комикс», где была предпринялата попытка дать всесторонний и последовательный анализ русского комикса. Также, помимо авторов, появляются издательства, ориентированные на выпуск комикса, переводятся зарубежные произведения, появляются собственные адаптации романов к
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комиксу. Яркими примерами таких адаптированных романов могут послужить версии к
произведениям М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита» Анджея Климовского и Данусии
Шейбал; Ф. М. Достоевского «Преступление и
наказание» – адаптации Осамы Тэдзуки;
Л. Н. Толстого «Анна Каренина» – Кати Метелицы, А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и золотой рыбке» – Игоря Колгарева и другие.
Комикс как способ выражения мысли существует, в той или иной форме, на протяжении практически всей истории человечества.
До изобретения письменности техника комикса проявилась в наскальной живописи.
Позже принцип передачи истории через рисунок лег в основу иероглифических, идеографических и пиктограммных языков, например, египетского, языка индейцев Америки. В
некоторых языках этот принцип сохранился
до нашего времени, например, в китайском.
Прямыми же предшественниками комикса, так называемые протокомиксы, считаются
французские и английские карикатуры, гравюры на религиозную и политическую тематику конца XVI – начала XIX вв. – это общепринятая точка зрения о происхождение комикса. В России протокомиксом принято считать
лубок. Также на звание «предков» комикса
могут претендовать житийные клейма, церковные росписи, средневековые европейские
и русские летописи, и даже фильмоскоп.
Самим собой комикс стал лишь в середине XIX в. в работах немецкого художника и
поэта Вильгельма Буша. Автор детской книги
в стихах «Макс и Мориц» (1865) впервые использовал технику, в которой рисунки обладают самостоятельной нарративной функцией, а их взаимодействие с текстом «определяется не принципами народной гравюры, а
авторской, весьма изощренной и изобретательной техникой» [3, 91].
Настоящее же развитие комикса пришлось на последние сто лет, ровно с того момента, как комикс, в том виде в котором он нам
известен сейчас, родился в США. Именно там
комикс проявил себя как часть массовой литературы. На это указывают крупные тиражи
журнальных комиксов, ежемесячно исчисляемые тысячами, формируя тем самым прибыльный рынок. Также на принадлежность комик№ 2 (16), жовтень 2015

са массовой литературе указывает его ориентированность на широкие аудитории читателей: разные социальные слои населения, разные возраста, также учитывались гендерные
различия – это позволило создать широкую
аудиторию по всей территории США. В этот
период (1960-е) появились первые адаптированные комиксы: издательство комиксов
«Marvel» выпустило целый ряд адаптаций,
среди них произведения Р. Стивенсона, Г. Уэллса, Гомера, Ч. Диккенса, В. Гюго, Ж. Верна,
Д. Свифта, М. Твена, А. Дюма, В. Скотта,
Д. Дефо, М. Шелли, Э. А. По, Д. Лондона,
Л. Кэрролла и других. Одной из целей этих
адаптаций было некое упрощение оригиналов, их адаптирование для более легкого
восприятия массового неподготовленного
читателя. К примеру, один из авторов комикс
-адаптации «Преступление и наказание» Осаму Тэдзука писал, что хотел познакомить
юных читателей с содержанием одной их своих любимых книг. Для этого О. Тэдзука детально проработал содержание романа
Ф. М. Достоевского и переложил повествование в комиксный формат.
Вообще, повествование – главное «ядро»
комикса, которое определяет его своеобразие
и «роднит» с литературой. По сути, комикс,
как выразился французский кинокритик
Жорж Садуль, – это рассказ в картинках, но не
картинки к рассказу. Даже при отсутствии
вербальных символов в кадре повествование
остается, выраженное за счет невербальных
компонентов, которые строятся в определенной последовательности. Комикс немногословен, но при этом «принципиально полон: то
чего не хватает литературному тексту
(интерьер, внешний вид и т. п.), дает картинка; то чего не хватает изолированному изображению (предыстория, речь, последствие и
т. п.), дают текст и соседние картинки» [3, 42].
Поскольку текст комикса, в основном, лишен
описательной стороны, то очевидно, что нарратив комикса диалогичен по своей природе,
ему свойственна парность героев, он тяготеет
к драматургическому принципу [1, 434]. В таком коррелированном повествовании и проявляется синтезированность комикса.
В названных выше комиксах повествование, т. е. текст оригинала, выглядит
323

ЮДИН Л. А.
Комикс-адаптация как феномен современной массовой литературы

по-разному. В комиксе «Мастер и Маргарита»
сюжет и язык романа практически не претерпевает изменения, за исключением вынужденных сокращений – описаний (эту функцию полностью выполняет изображение) и
реплик, в которых опускаются повторы, обращения и т. п. Авторы же комиксов в данном
случаем значатся в качестве иллюстраторов.
Комиксы «Анна Каренина» и «Золотая рыбка» (1988) выглядят немного иначе – основной сюжет оригиналов сохранен, но перенесен в наше время. Так, бабка у старика требует уже не корыто, избу и стать царицей и владычицей морской, а машину, виллу с балконом, быть министром в столице, главой государства и королевой века. Язык Пушкина не
сохранен, но комикс выполнен в стихах. Такая
же ситуация в «Анне Карениной». Во время
обеда Стива с Левиным, Стив ест суши, нюхает кокаин с карточки Visa; все герои ездят на
машинах, в домах стоят телевизоры; Анна сообщает Вронскому, что беременна, по пейджеру; на поезде, который давит Анну, написано «Лев Толстой» и т. д. Отличается в этом
плане манга Тэдзуки «Преступление и наказание». В комиксе сохранена основная тема произведения, но само повествование изменено.
Нарратив романа словно разрезается Тэдзукой на отдельные эпизоды и заново склеивается, но уже в другой последовательности.
Например, комикс Тэдзуки начинается с того,
как
Раскольников
идет
к
старухепроцентщице с намерением ее убить, по дороге вспоминая, как он заложил у нее часы за
небольшую сумму. Придя к ней, он ее убивает.
У Достоевского же убийство старухи происходит не сразу, а после получения Раскольниковым письма от матери. У Тэдзуки это письмо
Раскольников получает намного позже.
Говоря о хронотопе комикса, нужно отметить его сегментированность. Все пространство и время комикса разделено на кадры,
каждый его эпизод относительно изолирован, локализован, целостен и при этом сюжетно, повествовательно связан с предыдущими
и последующими [3, 25]. Такая фрагментарность повествования встречается и в литературе, например, в прозе В. Розанова и О. Мандельштама. Сейчас общепринятой моделью
комискного времени является модель, вве324

денная теоретиками комикса Скоттом Макклаудом и Уиллом Айснером, в центре которой – представление о «проекции времени на
пространство». Фактически время в комиксе
приравнивается к пространству. Как уже сказано выше, комикс тяготеет к драматическому повествованию, а время в драме – это всегда «сейчас». Аналогичное время и в комиксе.
Видимость настоящего времени создается
при помощи движения и звука. Движение может находиться как внутри кадра, создаваемое посредством художественных приемов,
так и за его пределами. «Кадры разделяют
время и пространство на череду отдельных
моментов, проносящихся в ритме стаккато.
Но домысливание (ментальная операция) позволяет нам объединить эти моменты и мысленно сконструировать непрерывную, целостную реальность». [2, 67] По сути, домысливание помогает восстановить непрерывность
времени, создаваемую самим же комиксом.
Новое повествование существенно теряет
в объеме, но приобретает другую, свойственную комиксу, черту – динамизм. В комиксе
время романа как бы сжимается, становится
очень плотным, и, по мере сжатия, достигает
определенного предела, когда практически
исчезает, становится невидимым, по-другому
говоря, время становится комиксным – здесь
и сейчас. Принципом «здесь и сейчас» обусловлен и выбор кадров в комиксе. Если персонажи ведут диалог, комикс «заставляет» их
двигаться, если герой статичен и погружается
в размышления, комикс визуализирует его
мысли в движении.
Последним значимым аспектом здесь является цвет и линия. Цвет, также как и линия, – мощное изобразительное средство, воздействующее эмоционально и физически.
Идея того, что изображение может пробуждать эмоциональный или чувственный отклик в читателе, является ключевой в искусстве комикса [2, 121]. Все начертания несут в
себе эмоциональный потенциал. Линия в комиксе – это визуальная метафора. Она может
показывать как видимые явления, например,
дым, так и невидимые, например, ветер. Отличительное же свойство цвета в комиксе – это
подчеркивание формы объекта. «Цвета выделяют объекты среди фона. Это позволяет
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лучше ощущать физическую форму объектов,
нежели в черно-белом исполнении» [2, 189].
Ярким примером может послужить комикс
«Анна Каренина», где цвет используется в
полной гамме.
В заключение можно сказать, что комикс – одно из самых ярких проявлений массовой культуры XX века, это уникальный феномен искусства в мире, вбирающий в себя
черты и возможности не только изобразительного искусства, но и кинематографа с
литературой. И, несмотря на большое количество стереотипов, накопившихся вокруг гра-

фической прозы, комикс адаптируется к современному миру и продолжает развиваться,
сохраняя свои традиции и приобретая новые
черты.
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The article is devoted to the phenomenon of contemporary literature – comics, which is created on the
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chronotop, space, drawing of lines and color’s features, are revealed.
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КОМІКС-АДАПТАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Стаття присвячена актуальному феномену сучасної масової літератури – коміксу, створеному на основі літературного твору. Виявлено жанрову матрицю коміксу і риси, характерні для його
поетики, серед яких – наратив, хронотоп, промальовування ліній та особливості кольору.
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ЖАНР ІРОНІЧНОЇ НОВЕЛИ
У ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА
У статті розглядається іронія як принцип авторського мислення в новелах прозових збірок
«Місто Тіровиван» і «Сон із дзьоба стрижа» В. Даниленка, окреслюється її специфіка як естетичної
категорії в екзистенційному наративі письменника (антифразис, суб’єктивний гумор, трагічна
«іронія долі», підкреслена умовність зображуваного, ірреальність, «ґротесковий катарсис» та ін.).
Клю чов і слова: екзистенція, жанр, іронія, новела, постмодернізм.

Прозовий доробок В. Даниленка яскраво
презентує творчість «нової хвилі», оскільки
розташовується «поміж полюсами елітарного
і масового письма». Його новелістика демонструє цілковито «іншу художню орієнтацію» в
№ 2 (16), жовтень 2015

межах постмодерністської парадигми. Творчо
реалізуючи принцип вільної гри уяви, інтелектуалізм та інтертекстуальність, автор модернізує жанр новели, яка набуває специфічних
художніх якостей. Попри це, жанрові новації
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В. Даниленка залишаються не осмисленими в
сучасному українському літературознавстві.
Його проза розглядається в рецензіях і статтях І. Бабич, П. Білоуса, М. Бурдастих,
В. Габора, А. Гарасима, І. Долженкової,
О. Дубовик, Н. Зборовської, Н. Козачук,
Я. Поліщука, Ю. Сороки, В. Терлецького,
В. Шнайдера та ін. Окремі твори прозаїка проаналізовано в наукових дослідженнях, присвячених літературному процесу останніх десятиліть: «Жанрово-стильові модифікації
української новели 80–90-х років ХХ століття»
Н. Мельник (1999), «Поетика сучасної української прози: особливості «нової хвилі»»
Т. Шевченко (2002), «Жанрові моделі сучасної
української малої прози (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко,
Олександр Жовна)» О. Федосій (2011). Загалом, рецепція прозової творчості українського митця в критиці ще не була предметом
окремої літературознавчої студії.
Упродовж 2001–2014 рр. В. Даниленку
вдалося започаткувати «власний літературний бренд» (Я. Голобородько) і закріпити його на читацькому ринку. Новели письменника
є інтелектуально-психологічними, але завдяки динамічності сюжетів, загостреній інтризі,
колоритній деталізації, зміщенню часопросторових площин і цікавій проблематиці в
межах екзистенції людського буття актуалізують характерні ознаки сучасної масової літератури – читабельність, розважальність, цікавість, хеппінг, комерційний успіх, канонічні
художні прийми, стилізацію та ін. Попри неоднозначні оцінки літературознавців і читачів, вони погоджуються в одному: мала проза
В. Даниленка є явищем складним, багаторівневим, поліфонічним. Саме жанрово-стильова
специфіка його новел залишається поза увагою критиків. Тому викладені вище міркування дають підстави вважати тему нашого дослідження актуальною.
Володимир Даниленко – знаковий представник покоління вісімдесятників, який в
упорядкованій антології сучасної української
новели «Квіти в темній кімнаті» (1997) обґрунтував естетичну концепцію письменників
«умираючого тоталітаризму», «у самовираженні яких відчутні три особливості: превалювання «Я» над «Ми», людини над суспільст326

вом; принцип поліфонії як багатоголосся світу, в якому мають свою правду і комашка, і
нога, що її витоптує; іронічна відстороненість
від світу» [6, 8–9]. Іронія стає засобом моделювання світу, «деміфологізації» тогочасної
дійсності, «специфічно відстороненим поглядом інтелектуала, що іронізує з людської суєти» [3, 39]. У такому дискурсі розгортається
новелістика В. Даниленка, зокрема, у прозовій
збірці «Сон із дзьоба стрижа» (2007). П. Білоус
наголошує: «Автор – спостережливий обсерватор життя, який відсторонено стежить за
марнотною метушнею людей, і чи не єдина
емоція у нього – іронія» [2, 6]. Іронічна модальність його прозописьма засвідчує неповторний, авторський стиль, де прочитуються
традиції романтичної іронії: бунт проти світового зла, трактування творчості як гри, синтез трагічного і комічного, високого і низького, реального і фантастичного, так звана
«трансцендентальна буфонада». Власне, іронічна творчість митця – наслідок кризового
стану пострадянської і постколоніальної дійсності кінця ХХ – початку ХХІ ст., що відродила
явище авангардизму, яке в художньому тексті
В. Даниленка утвердилося у формах постмодернізму, сюрреалізму, екзистенціалізму.
У першій прозовій збірці «Місто Тіровиван» (2001) домінує жанр ґротескно-іронічної
новели («Кімната з цикламенами», «Сливова
кісточка», «Свято гарбузової княгині», «Монолог самотнього каменя», «Віолетта з драндулета», «Тір-лір-лі», «Дзеньки-бреньки»), де в
контексті екзистенційного простору панує
трагічна «іронія долі», коли персонаж переживає внутрішню драму, не знаючи, що його
дії лише пришвидшують фінал – фізичну
смерть. Своєрідний катарсис – духовне потрясіння – докорінно змінює долю героїв, але вони не уникають смерті, відчуваючи весь її
жах: ««Це не повинно скінчитися так, – повторював я, перебігаючи до скляної крамниці, –
адже це тільки історія, розказана батьком».
Різке світло фар засліпило очі. Я озирнувся.
Був темний куток. З автомобіля вийшло двоє
в плащах. З кишені одного випорснула сталиста петля і, як жива, задрижала в обтягнутій
чорною лайкою руці» («Монолог самотнього
каменя») [4, 83]. Автор моделює трагічні відчуття людини у безвихідній ситуації, презен-
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туючи читачеві «іронію життєвого ярма» (Н. Фрай), як у творах Орвела, Кафки, Данте [7, 26].
Відчуття абсурдності буття – основний
мотив низки новел прозаїка. Тривога, пізніше – страх паралізують волю і знищують особистість у тоталітарній системі, де вона позбавлена свободи вибору. Це посилює драматизм опозиції «людина – світ», яка увиразнює
концептуальну іронію письменника. Зазначимо, що він є автором проекту «Театр сатири
«Політичний вертеп»», який виник у липні
2004 р. й авангардно продовжив традиції
українського народного вертепу, засвідчивши
прагнення українців до волі і вільнодумства,
акумулювавши їх у комічних сценках, масках,
скетчах-гуморесках та ін. В. Даниленко майстерно деконструює тоталітарну дійсність
шляхом її абсурдизації: «Традиційна, як гвоздики на партконференції, була тоді весна.
Глупці ставали мудрецями, мудреці – глупцями, без’язикі вчили красномовству, почвари
ділилися секретами вроди, блудниці оголошувалися втіленням цнот, брехунів називали
оракулами, горлорізів – патріотами, злодіїв –
винятково порядними добродіями. Філософи
вчили, що півень – то канарок, спів якого іноді нагадує кукурікання півня, а канарок – то
півень, несамовитий крик якого нагадує щебетання канарка. Радіо кричало про небувалі
надої молока. І якби хто порахував ті цифри,
молочна повінь затопила би геть усе. На щастя, до того нікому не доходили руки, і суша
лишилася неушкодженою. Йшов звичний поступ вперед, вперед, вперед» («Тір-лір-лі»)
[4, 129].
Іронія, характерна для новелістичного
тексту В. Даниленка, актуалізує філософські
роздуми й алегоричні образи, спрямовані на
осмислення абсурдності колоніальної ідеології тоталітаризму. Так, у новелі «Тір-лір-лі»,
будованій на євангельському сюжеті про народження і смерть Ісуса Христа, «іронічна настанова автора, передусім, спрямована на заперечення існуючої системи влади і цілком ґрунтована на риториці заперечення цієї системи,
неминуче деструктує образ всесильного агента, виконавця і носія влади: його могутність
або увідноснено, або й остаточно нівельовано,
зведено до одновимірної сатиричної карика№ 2 (16), жовтень 2015

тури» [7, 78]. Традиційна схема повсякденної
святості наповнюється «аскетичними» подвигами сина теслі Йосипа, описами «святого»
життя, мотивом випробування «месії»ідеолога, картиною його мученицької смерті і
чудесного воскресіння («Але вранці його не
застали. Висіли розп’яті штани на груші, і тріпотів над прірвою голуб» [4, 142]), які десакралізують текст і розкодовують прихований
смисл. Інтертекстуальна іронія тут виконує
функцію певної маски, яка свідчить про подвійне кодування, до якого вдається письменник, щоб «одивнити» читача.
Крізь призму естетики абсурду митець
реалізує широкий спектр засобів комічного
зображення – від ґротескного моделювання
асоціальної поведінки персонажа («Два песики», «Кієвскій мальчик», «Чорні хрящі»,
«Зачаровані ходою») – до саркастичних описів
його невдалих спроб змінити своє життя
(«Вуха», «Солом’яний пан», «Солов’їний
день»). Звідси – дві моделі образу персонажа:
«зламана особистість»-антигерой (ідеолог«месія» («Тір-лір-лі»), Гнип’юк («Солов’їний
день»), Я («Монолог самотнього каменя»),
Яків («Зачаровані ходою»), Вадим («Чорні
хрящі»)) і «зайва людина» у пострадянському
просторі (Пустовіт («Сливова кісточка»), Марина («Солом’яний пан»), син («Кімната з цикламенами»), Мальчик («Кієвскій мальчик»)).
У новелах збірки «Сон із дзьоба стрижа»
використання фантастики як способу художнього пізнання посилюється. Маска іронічного автора увиразнює внутрішню подвійність
змодельованого світу. Мрія – буденність, життя – смерть, свій – чужий, любов – ненависть
та ін. опозиції посилюють драматичну концентрацію текстів, де починають панувати алегоричні і символічні образи, містичні настрої,
фаталістичні події («Поцілунок Анжели»,
«Розбуди мене до Парипсів», «Людина громів», «Далекий голос саксофона», «Знімок з
лемуром» та ін.). У них спостерігаємо визначальні ознаки іронічного письма, його специфічні «маркери»: синтез трагічного і комічного
(трагіфарс), ірреальність, «чорний» і суб’єктивний гумор, гра як художній прийом, умовні
форми та ін. Зауважимо, що у книзі «Сон із
дзьоба стрижа» іронія як філософськоестетична категорія модифікується, адже
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вона виводиться автором поза сферу комічного, натомість «наративні структури ускладнюються майстерним «олітературненням»:
переплітаються сон і реальність, дійсне і вигадане, вся оповідь огорнута алегоричним
підтекстом, пройнята магічним духом, що робить твір багатозначним у художньому сенсі» [2, 6]. Так, у новелах «Сон із дзьоба стрижа», «Поцілунок Анжели», «Знімок з лемуром», «Хлопчик з курячими ніжками»,
«Розбуди мене до Парипсів», «Малюнок на
замерзлому вікні», «Різдвяна казка» та ін. філософські проблеми життя і смерті, любові і
ненависті, тілесного і духовного, долі і фатуму
осмислюються крізь призму екзистенційної
кризи (втрата життєвих орієнтирів, внутрішня порожнеча, душевні страждання, самотність як психологічний вибір та ін.): «За ці роки я так і не завів сім’ю, бо всюди шукав схожу
на Палагну з «Тіней забутих предків», та як
тільки знайомився з жінкою ближче, помічав,
що вона все-таки не Тетяна Бестаєва і розчаровувався. Так пройшла молодість, а я досі
приходжу додому, миюсь, одягаю чисту білизну й сорочку, ніби збираюся на побачення до
коханої. І коли на екрані з’являється вона, відчуваю таке ж хвилювання, як під час прем’єри
фільму 1965 року, коли мене назавжди обпекла перша побачена мною гола жінка з розкішним тілом і східним розрізом очей» («Різдвяна казка») [5, 47]. У такий спосіб, смисл наративу розкривається через бінарну опозицію
«ідеал – реальність», яка зумовлює драматичну колізію у творі, забарвлену романтичною
іронією.
Самоцінність особистості персонажа утверджується автором у стоїчній вірності і відданості ідеалу, навіть якщо це Палагна з «Тіней
забутих предків» чи лялька-наречена Сергія
Дрелюша. Життєвий вибір самотності як способу існування, готовність померти за свій
ідеал надають сенсу людській екзистенції,
визначають її самобутність і справжність.
Унаслідок глибинної іронічної інтенції (назва
«Різдвяна казка», святкування Різдва самотніми чоловіками, позірне «спокійне» життя)
фінал новели прочитується метафорично:
«Підкрадалася тиха різдвяна ніч. А ми, двоє
самотніх чоловіків, раптом відчули, як затишно в цьому похмурому будинку на Чорній Го328

рі. У великій залі було тепло і пахло сосновою
живицею, лише за вікном вив пронизливий
холодний вітер, ніби хтось схлипував і втомлено плакав» [5, 50]. Сергій Дрелюш виступає
«іронічним двійником» (Р. Семків) головного
персонажа новели, що психологічно увиразнює модель поведінки останнього, руйнуючи
еталонний образ позитивного героя, натомість загострюючи його парадоксальність: не
зраджуючи вимріяному ідеалу жінки (фальшобразу – ляльці), Сергій вважає, що таким чином зберіг Самість, власну ідентичність.
Іронізування прозаїка «незаперечно спрямовує рецепцію читача до бажаного йому ракурсу бачення» [7, 85]. Екзистенційне відчуття кризи, домінантне на різних рівнях тексту,
виступає парадигмою його апокаліптичного
світовідчуття: мотиви гріховності, розплати,
руйнації, глобальний духовний занепад, есхатологічна модель світу, нічний простір, містичні образи. В. Даниленко як письменниквісімдесятник художньо моделює буття самотньої людини в деструктивному, позбавленому цілісності світі. З іншого боку, гармонійне
співіснування реального й ірреального світів
у новелах митця забезпечується уявними, фантастичними, трансцендентальними образами («хлопчик з курячими ніжками», «людина
громів», «нічний коханець» Люби Джус, мойри, проклята кав’ярня на один столик, чарівна
мелодія саксофона, будинок з химерами та
ін.). Іронічні рефлексії митця розкодовують
символічні площини тексту, що дозволяє говорити про авторську метамовну гру. Спроба
самоідентифікації, подолання усталених культурно-ідеологічних стереотипів і комплексів, пошук відповідної форми літературної
репрезентації – все це модифікувало поетику
новел В. Даниленка, надавши їм ознак іронічної і філософської прози.
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OF VOLODYMYR DANYLENKO
In the article the irony as a principle of author's thinking is examined in prose collections of short stories
«The City of Tirovyvan» and «The Dream of Martlet’s Beak» by Volodymyr Danylenko, its specificity is defined as aesthetic category in writer's existential narrative (antyfrazys, subjective humor, tragic «irony»,
emphasized convention of depicted events, pseudoreality «grotesque catharsis», etc.).
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ЖАНР ИРОНИЧНОЙ НОВЕЛЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРА ДАНИЛЕНКО
В статье рассматривается ирония как принцип авторского мышления в новеллах прозаических сборников «Город Тировиван» и «Сон из клюва стрижа» В. Даниленко, очерчивается ее специфика как эстетической категории в экзистенциальном нарративе писателя (антифразис, субъективный юмор, трагическая «ирония судьбы», подчеркнутая условность изображаемого, ирреальность, «гротесковый катарсис» и др.).
Клю чевые слова: экзистенция, жанр, ирония, новелла, постмодернизм.
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МАРҐІНАЛІЇ ОЛЕКСАНДРА СУРЖАВСЬКОГО:
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЖАНРУ
У статті здійснюється спроба інтерпретації та обґрунтування авторського визначення жанру марґіналій на основі стильових особливостей прози Олександра Суржавського (збірки
«Диссонанс», «Маргиналии», «Распад (Долги)», «Традиции», «Просека. Пять маргиналий») та її смислових концептів у контексті сучасного літературного процесу.
Клю чов і слова: арабеска, білінгвізм, гумор, епіграф, етюд, іронія, маргґінал, мотто, новела,
образна система, сарказм.

Публікації в газетній рубриці «На житейских перекрёстках» (тут і далі назви й цитати
мовою оригіналу – Т. Я.) на шпальтах російськомовного «Труда», практично не помічені мініатюри в «Радуге» і «Пороге», малий (у межах
300 примірників) наклад п’яти збірок прози у
2002–2004 рр. («Диссонанс» [5]; «Маргиналии» [6]; «Распад (Долги)» [7]; «Традиции» [8];
№ 2 (16), жовтень 2015

«Просека. Пять маргиналий» [9]) залишили
доробок О. Суржавського на марґінесі уважного прочитання пересічним реципієнтом і літературною критикою зокрема. Незважаючи на
це, творчість О. Суржавського, на наш погляд,
постає цікавою сторінкою української російськомовної літератури початку ХХІ ст., хоча автор не вважає себе письменником і тому не
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зараховує себе до жодного з задекларованих
В. Даниленком угруповань зазначеного спрямування. Нагадаємо, літературознавець розгалужує російську літературну течію в Україні на дві гілки: «…ту, яка вважає своє перебування в українському середовищі прикрим
непорозумінням, злою гримасою долі, відносячи себе до єдиної російської літератури, і ту,
представники якої вважають себе українськими письменниками, що пишуть російською
мовою, прирівнюючи Україну до двомовної
Канади або чотиримовної Швейцарії» [2, 33–
34]. О. Суржавський, послуговуючись добірною російською мовою, принципово уникаючи географічної конкретизації, творить свою,
на зразок Йокнапатофи В. Фолкнера, територію. Проте на ній, у різних виявах і на різних
рівнях, усе одно відчувається пульсування
власне українського струменя. Усе зазначене
вище актуалізує розгляд прози О. Суржавського і формулює головне дослідницьке завдання, яке іманентно постає в заголовку розвідки: зробити спробу інтерпретації літературного жанру марґіналій як своєрідного know
how в сучасному російськомовному українському письменстві.
На обкладинках книжок О. Суржавський
проанонсував зміст створеного короткою автохарактеристикою в третій особі: «Автор
родился в 1954 году и с тех пор безрезультатно пытается разобраться в окружающей его
действительности» [5; 6; 7; 8; 9]. Народжений
і сформований як особистість у центральноукраїнському регіоні, Олександр Суржавський
має багату на зовнішні вияви біографію, що
дає йому право стверджувати: «…слишком уж
она (біографія – Т. Я.) насыщенная и маргинальная, по крайней мере, выражаясь словами
Андреевского спуска: «Суржавскому легко, он
семь жизней прожил», − в этом немалая доля
правды» [4]. Окрім цього, «…ко всем «сферам
деятельности» из моей прозы я имел самое
прямое отношение и смело могу заявить, что
знал то, о чём пишу» [4].
Поглиблює авторське резюме підзаголовок «Диссонанса»: «Тридцать историй о жизни, смерти и прочих пустяках» [5, 1]. Звідси
постають, по-перше, визначення «историй»
як власне оповіді про певну подію, а не жанру, і,
по-друге, їх загальна тональність як ключова
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стильова ознака, що формулюється також у
приватному листуванні: «…все маргиналии я
писал как юмористические, иронические, саркастические» [4] (курсив наш. – Т. Я.).
Зважаючи на функціонування в літературознавстві від часів С. Т. Кольриджа і Е. А. По
поняття марґіналії як жанру, автор тлумачить
власні твори як «записки на полях жизни» або
як «литературный клип», подібний у його
книгах до пазла в загальній, досить невпорядкованій «картинці» абсурдного буття. Перш
ніж винести назву жанру заголовком другої
збірки, О. Суржавський послуговувався визначенням «рассказ», тому що газетний формат
вимагав граничної зрозумілості й доступності
пересічному читачеві, що засвідчують вцілілі
рукописи. У третій, четвертій і п’ятій збірках
«марґіналії» вже повноправно функціонують
як авторське визначення жанру його
«історій». Назва «літературний кліп» випливає з переконань митця про поступову нівеляцію й вичерпаність великих літературних
форм у спробах і прагненні письменників бути «почутими» читачем в добу Інтернету й
перенасичення інформаційного простору. Щодо «картинок», то ця назва пов’язана зі ще
одним творчим виявом О. Суржавськогохудожника зі своєрідною манерою письма й
концептуальним змістом малярської репродукції світоглядних переконань. Його метафоричні «картинки» здебільшого мають символічний, філософський підтекст і потужну літературну основу, а також змістовий перегук із
пісенними «картинками» В. Висоцького. Цікавою постає й сама творча методика автора:
спочатку з’являється думка, а потім навколо
неї вибудовується сюжет. О. Суржавський пише: «Все мои маргиналии выдуманные, только
портреты иногда брал из жизни, все я их писал, так сказать, «на автомате» и перечитывал разве только в гранках: четыре часа времени – и маргиналия на листках, затем – пишмашинка и всё» [4]. Отже, маємо «марґіналії» –
«записки на берегах життя» – «літературний
кліп» – «картинки». Спробуємо переконатися,
наскільки виправдане авторське потрактування власного жанрового ряду.
Формально марґіналії О. Суржавського
різною мірою демонструють питомі риси оповідання, новели, етюду / мініатюри, арабески,
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що можемо простежити, насамперед, у культового українського письменника С. Жадана,
твори котрого, наприклад, «Депеш Мод» або
«Anarchy in the UKR», на думку Я. Голобородька, «непросто «одягти» у традиційні жанрові
позначки» [1, 63]. Проте чіткої межі між ними
немає,
пластичність
форми,
кліповомалюнкова сконденсованість викладу в залежності від зображуваного переконує в доцільності зазначених потрактувань. Окрім цього,
твори О. Суржавського увібрали, по суті, всі
змістові особливості поняття «марґінального» – від марґіна, марґінального письменства до власне марґінальності, що базується на
особливостях марґінального суб’єкта в його
фізичному, духовному і соціальному життєпросторі.
Якщо В. Єрофєєв із паризької далечі створює власну універсальну «Енциклопедію російської душі» (2010), то О. Суржавський складає широку мозаїчну панораму з «картинок»
хворої душі gomo soveticus / пострадянського
марґінала у крайній, межовій ситуації, котра є
продуктом / результатом симбіозу суспільного й особистого. Поєднує обох авторів у творенні персонажів-характерів один спільний,
але наскрізний мотив: у В. Єрофєєва це, акцентована Д. Дроздовським, ментальна риса росіянина, найповніше виражена ненормативною лексикою: «Відомо, що пох...зм – російська
національна філософія. Основа всіх основ. Не
Ломоносов, не Пушкін, не Толстой, не Ленін, а
саме пох...зм опанував масами. […] Похуїзм можна було б назвати російською версією європейського цинізму…» (курсив – Д. Д.) [3, 66].
У О. Суржавського – він же, але вишукано
презентований поетичними рядками Тимура
Кибірова в якості підказки реципієнтові у
концептуальному мотто до третьої збірки марґіналій «Распад (Долги)»:
«Плохо. Все очень плохо.
А в общем-то даже хуже.
Но вы ведь не чуете, лохи,
метафизический ужас.
Страх экзистенциальный,
холод трансцендентальный –
всё вам по барабану,
всё вам, козлам, нормально» [7, 4].
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З іншого боку, розглядаючи збірки як одну цілісну панораму, можна припустити, що
рядки Т. Кибірова постають або продовженням, або розпачливим відлунням попереднього епіграфу (збірка «Маргиналии»):
«Лишь те заслуживают званья гражданина,
кто не рассчитывает абсолютно ни на
кого – от государства до наркотиков –
за исключением самих себя и ходиков,
кто с ними взапуски спешит, настырно тикая,
чтоб где – естественная вещь, где – дикая,
сказать не смог бы, даже если поднатужится,
портрет начальника, оцепенев от ужаса»
[6, 2].
(Доречно зауважити, що, обираючи твір
Й. Бродського, автор щонайменше звертає
увагу на ймовірний громадянський акцент,
апелюючи, передусім, до позанаціональних,
загальнолюдських морально-етичних першооснов).
Якщо вірш Т. Кибірова сприймається як
інвектива, Й. Бродського – як драматичний
вектор / пошук особистісної самості індивіда,
то констатація факту духовного відособлення
від фальшу й облуди нав’язаних стереотипів
буття поетом трагічної долі О. Григор’євим у
збірці «Традиции»: «Как бумажный пароходик /
Среди острых, страшных льдин, / Грозно стиснутый народом, / Я лавирую один»[8, 6], – посилює градацію (або обґрунтовує нову інтенцію)
авторського надзавдання (чи, за О. Суржавським, думки) у власне марґінальному вияві.
Отже, передусім, марґінальною постає
часо-просторова площина – це мегаполісцентр / провінція / місто / селище / село на
території колишніх радянських республік євразійського регіону на помежів’ї соціальноекономічних і державних формацій ХХ–
ХХІ століть. Зображення зазначених часопросторових параметрів і максимально сконденсований формат кожної «історії» передбачають й обґрунтовують практично у всіх марґіналіях відступи-характеристики персонажа
в системі його морально-етичних цінностей,
не-втрачених-утрачених переконань, конкретних життєвих обставин, необхідних для реалізації авторського задуму.
«Літературні кліпи» О. Суржавського густо населені марґінальними представниками
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різних соціальних верств пострадянського
простору переважно з повним «комплектом»
відповідних ознак і характеристик, котрі, у
свою чергу, також проявляються в марґінальних ситуаціях і обставинах. Усі вони – творча
й наукова інтелігенція, дрібні службовці й бізнесмени, медики й правоохоронці, студенти й
викладачі, самогубці й убивці, екс-чемпіони і
вуличні шльондри, імпотенти й лесбіянки,
міський /містечковий / аграрний люмпен й
упосліджені безхатченки – перебувають у
стані помежів’я, коли минуле втрачене, сьогодення безперспективне й абсурдне у крайніх
виявах, а тому й не спроможне на будь-яке
впорядкування чи пояснення. У сучасній
українській прозі щодо зазначеного першими
спадають на думку паралелі з «Правдивими
історіями» В. Діброви, котрі охоплюють 1980–
2008 рр. і побудовані «на некласичній українській раціональності абсурду нового часу»
[3, 75], або з атмосферою «ґротескності й абсурдності» [1, 96–97] драматичних текстів
«Прямого ефіру» чи «натурпродукту» [1, 97]
«Електрички на Великдень» та інших п’єс
О. Ірванця.
Звідси логічно постають суїциди як результат безвихідного становища, марності
існування, як протест або виклик суспільству,
як егоцентрична інфантильна помста, а також
тверезий вибір екзистенціальної особистості,
незбагненний, з погляду здорового глузду,
для відносно благополучного й унормованого
оточення. Поряд з ними – невдалі і вдавані
суїцидальні спроби, змальовані в тій же саркастично-іронічній тональності. Водночас автор намагається проникнути в психологію, за
нашим визначенням, усвідомлено / неусвідомлено довготривалих самогубств, породжених ментальністю героїв або життєвими
обставинами.
Усі сценарії або розв’язки – і вітаїстичні, і
мортальні – автор вибудовує з обов’язковою
присутністю невід’ємного атрибута – алкоголю, котрий має безліч іпостасей: панацеї, делірію, прокляття, каталізатору фізичних і психічних станів, барометра їх змін, інколи – головного рушія сюжету, в результаті чого він персоніфікується надмірною натуралістичною
деталізацією зображених процесів. Якщо персоніфікацію «зеленого змія» вважати відправ332

ною точкою в художньому діагностуванні соціальних проявів і характерів творів О. Суржавського, то мимоволі виявляється така ж марґінальна суть алкоголю: в одній групі розповідей
він є головним персонажем, виштовхуючи інших – за змістом – на береги життя і навіть за
його фізичні межі, в другій – залишається атрибутом / деталлю на тій же межі.
Побутовізм марґіналій О. Суржавського,
який при поверховому прочитанні викликає
невиправдану асоціацію з кітчем, насправді
містить одвічні проблеми, універсальність
котрих або відверто декларується, або приховується за лектурою у формі номінативу й
цитат, або розкрита й поглиблена літературними ремінісценціями, епіграфами з Біблії,
світової поезії, прози, епістолярію відомих
митців і філософських трактатів видатних
мислителів людства.
Усе перелічене засвідчує неординарність
прозового доробку не-письменника О. Суржавського. Підбиваючи підсумки, можемо підтвердити також слушність і доцільність авторського визначення жанру марґіналій «як
записок на берегах життя» та їх, знову ж таки
авторських, визначень-синонімів «літературний кліп» і «картинки».
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MARGINALIA OF ALEXANDER SURZHAVSKY:
GENRE INTERPRETATION
This article is an attempt to interpret and justify the author's definition of the marginalia genre on the
basis of stylistic features of Alexander Surzhavsky’s prose (collections of «Dissonance», «Marginalia»,
«Collapse (Debts)», «Traditions», «Clearing. Five marginalia») and its semantic concepts in the context of
the contemporary literary process.
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МАРГИНАЛИИ АЛЕКСАНДРА СУРЖАВСКОГО:
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЖАНРА
В статье предпринимается попытка интерпретации, а также обоснования авторского определения жанра маргиналий на основе стилевых особенностей прозы Александра Суржавского
(сборники «Диссонанс», «Маргиналии», «Распад (Долги)», «Традиции», «Просека. Пять маргиналий»)
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ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ «ЛИСТІВ ЩАСТЯ»
У статті розглянуто лінгвопсихологічний аспект «листів щастя». Відзначено давню історію
цього феномену та специфіку сучасного побутування цього жанру: зміна формату та збереження
вимоги дотримання алгоритму розповсюдження. «Автори» цих текстів добирають лексику, яка
виконує тонку психологічну функцію – маніпулює свідомістю людини.
Клю чов і слова: лінгвопсихологічний аспект, маніпуляція, мовленнєва схема, жанрова специфіка.

Актуальність заявленої проблематики
дослідження обумовлена зростанням наукового інтересу до проблеми лінгвопсихологічної еволюції людини, прагненням поглиблення дослідження психічного стану людини, яке
виражається мовними засобами.
Явище «листів щастя» має давню історію
побутування та широкий ареал розповсюдження. А. Панченко вказує на наявність такого явища і в інших культурних традиціях: modlitewki
у Польщі; «небесні листи» (Himmelsbriefen),
«охоронні листи» (Schutzbriefen), «листи по
колу» (Kettenbriefen) у Німеччині; «лист тос№ 2 (16), жовтень 2015

канських вуличних співців» в Естонії;
«ланцюжок листів» (letter chain)», «листи по
ланцюжку» (chain letter) у сучасній англоамериканській культурі тощо [7, 348]. Також
доволі широким є синонімічний ряд таких текстів, виділяють такі види послань з
«надзвичайною» функцією: «листи щастя»
(В. Лур’є), «святі листи» (А. Панченко), «небесні
листи» (С. Сміт), «магічні листи» (А. Панченко),
«небесні послання», «відречні листи», «листи
по колу» (В. Мартинович) та ін. Спільним
для таких текстів є окреслення алгоритму
досягнення бажаного, відмінність же полягає
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у прагматичному наповненні: у «святих листах» («небесних», «відречних») – чітко прослідковується релігійне наповнення, «можливість» спокутувати гріхи, отримати боже
благословення і т.д.; «магічні» – пов’язуються з
чимось надзвичайним, «листи щастя» («листи
по колу») – фінансове збагачення, соціальна
удача або ж вирішення любовної проблеми.
Ці тексти у різні часи привертали увагу
фахівців різних наукових галузей: А. Веселовського, В. Калініна, К. Чистов, К. Мізуно,
Д. Матяс, В. Лур’є, А. Панченка та інші. Найбільша кількість досліджень цього явища проведено з позицій фольклористики (К. Чистов,
С. Сміт, В. Лур’є, А. Панченко та ін.). Дослідники відносять тексти цих «листів» до специфічного фольклорного писемного фольклору.
В. Лурьє акцентує увагу на одночасній приналежності до пам’яток історії культури, які своїм корінням сягають давнини, і фактом сучасної масової духовної культури [4]. Попри тривалу історію дослідження «листів щастя» цей
лінгвістичний феномен являє собою малодосліджену наукову тему.
В. Мартинович вказує, що найбільш ранній варіант тексту «листа щастя» відносить
до початку ХХ ст. Дослідник визначає такі етапи (які також пропонує називати підтипами
цього листа) розвитку «листів щастя»: «давня
молитва», «лист удачі», «лист процвітання»,
«щастя поштою», «смерть 20», «лотерея
удачі», «смерть лотерея, які доповнювалися,
скорочувалися та видозмінювалися [6].
«Автори» таких «листів» чітко дотримуються давно виробленої вербалізованої структури. Тексти цього жанру формуються за такою мовленнєвою схемою: 1) подається ініціальна формула, яка має відразу ж зацікавити
читача або ж змусити прочитати («Терміново
прочитай!», «Я сам в таке не вірю, але…», «Дай
Боже усім здоров’я…», «Вибачте, але…» і т. д.);
2) подається інформація про походження цього
«листа», 3) подається текст, який віддалено
нагадує уривки з молитов, 4) окреслюється
умова досягнення «щастя», описання необхідних дій (переписати і розіслати) і кількість
циклів (10 і т. д.), 5) акцентується на надприродній силі тексту, подаються приклади з
«життя», які мають підтвердити дієвість і правдивість. Важливим психологічним моментом є
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наведення як позитивних, так і негативних
прикладів, 6) обов’язкова фінальна формула
(«зверніть увагу через 9 днів», «лист не рвіть
за жодних умов, ставтеся до нього серйозно»,
«це не шарлатанство, чекайте сюрприз» та ін.)
[4; 7; 10]. Допускаються незначні відхилення
від традиційної структури, варіювання необхідної кількості копій та ін.
Б. Потятиник наголошує на наявності
у «Листах щастя» імперативного стрижня –
необхідності копіювання у різній кількості (у
різних листах – від 9 і до 20 та ін.) і розсилання за адресами близьких людей, яким отримувач бажає удачі. Порівнюючи ці тексти з вірусом, дослідник робить висновки про своєрідне перепрограмування роботи сприйняття
людиною навколишнього світу. Цей текстовий вірус зосереджений лише на двох
«клавішах» щастя / нещастя, проте це дало
можливість розмножитися у значній кількості екземплярів [9]. Ці тексти є частиною
сучасної мовної реальності, з періодичністю
з’являються то у рукописному вигляді, то у
друкованому, а з появою інтернет-мережі –
отримали й електронний варіант. Особливий
інтерес, на думку дослідників, вони є відображенням стереотипів, уявлень про щастя, яке
дістається героєві народних казок, після проведення особливого ритуалу. З іншого боку,
«листи щастя» є прикладом реалізації магічної функції мови [13, 19]. З іншого боку, існує
можливість сприйняття таких текстів як своєрідну афірмацію, повторення якої дозволяє
програмувати себе на позитив.
Д. Радченко зосереджує увагу на можливості оцінки статевовікової і соціальної приналежності адресатів та адресантів таких послань. Дослідниця акцентує, що текстове направлення «надішли цей лист тим людям,
яких ти вважаєш ангелами» сприймається як
адресування жінці, а «друг» – адресат на підсвідомому рівні сприймає як акцент на чоловічій приналежності. Також, у вітчизняній культурі побутує думка, про більшу прагматичність чоловіків, меншу налаштованість на
участь у магічних практиках [10, 169–171]. Як
бачимо, усе виявляється навдивовижу психологічно обумовленим.
Цікавою з наукової точки зору є лексична
структура цих текстів, наприклад, привертає
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увагу намагання «автора» наслідувати лексику і структуру сакральних текстів («Здравствуйте! Несколько лет тому назад я получил
подобное послание, но не придал ему значения
и выбросил. А через месяц у меня умер отец. И
вот полтора месяца назад получаю снова это
послание. И весь в сомнении. Окропил его святой водой, потом размножил, но не посылал
никому. И навалилось на меня бедствие – с неделю назад появились клопы. По всей видимости, придется кому-то посылать. Вот и вам
высылаю 3 экземпляра в надежде, что Вы окажете помощь мне. Да поможет Вам Господь и
Пречистая Владычица в трудах Ваших. С уважением Юрий» [11]). А. Панченко вважає, що з
певної точки зору екстатичні пророцтва, мова
клікуші, абракадабра, глосарії, магічні листи
належать до одного класу культурних явищ.
Усі ці види текстів асоціюються з «прямою
мовою» потойбічного світу [7, 353]. На таємничий зв'язок з «давніми», «священними»,
«магічними» текстами, на думку створювачів,
мала б також вказувати і вербальна абракадабра – яка символізує «магічну формулу», яка і
мала б принести удачу, наприклад, виграш у
лотереї: «Затем девятнадцать раз подряд
произнесите следующие слова: «ВИЛИТОС –
ТОРИСМА – КОТАРИ – ДОЛОТ – КОТАН –
КАТИРИ – ДОНОСОКОМ – СОВАТИ – МИЛАГОС –
КОСАТ – ГЕРАДОТ – ЛОВАСИМ – ШТОК – ДЕНО –
ПОСАР – ВИЛОТ – НОВАТИ – МИСАРАТА –
ОМОТ» [2]. Також «автор» послуговується розмовними структурами, часто зустрічаються
помилки («Завтра твой лудший день»), вживання специфічної лексики. А. Панченко звертає увагу на значну кількість різноманітних
історичних та географічних помилок, редукування людських імен у чудернацькі назви. На
думку дослідника, це є свідченням низького
рівня освіти людей, які переписують ці тексти. На його думку, найвідповідальніше такі
листи переписують люди, які належать до
маргінальних вікових і соціальних статусів:
діти, підлітки, літні люди і т.д. [7, 344]. Проте,
як демонструють дослідження польових матеріалів, у другій половині ХХ ст. у Росії розповсюдження «листів щастя» не були виключно
«низовою» практикою – у ній беруть участь
особи з вищою освітою віком 30–40 років, бували випадки доволі високого рангу [10, 169].
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Науково-технічний прогрес, здавалося б,
мав витіснити такі атавізми, проте, з невідомої причини, навпаки сприяє їх розповсюдженню: жанр «листа щастя» отримав вигляд
інтернет-листів (часто вони потрапляють до
папки «Спам»), інтернет-коментарів у соціальних мережах та смс-повідомлень. Зокрема, з
широким
розповсюдженням
мобільного
зв’язку подібні тексти зменшилися у розмірі,
не мають заголовку, проте залишилася та ж
функція – змусити отримувача відправити
цей текст певній кількості людей. Якщо у
«давніх» текстах акцентується на давньому
походженні, психологічно обумовлюючи необхідність збереження мови тексту, дотримання синтаксису та ін., то у сучасних новотворах обов’язковим моментом є наближеність
до розмовної мови, вживання сленгу тощо.
Для досягнення мети методом маніпулювання, використовуються різноманітні методики
та техніки, які впливають на різні рівні організації особистості: 1) маніпулювання потребами суб’єкту, 2) маніпулювання почуттями
суб’єкту, 3) «духовне» маніпулювання, 4) інтелектуальне маніпулювання, 5) символічне
маніпулювання [12, 243]. Наприклад, у тексті
«Если ты любишь свою маму, отправь это 20
людям… Одна девочка не отправила и ее мама
умерла через 356 дней… Прости, мне тоже
прислали… Это про МАМУ) не могу не отправить!! Знаю что фигня, но совесть не позволяет не отправить Mama ya tebya ochen silno
lubluuu» [8]. Важливо, що головний акцент
зроблено на почутті любові дитини до матері – відбувається спекулювання на найкращих
почуттях, маніпулювання діями дитини, яка
ще не навчилася розрізняти емоційне та прагматичне начала. Або ж надсилання інтернетмему, який поєднує фото купи грошей і допис:
«В этом декабре – есть нечто, что происходит раз в 823 года. На основе китайского ФэнШуй это называется – Мешок денег. Поэтому
нажми «Поделиться» и деньги придут к тебе
в течении 5 дней. Тот, кто не поделится – останется без денег! )))» [1]. Звичайно, важко
уявити, щоб 823 роки тому хтось розповсюджував цей інтернет-мем. Проте яскраво прослідковується звична для «листів щастя» схема – словесне маніпулювання з метою розсилання псевдоінформації, яка має допомогти
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отримати певну суму. На думку Д.Радченко,
лексика листа впливає на свідомість реципієнтів та відображається в їхніх висловлюваннях. Проведене нею дослідження засвідчує
підбір таких лексичних одиниць, які ефективно впливають на свідомість отримувача,
основне повідомлення листа – «надішли далі
та отримай вигоду» [10, 173].
В інтернет-мережі лінгвопсихологічне
маніпулювання можна визначити як вплив на
користувачів, певне мовленнєве повідомлення на основі психолінгвістичних, когнітивнопрагматичних прийомів, тактик і стратегій з
метою введення певних ідей, поглядів, настроїв та їх подальшого розповсюдження [12,
247]. Лінгво-психологічний феномен «листів
щастя» привернув увагу працівників рекламної галузі. Зокрема, у рекламі послуговуються
жанровою специфікою «листів щастя», використовується мовленнєва схема. Наприклад,
подібна схема легко прослідковується і у рекламному слогані всесвітньовідомої мережі
швидкого харчування Макдональдс: «Долучайтеся до #Долонька Щастя вже зараз. Розповсюдження інформації теж важлива справа –
поділіться цим записом у себе на сторінці, та
розкажіть про програму друзям. Адже допомогти дитині – щастя!» [5]. Бачимо типову вербалізацію схеми: окреслюється часовий проміжок, акцент на розповсюдженні тексту і фінальна формула.
Подібна ситуація прослідковується і у різноманітних розіграшах на соціальних сторінках, де пропонується та ж сама схема: хочеш
щось отримати (футболку, книжку, мобільний
телефон і т.д.), уподобай сторінку певної компанії, розмісти посилання на своїй особистій
сторінці, через якийсь період буде проведено
розіграш і хтось отримає приз.
Проте, звичайно, не усі серйозно сприймають ці тексти, що і зумовило появу пародій на
«листи щастя», «листи удачі» і т.д. При цьому
автори пародійних текстів також дотримуються давно сформованої структури побудови тексту, підбору персоналій, які мають бути
яскравим прикладом для наслідування, використання лексичного матеріалу, наприклад:
«Машка из 10-го подъезда – дура!» Разошли
это сообщение на 20 адресов и ты получишь
счастье, удачу, надувную лодку, квартиру в
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Могилеве-Подольске и Брэда Питта. Анастасия Никифоровна П., 84 года, из села «Большие
Надежды» разослала это письмо по 20-ти адресам и получила все вышеперечисленное.
Джениффер А. из Голливуда, 29 лет, не разослала 20 писем и соответственно ничего не
получила. Да еще и Брэд Питт ушел к Анастасии Никифоровне из села «Большие Надежды».
Будте внимательны и не спутайте колличество писем! Вася Чайников из Кишенева по ошибке разослал 20000 писем и был осужден за
спам. Когда это письмо обойдет мир 10 раз,
автор будет очень доволен» [3].
А. Панченко однією з функцій називає
своєрідна компенсація соціальних і культурних кризових періодів, які переживає те або
інше суспільство [7]. В умовах сьогодення пояснення розсилання таких листів можна пояснити бажанням маніпулювати людьми
(задовольняти власне его усвідомленням, що
людина змушена розсилати відвертий непотріб, переживаючи за рідних і т.д.); забобонною вірою у те, що тільки Надзвичайні Сили
допоможуть вирішити якусь проблему або ж
отримати бажане.
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THE LINGUAPSYCHOLOGICAL ASPECT OF «HAPPINESS LETTERS»
The article is devoted to linguistic and psychological aspect of «chain letters». The data indicate long
history of this phenomenon. It must be stressed the specifics of the genre of contemporary existence: change
of format, the preservation requirements of the algorithm spread. «Authors» of these texts are chosen language, which performs a psychological function – manipulating of human consciousness.
Ke ywords: linguistic and psychological aspect, manipulating, speech scheme, genre specificity.
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ЛИНГВОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «ПИСЕМ СЧАСТЬЯ»
В статье рассмотрено лингвопсихологический аспект «писем счастья». Отмечено древность
истории этого феномена, а также специфику современного бытования этого жанра: изменение
формата, сохранение требования алгоритма распространения. «Авторы» этих текстов подбирают лексику, которая выполняет тонкую психологическую функцию – манипулирует сознанием
человека.
Клю чевые слова: лингвопсихологический аспект, манипуляция, речевая схема, жанровая
специфика.
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МОТИВИ КОХАННЯ В ПОЕЗІЇ МИХАЙЛЯ СЕМЕНКА
У науковій розвідці робимо спробу проаналізувати мотиви кохання в поезії Михайля Семенка,
визначити елементи автобіографізму та специфіки їх індивідуально-авторського втілення в поетичному тексті.
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Друге десятиліття ХХ століття – надзвичайно складний період як в історії української
літератури, так і в історії прози зокрема. Драматичні події життя, політичні збурення й гасла поклали свій відбиток на ідейно-тематичне
та жанрово-стильове забарвлення художніх
творів, розкидали «по всіх українах» письменників старшої генерації. «Одні з них цілком
замовкли, чи місця собі не знаходячи, ані резонатора в звичному читацькому гурті, ані просто технічних засобів; інші пробують застосувати себе до нового ґрунту й силкуються таки
подавати голос, хоча це надзвичайно важко й
не завжди навіть можливо» [1, 388].
Справжнього пожвавлення українській
літературі надавала творча діяльність початківців: активних учасників революції та громадянської війни. Всі вони уважно придивлялись як до соціально-політичних змін у житті
суспільства, так і до морально-етичних сторін
розвитку революційних подій, хоча й порізному сприймали та оцінювали навколишню
дійсність, сповідували досить часто полярні
принципи, дотримувались несхожих стильових уподобань. Серед знакових фігур українського літературного відродження 20-х років
ХХ століття – активний учасник літературномистецького життя, літературних полемік і
дискусій, засновник українського футуризму
Михайль Семенко. Ім’я поета набуло неоднозначного, часом скандально-суперечливого
статусу, відгомін якого ще й донині позначається на стані семенкознавства.
Вивчення творчості Семенка пройшло в
своєму розвитку кілька етапів: від повного
заперечення у 1940–1950-ті роки та спроб
реабілітувати автора, залучивши його творчість до формату радянської літератури в
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1960–1970-ті роки, до повного визнання творчості митця та його ролі в загальнокультурному контексті доби вже за часів незалежності. Сучасне українське семенкознавство представлене дослідженнями літературознавців
як материкової, так і діаспорної складової
України (праці Ю. Коваліва, Р. Гончарова,
Д. Горбачова, С. Жадана, О. Ільницького,
М. Сороки, Г. Черниш та ін.).
Метою нашого дослідження є спроба аналізу мотивів кохання в поезії Михайля Семенка, визначення елементів автобіографізму та
специфіки їх індивідуально-авторського втілення в поетичному тексті.
Тема кохання реалізується вже в ранніх
творах М. Семенка. У циклі «Осіння рана» інтимні мотиви виражені не так яскраво, лише
через окремі рефлексії та іронічні фіксації
спілкування з місцевими дівчатами, яке ймовірно, не виходило далі звичайного флірту. На
перший план тема кохання виходить у збірці
«П’єро кохає», присвяченій Лідії Горенко. До
слова, за свідченням Г. Черниш, обставини
знайомства Михайля Семенка та Лідії дещо
нагадували обставини знайомства Івана Франка з Ольгою Рошкевич: «Племінника Лідії
Горенко Михайла Сулиміна вчив грі на скрипці К. Суханов... На час, коли він був відсутній,
він приставив до свого учня свого другаскрипача Михайля Семенка. Молодих людей
(Михайла та Лідію) здивував випадковий збіг
назв українських сел, звідки йшов їх родовід:
Кибинці – у Михайла Семенка та Скибинці – у
Лідії Горенко. Юнак зачарований виглядом
вісімнадцятирічної дівчини: розкішна русява
коса («русокосою оточила», – напише поет),
довгі вії, чудовий голос (пізніше вона виступала з українською капелою)» [8, 87].
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Інтимну поезію Михайля Семенка представляє написаний на початку 1918 року цикл
із 26 коротких віршів «Гімни св. Терезі». Ліричні поезії циклу умовно об’єднують три тематичні рівні: перший рівень – цикл «Селянські
сатурналії», у яких «емпірична життєва ситуація поета ... реалії, в тому числі й психологічні,
подаються оголено»; другий цикл – «Гімни св.
Терезі», де «домінує вилучена в «Селянських
сатурналіях» стихія узагальнень. Та ж емпірична ситуація подана в символічному ключі.
Поет зачинений з коханою-святою в «тишайшому куті»... В «Гімнах св. Терезі» – стиль поезії містичної та еротичної»; до третього циклу
належать «Біла студія» та «В садах безрозних», яким притаманна «особлива манера
зашифрованості, абстрактності, герметичності...» [2, 92].
За свідченням М. Сулими, у «Гімнах св.
Терезі» Семенко не вперше у своїй творчості
«звернув увагу на канонізовану святу, основоположницю іспанської літературної мови,
поетесу, авторку багатьох філософських трактатів» [6, 6], на честь якої в день канонізації
святої 1622 р. в Іспаніі був улаштований поетичний турнір, а поети (Діамант, Мурільо)
присвячували їй свої твори [7, 20]. Дослідники
також припускають, що «Гімни св. Терезі» певною мірою символічно співвіднесені із реальними стосунками Михайля Семенка з дружиною Лідією Горенко, а також звертають увагу
на присвяту сестрі поета Олександрі, дівчині
глибоко віруючій, що в цілому не співпадає з
містико-еротичною тематикою циклу.
Для всього циклу визначальним є мотив
містично-еротичного роздвоєння, дисгармонійності переживань, виразного дисонансу й
напруги. Мотив роздвоєння, внутрішнього
конфлікту виявляється на рівні діалогу ліричного героя, світлої та темної сторін його душі,
що втілюється в образі «печерного звіра». Ліричний герой з надією і розпачем звертається
до коханої. У його проникливих словах-проханнях помітні яскраво виражені християнські алюзії, пов’язані зі знищенням людської
плоті:
Дай мені уявить, що я скельно поважний,
Що я міцний і сталий.
Вкинь в груди промінь, захват безважний,
І в серце – камінь тривалий [4, 71].
№ 2 (16), жовтень 2015

Свята Тереза для юрби постає в одному
образі («твій образ, юрбою обцілований»),
інакшою – для поета в «найтихшому куті» («ніжно тонкий // твій профіль <…> //
Сувора строгість бога-отця // В жіночих
рисах…» [4, 80]). Прикметно, що образам природи, культури (хрест, катакомби, похмурі
склепіння, базальтові скелі і т. д.), які увиразнюють настрої й переживання ліричного героя, протиставляється світ індустріальної цивілізації, техногенної сили, відтвореної у футуристичному образі «піроксилінних бомб»
(«Дисонантний – я притуливсь до базальтових скель, // Не допусти, щоб розірвалися піроксилінні бомби» [4, 71]).
Лірична драма Михайля Семенка «Ліліт»,
написана 1919 року, є стилізацією символістської драми, на що вказує як міфологічне ім’я
Ліліт у заголовку твору, так власне й підзаголовок «Scenes pathetiques». Як відомо, до образу Ліліт неодноразово зверталися поети в
різні епохи. Цей образ приваблював у німецькій літературі романтика Й.-В. Гете, у французькій – реаліста А. Франса, в російській літературі – символістів Ф. Сологуба, Д. Мережковського. Образ Ліліт в інтерпретації Михайля
Семенка пов'язаний із традиційним, створеним у часи середньовіччя образом прекрасної,
неземної краси, «магічно» привабливої жінки,
за якою тільки постає її демонічна тінь [3, 55]
(на відміну від первісного образу Ліліт – демонічної істоти, волохатої та крилатої матері
Ахримана, дружини Самаеля [5, 284]. – Н. Я.).
Семенко у своєму творі представляє ліричний сюжет кохання на рівні любовного трикутника жінка – щасливий – нещасливий коханець. Персонажів у ліричній драмі троє: Ліліт та два чоловічих образи-антиподи –
«Перший» і «Другий», які є відображенням
внутрішньої амбівалентності самого поета,
про що свідчать ремінісценції в репліках обох
персонажів. Поєднання міфічного імені жінки
(Ліліт. – Н. Я.) та безособової, хоча й не позбавленої певної символічності, нумерації героївчоловіків створює у драмі додатковий пародійний ефект.
Сюжету твору поєднує в собі пошуки Першим піднесеного кохання, створення й обожнення ним образу ідеальної коханої жінки,
пережиті героєм миті гармонії та щастя, зрада
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Лоліт із реалістом та матеріалістом Другим,
втрата Першим сенсу життя і його смерть. У
почуттях Першого до Ліліт відображено мотиви традиційного в літературі сюжету кохання – ідеального й піднесеного. Другий символізує реальне життєве начало.
Монологи Першого, що відображають стан
його душі, навмисно перенасичені лексикою,
трагічні, навіть певною мірою доведені до абсурду: «В моїй душі роздвоївся божественного
слід // Я роздягаю стримано винайдену Ліліт. // Хто зодяг її у малиновий стрій? // Хто
посмів доторкнутися до моїх мрій? // Я знайшов свою душу в садах безрозних, // Я зоставив свої досягнення в білій труні. // Хто смів
доторкнутися до пелюстків мімозних? // Хто
смів потиснути руку мені?// <…> // Хто смів
розважанням втішить серце моє? // Хто смів
ольорнечувать моє ательє?» [4, 113]. У сприйнятті Другого кохання матеріалізується на
рівні механістичного інстинкту: «Моя сила –
жадоби глибінь. // Я до тебе прийшов, бо тебе
люблю. // Ти мені потрібна на єдиний мент, //
Бо на подібний хвильний шлюб // Я не останній претендент <…> // Бо в кожній жінці – знайомий літ, // і ім’я кожної – Ліліт. <…> //
Знаєш сама – так промовляє кров. // Оце й усі
кохання муки, // Оце й уся любов» [4, 128]. В
авторській інтерпретації саме він – «виг-

нанець Граалю, переможець і трамп» [4, 118],
чоловік-машина є людиною майбутнього.
У цілому мотиви кохання в поезії Михайля Семенка репрезентовані у відмінному від
народницької традиції ключі. Стосунки ліричного героя з коханою, його переживання, настрої, почуття передаються через стилізацію,
часом травестування, іронічне відсторонення
від образу жінки.
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МОТИВЫ ЛЮБВИ В ПОЭЗИИ МИХАЙЛЯ СЕМЕНКО
В исследовании делаем попытку проанализировать мотивы любви в поэзии Михайля Семенко,
определить элементы автобиографизма и специфику их индивидуально-авторского воплощения в
поэтическом тексте.
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«…МОЯ ЛЮБОВ ДО ЗАКАРПАТТЯ НЕ ЗАВАЖАЄ МЕНІ
ЛЮБИТИ ВСІЄЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ…»:
ЛИСТИ І. ЧЕНДЕЯ ДО К. ВОЛИНСЬКОГО 6
№3
Дорогий Костянтине Петровичу!
Уже починав хвилюватися, чого це від Вас
нема та й нема листа. З нетерпінням поглядав
на хвіртку, коли мав прийти листоноша, з нетерпінням чекав, коли подавав він пошту, розчаровано проводжав його очима, коли він
подавав одні газети, журнали, а листа не подавав. Така вже наша натура – зробив щось,
хочеться якомога швидше почути слово людини, якій віриш, від якої чекаєш не тільки
слова похвали чи схвалення, але й доброї, відвертої поради...
Нарешті, листа я отримав. Признатися, я
не чекав такого доброго слова, яке Ви сказали
на самому початку в листі до мене. Спасибі за
підтримку, за заохочення, за визнання, що
мені таки поталанило щось зробити в романі.
Тут хочу викласти ряд своїх міркувань, а може
й поділитися деякими враженнями, які набігають і не дають спокою.
Я не випадково просив видавців послати
роман на рецензію до Вас. Я знаю високі вимоги, з якими ставитеся до літератури, знаю
Вашу відвертість і прямоту, щирість і добрий
естетичний смак. Знаю, нарешті, що Ви, як
мало хто, можете дати багато порад, крім
всього, можете відчути саме мій лад письма,
6

мій характер творчості (вибачайте, коли про
це говорю, може і не скромно це, але в кожного літератора, відомого більше, чи менше, мусить бути щось своє, нехай маленька крихіточка, нехай маленька рисочка).
Дорогоцінним для мене у Вашому листі є
те, що Ви виклали всі, в основному, свої критичні міркування прямо, переконливо, доброзичливо, з турботою за твір, з бажанням допомогти. Фактично я вже приступив до роботи
над романом. Якихось перших 20 сторінок
шість раз переписав, вводячи нові деталі, викидаючи все-все, що йде від опису, а не від
художнього зображення. Описовість – одна з
основних вад мого твору, тому зараз моя увага, поряд з багатьма моментами, звернута на
усунення її. Знаю, що в романі менше мені
вдалося, аніж не вдалося, що роман потрібує
великої і мозільної праці раніше, чим потрапити до редактора. І цю роботу виконано з
великою напругою, почуттям відповідальності. Знаю, що мене чекає повне зусиль і змагань
літо, літо без відпочинку і подорожей. Ну що
ж, на те вона і є література, щоб творити її,
забуваючи блага і легкість.
Нeдивлячись на тe, що роман я писав
всього 10 місяців, він став у певній мірі підсумком мого літературного досвіду, що його

Продовження листування. Початок див. у «Науковому віснику Миколаївського національного університету
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набув досі. Досвід цей скромний і незначний.
Великих полотен я не будував ще, а вони потрібують великого професійного досвіду, вміння будувати велике. Адже, це велике складається з багатьох елементів, і тут треба бути
майстром, не кажучи вже про такі складові
частини кожного твору, як емоційність, естетична сторона, чуттєвість, ліризм, драматизм,
виклик на думку і роздуми, тощо, коротко кажучи – талант плюс розум. Звичайно, взявшись за роман, я багато чого не знав і не знаю
досі, інколи не сподівався, що мене стріне, як
розів’ються ситуації. Чимало я погрішив проти правди – суворої, грізної, невмолимої, десь
уникав гострих кутів, сутичок, чи то внутрішнього, чи то навіть фізичного характеру.
За останні місяці я немало передумав, переважив, переосмислив, переоцінив. Працюючи над другим варіантом роману, я немов буду писати новий роман. І все, все, що зможу,
зроблю, щоб не підвести, не забрати надію од
Вас – чоловіка, якого люблю, якому вірю, від
якого чекаю багато і багато, – але й щоб не
підвести читача. Читачеві я хочу дати образ
Верховини, верховинця, з його радостями і
болями, сумнівами і переживаннями, великим
благородством і душевною красою. Я хочу
сказати твором: дивіться, ось вона – Верховина, наша, прекрасна, яка обновляється, іде
вгору… Чимало досі було про Верховину і верховинців написано. Але писалося часто без
великого проникнення в душу, без великого
тепла і любові до героїв. Писалося досить часто навіть тому, бо це для багатьох здавалося
цілиною, яку можна підняти і яка обов’язково
вродить, як кожна перележала і залежала земля. Чимало їх звідували тимчасовий успіх, дехто розчаровувався відразу, а тільки час був
безжалісним, бо він то зовсім відкидав, то
вкривав корозією. Сам я з Верховини коренем
дідів і прадідів, Пригара мені близький, як
батько, як брат, десь мені дуже нелегко про
нього говорити, а десь мені просто говорити
про нього легко, як говорити легко про своїх… близьких, чиї почуття мені зрозумілі…
Знаю, що в романі є багато і випадкового,
що втрачене чуття міри і щодо обсягу, і щодо
співвідношення. Ви підтвердили цю думку,
сказали ще багато нового, і це гаразд, це допоможе.
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Згоден, що в романі є Михайло, почасти
Василина, що немає другої не менш, а більш
важливої сторони – дітей, завтрашнього Верховини, врешті – її нинішнього. Десь я резервував велике місце цій молоді у другій книзі,
яка орієнтовано має називатися «Нова днина». Зараз бачу, що діти вже зараз мають виступати більш активно, не сміють просто мигати, пробігати десь, та й тільки. Коли зведу
Миколу з батьком, Василька з батьком (нехай
вони залишаються дітьми з великим тактом,
дітьми (!), але мислячими по-новому, думаючими про життя по-новому (хай ще десь у великій залежності від старого світу, який до
них приходив і через батьків, і через прожитий час у певних умовах).
Великим моїм прорахунком є і те, що Пригара поза трудовим процесом. Сам він колгоспник, а я показав його у відриві від людей, що
його оточують, у відриві обставин, серед яких
живе. Все це буде враховуватися, виправлятися. Є ще низка справ, над якими я міркуватиму, які стануть предметом у момент доробки,
писання, переписування… Вчора, вже лежачи
в ліжку, я думав над новими сценами. І народилася в мене, гадаю, цікава сцена. Ось про
неї: Микулка пішов на будову. Старий дуже
хотів, щоб син ішов в колгосп. Але в колгоспі
був і шофер, і коваль, і механік – до цих робіт,
чи професій, розумівся і Микулка. Він туди не
міг піти, бо там уже були свої люди, односельці… Він пішов на будову. Та й ішов на будову,
керуючись не тільки тим, що там можна мати
шмат хліба. Ішов ще і в сподіванні, що тут буде багато інших механіків, і ковалів, з якими,
працюючи разом, збагатиться … ( це все так,
навіть зараз, імпровізуючи!). І ось він, Микулка, на будові, яка тільки-тільки почалася, яка
ще далеко від розгорнутого фронту. Часом він
(Микулка) сидить за рулем машини, часом
кує в кузні. Одного ранку Михайло пішов на
дзвін ковадла – чи може йому самому треба
було нагострити сокиру, чокана, – до невеликого, наспіх змайстрованого барака, де була
кузня станційного вузла будови, кузня, у якій
ремонтували те знаряддя, яким на самому
початку користувалися на будівництві. І ось,
Михайло побачив свого сина Микулу кола горна. Побачив, як той роздмухував вогонь, як
вогонь окреслював його лице, кидаючи
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червоним світлом, як білів розпечений шмат
заліза; побачив, як Микулка вправно брав і
орудував тим залізом на ковадлі… І Михайло
побачив сина не на косі, не коло плуга, не на
толоці з худобою… і багато думок пливло коло цього молодого коваля, який став не просто новим у професії серед роду Пригар, який
став ковалем нової долі на Верховині… І так
далі, і так далі… Простір для думки і розвитку
образу, простір для роботи захоплюючої, великої є і ця робота буде виконуватися…
Дорогий Костянтине Петровичу! Порадьте,
як бути? Тут потрібна Ваша порада після того,
коли б Ви, можливо, ще раз дещо обміркували.
Маю на увазі листівки, що їх Пригара переглядає, і які є свідченням несмаку, свідченням навіть низьких естетичних уподобань. Але чому
це так виписано в окремому епізоді? Якось я
побував дома. З цікавості я порився в столику
брата, що тільки повернувся з армії. Брат служив в авіації під Ленінградом. Хлопець він з
середньою освітою, зараз в колгоспі робить
електромеханіком, парубок красивий, розумний, гарно одягнений, «підтягнутий по всіх
правилах», як кажуть. І на що я натрапив в столику? На громаду мотлоху, привезеного з служби в армії. Були там листівки з написами від
друзів, були куплені за копійки для задоволення потреб уяви, були куплені просто так. А потім я їхав поїздом, і було це перед самим Новим
роком. В поїзді якийсь глухонімий продавав
листівки до Нового року – саморобні, з хтивими поглядами дівчат і парубійків, «стріляючим
шампанським» і підковами … А потім я пригадав, як один, теж глухонімий, продавав в Ужгороді Тарзанів на листівках і атлетів для незадоволених фізично жінок, і як жінки купували
це… Я відчув, що десь якимось неузаконеними,
зате існуючими каналами до нас тече потік несмаку, з яким навіть важко підчас боротися. Бо
пливе він з чорного ходу, в різних місцях. До
речі, я ще пригадав зараз, як у Жмеринці по
дорозі до Києва мої супутники купували котів і
заєців, папуг – розмальовані в дикі кольори. І
все це викликало на злу розмову і осуд устами і
Михайла, і автора… Щодо того, чи міг Микола
привезти в чемодані картки? Гадаю, що міг, не
усвідомлюючи, що це все бридота. Адже, хоча
його смаки і естетичний світ формувався вишивкою, коломийкою, грою на сопілці і трембі№ 2 (16), жовтень 2015

ті, танцем народним на весіллі, він десь пообертався ще, десь щось приліпилося до нього.
Порадьте, як бути? Знаю, що це не прикрашає
мого героя, хотілось би його бачити не таким.
Але ж думаю ще над тим, як тут бути? Хотілось
боротися з цими листівками, боротися за культуру і красу, і оцей малий штришок, ця картинка була б доречною … Може десь більше вмотивувати все це, показати, як наносне… Як це зробити, де? Надто вже мені допік цей несмак, надто кортить про нього говорити. Чекаю від Вас
поради, слова.
Щодо Куглицького. Це шавка, яка не будувала, а пленталася будівникам під ногами. Це
тип спостережений і вирваний з дійсності. В
час, поки будівництво не було розгорнуте, він
ніби займався «вивченням» ґрунтів, де мала
бути збудована гребля, тунель, потім, коли
будівництво розпочалося, він відав технікою
безпеки, фактично нізащо не відповідаючи, бо
відповідав кожен начальник дільниці. Куглицький же дбав про те, щоб зустріти вищестоящих, добути шини для персональної машини
начальника будівництва тощо. Коротко кажучи, хоч Куглицький і вдавав з себе великого
начальника, де міг, там рвав, ліз вверх правдою і неправдою, сильним він був коло наївних, добрих, довірливих, слабих положенням
(чи як ще там), перед сильними (нехай робітником, нехай сторожем) він сам був слабим. В
мене в другій книзі передбачається такий епізод: Пригара працює в лазні – кладе вогню,
стежить за тим, аби був пар, гаряча вода… Одного вечора, пізно, в пітьмах, Пригара забачив, як хтось прикрадьком вибрався під вікно
жіночої лазні і поглядає всередину. Пригара
думав, що це якийсь підліток, котрого кортить побачити жінок в лазні. Наблизився з
патиком в руці і вперіщив цікавого по відповідній території. Виявилося, що це не хто інший, як сам Куглицький. Та Куглицький і тут
знайшов себе. Він зчинив галас, подав заяву
за «пошкодження» на тілі й мотивував своє
підглядання не іншим, як тим, що «перевіряв
Пригару, чи той підтримує добрий пар у лазні». Ось Куглицький! Звичайно, він буде роздягнений догола, викритий, як тип з категорії
огидних. Станеться це в другій книзі. Я бачу
Куглицького в дальших діях… Справжній будівник станції – це трудар, верховинець, це
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білорус – начальник станційного вузла Євген
Васильович Нароч, це казах Надточій, це
багато ще багато цікавих і гарних людей, самовідданих, тих, що були моїми друзями, кого
я добре знав і кому я ще не дав ані місця, ані
слова… Перша книга, вона стала немовби
вступом до того полотна, яке має показати
нове у всій його складності і красі…
Крім всього, що ще думаю, зроблю, я хочу
дати більше навантаження і самому Пригарі.
Він у мене – майстер на всі руки, самоук, самородок. Мій Михайло вміє будувати хату і колоти драниці, робити діжки і бербениці, колеса
до воза і сани, кросна для ткання, точилки з
каменя і жорно, вміє плести коші для бджіл і
щепити дерева, вміє джбана подратувати так,
що той не тече, хоча був розбитим, вміє шити
кожух і виробляти шкіри… Життя Михайлові
не дало великої кількості майстрів в селі, тому він все мусів сам. Він навіть корові міг допомогти, коли вона не могла отелитися. Михайло – в селі дорога, кожному потрібна людина, і таких, як він, не один в селі. Михайло,
як і інші, вираження не тільки певних обставин, коли чоловік був залишений долею і обставинами сам на себе, але й вираження великих духовних сил, що таяться в народі. Вираження таланту, що міг розкритися в багатьох
галузях, коли б для цього були умови. Він
десь, в другій книзі роману, шкодує тільки
одне: чого йому багато літ? Чого життя для
нього вже і не таке довге залишається. Але він
десь починає розуміти, що життя нове в його
дітях, що щастя його в його дітях… До речі,
Михайло вміє і погоду вгадувати. Він фенолог.
Бо він на кісниці не слухав вістей останніх, бо
його діди по явищах в природі знали, яке буде
літо – посушливе чи мокре, яким буде завтрашній день – з дощем, чи без нього… Крім всього, мій герой (а може Василина) знає лічничі
зела [слово «трави» виправлено так, як у тексті. – С. К.], бо травами вони, верховинці, помагали собі, коли не було лікаря, фельдшера…
Бо природа навколишня давала їм життя, і
красу, і здоров’я. Звичайно, багато цього в романі з цього нема, але його я введу, як компоненти і для дії, і для характеру, і для побуту…
Коротко говорячи, переді мною море праці, і я
мушу зараз чіткіше визначати орієнтири, як
цим морем пливти, щоб бути не просто підки344

дуваним хвильками, а й вдало прийти до берега ясного, з радістю наслідку праці.
А тепер [слово «зараз» виправлено на
«тепер». – С. К.] прошу поради. Порадьте, скажіть своє слово і міркування викладіть. Звертаюся до Вас, бо самому мені нелегко це питання розв’язати.
Після того, як я повідомив про роман видавництво «Радянський письменник», і після
того, як з видавництва стали просити рукопис
для ознайомлення, в мене відкрилася можливість видати роман цього ще року на Закарпатті. Звичайно, в тому разі, якщо я зможу його доопрацювати і подати протягом кількох
місяців. Наше видавництво послало роман на
рецензію. Між тим романом знову поцікавилися з «Радянського письменника». Дзвонив
мені Гуріненко П. В., питав, як справа. Я йому
відповів, що роман у Києві, у Вас. На рецензії.
Спитав я тут же П. Гуріненка, чи не могло б видавництво «Р[адянського] п[письменника]»
ввійти зі мною в ділові відносини, тобто укласти договір, видати аванс, щоб я міг працювати. П. В. Г[уріненко] сказав, що це можливо,
що говоритимуть з Вами, певно, питаючи думки про твір. Вас, можливо, здивує моє віроломство щодо свого (закарпатського) видавництва. Але скажу відверто, що хотів би видати книгу в Києві, не у наших видавців. Знаю,
що тут, на Закарпатті, мені набагато важче
видавати буде книжку з цілого ряду обставин,
ніж в Києві. Тут рукопис при всьому буде читатися і перечитуватися з тою прискіпливістю, яка йтиме не від літератури. Це мене лякає. В ділові відносини з закарпатськими видавцями я не входив. Не маю з ними ніякого
договору на папері. Отже, коли б «Р
[адянський] п[письменник]» пішов на укладання договору, рятував моє положення видачею авансу, він би поліпшив моє становище – і
літератора, і голови сім’ї – тим, що я ні в яку
залежність від інших видавців не потрапляв
би. Для мене це було би дуже важливим. Коротко кажучи, коли б у Вас була нагода і вважали б це потрібним зробити для справи, поговоріть з тов. Морозом – він мене трохи знає.
Якщо видавництво було б хоч трохи заінтересоване в цьому творі, вийшло б назустріч,
я поривав б всі стосунки з нашими товаришами і працював на Київ, тримав з ними контакт.
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КІРАЛЬ С. С.
«…Моя любов до Закарпаття не заважає мені любити всієї української землі…»: листи І. Чендея до К. Волинського

При всьому, що я говорю, є ряд обставин,
які зможете зрозуміти тільки після розмови
при зустрічі зі мною… Про все це важко говорити, тим більше в листі, але інколи обставини
змушують. Взагалі, як би не було, роман є справою мого існування нині і, перш за все, творчого. Працюватиму наполегливо і багато, де б
роман не видавався, у світ він вийде. Справа
хіба в тому, що в одному місці буде випито більше крові, потрачено більше моїх зусиль внаслідок і особистого, і підводного в течії …
Дорогий Костянтине Петровичу! На цьому і кінчаю свого довжелезного листа. Заморив Вас, даруйте! Одне, що хотів сказати. Вчора отримав і рецензію. Спасибі. Вона вже у
видавництві. В двадцятих числах з Вами розрахуються. Цим потурбуюся я сам. Поки що не
знаю, коли траплю до Києва. А взагалі тягне
мене на Верховину, де мої герої, де я дихав
завжди легко, наснажувався, де я працював
легко. Дуже багато сторінок роману саме там і
були написані. Хотів би я Вам показати свою
Верховину, і певен, що любов до неї у Вас народилась би велика, і певен ще в тім, що, побачивши її, побувши серед людей її, Ви відчули б, наскільки у нас ще не вистачає таланту,
вміння, аби показати її на весь зріст величі і
краси…
Сердечно вітайте дружину!
Вам щастя і добра!
Сердечно, щиро І. Чендей
Ужгород, 19 травня 1964 р.
№4
24/VІ–64 р.
Дорогий Костянтине Петровичу!
Так і не поталанило мені стрітися з Тобою
перед виїздом з Києва. Повна вражень дорога
по Україні, хвилювання і думки, почуття, а
далі день на кіностудії потомили; крім всього,
рвався я додому, до роботи. Прибув на Закарпаття, сів за стіл з тою радістю, з якою виривається на волю кінь, коли його довго-довго
тримають на стійлі… Робота моя іде хоч і не
шаленим темпом, зате вона схожа до ходи коня, який ще має силу у м’язах, вогонь у крові й
тягне нелегку, добре навантажену підводу.
Все переписується, пересипається, доповнюється, уточняється… а головне – все йде дорогою заглиблення, проникання.
№ 2 (16), жовтень 2015

Розмови, поради, а головне іще раз – дружній потиск руки і поцілуй з словами Твоїми:
«Це, Іване, за роман!» зобов’язують, наснажують, допомагають. І працюється мені тепер
легко, добре. І вірю в те, що твір буде. А це річ в
нашій роботі аж ніяк не другорядна. Коли кажу
«легко», це не значить, що без мозолів, без внутрішньої, духовної трати енергії. Одне скажу:
роману не впізнаєш. І це до кращого! Основна
моя увага тепер на те, щоб вирівняти. Щоб щогли дивитися в небо. Щоб сонцем пропікалися
всі частини корабля щедро (вірте в мене, надій
[те]ся, я вірю. Я надіюся на краще).
Кілька днів побував у нас на Закарпатті
кубинський письменник, етнограф, фольклорист Самуель Фейхоо. Людина виключно благородна, виключно емоційна, виключно спостережлива і мудра. В дорогу Закарпаттям з
ним прийшлося податися мені. Побували з
ним в Мукачеві, Берегові, Виноградові, Солотвині, Рахові. Бачив багато, набрався немалих
вражень, залишився зачарованим і заколисаним красою нашого краю. Я втратив з часу
роботи над рукописом цілих 4 дні, натомився
ще раз, але впізнав я близько цікаву, своєрідну людину. На Закарпатті написав він кілька
поезій – цікавих, своєрідних, образних. Побував, між іншим, і в мене на садибі. Був захоплений трояндами і красою кутка в Ужгороді,
що є кутком дійсно неповторним у красі і багатстві (не матеріальному, звичайно). Проводив я його вчора до Чопа, попрощався з ним,
нині ж полегшено дихаю і знову приступаю
до роботи. А це тішить.
Дорогий Костянтине! Певен, що цього літа нам належить зустрітися в Ужгороді. Я радий Вашу сім’ю тут зустріти і широкими обіймами, і квітучими трояндами, і садомвиноградом. Найкраще було б приїхати, звичайно, тоді, коли є виноград. А це – друга половина серпня – вересень. Коротко кажучи –
двері хати і наші обійми Вам завжди відкриті.
На цьому й закінчив би. Спробував написати од руки. Коли важко буде читатися, знову перейду на машинку.
Сердечно вітаю, бажаю щастя.
Твій І. Чендей
P. S. Щось мовчить мій «Рад[янський] письменник». Як бути? Чи не написати мені т.
Морозу од себе?
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№5
Дорогий Костянтине Петровичу!
Сьогодні зустрівся з Вами на сторінках
«Літературної України» – прочитав статтю
«Доба і герой». Олег Воложенінов написав про
книгу «В пошуках героя», що вийшла з-під
Вашого пера в «Радянському письменнику»
наприкінці минулого року. Не була б для мене
новиною Ваша монографія, коли б на Закарпаття потрапляли всі новинки літератури,
тим більш критичної. Сталося так, що наші
розповсюдники книги – працівники книготоргу – працюють так, коли чимало надзвичайно цінних видань не доходить до Закарпаття. Сам я нещодавно займався книжковою
торгівлею, прийшов до сумних висновків, думаю щось писати для преси в Києві (в Закарпатті ми виступали цілим рейдом не один
раз), – та думаю ще і над тим, що існують
якісь жахливі і неписані закони, якась страшна стихія в тому ділі, де йдеться про розповсюдження видань нашої республіки. Підчас
навіть не хочеться вдаватися в роздуми, бо
починає боліти голова і находять крамольні
думки-висновки. А зараз конкретніше: просив
би Вас, коли така змога і ласка, надіслати мені
примірник видання «В пошуках героя». Хотів
би прочитати, чомусь і навчитись.
Кілька слів про свої справи. Роман «Птахи
вилітають з гнізда» з 10 лютого знаходиться
у видавництві. Досі і не маю ніяких вістей,
крім хіба телеграми за підписом А. Т. Мороза
десь з перших днів березня, якою він просив
якомога швидше надсилати рукопис. Можете
уявити собі моє становище. Виявилося, що
рукопис лежить у видавництві, а від мене його просять тоді, коли я вже чекав виклику редактора для спільної праці. Дзвонив, розмовляв з тов. Левчук, запевнила, що незабаром
приступлять до редагування. А що буде, не
знаю. Сам я, щоправда, напрацювався міцно,
віддав роману ще дев’ять місяців копітких і
повних зусиль, мозолів. Внутрішньо десь спокійний, бо знаю, що на цей раз уже не зробив
тільки того, чого ніяк уже не міг зробити; в
якісь мірі з хвилюванням чекаю вістей і був
би радий, коли б вони од видавців таки мені
прийшли. Трохи незручно мені, що Ужгород
далеко од Києва, краще, правда, літератору,
коли він має змогу бути в більш безпосеред346

ніх стосунках і спілкуванні з видавництвом.
Сповнений зараз бажання приступити до нової книги новел, над нею таки і працюватиму
ближчі місяці. Маю багато задумів, планів,
записів, коли б мені поталанило перевести це
в оповідання, вийшла б таки цікава книжка.
Давно хотів би написати книгу нарисів про
людей Закарпаття, книгу, що засвідчила б
ріст людей в духовному розумінні перш за
все, та нині щось не в моді подібне, і не можу
минути нагоди поскаржитись: видавці шукають зараз часто забавне чтиво, пригоду і карколом «шпагоглотательний», щоб вдарити
великим тиражем і добути копійку. В цьому
відношенні, либонь, ціле своє життя знаходитимусь в конфлікті з видавцями, бо так і не
навчуся хитрувати-мудрувати сюжетом.
Зробив торік одну цікаву і корисну справу: підготував до друку велику книгу казок
Михайла Галиці – мого земляка. Казки записав науковець Лінтур, вірю, що стануть вони
подією в культурному світі на Україні. Либонь, ще переді мною робота над народною
сатирою Закарпаття, яку збирається видавати
наше видавництво.
Оце і всі новини.
Сердечно вітаю цілу Вашу родину, бажаю
щастя і здоров`я.
Ужгород, 10 березня 1965р.
Ваш І. Чендей
[P.S.] Навіть видавцям «Р[адянського]
п[исьменника]» при нагоді сумної історії з
рукописом роману не згадуйте (лежав же рукопис три тижні без руху), аби не трактували,
що я, мовляв, скаржився. Від подібного завжди боки автора тріщать.
№6
Дорогий Костянтине Петровичу!
Зрештою, зібрався надіслати Тобі обіцяну
для батька книгу казок Михайла Галиці. Гадаю, що принесе татові радість, бо книга дійсно цікава і гарна. Своєю чергою надсилаю і
Тобі збірник. Це народна поезія Закарпаття.
Хоч Ти не фольклорист, а видання це дещо
специфічне, не сумніваюся, що книга буде
прочитана з цікавістю – в ній перлини народної мудрості і почуттів.
Що написати про себе? Сів і працюю над
новою збіркою оповідань. Збірка мала б бути
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КІРАЛЬ С. С.
«…Моя любов до Закарпаття не заважає мені любити всієї української землі…»: листи І. Чендея до К. Волинського

цікавою, якою видасться, аллах відає. Робота
іде поволі з ряду обставин – по-перше, якось
ще не втягнувся, по-друге, багато часу гублю
на курси шоферів – їх днями закінчую. Це уже
цілих шість місяців ходжу по вечорах на заняття. Не тільки чомусь навчився, але і зустрівся з цікавими людьми-однокурсниками, майбутніми шоферами-професіоналами.
Транспорт обіцяють мені дати десь незабаром, побудую на садибі гараж, зажену коня
до нього, а коли знадобиться виїхати, буде на
чому. Гроші держава за машину уже взяла,
діло за малим: отримати куплене.
Що нового в Києві? Як «преміальні» діла?
Я певен, що премія належатиме по праву комусь з двох – Петрові Йосиповичу, або Хомичевському. Певно, останньому. Це закономірно, хоч було б непогано, коли б за художні переклади знайшлася нова премія. Та лиха нема
при існуючому порядкові, коли саме за переклад цього року буде отримано, не за оригінальний твір.
Кілька слів про погоду. На Закарпатті іде
Весна. Тепло, сонце пригріває добре, парост
б’ється з землі, появилися перші квіти. Сам в
житті і такого лютого місяця не пам’ятаю.
Шкода буде тільки в тому разі, коли тепло і
сонце природу обдурять, потім вдарить морозами. Бо тут це не все можливе.
І так: пишучи Тобі листа, дивлюся на гарний день за вікном, радію зустрічам на Закарпатті у травні, коли буде вестися бесіда про
новелу в нашому університеті. Щастя і добра
Твоїй хаті!
Не лінуйся, напиши бодай коротко про
життя-буття.
Ужгород, 22 лютого 1966 р.
Твій І. Чендей
№8
Дорогий Костянтине Петровичу!
Кілька днів пролежав хворий. В години,
коли не сиділося за столом, не працювалося,
було часу думати, думати. Я читав і перечитував Твого доброго листа, в якому не тільки
багато слів для моральної підтримки
«розкритикованого автора», але в якому,
перш за все, багато здорового глузду, і я сказав би – філософського ставлення до окремих
явищ у житті. Їй Богу, чого ж мені робити про№ 2 (16), жовтень 2015

блеми з однієї нікчемної статті, коли на твір
було опубліковано у пресі багато рецензій доброзичливих і схвальних. До того ж я днями прочитав Твою статтю у «Правде Украины», принесла вона мені справжню радість. Написав Ти
її з щирістю і щедрістю, доброю вірою у автора.
Написав з тою мудрістю, яка завжди допомагає
в роботі і додав впевненості, мовби каже: Іване, для праці в літературі сили у тебе є, отож
працюй, не гай часу! Бо час тікає немилосердно, й ми в обов’язку перед тим народом, котрий є нам рідним, нарік літератором.
Пишеш, чи не варто б дати по зубах за подібну «ступку і мялку». Гадаю, що це варто
було б вчинити з ряду міркувань. Наскільки
мені відомо, в певних колах трактувалося на
Закарпатті так, ніби я когось в Києві взяв насиллям, щоб роман висувався на премію, що я
місяцями просиджував в столиці, штовхаючи
роман до друкарських верстатів і т.д. Коротко
кажучи, провінція дає себе знати. Провінція з
заздрістю, плітками, недоброзичливістю і
упередженням. Переконуюся тисячу крат у
тім, що Закарпаття – казанок, в якому булькотить будь-чим приправлена юшка там, де
йдеться про літературні справи. О, як добре,
що є нині Київ, що горизонти розсунулися!
Яким я нині літератором не є – звичайно,
скромним, з маленьким доробком, з першим
більш-менш гарними кроками, – цьому завдячую тільки радянській дійсності, наявності
нашої загальноукраїнської родини.
Вже минають цілі роки, коли сам почуваю
себе краще у Львові, Києві і Москві, аніж дома,
на Закарпатті. Останні події довели мені це у
котрий раз!
Прочитав за останні дні «Жили-были»
Віктора Шкловського! Мудрий дядько! Я його
слухав у Москві на ВЛК [Всесоюзні літературні курси. – С.К.]. Книга наштовхнула на багато
думок, збагатила знаннями. Люблю подібні
книги!
Не можу втриматися, щоб тут не навести
слова Шкловського: «…в искусстве у каждого
человека свій способ думать, и у каждой сцены есть разная логика развертывания и рассмотрения жизни». Цікаві слова! Взагалі, по
книзі розкидано чимало слів, які збагачують,
а можливо, допомагають зрозуміти глибше
те, що було відомо в тій чи іншій мірі, над чим
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і сам думав, лише не брався вкладати у слово.
Раджу Тобі цю книгу прочитати, коли випадково не читав.
Як довідався з преси, з’їзд перенесено з
квітня на травень. Це вже гірше! Адже у травні намічається і міжвузівська конференція по
новелі в Ужгороді.
Чого це нашого Олеся не обрали делегатом на з’їзд в Києві? Чого це не він виголошував промову на з’їзді в Києві? Людина він чиста і світла, Олеся не торкнулася отрута чинів,
прагнень видряпатись по драбинці в гору за
всяку ціну. Аж до втоптування в болото земляка, «соотчича». Для мене він завжди залишиться прекрасним зразком людяності і сердечності.
Нарешті, дорогий Костянтине, дякую Тобі
за мудрі поради піднятися вище будення і
вседення для творчості, чхнути на балегу тоді, коли вони стільки всього лише заслуговують собі. «Пес бреше, караван іде!».
Сердечно вітай Валю од мене, здоровлю
твою родину!
А таки поїдемо улітку Закарпаттям! Аз
єсьм шофер Ш-го класу!
Ужгород, 30 березня 1966 р.
Твій І. Чендей
№9
Дорогий Костянтине!
Змилуйся Всевишнім, многомилостивим,
вседобрим
Господом-Богом!
Надішли
«Радянське літературознавство» № 3. Супостати в Ужгороді з «Союздруку» не беруть в
роздріб з цього журналу для продажу і екземпляра, а сам виписав собі тільки з 2-го кварталу. Страх як хочеться мати Твою статтю! Б’ю
чолом і кланяюсь доземно Твоїй хаті!
Щиро І. Чендей
Ужгород, 11/ІV– 66 р.
КОМЕНТАРІ ТА ПРИМІТКИ
№3
Ужгород, 19 травня 1964 р.
Публікується вперше за автографом.
Брат служив в авіації під Ленінградом. – Йдеться про Василя (1941–1975), брата
Чендея. Трагічно загинув в автокатастрофі
10 березня 1975 р. разом із дружиною та сином Мирославом.
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…поговоріть з тов. Морозом … – Анатолій Трохимович Мороз (нар. 30.01.1928 р.). Письменник, літературознавець, критик. Лауреат
Шевченківської премії 1982 року за роман
«Четверо на шляху». Працював в 1952–54 рр.
зав. відділом критики газети «Літ. Україна», у
1955–61 рр. головним редактором, а в 1964–
71 рр. директором видавництва «Радянський
письменник». В 1979–86 рр. був секретарем
правління Спілки письменників УРСР.
№4
24/VІ–64 р., [Ужгород]
Публікується вперше за автографом. Лист
написано від руки.
Повна вражень дорога по Україні, … –
І.Чендей з іншими учасниками спільного пленуму брав участь в урочистих заходах з нагоди ювілею Т.Шевченка, що відбувалися в Каневі, Черкасах, Запоріжжі та інших містах
України.
… кубинський письменник, етнограф,
фольклорист СамуельФейхоо. – Йдеться про
Самуеля Фейхоо Родрігеса (31.03.1914–
14.06.1992), автора поетичних збірок, видавця,
дослідника кубинського фольклору. С. Фейхоо
нагороджений багатьма літературними преміями. 1974 р. з нагоди його 60-річчя газета
«LaGacetadeCuba» присвятила С. Фейхоо спеціальний випуск. Про С. Фейхоо див.: Пантюхін Д. А.Самуэль Фейхоо как исследователь кубинского фольклора / Дмитрий Пантюхин //
Этнографическое обозрение. – 2013. – № 5. –
С. 123–133.
На Закарпатті написав він кілька поезій … – розшукати ці поезії нам не вдалося.
№5
Ужгород, 10 березня 1965 р.
Публікується вперше за автографом.
… прочитав статтю «Доба і герой». –
Йдеться про рецензію Олега Воложенінова
«Доба і герой» на монографію К. П. Волинського«В пошуках героя : Проблема героя в
сучас. укр. прозі». – К. : Рад. письм., 1964. –
276 с., опубліковану 09.03.1965 р. на сторінках
«Літ. України» (№ 20 (2089). – С. 2).
Роман «Птахи вилітають з гнізда»… –
така перша назва роману І. Чендея «Птахи полишають гнізда».
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КІРАЛЬ С. С.
«…Моя любов до Закарпаття не заважає мені любити всієї української землі…»: листи І. Чендея до К. Волинського

… телеграми за підписом А. Т. Мороза
… – див. комент. до листа № 3.
… підготував до друку велику книгу казок Михайла Галиці …– йдеться про кн.: Казки зелених гір / запис, упоряд. та ред.
П. В. Лінтура і І. М. Чендея; вступ. ст. «Казкар
Михайло Галиця» канд. філол. наук
П. В. Лінтура; худ. В. М. Гринько. – Ужгород :
Карпати, 1965. – 232 с.
Михайло Михайлович Галиця (25.02.1885–
26.01.1971), закарпатський мудрець-казкар із
с. Дулове Тячівського р-ну.
Казки записав науковець Лінтур, … –
див. комент. до листа №1.
№6
Ужгород, 22 лютого 1966 р.
Публікується за автографом.
... премія належатиме по праву комусь
з двох – Петрові Йосиповичу, … – йдеться
про українського письменника, офіцера УНР
П. Панча (04.11.1891–01.12.1978), лауреата
Державної (нині Національної) премії УРСР ім.
Т. Г. Шевченка (1965) за автобіографічну повість «На калиновім мості».
… або Хомичевському. – Йдеться про Миколу Васильовича Хомичевського, відомого в
літературі як Бориса Тена (09.12.1897–
12.03.1893), видатного поета і перекладача,
православного священика.

№8
Ужгород, 30 березня 1966 р.
Публікується вперше за автографом.
До того ж я днями прочитав Твою
статтю у «ПравдеУкраины», … – йдеться
про статтю К. Волинського «Пытливым взглядом художника», опубліковану під рубрикою
«На соискание премии имени Т. Г. Шевченко».
(Правда Украины. – 1966. – 24 февр. – С.3).
Прочитав за останні дні «Жили-были»
Віктора Шкловського! – Йдеться про Віктора Борисовича Шкловського (24.01.1893–
06.12.1984) російського письменника, літературознавця, кінодраматурга, лауреата Державної премії СРСР (1979). У листі згадано книжку В. Шкловського «Жили-были. Воспоминания, мемуарные записи, повести о времени: с
конца ХІХ в. по 1964 г.». – М. : Сов. писатель,
1966. – 551 с..
Я його слухав у Москві на ВЛК. – На вищих літературних курсах при Літературному
інституті ім. О. Горького в Москві І. Чендей
навчався упродовж двох років (1960–1962).
№9
Ужгород, 11 квітня 1966 р.
Публікується вперше за автографом.
Страх як хочеться мати Твою статтю! – йдеться про статтю К.П.Волинського
«Життя, герой, слово [нотатки про українську
прозу 1965 року]» (Рад. літературознавство. –
1966. –№3.– С.3–21).
Листи надійшли до редколегії 20.02.2015
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РЕЦЕНЗІЇ
Л. В. ДЕРБЕНЬОВА

м. Івано-Франківськ
derbenyovalv@mail.ru

ФЕЙЛЕТОН: НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖАНРУ
Комаров С. А. Жанр фельетона в русской советской литературе 1920-х – начала 1930-х годов / С. А. Комаров. – Мариуполь : ПДТУ, 2015. – 375 с.
За останні двадцять років помітно зріс
інтерес до генології. Теоретичні та істориколітературні проблеми категорії жанру постійно знаходяться в центрі уваги вчених. Монографія С. А. Комарова «Жанр фельетона в русской советской литературе 1920-х – начала
1930-х годов» становить ще один крок у цьому напрямку. Актуальності цій роботі додає
неординарна жанрова природа фейлетону:
його
приналежність
до
художньопубліцистичної літератури і зв’язок із сатирою і гумором – сфера комічного й дотепер
залишається недостатньо розробленим аспектом літературознавчої науки. Постулюючи
тезу про зумовлений багатьма чинниками
розквіт жанру в російській літературі 1920–
30-х років, дослідник розглядає твори письменників, які зробили суттєвий внесок у розвиток фейлетону цієї доби: М. А. Булгакова,
М. М. Зощенка, В. П. Катаєва, М. Ю. Кольцова,
І. А. Ільфа, Є. П. Петрова. При цьому враховуються теоретичні засади жанру та його історія в російській словесності ХІХ – початку ХХ
століть.
Указані питання визначили логіку дослідження. Висвітивши у першому розділі теорію фейлетонного жанру, С. А. Комаров у наступній частині звертається до зображення
основних етапів його розвитку, що передували, за твердженням автора, періоду його
«розквіту», – щоб потім перейти до вивчення
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фейлетоністики власне 20–30-х років ХХ століття.
Отже, перша глава монографії пропонує
теоретичні засади жанру. Спочатку йде мова
про три основні жанрові домінанти фейлетону: публіцистичність, художність, комічне.
Автор стисло описує ознаки, що характеризують зміст понять публіцистики і художньої
літератури, співвідносить фейлетон із жанрами, які мають певні спільні з ним риси: оповіданням і нарисом. Цілком виправдана дослідницька увага до різновидів комічного – гумору, сатири, іронії, сарказму – вони можуть визначати тональність фейлетону, його критичну спрямованість або виступати художнім засобом. Закономірно й те, що С. А. Комаров досить докладно висвітлює ступінь розроблення теорії фейлетону в науці: зупиняється на
суперечках навколо фейлетону у 1920-ті роки, відображає уявлення радянських літературознавців про цей жанр і сучасні тлумачення його сутності.
У другому розділі презентований огляд
історії фейлетонного жанру в російській словесності. Дослідник виокремлює три етапи
його розвитку протягом ХІХ – початку ХХ століть: від стадії формування жанру у творчості
О. С. Пушкіна, К. Ф. Рилєєва, Ф. В. Булгарина,
О. І. Сенковського (1820–30-ті роки) через період розквіту, який зумовила журналістська
діяльність І. І. Панаєва, О. І. Герцена,
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ДЕРБЕНЬОВА Л. В.
Фейлетон: нове дослідження жанру

Ф. М. Достоєвського, М. О. Некрасова,
М. Є. Салтикова-Щедрина (1840–80-ті роки),
до фейлетону межі ХІХ–ХХ століть, основні
тенденції функціонування якого визначили
добутки В. М. Дорошевича, О. В. Амфітеатрова,
Л. М. Андрєєва, А. Т. Аверченка, Н. О. Теффі,
А. С. Бухова. Безумовною перевагою цією частини книги є аналіз конкретних творів указаних письменників – науковець не обмежується загальним описом їх унеску у фейлетоністику доби. У процесі розгляду акцентуються
елементи фейлетонної поетики, що виникали
у творчості того чи іншого автора.
Центральний розділ монографії зосереджений на аналізі фейлетоністики 1920-х –
початку 1930-х років. С. А. Комаров звертає
першочергову увагу на своєрідність розкриття проблематики у фейлетонах М. А. Булгакова, М. М. Зощенка, В. П. Катаєва, М. Ю. Кольцова, І. А. Ільфа та Є. П. Петрова. Цілком логічно,
що дослідник ураховує фактор ідейно-естетичної позиції письменників, адже авторська
думка, враження фейлетоніста від документального факту і його оцінка є важливою особливістю поетики цього жанру.
Іншим аспектом дослідження фейлетонних текстів зазначених митців є особливості
композиції та відбиття традицій жанру, літературні паралелі. На жаль, цей бік поетики
фейлетону вивчається не завжди системно:
зокрема, структурні властивості, функціонування різних тем у межах одного тексту аналізуються, перш за все, на матеріалі творів
В. Катаєва і М. Кольцова, проблема традиції
доволі показово розглядається у фейлетонах

М. Булгакова і М. Кольцова, натомість – у
І. Ільфа та Є. Петрова вона зовсім обійдена
увагою. Можливо, така вибірковість зумовлена ступенем репрезентативності цих формальних рис у творчості того чи іншого автора –
тоді треба було б прокоментувати відповідний принцип окремо.
Унаслідок ретельного аналізу робота
С. А. Комарова висвітлює не лише особливості
фейлетоністики низки видатних письменників, але й окреслює суттєві закономірності
розвитку жанру вказаного періоду. Як і будьяке серйозне дослідження, пропонована праця залишає простір для подальшого розроблення проблеми. Перспективу може скласти
вивчення віршованого фейлетону 1920-х років, форми, яку використовували у своїй творчості В. Маяковський, Ю. Олеша, М. Асєєв та інші поети епохи. Звернення до фейлетонних доробків сучасних російських авторів також розширить межі пропонованої наукової розвідки.
У такий спосіб, є всі підстави констатувати, що монографія С. А. Комарова «Жанр
фельетона в русской советской литературе
1920-х – начала 1930-х годов» є самостійною
завершеною роботою, яка відзначається науковою новизною. Книга становить певний
крок у вивченні сатирико-гумористичних жанрів і допомагає краще зрозуміти складне жанрове утворення, яким є фейлетон. Безперечно, дослідження викличе інтерес як спеціалістів, так і широкого кола читачів літератури
ХХ століття. Цьому сприятиме не тільки тема,
але й спосіб викладення матеріалу.

Рецензія надійшла до редколегії 10.10.2015
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Сборник научных трудов содержит статьи по актуальным проблемам развития современной беллетристики. В
частности рассматриваются вопросы поэтики массовой литературы, нарративних стратегий и жанровых систем,
осмысливается специфика взаимодействия массовой литературы и академического канона, массовой литературы и
масс-медиа. Поднятые литературоведческие проблемы основываются на широком материале украинской, русской,
польской, английской, немецкой, итальянской, американской, азербайджанской, китайской литератур.
Издание адресовано ученым, аспирантам, учителям-филологам, студентам.
The collection of scientific works contains articles on topical problems of modern fiction development. Particularly the
questions of poetics of mass literature, narrative strategies and genre systems are investigated; the specificity of interaction
between mass literature and academic canon, mass literature and mass media are interpreted. Literary issues based on wide
material of Ukrainian, Russian, Polish, English, German, Italian, American, Azeri, Chinese literature are raised.
The publication is addressed to scientists, postgraduate students, teachers and philologists, students.
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