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ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

dOI: 10.18524/2312–6809.2019.29.180589  
уДк 821.161.1.09“187/188” 

ПутЬ К антроПоЦентризму.  
КритичесКаЯ реФлеКсиЯ 70–80‑х гг. ХіХ в. 

Нина Раковская, канд. филол. наук, доц. 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова  
svitova_literatura_onu@ukr.net 

В статье актуализируется необходимость переоценки этико-эстетической 
парадигмы литературной критики 70–80-х годов XIX в. Делается акцент на свое-
образии критических текстов Н. К. Михайловского, соединившего философское 
видение мира с познанием литературы как значимого явления в европейской и рус-
ской культурах. Указывается, что критику свойственно рассмотрение творче-
ства писателя с точки зрения авторской модели мира и человека. Н. К. Михайлов-
ский стремится к определению доминант в художественных текстах, опираясь 
на различные области знания: социокультурные, философские, исторические. Рас-
сматривается психологизм в литературе как ее родовое свойство во II половине 
XIX в. Особый интерес представляет обращение критика к проблемам сознатель-
ного и бессознательного, гипноза. Н. К. Михайловский создает концепцию лично-
сти писателя, ощутившего приближающееся время катастроф и катаклизмов, в 
связи с чем, меняются представления о гармонии и дисгармонии, добре и зле, кос-
мосе и хаосе. 

В статье указывается на значимость идей критика в области создания тео-
рии индивидуальности, автора и героя, в контексте культурного пространства. 

Ключевые слова: литературная критика, социопсихологический фактор, ан-
тропоцентризм, критическая рефлексия, авторское сознание, Н. Михайловский. 

в современном гуманитарном знании явственно проявляет-
ся интерес к синтезу философских, исторических, литературных, 
культурологических идей. об этом свидетельствуют исследования 
с. Зенкина, в. Лукова, вл. Лукова, а. Бородина, М. Лановик, М. Ям-
польского и др. Представляется, что тезаурусный подход дает воз-
можность трансформировать каноны не только в поэтике и риторике 
художественного текста, но и в концепциях литературных критиков. 
в статье отмечается, что уже в 70–80-х гг. ХіХ века в литературной 
критике обозначился переход от позитивистских идей к идеям ан-

© раковская н., 2019
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тропоцентрическим. очевиден интерес к религиозно-философским, 
психологическим, психоаналитическим практикам. вместе с тем в 
работах литературоведов по-прежнему сохраняется традиционная 
оценка критики этого периода как явления сугубо идеологическо-
го и социального. культурологический и психологический аспекты 
в статьях критиков не рассматриваются. Заметим, что обращение к 
критической рефлексии указанного времени позволяет сделать вы-
вод о том, что сущность критической парадигмы была, прежде всего, 
обусловлена переходной эпохой, характеризующейся актуализацией 
социокультурных и социопсихологических факторов. 

об этом свидетельствует акцент критиков на проблеме одиноче-
ства личности, ее потерянности на фоне бесконечного, не подвласт-
ного ей исторического времени. время воспринималось как эпоха 
смены христианского мироощущения новой этико-философской 
системой, в результате чего сознание человека изменяется. 

в последней трети XIX в., которое литературовед а. Михайлов 
определил как переходное, в литературе усиливается субъективность 
видения мира и человека. Произведения Л. толстого и Ф. Достоев-
ского способствуют открытию «тайны человека». Переходность ново-
го времени отразилась в философских размышлениях о конечности и 
бесконечности человеческого существования. отчаяние и надежда, 
роковое и случайное, сознательное и бессознательное стали основ-
ными мотивами интеллектуальных поисков, объединяя такие разные 
их проявления, как поздние повести Л. толстого, психоаналитиче-
ские наблюдения с. Шпильрейн, литературная критика н. Михай-
ловского и т. п. 

Представление о роковом, трагическом характере русской жизни 
возникает у н. Михайловского уже в начале 1870-х годов. Мыслящий 
современник представлялся н. Михайловскому человеком, сформи-
рованным многовековой национальной и европейской культурно- 
исторической традицией, ощутившим ее исчерпанность и оказавшим-
ся один на один с вековечными проблемами. Человек нового времени 
должен был решить вопрос о добре и зле, выработать иные эстетиче-
ские и нравственные критерии, осмыслить мгновенность человече-
ского бытия на фоне бесконечной жизни природы. в его мышлении и 
сознании, по мнению н. Михайловского, возникают экзистенциаль-
ные вопросы о сущности бытия. Для их осмысления н. Михайловский 
опирается на теорию трехфазного развития человечества и культуры. 
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в ней можно выделить следующие этапы: 
1) объективно-антропоцентрическое, в котором человек наивно 

считает себя центром мира; 
2) субъективно-антропоцентрическое, когда человек и его этиче-

ские искания становятся в центре мира; 
3) эксцентрическое, в котором центральное значение присваива-

ется объективному миру, подчиняющему себе человека. 
Человек в этой системе оказывался средоточием всех проблем: 

философских, экономических, социальных, этических. «Человек — 
тайна, ее нужно разгадать!» Эта формула Ф. Достоевского оказалась 
созвучной критику. 

Заметим, что интерес к личности человека, всегда присущий 
н. Михайловскому, уходит корнями в антропологические идеи фи-
лософской мысли XIX в. очевидно, что они усилились в эпоху пере-
ходного времени 70–80-х годов. 

Философский смысл нового времени н. Михайловский опре-
делил формулой немецкого философа Макса Штирнера: «я» — не 
«я». не принимая ее эгоцентрического пафоса, он признает закон-
ность указания философа на характер трагического противостояния 
личности («я») и объективного мира (не «я»). но человек, по мне-
нию н. Михайловского, живет не только идеями, но и инстинктом 
непосредственного существования. Жизнь складывается из многих 
слагаемых. Гипертрофированно развитая потребность мыслящего че-
ловека философски осмыслить жизнь — лишь одна сторона челове-
ческого существования, вторая — реализация человека в творчестве. 

исходя из этих особенностей возникает пристальный интерес 
н. Михайловского к личности художника, необходимость анали-
за процесса творчества. Этот процесс он представлял как единство 
ряда последовательных этапов, на которых различную роль играет 
соотношение сознательного и бессознательного элементов. Зна-
чительная часть работы поэта, замечает он в «Записках профана», 
происходит в той психической кладовой, которая называется об-
ластью бессознательного. критик подчеркивал, что комбинация 
впечатлений, составляющая процесс художественного творчества, 
преимущественно происходит за порогом сознания, в тайниках бес-
сознательного. но, по его убеждению, бессознательный элемент, 
во-первых, присутствует (по-своему и в разной степени) не только 
в художественном, но и во всяком другом творчестве, а во-вторых, 
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доминирует лишь на определенном его этапе. «Бесспорно, — пи-
шет он, — что работа гения отнюдь не сплошь идет при свете вполне 
бодрствующего сознания. По-видимому, работа идет в общих чер-
тах так: мысль сознательно и под давлением определенного волево-
го импульса направляется на известный план и разрабатывает его, 
но по прошествии времени в работу врывается струя автоматизма, 
вызывающая памятью из недр сознательно и бессознательно усвоен-
ных фактов подходящие элементы и комбинируя их в целое. Затем 
сознание и воля опять вступают в свои права, но период бессозна-
тельного необходим» [6, т. 4, с. 331]. 

критик ставит вопрос о внимании к особенностям душевного 
строя художника, с одной стороны, и к условиям, в которых проте-
кает его жизнь, с другой. Понятия «душевный строй», индивидуаль-
ность писателя не сводимы только к количеству и качеству таланта: 
«...каждый сам по себе, каждый в своем роде, в каждом есть, нечто, 
кроме таланта, что при помощи этого таланта ударяет по сердцам 
читателей, по крайней мере, в данную минуту, при данных услови-
ях. открыть секрет успеха писателя, значит найти это нечто, поми-
мо таланта, хотя и при его посредстве, притягивающее к нему общее 
внимание, указать тот пункт в его писаниях, который направляет к 
нему радиус интереса и симпатий современных читателей», — писал 
он [6, т. 4, с. 335]. 

н. Бердяев в книге «субъективизм и индивидуализм обществен-
ной философии» отмечал, что для н. Михайловского при оценке ли-
тературных явлений доминировала «этическая точка зрения» и «вер-
ховенство личности»  [3, с. 97]. в понятия «среда», «обстоятельства» 
н. Михайловский включает не только конкретику социально-эко-
номических условий (обстоятельства «внешние»), но и особенности 
душевного состояния человека (обстоятельства «внутренние»). Пси-
хический фактор, считает он, играет значительную роль даже в та-
ком явлении, как подражание, не говоря уже о творческом процессе, 
осмыслить который нельзя только при помощи теории Ч. Дарвина 
или Ф. Гальтона. важно понять механизм своеобразного гипноза, ка-
ким является творческий акт [5, т. 10, с. 320]. в «Записках профана» 
критик пишет: «над вопросом об истине выше всего наука ставит 
вопрос об условиях человеческой природы. Прежде всякого другого 
познания человек должен познать свою природу, свои границы» [5, 
т. 10, с. 329]. Познав свою личность, художник, как правило, вступа-
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ет в конфликт с миром. Характер связи личности и мира в системе 
н. Михайловского, напряженность их противостояния соотносимы 
с романтической коллизией. критик полагал, что романтизм — ка-
тегория скорее психологическая, чем эстетическая или философ-
ская. Прежде всего, это состояние духа. важнейшей типологической 
чертой романтизма критик называет своеобразное психологическое 
состояние души, проходящей различные состояния от смирения к 
протесту и бунтарскому мироощущению. очевидно, что идеалом 
н. Михайловского был мыслящий художник. и его интерес к тому, 
как автор творит людей по своему образцу и подобию, вкладывая в 
них нечто свое, задушевное, не заслоняет многообразных отношений 
художника с миром. в этом плане любопытно суждение к. Юнга: 
«Художественное творчество, с одной стороны, переплетено с лич-
ной жизнью художника, а с другой — все-таки возвышается, над этим 
переплетением» [7, т. 15, с. 97]. 

н. Михайловскому близка мысль о том, что человек «в каждой 
вещи, в каждой мысли видит свое особенное, никем не видимое» [6, 
т. 4, с. 321]. во всех явлениях «поражения» личности (обществом, с 
одной стороны, «собственными ее элементами — с другой»), внуше-
ния, которым она подчинена, «тянут» личность в «разные стороны», 
если нет объединяющего ее высшего начала, т. е веры в божественное. 
«сцепленность» ума, сердца и веры определили с точки зрения кри-
тика толстовское постижение сознательного и бессознательного, ибо 
человек — это не только разум, но и вся сфера его над- и подсозна-
тельной деятельности, связанная с движением чувств, эмоций, стра-
стей. н. Михайловский справедливо отмечает, основываясь на изуче-
нии художественного опыта литературы второй половины XIX в., что 
Л. толстой видит в познании человека две цели: интеллектуальную, 
заключающуюся в стремлении нашего разума к единству образа мира 
и своего места в нем, и практическую, относящуюся к области чувств 
и эмоций. отсюда и интерес писателя к мотивам поведения человека. 
в этом плане н. Михайловский замечает, что мотивы бывают с раци-
оналистической или эмоциональной доминантой. роль художника 
определяется умением постигнуть «красоту душевную», следователь-
но, для него важнее эмоциональное состояние души. 

интересно, что н. Михайловский все факты человеческого су-
ществования делил на три разряда. Первый разряд — это факты 
естественные, совершающиеся помимо воли и сознания человека. 
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таковы, например, законы природы, прилагать к которым мерку 
нравственного суда – бессмысленно. Другой разряд — факты исто-
рические. они столь же закончены и не подлежат изменению, как и 
факты естественные, но тем не менее человек не может относиться 
к ним равнодушно, так как они в свое время прошли через разум и 
сознание людей. и третий важный разряд — это факты, с которы-
ми человек сталкивается в настоящем. По существу, они, разумеется, 
ничем не отличаются от фактов естественных и управляются общими 
для всего сущего законами, но ошибочно или нет, а человек по самой 
природе своей — «чувствует их ответственность, потребность нрав-
ственного суда, возможность влиять на факты в ту или иную сторону»  
[5, т. 4, с. 420]. в этой области фактов человек свободен, утвержда-
ет н. Михайловский, но никакие доказательства их естественности, 
закономерности и необходимости не снимают с человека личной 
нравственной ответственности за все происходящее. основная осо-
бенность в отношении личности к стихийным или исторически за-
кономерным явлениям состоит, с точки зрения н. Михайловского, 
в том, что все стихийное и независящее от человека, слепая судьба 
и т. д. не отвечают за смысл жизни и ее сущность. Господство слу-
чайности, отсутствие логики, нравственности, унижение того, что 
человек ценит и уважает, вся бессмыслица действительности, во всем 
этом судьба «не друг и не враг людей, не злодейка и не благодетель-
ница и ни за что не ответственна. она не знает вопроса, зачем жизнь 
оскорбляет и мучает людей. она дает ответ только на вопрос «поче-
му?» но люди, вторгаясь в причинную связь явлений со своими це-
лями, берут на себя ответственность, связанную с вопросом «зачем?» 
[5, т. 1, с. 451]. 

в этом аспекте н. Михайловского, прежде всего, интересует 
способность человека к мышлению и рефлексии. с точки зрения 
критика, именно эта способность человека делает его личностью, 
ответственной за свои поступки, признающей свою вину и гото-
вой к покаянию. Заметим, что критика одновременно интересует 
психология героя и «механика» массового увлечения под влиянием 
«одиночной воли». среди многообразных чувств, присущих толпе, 
н. Михайловский выделяет психологически доминирующие – «при-
мер» и «подражание». он ссылается на факты «обезьянничания» в 
житейском поведении людей, на известные случаи эпидемий само-
убийства и других массовых психозов. Даже в крестовых походах, где, 
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несомненно, сказывалось действие общей идеи, было бы ошибкой, 
считает н. Михайловский, не различать фактор подражания. непре-
одолимая сила подражания резко проступает в ряде патологических 
случаев, исключающих присутствие значимых причин и осознан-
ных целей. констатируя близкое родство подражания и покорности, 
н. Михайловский стремится выявить причины их возникновения. 
опираясь на суждения а. смита, Г. спенсера и др., он приходит к 
выводу, что подражательность свидетельствует о психологической 
подав ленности, приводящей к «омрачению сознания и воли», связан-
ной с особыми обстоятельствами, как «внешними» так и «внутренни-
ми». Психические факторы играют существенную роль в таких под-
ражательных явлениях, как, например, «мимичность», «мимикрия». 
н. Михайловский приводит множество примеров, в которых пора-
зительные эффекты восприятия достигаются именно напряжением 
нервно-психических сил человека. скажем, история бельгийской 
девушки Луизы Лато, у которой еженедельно, в пятницу, появлялись 
кровоточащие язвы (стигматы), подобные ранам Христа (ст. Патоло-
гическая магия). 

внимание к «внутренним обстоятельствам» и внутреннему со-
стоянию человека приводят н. Михайловского к познанию явления 
гипноза, в котором, с его точки зрения, и следует искать «секреты» 
подражания. критик убежден, что проблему подражающей «толпы» 
невозможно решить ни с помощью теории приспособления Дарвина, 
ни с помощью учения Ф. Гальтона о стадных инстинктах, ни с помо-
щью теории X. рамбоссона о переходе толпы от психического движе-
ния в физиологическое, ни с помощью психо-зоологической теории 
Ц. Ломброзо, согласно которой массу может увлечь энергия ненор-
мального человека, психиатрического субъекта «маттоида». Причину 
следует искать в гипнотическом воздействии, ибо гипноз способству-
ет подавлению деятельности высших мыслительных центров,

 
спо-

собствует отключению контроля центрального сознания, вследствие 
чего человек лишается самоуправления и поддается чужому влиянию. 
Можно сказать, пишет н. Михайловский, что «человек начинает жить 
однообразной жизнью, и, исчерпав себя, превращается в выеденное 
яйцо, которое собственного содержания не имеет, а наполняется тем, 
что случайно вольется в него со стороны» [5, т. 1, с. 159]. 

в цикле статей о героях и толпе («Герои и толпа», «научные пись-
ма», «Патологическая магия», «еще о героях», «еще о толпе») н. Ми-



18 ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2019. Вип. 29

© Шляхова Н., 2015

хайловский создает теорию индивидуальности, используя знания 
биологической науки и психологии. исследуя средневековый пери-
од в жизни европы, изобилующий примерами массового гипноза, 
эпидемических психозов-подражаний, выражающихся в неистовых 
плясках, демономании, самобичевании, н. Михайловский указы-
вает, что та или иная странность человека становилась предметом 
подражания. возле каждого такого необычного «героя» собиралась 
толпа и, глядя на него, «плясала или молилась, убивала людей или са-
мобичевалась, предавалась посту или всяческому воздержанию, или, 
напротив, крайней разнузданности страстей» [5, т. 1, с. 173]. впо-
следствии проблему «толпы» и ее восприятие необычного, неодно-
значного (напр. связанного с уходом человека из жизни) исследовал 
р. Барт в статье «текстовой анализ одной новеллы Эдгара По»  [1]. в 
данном аспекте также любопытна классификация различных типов 
китайской казни, наказаний человека, унижение его духа и уничто-
жение плоти в работах Ж. Батая  [2]. 

в указанных ситуациях характерной психологической чертой 
большинства людей становится самоподчинение, покорность, пас-
сивное терпение. именно в силу стадности, принципа «как все» толпа 
неустойчива, импульсивна, ей свойственна быстрая смена впечатле-
ний. такой предстает она, с точки зрения критика, в художественных 
произведениях, в частности, в трагедии а. Пушкина «Борис Году-
нов»; «Юлий Цезарь», «кориолан», «Генрих VI» в. Шекспира, пье-
сах «овечий источник» Лопе де вега, «Жакерия» П. Мериме, романе 
Л. толстого «война и мир». обращаясь к названным произведениям, 
н. Михайловский подчеркивает, что необходимо продуманно отнес-
тись к явлению, обозначенному в них словом «народ». Художники 
воссоздали психологию бессознательной, социально непроясненной 
массы (толпы) – психологию, весьма сходно проявляющуюся в са-
мых различных культурах. казалось бы, рассуждает критик, «народ» у 
в. Шекспира и а. Пушкина должен выглядеть очень разно: римляне 
I и V веков до новой эры, англичане XV века, русские XVI столетия. 
Да и наблюдения писателей, столь отделенных друг от друга време-
нем и пространством, над своим, современным им народом должны 
были привести к различным обобщениям. Между тем налицо по-
разительное сходство: везде народ оказывается легко возбудимою, 
быстро меняющею настроение массою, в которой бесследно тонет 
всякая индивидуальность, которая «любит без толку и ненавидит без 
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причины» и «слепо» движется в том или ином направлении, данном 
каким-нибудь ей непонятным толчком  [5, т. 1, с. 405–406]. Л. толсто-
го, замечает н. Михайловский, нельзя заподозрить в отсутствии на-
родолюбия, но в сцене расправы толпы с верещагиным или же бунта 
богучаровских крестьян поведение массы отмечено той же непосле-
довательностью. рассмотрев еще несколько сцен из романа «война и 
мир», в частности приезд александра I в Москву, и выявив некоторые 
общие психологические моменты в поведении «толпы», будь это раз-
ночинный люд на улице перед дворцом или же местное дворянство, 
н. Михайловский дополнил свое определение толпы. «в толпе» ис-
чезает разница в поведении людей. «толпа, — отмечает критик, — не 
народ, а самостоятельное общественно-психологическое явление», 
толпа «бессознательна», в ней «погашено стремление, воля индиви-
да»  [5, т. 1, с. 415]. трагизм в том, указывает н. Михайловский, что 
самое прекрасное увлечение толпы способно по любой случайности 
смениться на противоположное. 

создавая теорию «индивидуальности», н. Михайловский осно-
вывался на тектологических тезисах ученого-биолога Э. Геккеля, в 
которых было намечено шесть ступеней развития индивидуальности 
по принципу возрастающей сложности [5, т. 1, 346]. Чем выше раз-
витие индивидуальности, тем сильнее ее противостояние толпе, спо-
собность изменить обстоятельства, «влиять на ход событий». акцент 
на личности приводит н. Михайловского к учению т. карлейля о 
великих людях, влияющих на ход истории. размышляя о роли инди-
видуальности, о причинах ее действий, критик пишет: «Пусть он не 
более как орудие истории, но история выбрала, однако, в свои орудия 
именно его из десятков и сотен тысяч. Пусть он орудие, но он ору-
дие чувствующее, мыслящее и, главное, работающее в определенном, 
сознательно преследуемом направлении. Пусть он, со всеми своими 
исключительными силами или даже только с исключительной уда-
чей, есть результат известных причин, но преследуя свою цель, он сам 
становится активною и сознательною причиною дальнейшего хода 
событий...» [5, т. 1, с. 382]. 

в этом плане интересна классификация т. карлейля, на которую 
опирается критик. культ героев у т. карлейля, «во-первых, культ 
именно героев, а во-вторых, не заключает в себе ничего раболепно-
го и принудительного». в понимании т. карлейля, герой — личность 
наиболее развитая в интеллектуальном и нравственном отношении, 



20 ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2019. Вип. 29

© Шляхова Н., 2015

натура возвышенная и деятельная. к героям он относил: 1) богов 
(один), 2) пророков (Магомет), 3) поэтов (Данте), 4) духовных па-
стырей (Лютер), 5) писателей (руссо), 6) вождей (кромвель). 

вместе с тем н. Михайловский осознает, что не случайно разум 
и глупость являются архетипами культуры. Феноменология русской 
сказки опирается на героя как искателя истины, в то же время и ду-
рак непременный персонаж сказки. его помощь постоянно необхо-
дима (теория в. Проппа). в этом аспекте интересны размышления 
критика о сказочном герое-трикстере тиле уленшпигеле. оскверняя 
святилище, осуществляя жестокие проказы, тиль борется с миром 
несправедливости. разуму и власти противопоставлены ирония и 
смех. именно ирония обнаруживает глупость власти и принуждения 
личности там, где их не замечают. смеховая культура, как впослед-
ствии скажет М. Бахтин, способствует не только катарсису, разрядке 
напряжения, но и человеческой эмансипации. 

таким образом, постижение психологии человека, познание его 
индивидуальности в контексте исторического времени, культурного 
контекста позволило н. Михайловскому увидеть «личностное обще-
ство как общество внутренней свободы», что остается актуальным и 
сегодня. 
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ШлЯХ До антроПоЦентризму.  
Критична реФлеКсіЯ 70–80‑х рр. ХіХ ст. 

Ніна Раковська, канд. філол. наук, доц. 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

У статті актуалізується необхідність переоцінки етико-естетичної пара-
дигми літературної критики 70–80-х років XIX ст. Робиться акцент на своєрід-
ності критичних текстів М. К. Михайловського, який поєднав філософське бачен-
ня світу з пізнанням літератури як значимого явища в європейській та російській 
культурах. Вказується, що критикові властивий розгляд творчості письменника 
з точки зору авторської моделі світу та людини. Н. К. Михайловський прагне до 
визначення домінант у художніх текстах, спираючись на різні галузі знання: со-
ціокультурні, філософські, історичні. Розглядається психологізм у літературі як 
її родова властивість у II половині XIX ст. Особливий інтерес складає звернен-
ня критика до проблем свідомого та несвідомого, гіпнозу. М. К. Михайловський 
створює концепцію особистості письменника, який відчув, що наближається час 
катастроф та катаклізмів, у зв’язку з чим змінюються уявлення про гармонію та 
дисгармонію, добро та зло, космос та хаос. 

У статті вказується на важливість ідей критика в аспекті створення теорії 
індивідуальності, автора і героя, в контексті культурного простору. 

Ключові слова: літературна критика, соціопсихологічний фактор, критична 
рефлексія, антропоцентризм, авторська свідомість, М. Михайловський. 
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The article actualizes the need to re-evaluate the ethical and aesthetic paradigm of 
literary criticism of the 70–80s of the XIX century. The emphasis is placed on the origi-
nality of critical texts by N. K. Mikhailovsky, who combined the philosophical vision of the 
world with the knowledge of literature as a significant phenomenon in both European and 
Russian cultures. 

It is pointed out that critics naturally considers the writer’s work from the author’s 
model of the world and man point of view. N. K. Mikhailovsky seeks to define dominants 
in literary texts, relying on various fields of knowledge: sociocultural, philosophical, his-
torical. Psychologism in literature is considered as its generic property in the second half 
of the XIX century. Сertain interest has the critic’s appeal to the problems of the conscious 
and unconscious, hypnosis. N. K. Mikhailovsky creates the concept of the personality of a 
writer who has felt the approaching time of catastrophes and cataclysm, in connection with 
which, ideas about harmony and disharmony, good and evil, space and chaos are changing. 

The article points out the significance of the critic’s ideas in the field of creating the 
theory of individuality, author and hero, in the context of cultural space. 
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In modern humanitarian knowledge, interest in the synthesis of philosophical, histor-
ical, literary, and cultural ideas is clearly shown up. This is evidenced by the research of 
S. Zenkin, V. Lukov, Vl. Lukova, A. Borodin, M. Lanovik, M. Yampolsky, etc. It seems 
that the thesaurus approach makes it possible to transform canons not only in the poetics 
and literary text rhetoric, but also in the concepts of literary critics. The article notes that 
already in the 70–80s. of the XIX century the literary criticism marked the transition from 
positivistic ideas to anthropocentric one. Interest in religious-philosophical, psychological, 
psychoanalytic practices is quite obvious. At the same time, in the works of literary critics, 
the traditional assessment of criticism of this period as a purely ideological and social phe-
nomenon is still preserved. Cultural and psychological aspects in the articles of critics are 
not considered. Let us consider that appeal to critical reflection of the indicated time allows 
us to conclude that the essence of the critical paradigm was primarily due to the transition-
al era, characterized by the actualization of sociocultural and sociopsychological factors. 

This is evidenced by the critics’ accent on the problem of the personality loneliness, 
its loss against the background of endless historical time that is not subject to it. Time was 
perceived as an era of a change in the Christian worldview with a new, replacing, ethical 
and philosophical system, as a result, the human consciousness is changing. 

Key words: literary criticism, sociopsychological factor, critical reflection, anthropo-
centrism, author’s consciousness, N. Mikhailovsky. 
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У статті розглядаються причини надпопулярності письменницької есеїстики 
в літературному процесі сучасності. Акцентується увага на письменницькій есе-
їстиці як індикаторі мультилітературності, відкритої множини процесів письма. 
Предметно осмислюються зовнішньолітературні і внутрішньолітературні чинни-
ки популярності есею. Здійснено спеціальний акцент на сучасних варіаціях монте-
нівського твору в епоху Web 2.0. 

Ключові слова: письменницька есеїстиика, есей, літературний процес, муль-
тилітературність, перехідна епоха. 

Cучасна література — це відкрита до впливів система, відтак су-
часний літератор — це відкритий до різних, часто полярних творчих 
практик митець. саме тому він одночасно може бути задіяний у різ-
них дискурсах, і часто однаковою мірою ефективно. і саме тому сьо-
годні так багато українських письменників, які водночас займаються 
науковою, літературно-критичною, редакторською, громадською ді-
яльністю, не надаючи переваги жодному із цих видів творчості. есей 
стає подекуди обʼєднавчою ланкою усіх цих процесів, адже часто до 
нього звертаються митці, що мають літературно-критичний, науко-
вий, громадський, редакторський досвід тощо. 

слушною є думка а. Грезійон: «До літератури, яка розуміється 
як закрита множина канонічних текстів, що стали такими завдяки 
процесам сприйняття, додається віднині література, яку розуміємо 
як відкриту множину процесів письма. відкрита всьому ймовірному, 
множинному, амбівалентному або навіть такому, що принципово не 
може бути завершеним» [4, с. 45]. 

на нашу думку, посилений інтерес до жанру есею серед сучасного 
письменства є свого роду індикатором мистецької гетеродіяльності й 
мультилітературності. спробуємо означити причини інтересу літера-

© Шевченко т., 2019
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торів і читачів до есеїстичних дискурсивних практик. Цілком очевид-
но, що це взаємозумовлені речі, однак є певні важелі й окремішнього 
інтересу до творів означеної мовленнєвої практики. 

отже, причини інтересу письменників до есею, на нашу думку, зу-
мовлені внутрішньолітературними і зовнішньолітературними чинни-
ками. схарактеризуємо перелік внутрішньолітературних чинників. 

По-перше, зміну покоління письменників. на нашу думку, у 
сучасній українській літературі (якщо брати умовну точку відліку 
1991 р.) змінили одне одного вже як мінімум два покоління митців: 
перше виникло наприкінці 80-х — на початку 90-х рр. ХХ ст. твор-
чість цих авторів була суголосна процесам пострадянських пошу-
ків національної ідентичності й державотворення. відтак есеїстика 
митців цього покоління відзначалася виключно патріотичними, на-
ціональноцентричними, духовно-культурними ідеями (Г. Грабович, 
і. Дзюба, а. Дністровий, р. іваничук, в. коротич, а. Погрібний, 
Є. сверстюк тощо). Пізніше до когорти есеїстів приєдналися сучас-
ні метри жанру: і. андрусяк, Ю. андрухович, о. Забужко, в. Єшкі-
лев, і. Лучук, в. Медвідь, к. Москалець, т. Прохасько, с. Процюк, 
М. рябчук тощо. Згодом українська есеїстична традиція поповнилася 
творчістю і. Бондаря-терещенка, о. Бойченка, а. Бондаря, в. Ґабо-
ра, с. Грабаря, Л. Дереша, с. Жадана, Ю. іздрика, в. карп’юка, Г. Па-
гутяк, в. ушкалова, щоправда, популярність жанру не завжди працює 
на його якість, однак це може постати предметом окремого науко-
вого осмилення. найновіше покоління українських письменників-
есе їстів складають а. Любка, Д. і Б. Матіш, о. коцарев, в. Мельник, 
о. клименко — і цей перелік митців-есеїстів щодня поповнюється. 
велика кількість есеїстичних текстів в українській літературі останніх 
кількох десятиліть, оформлених у збірки і надрукованих одноосібно, 
провокує й новий виток наукового осмислення цих процесів. Пись-
менницька «увага до невпізнанності, маргіналізації літературного 
висловлювання, метафізики заперечення, іншого» [5] дедалі більше 
приваблює науковців, що прагнуть розібратися і в самій природі тво-
рів, що за своєю суттю позасистемні, і в причинах їх популярності в 
сучасній літературі. 

По-друге, інтерес до творчості, котра мало заявила про себе в по-
передні роки, прагнення експериментів і пошуків. Читацька затребу-
ваність нестандартних форм художнього слова — одна з вагомих при-
чин письменницького інтересу до цих форм: есеї — твори, що важко 
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стандартизуються, укладаються в ту чи ту схему, типологію, адже при-
ваблюють насамперед незаангажованістю думки і нетрафаретністю її 
викладу. твір, який сам є живим експериментом зі словом і думкою, 
провокує письменника до гри із ними на різних рівнях і за допомогою 
різних можливостей, адже саме тут «авторське «я» виступає глибокою, 
безмежною, наділеною притягальною силою, актуалізуючою душев-
ні пориви й переживання самого творця літературною категорією» [9, 
с. 352]. есей стає плацдармом письменницьких експериментів із фор-
мою і змістом, започаткованих літератором в іншій творчості. 

По-третє, перехід від традиційної поетики до поетики художньої 
модальності, що властиво сучасному літературному процесу в ціло-
му, і йдеться не тільки про українську літературу. так, с. Бройтман, 
дослідник історичної поетики, виділяє такі риси цієї модальності: 
а) установка на якомога повніше розкриття авторської субʼєктивнос-
ті, творчої індивідуальності письменника; б) усвідомлення того, що 
обʼєктивна реальність не є остаточно створеною, а художня реаль-
ність — не є з самого початку заданою, спостерігається «розуміння 
автора не просто як посередника, а як автономного творця, що бере 
співучасть у незавершеному акті творіння» [2, с. 26]. на нашу думку, ці 
ідеї легко можна проілюструвати жанром есею, інтерактивного твору, 
наділеного перформативною природою, адже тут процес мислення і 
його словесне оформлення одразу знаходять відгук у свідомості чита-
ча і він долучається до сказаного. крім того, есей вербалізує потоки 
письменницького мислення, його «інтенційною домінантною є на-
мір автора передати особистий досвід осмислення феноменів нав-
колишньої дійсності, відкривши перед співрозмовником специфіку 
послідовності процесу субʼєктивної рефлексії» [3, с. 36]. 

По-четверте, криза великих епічних форм: читач дедалі стає ви-
багливішим і прагне охопити «все й одразу», надаючи перевагу малим 
епічним формам, документалістиці, мемуарам тощо, уникаючи чи-
тання довгих романів, тим паче епопей. Це той випадок, коли попит 
диктує пропозицію, і митці відтворюють художню дійсність, виходя-
чи з цього. Щоправда, сучасна есеїстична традиція знає чимало при-
кладів, коли есей ставав трампліном до великих прозових форм або ж 
перехідною ланкою до творчості іншого типу. 

До зовнішньолітературних варто, віднести, по-перше, посилений 
інтерес до особистості в цілому, котрий виникає щоразу в перехідні 
епохи. нівеляція неповторності людської особистості, активно поши-
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рювана в тоталітарні часи, неодмінно викликає посилене зацікавлен-
ня нею, коли відбуваються зворотні процеси. За таких обставин есеїст 
бере на себе функцію помічника читача в пошуках себе, свого місця 
й призначення. «есей — жанр епох перехідних, часів зламів, зміщень 
соціального буття, розривів соціального просторово-часового кон-
тинуума. коли більшість людей випадає зі звичних меж, традицій, 
устоїв і стереотипів поведінки» [8, с. 49]. При цьому есеїст, впливаючи 
на інтелект та емоції читача, прагне активізувати його думки, переко-
нати у власній позиції, але, головне, спонукати до мислительних дій, 
до співпереживання й співміркування. відтак інтерактивність есею в 
перехідні часи посилюється: автор, прагнучи розібратися в тих чи тих 
реаліях буття, транслює адресатові своє бачення світу, у свою чергу 
читач, долучаючись до процесу авторських міркувань, їх домислює й 
розвиває. слушно констатує П. Магай про те, що пересічний читач у 
наш час «відчуває потребу в жанрових формах, які не просто втамову-
ють інтерес до явищ і подій повсякденного життя, але й допомагають 
читачеві визначитися в ньому, знайти себе в цій новій, такій незвичній 
реальності» [12]. есей серед них посідає першорядні позиції. 

По-друге, інтерес до постаті самого письменника як особисто-
сті, його побуту, поглядів, позалітературної діяльності. сучасні 
електрон ні можливості максимально «наближують» письменника до 
аудиторії: з ним можна спілкуватися «наживо», безпосередньо, об-
мінюватися досвідом, радитися, в інший спосіб контактувати. есей 
як помежівний твір «десакралізує» мистецьку особистість. вона стає 
«своєю», її думки можна одночасно прочитати в літературному есеї, 
презентованому у книзі і в пості в соцмережі, навіть порівняти їх. 
есей як практика оголення мистецької свідомості часто стає трамп-
ліном такого контактування, адже «есей — це не просто персоніфіка-
ція оповіді, це максимальне розкриття особистісного начала в тексті, 
створення психологічно достовірного образу оповідача» [10, с. 166], 
твір, «структура і стиль якого підпорядковані субʼєктивній автор-
ській логіці» [14, с. 6]. 

По-третє, читацька запотребуваність нестандартних форм ху-
дожнього слова. сучасний читач — примхлива субстанція. Його вже 
не здивуєш гібридними формами роману й повісті, поліморфними 
жанрами, утвореними на межі не одного виду мистецтва, розміром, 
обсягом чи формою написаного. Постмодерні епатажність, опис де-
віантної поведінки персонажів, використання ненормативної лек-
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сики сьогодні більшою мірою сприймаються як даність, як атрибут, 
як зовнішня форма глибиннішого змісту, як обгортка, всередині якої 
найцінніше. Приміром, і. Дзюба називає таку творчість «рафінова-
ним інтелектуальним продуктом» [6, с. 51], котра з часом очиститься 
від зайвого. есей як форма чистого мислення є якраз тією художньою 
формою, що позначена творчою свободою в найширшому сенсі цього 
слова. сучасний читач прагне зовсім нового ракурсу, нових підходів, 
нових експериментів, нової презентації міркування, зрештою, нової 
творчості. есей — одна з таких дискурсивних практик. твір, менш 
усвідомлений у ХХ столітті, на початку ХХі пропонує новий погляд 
на письменника, котрий одночасно може бути «присутнім» у романі, 
повісті чи деінде. і в цьому новому ракурсі есеїст на новій платформі 
може розгорнути вповні свій інтелектуальний і художній досвід, своє 
бачення реальності, власний внутрішній світ, створивши ілюзію ого-
лення свідомості. «Провідна роль особистості автора і співвіднесеність 
із сучасністю визначає здатність есею полемізувати з традиційним 
трактуванням і пропонувати у результаті аналізу «перебудови» свою 
«версію» обʼєкта, котра претендує на універсальність… есей шляхом 
переконання навʼязує читачеві авторську версію, іноді завуальовуючи 
цей намір створенням ілюзії обʼєктивності» [11], — пише т. Лямзіна. 

По-четверте, конвергенція літератури й медіа. розширення меж 
впливу літератури, як і збільшення можливостей впливу медіа через 
обопільні процеси зумовлює взаємопроникнення й взаємозумов-
леність цих царин. сучасна література шукає нові платформи існу-
вання, сучасні медіа також проникають в інші сфери, відтак впливи 
стають постійними й взаємними. Ці погляди активно відстоюються 
с. аверинцевим, Ю. Шатіним, е. Шестаковою тощо. так, C. аве-
ринцев називає медіаслово «новим і своєрідним явищем комуніка ції-
через-літературу» [1, с. 15], е. Шестакова переконана, що «літерату-
рознавство, що не допускає медіатекст до свого горизонту, приречене 
на збіднення задач, цілей, свого сучасного стану й перспектив роз-
витку» [13, с. 109], а с. Шатін взаємодію літератури й медіа пояснює 
гіпертекстовою природою медіапростору як такого, позначуваною 
мультимедійністю, дисперсністю та ризоматичністю тощо [13, с. 82]. 
відтак існування художньої літератури на двох платформах одно-
часно — аналоговій та електронній — сьогодні є реалією буття. Про 
цьому саме мистецтво художнього слова, безвідносно до каналу його 
доступу до аудиторії, залишається елітарною культурною практикою, 
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підтримуваною митцями, в тому числі через есей як твір, орієнтова-
ний на постійну активізацію мислення. 

есеїстичність почасти вплинула, а до певної міри й зумовила поя-
ву нових жанрів медіасфери, природа яких — літературно-есеїстична. 
Блоги, пости, авторські колонки, живі журнали, за нашим твердим 
переконанням, це похідні монтенівського твору, видозміненого, ви-
ходячи з обставин нової електронної епохи. усіх їх обʼєднує субʼєк-
тивне відтворення дійсності, авторський незаангажований погляд на 
будь-що, відверто індивідуальне бачення й оцінка явищ буття. виріз-
няються вони лише формою та каналом поширення інформації. 

і колумністика, і блогосфера — це новітні варіації жанру есею, 
адаптованого для масової аудиторії завдяки новим технічним можли-
востям, а також процесам демократизації та персоналізації ЗМк. ін-
терактивність як можливість швидкого реагування на сказане в 
мережі інтернет збільшує можливості впливу есею, однак налашто-
ваність на діалог із читачем — перманентна ознака жанру, закладе-
на ще М. Монтенем. інша справа, що «живе» реагування на сказа-
не посилює можливості обопільної рефлексивної творчості автора й 
реципієнта. інтерес до медійних та інтернет-варіацій жанру есею, на 
нашу думку, зумовлений посиленою увагою до особистісного начала 
у всіх сферах сучасного буття, активізацією авторської позиції в ці-
лому, наочними тенденціями субʼєктивації, увагою до окремої осо-
бистості, прикметної своєю позицією, відмінною від масової. такої 
ж думки, наприклад, і с. Ярцева, котра вважає, що все це «збільшує 
інтерес до жанрів, особистісне начало в яких стає переконливим для 
аудиторії. саме в цих умовах збільшується роль таких жанрів, як ко-
ментар, есей, колонка» [15, с. 4]. Можна скільки завгодно сперечати-
ся, наприклад, теоретикам публіцистики, тотожними чи відмінними 
є жанри авторської колонки та есею. усі їх дискусії все одно зводяться 
до «характеристики жанру як особистого переживання з конкретного 
приводу, демонстрації погляду суб’єкта соціальної практики у зв’язку 
з виниклою ситуацією з метою звернути увагу аудиторії не лише на 
саму ситуацію, а й на характер її оцінки» [6, с. 61]. Дослідники колон-
ки звертають увагу і на її «метод — образний аналіз, тобто поєднан-
ня аналізу (виявлення взаємозв’язків предмета, причин, наслідків, їх 
оцінку, передбачення їхнього розвитку) та художнього узагальнення» 
тощо [6, с. 61]. усе це ті ж ознаки есеїстичного твору, тільки у варіа-
ції фіксованої періодичності, стійкого обсягу, приблизно однакового 
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формату. авторська колонка письменника — газетний (журнальний) 
варіант есею — у сукупності потім часто переростає в збірку, набува-
ючи нових ознак єдності. 

Ми твердо переконані, що колумністика, блогінг, пости, публіка-
ції у форматі «живого журналу» — це все похідні есеїстичного твору, у 
якому актуалізується особистісне переживання автора з певного при-
воду у вигляді висловлювання його ставлення до актуальних проблем 
дійсності й власного захисту цієї позиції. Перші зразки такого пере-
живання можна віднайти вже в античній традиції, а наочно виявити 
у книзі М. Монтеня «Проби» 1580 р. а відтак сьогоднішнє існування 
письменницького есею як власне літературного твору, надрукованого 
у форматі книги, і авторської колонки, що мала місце в друкованому 
варіанті газети чи на її сайті, є прикметою художньої практики чи не 
найбільш репрезентативної щодо трансформації соціально ангажова-
ного письменницького мислення. 
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WriTerʼs eseisTiCs in The liTerary ProCess of moderniTy, 
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The article tells about the reasons for the popularity of writer’s essay in the modern lit-
erary process. The key point is that the contemporary writer is an artist opening to various, 
often polar, creative practices. Therefore, she can be simultaneously involved in different 
discourses, and often equally effective. For this reason, there are so many Ukrainian writ-
ers today who are at the same time engaged in scientific, literary-critical, editorial, and 
public activity, without favoring any of these types of creativity. Essays become a unifying 
link for all these processes, because artists who have literary-critical, scientific, public, ed-
itorial experience etc. often turn to it. The article focuses on writer’s essay as an indicator 
of multiliteracy, an open set of writing processes. External factors in literature (increased 
interest in the personality, interest in the figure of the writer as an individual, the reader’s 
demand for non-standard forms of artistic word, convergence of literature and media) and 
internal factors in literature (change of generation of writers, interest in the statement from 
traditional poetics to the poetics of artistic modality, the crisis of great epic forms) are ana-
lyzed as factors that contribute to essay popularity. A special emphasis is placed on modern 
variations of Montaigne work’s variations in the era of Web 2.0. 

Key words: writer’s essay, essay, literary process, multiliteracy, transitional era. 
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Простежено історію публікації Шевченкового листа від 20 грудня 1847 р. 
спершу як адресованого Василю Лазаревському, з 1929 р. — як зверненого до його 
брата Михайла, проти чого аргументовано виступив Л. Большаков, який залучив 
до розгляду проблеми маловідомий матеріал. Докладно проаналізувавши міркуван-
ня російського дослідника, автор статті на підставі раніше не врахованих фак-
тів і спостережень відкинув його гіпотезу, водночас уточнив слушні міркування 
М. Новицького, що вперше у свій час запропонував вважати адресатом листа 
саме Михайла Лазаревського; це рішення коментатора чинне й для подальших пу-
блікацій. 

Ключові слова: лист, адресат, гіпотеза, доведення. 

в останньому на сьогодні академічному зібранні творів тараса 
Шевченка лист від 20 грудня 1847 р. опубліковано як адресований 
Михайлу Лазаревському [15, т. 6, с. 38–39]. на думку Л. Большако-
ва [2, с. 241–243], до якої увагу привернув в. Дудко [5, с. 58], лист 
насправді звернено до василя Лазаревського, як і зазначено у пер-
шодруці у журналі «киевская старина» 1891 р. [3, с. 209]. Міркування 
Л. Большакова досі не спростовано, у виданому через два десятиліття 
Повному зібранні у 12 томах про них не згадано: в. Шубравський у 
коментарі лише навів відомості про першу публікацію листа, заува-
живши без жодних пояснень, що адресатом у ній помилково названо 
в. Лазаревського [15, т. 6, с. 336]. очевидно, питання мала б зняти 
вказівка дослідника, що 12 лютого 1848 р. на цей лист відповів М. Ла-
заревський, а не його брат василь [15, т. 6, с. 336]. Публікація в журна-

© Боронь о., 2019
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лі «киевская старина» вийшла без підпису. однак, як уточнює в. Дуд-
ко [5, с. 57], відомо, що її підготував в. Горленко: 3 січня 1891 р. він 
писав до о. Лазаревського: «Посылаю письма Шевченко и несколько 
строк предисловия к ним, под которым прошу не ставить никакой 
подписи. Я так и не знаю, <…> к которому из ваших братьев письмо 
второе. Прошу вас все это вставить, где нужно» [9, с. 129]. олександр 
Лазаревський зробив відповідне уточнення, вважаючи адресатом ли-
ста свого брата василя [3, с. 209]. в. Дудко сформулював проблему: 
«такий погляд став узвичаєним, хоча, як показав Большаков, питан-
ня про адресата не можна вважати остаточно з’ясованим; дослідник 
навів низку аргументів, які підкріплюють версію олександра Лаза-
ревського» [5, с. 58]. отож необхідно простежити історію питання і 
детально розглянути аргументацію Л. Большакова, щоб прийняти чи 
відхилити його версію. 

Як адресований в. Лазаревському тоді ж лист передруковано у 
«Зорі» [4, с. 84], згодом опубліковано у двотомнику «творів» [16, 
с. 353–354], повному виданні за редакцією Б. Лепкого [10, с. 299–
301]. Проте у коментарі в Повному зібранні творів за редакцією 
с. Єфремова М. новицький зазначив, що справжнім адресатом є 
М. Лазаревський, адже на цей Шевченків лист збереглася вже згаду-
вана відповідь від 12 лютого 1848 р., написана саме його рукою [12, 
с. 500]. коментатор, розлого процитувавши Шевченкове послання, в 
пандан до нього навів рядки з відповіді М. Лазаревського, особливо 
наголосивши на фразі «З василем [до оренбурга, як уточнює М. но-
вицький. — О. Б.] приїхав тепер з украйни і іван» [7, с. 54], яка, на 
його переконання, «остаточно стверджує, що Шевченко писав свого 
листа до Михайла, а не до василя Лазаревського» [12, с. 501]. Далі 
дослідник зауважує, що саме тоді, коли М. Лазаревський перебував в 
україні, а потім поїхав до Петербурга, в. Лазаревський уже приїхав до 
оренбурга, тому і бачитися з і. Дзюбиним (Петербург), а. Глушанов-
ським (київ), розмовляти з в. Далем (Петербург) не міг, про що про-
сив його поет, тоді як це доручення цілком спроможний був виконати 
тільки М. Лазаревський [12, с. 501]. Звідтоді атрибуція адресата, яку 
запропонував М. новицький, усталилася у шевченкознавстві (через 
цензуру в радянських виданнях не посилалися на зібрання творів за 
редакцією с. Єфремова): так лист опубліковано у виданні за редак-
цією П. Зайцева [11, с. 42–44, 315], в академічних зібраннях творів у 
десяти [13, с. 42–44, 401] і шести томах [14, с. 44–46, 417]. коментар 
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М. новицького можна було б одразу скоригувати: Шевченко не зга-
дує а. Глушановського, із яким дослідник переплутав, мабуть, «Галу-
зу», тобто в. Галузевського. 

Л. Большаков звертає увагу на здійснену вже після смерті автора 
цінну мемуарну публікацію в. Лазаревського — «Мое знакомство с 
Далем», яка містить важливі автобіографічні відомості [6, с. 537–580]. 
Як згадував в. Лазаревський, 6 травня 1847 р. його було призначе-
но чиновником особливих доручень при голові оренбурзької При-
кордонної комісії М. Ладиженському, а вже в липні він прибув до 
оренбурга [6, с. 544]. в. Лазаревський далі пише: «с Ладыженским 
мы отлично сошлись, и в ноябре я выехал в одессу, чтобы проводить 
оттуда его семейство в Петербург, куда сам он отправился прямо из 
оренбурга. нужно сказать, что в это время находился солдатом в 
орской крепости тарас Григорьевич Шевченко. Мы с ним не были 
знакомы, но он был больше чем дружен с моим братом Михаилом, 
служившим тогда попечителем киргизов в той же орской крепости 
[мемуарист помилився — у троїцьку. — О. Б.]. За короткое время 
пребывания в оренбурге мне не привелось съездить в орскую; но я 
переслал Шевченке привезенные из Петербурга карандаши, краски, 
сигары, книги. узнав, что я уезжаю обратно в Петербург, он передал 
мне просьбу следующего содержания: «освободить меня от солдат-
ства может только василий алексеевич Перовский (в то время член 
адмиралтейского совета); у Перовского же, лучше всякого другого, 
мог бы хлопотать Даль, лично ему человек совершенно близкий». 
Я  не придавал этому большого значения, потому что и Перовский, и 
Даль хорошо знали, чтоˆ там терпит Шевченко, и, конечно, люди по-
значительнее меня (неизвестного ни тому, ни другому) говорили им 
о несчастном ссыльном; но все же выполнить поручение следовало, 
и в начале февраля, через месяц по приезде в Петербург, я написал об 
этом Далю по городской почте. вот чтоˆ отвечал он мне: «умные люди 
о таких вещах по городской почте не пишут. Чтоˆ вы меня бегаете? По 
четвергам у меня собираются добрые знакомые; увидите и кой-кого 
из литераторов. Приходите непременно». нечего делать, пошел. <…> 
народу было много; мне с хозяином не пришлось поговорить и чет-
верти часа, и то разговор шел больше об оренбурге <…>» [6, с. 544–
545]. тобто в. Лазаревський перебував у оренбурзі в липні-листопаді 
1847 р. російський дослідник вирізняє слова в. Лазаревського про 
те, що після приїзду в оренбург у липні він переслав Шевченкові ряд 
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перерахованих речей, тому і спільний лист василя і Федора Лаза-
ревських слід датувати не жовтнем 1847 р., а липнем-серпнем того ж 
року, на підтримку чого вже доводилося говорити1 [2, с. 329]. 

Л. Большаков указав на суголосність слів про в. Даля і в. Перов-
ського в Шевченковому листі та спогадах в. Лазаревського і, про-
аналізувавши його нотатки, дійшов висновків, що в. Лазаревський 
прибув у Петербург під новий рік, враховуючи віддаль від оренбурга 
до одеси, а звідти до столиці; Шевченків лист від 20 грудня 1847 р. 
надійшов до столиці не раніше ніж через місяць, тобто наприкінці 
січня 1848 р.; візит до в. Даля відбувся, найвірогідніше, 12 лютого 
(якщо писав «на початку лютого», то і відповідь отримав уже після 
першого четверга в цьому місяці, тобто 5-го лютого) [1, с. 242]. тоді 
ж 12 лютого 1848 р., припускає науковець, М. Лазаревський напи-
сав відповідь на аналізований Шевченків лист, яку російський до-
слідник вважає спільним посланням братів, лише записаним рукою 
Михайла. М. Лазаревський тоді перебував у чотиримісячній відпуст-
ці: відвідав київ, жив у конотопі, у рідній Гирявці, а на той момент 
перебував у Петербурзі. Л. Большаков зауважує, що його бентежили 
слова М. Лазаревського з листа від 12 лютого 1848 р.: «Чернишов дав 
мені строку до вівторка — до завтра, і немає ніякої чутки» [7, с. 55], 
адже якщо завтра вівторок, то сьогодні не четвер, коли відбулася зу-
стріч у в. Даля, проте він знаходить їм пояснення: йдеться про часо-
вий проміжок вівторок-п’ятниця, який спливає завтра, у п’ятницю 
[1, с. 243–244]. 

таким чином, узагальнює Л. Большаков, надісланий василю 20 
грудня 1847 р. лист два старші брати не без підстав вважали спільним. 
Через ряд причин, які стають зрозумілими після читання автобіогра-
фічних нотаток в. Лазаревського, зручніше на нього було відповідати 
його брату, Михайлу, який робив це за двох. тому, наполягає вчений, 
немає необхідності лише на підставі відповіді від 12 лютого 1848 р. 
довільно переадресовувати лист від василя до Михайла [1, с. 243]. 
Щоправда, ініціаторами такого рішення він вважав упорядників де-
сятитомного повного зібрання творів [1, с. 241], не знаючи, мабуть, 
про коментар М. новицького у виданні за редакцією с. Єфремова. 

1 Щоправда, мушу виправити свою помилку: обіцянку й надалі надсилати номери 
журналу «отечественные записки» у спільному листі висловив не василь, як я напи-
сав, а Федір, у чому тепер можна переконатися, адже влітку 2015 р. виявлено оригі-
нали цього та низки інших листів до Шевченка (див.: [8, с. 444]).
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М. новицький помилився, коли уточнив, що з василем з україни 
приїхав іван саме до оренбурга, а тому, мовляв, василь не міг бачи-
тися із кількома названими в Шевченковому листі особами, які меш-
кали у Петербурзі. Як переконуємося зі спогадів, в. Лазаревський на 
той час якраз був у Петербурзі й не раз бачився з в. Далем: на одній 
четверговій зустрічі на початку лютому, коли говорив із ним чверть 
години, через два дні після того, отримавши від в. Даля записку з 
пропозицією посади секретаря в особливій канцелярії міністра вну-
трішніх справ в. Перовського [6, с. 545], через кілька днів у цій самій 
справі [6, с. 547]. 28 лютого 1848 р. він знову писав в. Далю, очіку-
ючи остаточного рішення міністра, тоді як звільнення з оренбурга 
йому міг дати генерал в. обручов, що тоді перебував у Петербурзі 
[6, с. 547]. Зрештою, 6 липня 1848 р. в. Лазаревського було офіцій-
но призначено в названу канцелярію у Петербурзі, а з березня він 
уже фактично виконував свої обов’язки. отож Шевченко 20 грудня 
1847 р. міг звертатися як до василя, так і до Михайла. на Шевченкові 
запитання: «З новим годом будьте здорові, любий і щирий мій зем-
ляче, де вас Бог носить, чи ви вже во Пітері, чи ще й досі во одесі?» 
[15, т. 6, с. 38] Михайло логічно відповідав: «в одесі, братику, не був 
я, дальш києва не їздив <…>» [7, с. 54]. Можливо, поет справді, добре 
знаючи про подорож василя до одеси, адресувався саме йому? утім, 
він міг помилитися. 

крім того, що лист М. Лазаревського від 12 лютого 1848 р. містить 
відповіді на всі питання і прохання Шевченка з листа від 20 грудня 
1847 р., гіпотезі Л. Бальшакова суперечать ще й такі факти. Шев-
ченко в тексті постійно звертається, не називаючи на ім’я, саме до 
однієї особи, а не до двох чи кількох. свою відповідь М. Лазарев-
ський починає словами: «важко мені було, мій щирий, мій бідний 
земляче, і, Бог зна, як важко читать твоє писаннє» [7, с. 54], хоча, 
якщо слідувати логіці Л. Большакова, то мало би бути принаймні 
«нам» абощо. 

Як свідчать спогади в. Лазаревського, він на початку лютого 
1848 р. не раз бачився з в. Далем, тоді як М. Лазаревський у листі-від-
повіді 12 лютого того ж року писав: «сам я за каторжним ділом не 
бачився ні з Далем, ні з Дзюбиним, да і в Єзучевського давно вже був» 
[7, с. 54]. Якщо відповідь спільна, то гіпотетично М. Лазаревський 
мав би написати про те, що василь, до якого поет нібито адресувався, 
на відміну від нього, Михайла, із в. Далем зустрічався, але без осо-
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бливого успіху, тоді як М. Лазаревський насправді природно реагує 
на звернені до нього питання. в. Лазаревський, який особисто не був 
знайомий із Шевченком (вперше вони зустрілися 29 березня 1858 р., 
[15, т. 5, с. 168], зауважує у мемуарах, як уже цитовано, що перед 
від’їздом у Петербург Шевченко передав йому прохання до в. Даля. 
навіщо тоді писати спеціального листа знову про те саме? ніщо в 
тексті не свідчить про те, що поет нагадує про вже висловлене раніше 
доручення василеві. 

варто навести прохання Шевченка і відповіді на них М. Лазарев-
ського. Шевченко: «<…> попросіть його [о. П. Чернишова. — О. Б.] 
од мене, щоб він докучав моєю просьбою надто Карлу Павловичу, а 
з Дубельтом щоб притьмом побачився»; «Будьте ласкаві, розпитай-
те гарненько, де тепер живе Василий Андреевич Жуковский, він пер-
ше жив у Досельдорфі на рейні, а тепер не знаю, та й пришліть мені 
його адрес, а коли надрюкована його «одиссея», то і її пришліть. 
Прочитавши, я отдам вам або Ф [едору] Матвеевичу» [15, т. 6, с. 39]. 
М. Лазаревський: «карл Павлович тільки двинув плечима, кажуть, 
да певно вже забув і про те, що двинув. Жуковський і досі на рейні 
в Дюссельдорфі, — сей може б двинув і не одними плечима, так го-
ренько, що дуже далеко. «одіссея» його ще не печаталась, да й чут-
ки проміж письменними людьми про неї щось немає. у Дубельта і 
Даля Чернишев ще не був — що скажуть йому, зараз до тебе одпишу» 
[7, с. 54]. Шевченко: «Поклонітесь гарненько од мене Дзюбину, як 
побачите. <…> Як побачитеся з в. і. Далем, то, поклонившися йому 
од мене, попросіть його, щоб він ублагав в. Перовського, щоб той 
визволив мене хоч із казарм (сиріч випросив мені позволєніє рисо-
вать)» [15, т. 6, с. 39]. М. Лазаревський відповідає, що ні з ким із на-
званих осіб не бачився (див. цитату вище [7, с. 54]). Шевченко: «<…> 
пришліть ради поезії святої Лермонтова хоч один том <…>» [15, т. 6, 
с. 39]. М. Лазаревський: «Посилаю тобі Лермонтова <…>» [7, с. 55]. 
Шевченко: «Здається, ви знакомі з василем Єзучевським. коли він 
вернувся з дому, то, як побачитесь, гарненько вилайте його за мене за 
його щирость і добрість <…>» [15, т. 6, с. 39]. М. Лазаревський: «<…> 
в Єзучевського давно вже був» [7, с. 54]. відповідність однозначна. 

До того часу в. Лазаревський лише раз адресувався до Шевчен-
ка у вже згадуваному спільному з Федором листі, у якому зазначав: 
«уперве веду речі з тобою <…>» [7, с. 47], а з М. Лазаревським прияте-
лювання було суттєво ближчим, адже вони зналися особисто, не раз 
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бачилися. очевидно, у 1891 р. о. Лазаревський, не надто обізнаний із 
тодішніми нюансами знайомства своїх братів із Шевченком, поми-
лився в ідентифікації адресата. 

отже, гіпотеза Л. Большакова не має достатніх підстав, а рішен-
ня М. новицького, попри дрібні неточності, є цілком обґрунтованим 
і слушним, тому і в наступному академічному зібранні творів лист 
Шевченка від 20 грудня 1847 р. слід публікувати як звернений до 
М. Лазаревського. 
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Кому из братЬев лазаревсКиХ аДресовано  
ПисЬмо ШевченКо от 20 ДеКабрЯ 1847 гоДа? 

Александр Боронь, доктор филол. наук, ст. науч. сотр.,  
заведующий отделом шевченковедения 

Институт литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины 

Прослежена история публикации письма Шевченко от 20 декабря 1847 г. сна-
чала как адресованного Василию Лазаревскому, с 1929 г. — как обращенного к его 
брату Михаилу, против чего аргументированно выступил Л. Большаков, который 
привлек к рассмотрению проблемы малоизвестный материал. Подробно проанали-
зировав рассуждения российского исследователя, автор статьи на основании ра-
нее не принятых во внимание фактов и наблюдений опроверг его гипотезу, вместе 
с тем уточнил дельные соображения М. Новицкого, впервые в свое время предло-
жившего считать адресатом письма именно Михаила Лазаревского, упомянутое 
решение комментатора остается актуальным и для дальнейших публикаций. 

Ключевые слова: письмо, адресат, гипотеза, доказательства. 

for Whom of laZareVsKy broThers did sheVChenKo 
address his leTTer on deCember 20th, 1847? 

Oleksandr Boron, Doctor of Science, senior researcher,  
head of Shevchenko Studies Department, 

Taras Shevchenko Institute of Literature of the National Academy  
of Sciences of Ukraine 

The paper studies the publication history of Shevchenko’s letter of December 20, 
1847, initially as one addressed to Vasyl Lazarevsky (first published in the journal 
«Kievskaja starina» in 1891), and then as one addressed to his brother Mykhailo. The 
decision was proposed in 1929 by M. Novitsky, the compiler of the complete works of 
Shevchenko (edited by S. Yefremov), on the basis of the content of M. Lazarevsky’s an-
swer to Shevchenko on February 12, 1848. Subsequently, in all the academic collections 
of Shevchenko’s works, including the latest one in 12 volumes, this letter was identified 
as addressed to M. Lazarevsky. Already in 1993, a Russian researcher L. Bolshakov 
reasoned against such addressing, applying new and little-known material, in particular 
V. Lazarevsky’s memoirs, to the problem consideration. It turns out necessary to study 
L. Bolshakov’s arguments in order to accept or reject his version, on which further pub-
lishing decisions depend. 
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Having analyzed Russian researcher’s evidence, the author refutes his hypothesis. 
The author bases on the previously ignored facts and additional arguments, in particular 
M. Lazarevsky’s statement in a letter of February 12, 1848 that he had not seen V. Dal, 
whereas V. Lazarevsky had met with him several times by that day. By the time of writing 
the analyzed letter, V. Lazarevsky had written Shevchenko only once (with brother Fedir), 
while poet’s friendship with M. Lazarevsky was substantially closer, because they knew 
each other personally and had met more than once. Obviously, in the first publication of 
1891, O. Lazarevsky, being not aware enough of the details of his brothers’ relations with 
Shevchenko, was mistaken in identifying the addressee. 

The author of the paper concludes that L. Bolshakov’s hypothesis is not sufficiently 
grounded, while M. Novitsky’s decision, despite some minor inaccuracies, is entirely justi-
fied and appropriate. Next academic complete works should, therefore, include Shevchen-
ko’s letter of December 20, 1847 as one addressed to M. Lazarevsky. 

Key words: letter, addressee, hypothesis, proof. 
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У статті проаналізовано минулі та сучасні критичні рецепції пародії І. Не-
чуя-Левицького «Без пуття». На основі аналізу параметрів образного мислення 
письменника, концепцій його науково-критичних праць «Сьогочасне літературне 
прямування» та «Українська декаденщина» запропоновано нову інтерпретацію 
ціннісно-смислових параметрів твору. 

Ключові слова: реалізм, декадентство, пародія, сатира, інтерпретація, наці-
ональна самосвідомість. 

вступ. твори і. нечуя-Левицького щедро насичені не тільки ху-
дожнім малюнком різноманітних людських манер «бачити, мислити 
й говорити», а й прийомами пародіюванням зазначеного. та до 1900 
року в письменника, вочевидь, не було потреби у зверненні до жанру 
пародії в чистому вигляді. Прозаїк, який раніше мав досвід участі в 
літературній дискусії 70-х років ХіХ ст. як автор концептуальної праці 
«сьогочасне літературне прямування», вже на помежів’ї століть ХіХ 
і ХХ, коли в черговий раз активізувалася полеміка щодо шляхів роз-
витку української літератури, довів, що цілком здатен використати в 
якості аргументу на захист власних концепцій демократичної реаліс-
тичної літератури та певних рівнів світогляду та переконань не лише 
теоретичні настанови, а й твір пародійного жанру. 

аналізу сатиричної пародії «Без пуття. оповідання по-декадент-
ському» і. нечуя-Левицького в українському літературознавстві дру-
гої половини ХХ ст. приділено не так вже й багато уваги. Дослідни-
ки (і. нудьга «Пародія в українській літературі», М. коцюбинська 
«образне слово у літературному творі», М. тараненко «Боротьба 
і.  нечуя-Левицького проти декаденства» та ін.) поціновували твір від-
повідно до ідеологічнних стандартів своєї доби. Показовою для такого 
роду праць є теза із вищезазначеної праці і. нудьги: «нечуй-Левиць-
кий вістря сатири спрямовує як проти аморальних, антинародних 

© вільна Я., 2019
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явищ в соціальному житті, що їх породжує буржуазне суспільство на 
новому етапі свого розвитку, так і проти проникнення цієї буржуаз-
ної, декадентської гнилі в мистецтво, в літературу, проти новомодних 
буржуазних стильових напрямів, у першу чергу символізму» [6, с. 116]. 

тільки кілька праць останнього десятиліття, в яких аналізується 
цей твір, помітно вирізняються рівнем його інтерпретації. За приклад 
візьмемо монографію М. тарнавського «нечуваний нечуй», в якій 
розглядається і пародія «Без пуття». 

Літературознавець спочатку зазначає, що «автор висміює людську 
дурість узагалі, а не конкретний суспільно-культурний феномен» [8, 
с. 220], а згодом твердить, що «об’єктом його сатири стає літератур-
ний модернізм, який відмовився від соціально забарвлениих тем і 
простих об’єктивних естетичних принципів, на користь плутаних 
інтелектуально-філософських проблем і складних, витончених есте-
тичних методів» [8, с. 221]. 

сучасний канадський україніст визнає проблему в інтерпрета-
ції твору і тому ставить закономірне запитання: а що саме пародіює 
у творі автор? аналізуючи стан обізнаності сучасників і. нечуя-Ле-
вицького із модерністськими європейськими літературними твора-
ми і нечисленними творами подібного типу українських авторів кін-
ця 90-х рр. ХіХ ст., коментуючи статтю «українська декаденщина» 
і. нечуя-Левицького, М. тарнавський висловлює припущення, що 
письменник пародіює цілком певні твори, наймовірніше «Блакитну 
троянду» Лесі українки, в якій, окрім багатьох інших позицій, також 
фіксується той «нерозривний сплав любові і безумства» [8, с. 225], що 
спостерігаємо і в оповіданні «Без пуття». 

на тлі певного пожвавлення інтересу до твору несподіваними 
видаються тези, які, дублюючи стандарти ще радянської доби, реа-
німують однозначно негативне поцінування цього досвіду прозаїка, 
стверджуючи, що він «...повістю «Без пуття» фактично показав, що не 
розуміє модерністів, боїться їх, тому й висміює. Пародія виразно ха-
рактеризує автора: неготовність до нового, провінційність, консерва-
тивність мислення» [5, с. 121]; «наш народник не готовий сприйня-
ти асоціативність мислення, складність художнього образу, вільний 
мистецький вияв і т. ін. Пародія і. нечуя-Левицького вийшла зла, 
недотепна для читача, зверхня» [5, с. 117]. 

на нашу думку, твердити однозначно, що письменник не розу-
міє, тим паче боїться модерністів, бо не сприймає декларованої ними 
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«асоціативності мислення», «складності художнього образу» не зов-
сім справедливо, бо, як мінімум, не відповідає змісту та ідеї цього хоч 
і маловідомого широкому загалу, але вкрай цікавого твору. 

метою цього дослідження, на наше переконання, має стати адек-
ватне співвіднесення авторської та критичної інтерпретації кон-
кретного літературного твору. Це варто здійснити найперше в обра-
зній площині твору, апелюючи при тім до науково-публіцистичних 
статей та праць, листів письменника, що увиразнить смисл пародії 
«Без пуття» на рівні ціннісно-смислових параметрів, оскільки про-
заїк пародіював не стільки конкретний твір української декадетської 
літератури, — хоча й цього не виключаємо,- скільки образ думок, 
переконання, смаки і мистецькі захоплення окремих представників 
української псевдоеліти. 

результати дослідження. в листі до н. кобринської 13 вересня 
1900 р. автор, окрім іншого, зауважує «... це сатира... на деяких су-
часних киян... всі ті дрібнії чудасії...всі дочиста нахапані й списані з 
натури...» [2, с. 367]. 

Для того, щоб переконливо окреслити характери головних пер-
сонажів, письменник, як часто робив, взяв матеріал із життя. Це не 
завадило йому узагальнити проблему, розмірковуючи над тим, чому 
представники київської молоді із вищих верств схильні заперечувати 
цінність усього рідного, національного, прагнучи при тім виокреми-
тися, демонструючи і повсякчас підкреслюючи власну інакшість. 

Письменник як досвідчена людина добре розумів, що така модель 
поведінки загалом характерна для молодих людей у період станов-
лення особистості. Часто ті непрості психологічні стани та складні 
процеси у свідомості проявляються в різних формах епатажу, який, 
як спосіб самоствердження, багатьма в реальності з часом переосмис-
люється і відкидається. та автор смисл історії бачить у іншому. Під-
твердження тому бачимо навіть у назві твору, що виступає у ролі ін-
терпретаційної моделі тексту. 

отож, головні персонажі твору Павлусь Малинка і настуся саму-
сівна цікавляться «мовою символістики», буддизмом не як культур-
ними феноменами та філософськими теоріями, а як форматами, що 
допоможуть їм чіткіше окреслити власну виїмковість і перфектність. 
вони переконані, що принципово відмінні од «тутешнього плебей-
ського громадянства» і тому мають знайти свою дорогу в житті. от у 
цьому їхньому відчутті — переконливий знак розриву з усім, що має 
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цінуватися, бо просто на генетичному рівні повинно відчуватися як 
рідне і бути основою для всього найважливішого. одначе для настусі 
київ «препротивна провінція», «вовчий дохлий закуток» [1, с. 314], 
для Павлуся «-Ми не тутушні люде...тутечки не наше місце» [1, с. 338]. 

від перших сторінок твору і. нечуй-Левицький описує атмосфе-
ру, в якій зростали настуся і Павлусь. Це було життя по закордонах 
на батьківські гроші, які «витрушувались» у Парижі, ніцці, римі та 
Швейцарії і німеччині. 

Павлусь походить із колись славного козацького роду, але тепер 
в помешканні його батьків: «три чималі давні портрети козацьких 
полковників, Павлусевих предків, у стародавніх темних рамах ніби 
заснувались чорним павутинням» [1, с. 309]. 

не випадково батько настусі, який дізнався про залицяння Пав-
луся до дочки, змушений висловитися: «Павлусь гультяй, ледащо та 
картяр: ночі п’є та гуляє з такими як він..., і до решти гайнує бать-
ківське добро. Прогуляли й промарнували вони вдвох з батьком по 
заграницях та в Монако на рулетці село й сахарню, а Павлусь незаба-
ром прогайнує і той хутір Шелестуху, що зоставсь в нього. врешті він 
нестатковитий, пустий паничик, котрий тільки зугарний тинятись по 
Хрещатику та новодить своє пенсне на паннів. Це якийсь виродок 
колись славного поважного роду на україні» [1, с. 318–319], а коли 
він усвідомлює, що і дочка закохалась, то чіткіше розуміє, що їх че-
кає, бо: «Павлусь ніколи не каже «мій батько», а все каже «мій банк», 
як говорять в його дурному кружку молоді пещені гультіпаки. він, 
певно, має в думці й у мені придбати собі не татуся, а «банк», замість 
свого «покійного банка» [1, с. 321]. 

Для Павлуся, який ледь закінчив реальну школу, а навчання у ви-
щій школі в Парижі навіть вільним слухачем не подолав, більше ці-
кавлячись артистками опери, ніж мудрими лекціями, перспектив у 
реальному вимірі насправді небагато. 

Його поверхове захоплення буддизмом реалізується в закликах 
«змінити животіння» і радо підтримуються настусею, якій теж «...ста-
ромодне житло цього паскудного світу... осточортіло» [1, с. 339]. тому 
її бентежить і лякає його розповідь про вчорашній вечір у ресторані: 
«і ще б гірше остогидло, якби ти почула на свої вуха, що верз учора 
один якийсь дурисвіт за вечерею в ресторані. він казав, що ми, цебто 
такі, як ти та я, тільки дурно на світі животіємо та хліб марно збавля-
ємо, і щоб ми запрацьовували собі на харч та оддавали комусь якісь 
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довги, — неначе ми напозичались у когось! За свій гаразд та просвіт-
ність ми всі повинні б стати до підмоги масам: вчити їх або ремества, 
або науки, або будлі-якого штучництва, щоб нібито піднять просвіт-
ність темної маси» [1, с. 339]. 

стає зрозумілим, що Павлусь і настуся жодного уявлення не ма-
ють про ідеали демократичної частини молоді, не уявляють того, 
наскільки шляхетно і альтруїстично здатні діяти однолітки, які пе-
рейняті тими ідеалами та, відповідно, мають інакше розуміння сенсу 
життя як виконання обов’язку перед т. зв. «простим» народом. 

артистична за вдачею настуся, виросла самозакоханою егоїсткою 
через «підтримку» мами, яка занадто пестила свою дитину. Дівчина не 
закінчила жодної школи «... хоч усе починала та на тому й скінчала...» 
[1, с. 295], «... вчилася й гуляла, гуляла й вчилась наперемінку, щоб 
було не дуже важко» [1, с. 296]. Матір любила свою дочку «без міри, 
без тями... вона вволяла її волю, давала їй усе, чого тільки її душа за-
бажає. З самого малку усі в господі вволяли її волю, ніби волю якогось 
божка...» [1, с. 296]. 

Письменник фіксує проблеми стосунків між двома поколіннями 
цих родин як закономірний наслідок довгого процесу денаціоналізації 
в суспільній атмосфері попередніх століть, фокусує увагу на тих мо-
ральних і духовних втратах, що стали наслідком того. адже молодше 
покоління цих родин, маючи можливості доступу до європейських 
університетів, бібліотек, музеїв, театрів, художніх галерей, лише змар-
нувало час, натомість «нахапавшись вершечків наймоднішого дека-
денства в заграничних вищих кружках серед молоднечі» [1, с. 299]. 
вони лише в силу обставин змушені повернутися на Батьківщину, яку 
зневажають і яку як україну навіть не ідентифікують: «в росії суспіль-
ство ще таке грубе, таке нерозвите...» [1, с. 319] з погордою заявляє 
батькові настуся, не сприймаючи жодних його закидів у тому, що на-
хапалась за кордоном «найновомодніших штучок: і спіритизму, і гіп-
нотизму, і декадентства, і усякої несенітниці» [там само]. 

іронізуючи, і. нечуй-Левицький зазначає: «взагалі Павлусь і на-
стуся поверталися додому готовісінькими. Павлусь розторсав собі 
нерви систематичною гульнею по ночах, алкоголем та романтични-
ми походінками. настуся була зроду істерична й трохи психопатка...» 
[1, с. 299]. 

Поєднало цих персонажів кохання з першого погляду і перейняті 
містичними настроями, сумбурно міксуючи декаденство, символізм і 
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буддизм, вони переконані, що тільки обраних здатна поєднати нечу-
вана любов, а перший їхній поцілунок має статися лише на Монблані 
або Монте-розі в Швейцарії, після чого вони мріють померти разом і 
тут таки відродитися, перейшовши «в той світ, у небо» [1, с. 342]. 

За відсутності коштів для мандрів обирають простішу локацію 
круч на солом’янці в києві, що в ті роки була «на відшибі». Після 
того, як вони в стані афекту від наслідків «перевтілення» скотилися 
з кручі, переполошені випадкові свідки-селяни, зважаючи на твер-
дження обидвох, що вони вже померли і тепер знаходяться не на 
«... поганому, паскудному, грубому світі...», а в «небі мрійному», де 
«співають зорі» [1, с. 347], передають настусю і Павлуся урядникам, 
а вже ті завозять їх до божевільні, де лікар видається їм Буддою. Ця 
остання ілюзія знову ж таки підтверджує очікувану реалізацію їхнього 
прагнення до перевтілення душ. 

у творі «Без пуття» і. нечуй-Левицький, як раніш і Грибоєдов, не 
просто відтворює «колебание умов, ни в чем не твердых», а розглядає 
такий стан свідомості молодих людей як проблему з проблем сучас-
ного життя, засвідчуючи її складність на рівнях ментальному і когні-
тивному. 

відсутність національного виховання й освіти, позірність культур-
ного статусу, неусвідомлені внутрішні комплекси у багатьох сприяють 
виникненню безпідставних фанаберій. уся фабула твору доводить, 
що Павлусь і настуся, на жаль, не зможуть визнати приявність ряду 
власних проблем, бо самі презентують ментальний рівень типово 
обивательської спільноти, яку так зневажають. не розуміють вони й 
того, наскільки самі співпадають із її представниками у снобізмі, що 
є результатом повної відсутності критичного і самокритичного мис-
лення. До того ж спільнота та в масі своїй також позбавлена відчуття 
національної ідентичості, а тому легко збивається на манівці в пошу-
ках сенсів та цілей життя. 

Про фактичну втрату національної перспективи, перспективи 
власне українського вибору розмірковує і. нечуй-Левицький, відтво-
рюючи життя посутньої частини київських містян, якими, за умови 
їхньої ізольованості від екзистенційних концептів національного ду-
ховного простору, так легко маніпулювати. До речі, і. нечуй-Левиць-
кий у своїх творах «Причепа», «Хмари», «над Чорним морем» бу-
квально катком пройшовся по різнорідних проявах цього у суті своїй 
обивательського світогляду. так само цю проблему бачили Панас 
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Мирний, Борис Грінченко, олена Пчілка, М. старицький, і. кар-
пенко-карий, і. Франко, М. коцюбинський, в. винниченко та ін. 

сатирична пародія «Без пуття» 1900 року написання та стаття 
«українська декаденщина», над якою прозаїк почав працювати одра-
зу після оповідання з метою показу «генези й зародку цього з’явища», 
не просто фіксують його позицію в полеміці між традиціоналістами 
та модерністами (автор плануватиме надрукувати статтю після паро-
дії, але намір одразу не реалізується, бо вийшла друком вона лише у 
1911 році у уііі томі, про що дізнаємося із листа до М. комарова від 
25 жовтня того ж року — Я. в.). 

на час написання цього «оповідання по-декадентському» і. не-
чуй-Левицький уже має величезний літературний досвід і вважається 
засадничим автором реалістичної української літератури. те, що він 
служить рідному письменству уже понад тридцять років, на наш по-
гляд, не означає, що він себе вичерпав чи не здатен відчути і зрозумі-
ти нових мистецьких тенденцій. Ще зі праці «сьогочасне літературне 
прямування» (1878 р.) було зрозуміло, що усвідомленням і аналізом 
сильних і слабких сторін українського письменства, автор уже тоді 
принципово вирізнявся серед нечисленних колег по цеху. 

у контексті нашої теми слід звернути увагу на те, як і. нечуй-Ле-
вицький поціновує у цій праці риси ментально різнорідного україн-
ського панства в Центрі, на Заході, сході та Півночі, Півдні. на його 
думку, саме великоруська література у більшості регіонів україни 
«одрізнила дуже далеко українське панство од народу, вбила в йому 
український патріотизм, зробила його безособистим і апатичним в 
політичних стосунках...» [3, с. 39]. тут (так само, як і в ранній повісті 
«Причепа») письменник спостеріг, як, на жаль, просто в цьому світі 
перериваються кровні зв’язки в межах роду за умови відсутності пов-
ноцінної національної самосвідомості. Якою, врешті, драмою, навіть 
катастрофою усенаціонального масштабу, з часом може обернутися 
витворений духовний розрив. 

Письменник уже тоді розуміє роль українського письменства не 
тільки у збереженні традицій, а й у формуванні нових ідей, що спри-
ятимуть процесу духовного відродження нації. останнє не відбудеться 
без формування національно свідомої еліти: «Для цих панів треба такої 
літератури, щоб обмалювала їх такими, які вони є в натурі, обмалюва-
ла їх тенденції паразитизму національного, політичного та соціального 
між українським народом; щоб обмалювала їх без жалю, без помилу-
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вання, бо в тільки такому дзеркалі вони можуть побачити, що в їх пере-
кривлене лице, перекручене не до сонця, а до темряви» [3, с. 40]. 

те, що в кінці 70-х років ХіХ ст. і. нечуй-Левицький означає як 
нагальну гуманітарну проблему українського суспільства, не втрачає 
актуальності й через кілька десятиліть. Діти й онуки тих, про кого він 
пише у наведеній вище цитації, стали прототипами головних персо-
нажів оповідання «Без пуття». 

стаття «українська декаденщина» чітко дає зрозуміти, що і. не-
чуй-Левицький не художні ідеї усіх без винятку європейських мо-
дерністів не сприймає, а не готовий спостерегти декларацію нової 
естетики та хоча б якусь її мистецьку перспективу першочергово в до-
робку вітчизняних позерів — псевдоноваторів, зациклених не стільки 
на пошукові нових якостей форми, на категоріях краси та гармонії, 
скільки на реалізації потреби писати «не так, як усі» або «як завгодно, 
аби тільки, не як усі» чи просто здатних лише до механічного насліду-
вання ідейно-художніх пошуків іноземних літераторів. 

тому-то і. нечуй-Левицький критикує саме сліпе захоплення мод-
ними мистецькими новаціями та ідейними концепціями (про що, до 
слова, також пише у наведеному листі до наталі кобринської). Пись-
менник дуже добре розуміє, як до того захоплення новим і відмінним 
від традиційного, повсякчас лишаються схильними насамперед пере-
січні, з нерозвиненим смаком, читачі, оскільки для них принципово 
важливим є відчуття приналежності до клану тих «обраних», які одні 
знають, що таке «по-модньому». власне, з тих самих першопричин 
і сучасні невігласи понад усе прагнуть бути «у тренді». Ця паралель 
спостережень була б смішною, аби не мала такого гіркого присма-
ку через усвідомлення закономірності такої подібності. Дехто із су-
часних «мажорів» багато в чому нагадує головних персонажів цього 
оповідання і. нечуя-Левицького, особливо за рівнем неадекватності 
поцінувань якості та вартості тих чи інших явищ і процесів, зневагою 
до загальнолюдських моральних цінностей, поверховістю чи повною 
відсутністю знань щодо надбань не лише української, а й світової іс-
торії, культури, науки. 

тези про гіпотетичну чи нібито цілковито реальну неспромож-
ність і. нечуя-Левицького до сприйняття нових мистецьких віянь, ми 
переконані, можна також піддати сумніву, якщо порозмірковувати на 
тему новаторства твору «Без пуття» хоча б як твору-предтечі літерату-
ри абсурду. 
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у оповіданні подибуємо ті риси, що згодом визначатимуться в лі-
тературі абсурду як канонічні, а саме: персонажі, певною мірою, зна-
ходяться в ситуації неусвідомленої невизначеності. Мета, яку вони 
для себе виставляють, насправді є примарною. іхні пошуки певності 
і цілісності життя відтворюються через вкрай беззмістовні дії і вчин-
ки, які марнотою своєю якраз і підважують відсутність ціннісних 
екзистенційних концептів у їхній свідомості. із літературою абсурду 
цей твір єднає доволі слабка композиційна структура й те, що в тек-
сті немає ультимативно висловленої моралі. До слова, і. нечуй-Ле-
вицький у більшості творів майже ніколи не висловлюється «в лоб», 
даруючи читачам можливість самостійно помітити та усвідомити не 
лише акцентовані оцінки, а й непромовлені авторські підтексти. До 
того ж, останній фрагмент монологу Павлуся у фіналі твору не просто 
підтверджує психічну аберацію персонажа. стан юнака може потрак-
товуватися як транс, адже письменник фіксує у цьому монолозі, як би 
поцінували психіатри, результат вже зміненого функціонального ста-
ну його центральної нервової системи. Фактично прозаїк випереджає 
час, даючи певний варіант того, що згодом означатиметься як варіант 
потоку свідомості чи навіть «вихід у психоделіку». 

і. нечуй-Левицький, звернувшись до жанрової форми пародії, до-
водить, що жодним чином не прагне зупинити час і закарбувати влас-
ні художні принципи взірця 60-х-80-х рр. ХіХ ст. у якості еталонних 
для наступників, оскільки його мистецька інтуіція, досвід науковця і 
публіциста свідчив: наслідки змін світових філософських стратегій, 
поступ науки завжди призводить до змін ідейних орієнтирів не тільки 
в суспільстві, а й сутнісно змінює світ ціннісних критеріїв у культурі. 
та поряд із прикладами якісно нового типу мислення в мистецтві, зо-
крема літературі, завжди з’являється багато художньо маловартісного 
і сумнівного, в основі своїй імітаційного продукту. 

так, стаття «українська декаденщина», яку ми вже вище згадува-
ли, свідчить, що теоретичні засновки європейських декадентів пись-
менник дуже добре розуміє, знає генеологію явища, виокремлює най-
суттєвіше, зокрема: «...по доктрині декадентів естетика й краса вище 
од моральності. Художній утвір повинен бути тільки гарний, і краса 
його повинна буть тільки в художній прекрасній формі, а за зміст їм 
байдуже, хоч би там було душогубство й розпутництво...» [2, с. 194]. 

аналізуючи у статті твори декадентів, і. нечуй-Левицький пере-
конує читачів, що з мовою і стилем у декадентів часто виникають 
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серйозні проблеми. З приводу творчості деяких українських сучасних 
письменників, він зазначає: «... з’явилася сила таких модних «поезій в 
прозі»..., в котрих немає ніякісінької ідеї, навіть ясної головної мислі 
й думки, нема ніяких почуваннів, нанизана низка асоціативно якихсь 
уривків од образів, картинок, а більше низки слів, рядки фраз, правда 
ляскучих, але сухих і таких пренудних, що їх певно ніхто не спромігся 
дочитати до кінця» [2, с. 198]. 

слід також зазначити, що позиція і. нечуя-Левицького у ставлен-
ні до деяких художньо маловартісних творів декадентів не була виїм-
ковою. в українській літературі початку ХХ ст. найпомітнішими були 
критичні виступи і. Франка, що стосуватилися маніфесту М. воро-
ного, а трохи згодом і статті о. Луцького. Поціновування і. Франком, 
цим «невмолимим суддею у мистецьких справах», як писав П. кар-
манський, творчості молодомузівців щонайточніше доводить усю 
багатовимірність і закономірну дискусійність мистецького дискурсу 
доби, в межах якого свою думку вільно міг висловити і прихильник 
новацій, і їхній щирий критик. 

Заслуговують уваги й оцінки естетичних ідей декадентів та кон-
кретики їхньої тактики в літературному процесі представника-
ми інших світових літератур, які, до слова, вважаються видатними 
представниками мистецтва слова. наприклад, а. Чехов називає де-
кадентів, за спогадами сучасників, «бандою, набраною із арештант-
ських рот» [7, с. 613]; в. набоков у книзі «Память, говори» відкомен-
товує готовність-неготовність читачів до сприйняття власної прози 
таким чином (цитуємо мовою оригіналу): «на русских читателей, 
вскормленных решительной прямотой русского реализма и фокусы 
декадентского жульничества (виділено нами. — Я. В.), сильное впечат-
ление производила зеркальная угловатость его ясных, но жутковато 
обманчивых фраз…» [4, с. 84]. 

висновки. автор праці про і. нечуя-Левицького М. тарнавський, 
до речі, абсолютно слушно зауважує, що модернізм і досі вважаєть-
ся однією «... зі священних корів доброго літературного смаку» [8, 
с. 222]. Більшість, треба це визнати, звикла прислуховуватися до ар-
гументів однієї сторони, легко ігноруючи досвід реалістів. натомість, 
ми переконані, що точка зору і. нечуя-Левицького заслуговує на ува-
гу, бо він дійсно багато в чому має рацію. 

Письменник «... залишався у своїй творчості простим і щирим, 
але при цьому його тексти ретельно вибудовані і свідчать про тон-
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кий естетичний смак. Це вирізняло його на тлі решти реалістів. не-
чуй вивів свої естетичні ідеали з традиційних народних форм, а його 
реалізм не передбачав соціально ангажованого, раціонального підхо-
ду до дійсності.... аналізуючи його доробок, нинішні неомодерністи 
і пост модерністи зосереджуються головно на тому, що відділяє його 
від модерністів, а не на його самобутній естетиці» [8, с. 218]. 

ігнорування цінності змісту, ідеї, осмислень зрозумілих людських 
емоцій в художньому творі, так само як і ствердження переваги «ес-
тетичності» та переконання, що мистецтво ледь не вище за життя, — 
все це і. нечую-Левицькому видається безперспективним. він бачить 
штучність і невідповідність національному духовному і художньому 
канону тих пропонованих нових критеріїв, що нібито сприятимуть 
піднесенню твору «над життям», а насправді залишать його «поза 
життям». у такий спосіб, на думку прозаїка, нівелюються не якісь 
абстрактні гуманістичні ідеали української словесності, а ігнорується 
Людина, заради потреб душі, заради прав якої нова українська літера-
тура великою мірою і постала. 

у свій час було зроблено достатньо для того, аби автор сатиричної 
повісті «Без пуття» сприймався в ролі ретрограда, який протиставляє 
себе неминучим змінам у світі мистецтва слова. та для тих, хто знає 
біографію і. нечуя, хто розуміє багатогранність його пошуку і його 
здобутки в творчості, національні критерії його естетичного смаку, 
уважно читає його листи і студіює його гостру публіцистику та науко-
во-критичні праці, мають існувати інакші рівні розуміння, на основі 
яких чіткіше постане образна концепція пародії «Без пуття», багат-
ство смислових нюансів і жанрове новаторство твору. 
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В статье проанализированы критические концепции прошлого и современно-
сти на пародию И. Нечуя-Левицкого «Без толку». На основании анализа параме-
тров образного мышления писателя, концепции его научно-критических работ 
«Современные литературные направления» и «Украинская декадентщина» пред-
ложена новая интерпретация ценностно-смысловых параметров. 

Ключевые слова: реализм, декадентство, пародия, сатира, интерпретация, 
национальное самосознание. 

a Value based and semanTiC sTraTeGy of Visual ThinKinG 
of iVan neChuy‑leVyTsKy (on The eXamPle of The WorK  

«beZ PuTTja. oPoVidannia Po‑deKadenTsKomu») 

Yaroslava Vilna, Doctor of Philological Sciences, Professor 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

In the article it is analyzed past and modern critical adoption of the parody «Bezput-
jay. The decently story» (1990) by I. S. Nechuy-Levitskiy, who returned to the genre of 
parody, having the experience of participation in the literary discussion of 70th years XIX 
century (the work «The literary direction of nowadays»). It is made the critical charac-
terization of I. Nudga, MichaellaKotsubinska, M. Taranenko’s works. These scientists 
rated I. S. Nechuy-Levitskiy’s story in accordance ith the ideologic concepts of Soviet pe-
riod. The main attention in the article is turned to the several works of last decade in which 
the rate of interpretation was grown up decidedly. That is the monograph of the modern 
Canadian Ukrainian researcher M. Taranvskiy «Unheard Nechuy» which is directed to 
the learning of the parody «Bezputjay». 

The author of the article has intention to achieve the reasonable correlation of au-
thors and critical interpretation of the story. However, the primary focus is the imagery, 
which is comparable with other scientific, publicistic articles and another works, with the 
content of writer’s letters. The most important thing, which the author wants to analyze 
in the article, is the special aspects of parodying of the specific story, represented images 
of thoughts, views, choices and artistic admiration of the Ukrainian pseudo-elite. It was 
inclined to deny the value of all native, ethnical determining things, having the intention to 
isolate, be different. At the article it is paid attention that the appeals of modernists, which 
were measured critically by the writer and represented metaphorically in the articles and 
parody, offered to drop the handkerchief to «the esthetism», ignored the value of context, 
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idea, point and emotion in the artistic work, confirmed the idea that art is even more than 
life. I. S. Nechuy-Levitskiy thinks that all these appeals are futureless. The author claims 
that this method is a good variant to neutralize not just some abstract and humanist ideals 
of Ukrainian literature, but also it ignores the Person for needs of soul, human rights which 
for the literature was created most of all. 

Key words: realism, decadence, parody, satire, interpretation, national conscious-
ness. 
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Простежено концепції сприймання творчості українських письменниць 
кінця ХІХ — початку ХХ століття сучасниками та літературознавцями. Про-
аналізовано рецепції феномену жінок-письменниць у світовому та національному 
культурно-мистецькому контекстах. Здійснена спроба прослідкувати докорінні 
зміни в рецептивно-когнітивному аспекті літератури зламу століть. Дослідже-
но, що в сучасному методологічному прочитанні творчість Лесі Українки, Ольги 
Кобилянської набуває неоприявлених досі смислових аспектів та інтерпретацій. 

Ключові слова: жіноча проза, наратив, конфлікт,природа творчості. 

конфлікт «жіночого і чоловічого, або феміністичного і патрі-
архального» [3, с. 132], за влучним висловом с. Павличко, в укра-
їнському суспільстві набирає обертів з приходом потужної плеяди 
жінок-письменниць у літературу, в якій жіноча проза була представ-
лена чи не одною Марко вовчок. Звісно, не відкидаємо появу творів 
Ганни Барвінок, олени Пчілки та наталії кобринської саме у той час 
(ХіХ ст.). але більш знаним і тиражованим був доробок саме Марко 
вовчок. Проте з огляду на суцільну маскулінну природу тогочасної 
української літератури, проза Марко вовчок не виокремлювалась як 
жіноча проза (звісно, неабияк сприяє цьому і псевдонім), а була роз-
чинена у літературі загальній, чоловічій, нейтральній.

Питання про правомірність розгляду жіночого письменства як 
окремого явища може розцінюватись як дискусійне. адже жін-
ки-письменниці не об’єднувалися в яку-небудь творчу групу, не ви-
давали спеціального часопису, та й узагалі не представляли виразно 
однорідної течії в літературному житті свого часу. Проте не можна 
не зауважити, що в літературі кінця XIX — початку XX століття жін-
ки-письменниці посідають значно більшу вагу, ніж у літературі XIX 
віку. Плеяда молодих авторок активізувала культурне життя україни, 
привносячи нові теми й образи, загострюючи увагу на питаннях жі-
ночої ідентичності, а то й суто феміністичних аспектах. утвердження 

© Подлісецька о., 2019
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в літературі образу нової жінки веде водночас до утвердження «ви-
щої» культури як атрибуту жіночої ідентичності. нова жінка періоду 
модерну означує особливий статус буття жінки, яка переступає межі 
природи і входить у сферу культури. саме наприкінці ХіХ ст. відбува-
ються глибинні трансформації жіночої свідомості в Європі, розгорта-
ється широкий емансипаційний рух жінок. 

на меті статті є дослідити контекстуальне поле появи та функціону-
вання жінок-письменниць у літературі кінця ХіХ — поч. ХХ століття. 

емансипація жінки вивільнила енергію, яка протягом ХХ століття 
створила феномен жіночої творчості. Постать Лесі українки є своє-
рідним маркером в українській літературі, що вказує на її (літератури) 
вартість та художні особливості, хоча прижиттєво Лесю українку вва-
жали другою за значенням серед жінок-авторок після Дніпрової Чай-
ки. у своїй лекції «Леся українка як культурна героїня ХХі ст.» віра 
агєєва стверджує: «Зображення народу як джерела етики й естетики 
у творчості Лесі українки точно немає» [1]. так, саме Леся українка 
спромоглася інтерпретувати з жіночої точки зору визначні міфи сві-
ту. Зокрема, «Лісова пісня», на відміну від багатьох історій про мит-
ця — це історія не Лукаша, а історія Мавки, фінал описаний її очима» 
[1], — так зазначає у своїй лекції дослідниця. крім кардинально іншої 
тематики, жіноча проза вирізняється і розмаїттям жанрів. основний 
період творчості о. кобилянської та Лесі українки (90-ті та 900-ті 
роки) співпадає з розквітом новелістики в українській літературі по-
чатку ХХ століття (в. стефаник, і. Франко, М. коцюбинський та ін.). 
Звідси розмаїтість жанрів «малої прози» письменниць: це і новели, і 
оповідання, і настроєві психологічні образки, і лірико-пейзажні ма-
люнки, і алегоричні поезії в прозі, й афористичні мініатюри. По-но-
ваторськи здійснюються підходи і до композиції творів, Леся укра-
їнка «знаходила свої варіанти розв’язання традиційного наративу і 
на структурному рівні» [2, с. 333]. так, наприклад, оповідання Лесі 
українки «над морем» варто розглядати як твір з обрамленням. 

Поява численних жіночих імен у літературі, безумовно, не була 
випадковістю. вона ознаменувала прихід у культуру талановитої ко-
горти, яка, шануючи традиції попередників, водночас розширюва-
ла естетичні горизонти рідного письменства — впроваджувала нові 
теми, мотиви та засоби художнього відображення дійсності. 

Почався своєрідний «бум» жінок-письменниць з того, що письмен-
ниця н. кобринська організувала в станіславові «товариство руських 
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женщин» (1884). кобринська наголошувала передусiм на «економiчнiй 
незалежностi жiнки вiд мужчини», на можливостi жiнки реалiзувати 
себе в «науцi i працi» [4, с. 3]. саме під впливом н. кобринської ідеями 
жіночої емансипації перейнялася о. кобилянська, котра не випадко-
во свою повість «Людина» (1894) присвятила галицькій посестрі. Хоча 
жодна з українських письменниць не була активісткою феміністського 
руху, але зокрема ольга кобилянська мала певний досвід співпраці з 
«товариством руських жінок на Буковині». 1894 року вона виступила 
однією з ініціаторок створення цієї феміністичної організації, а в літе-
ратурі дебютувала як послідовна феміністка. кобринська добре знала, 
що таке консерватизм середовища, в якому жiнки не тiльки «не вмiють 
i бояться бути собою», а й сприймають новi iдеї насторожено-агресив-
но. Чоловiки ж просто «осмiшували жiночий рух»; такi собi, за висло-
вом н. кобринської, «парубоцькi жарти» [4, с. 5]. 

Зусиллями н. кобринської та олени Пчілки, при підтримці і. Фран-
ка з’явився альманах «Перший вінок» (1887). Загалом альманах «Пер-
ший вінок» виразно проартикулював ідею жіночої емансипації. на 
сторінках «Першого вінка» виступили як уже знані літературні постаті, 
що раніше дебютували в галицькій пресі, так і початкуючі авторки, для 
яких альманах став важливим шансом засвідчити власний талант. тут 
також була представлена наддніпрянська україна: старше покоління 
репрезентувала Ганна Барвінок, середнє — олена Пчілка (ольга косач), 
а наймолодше — Леся українка, Людмила старицька-Черняхівська, 
Дніпрова Чайка. свій поетичний, прозовий чи дослідницький доробок 
представили галичанки уляна кравченко, анна Павлик, Михайлина 
рошкевич, софія окуневська, ольга Франко, запропонувавши укла-
дачам альманаху свої вірші, оповідання, етнографічні розвідки, статті. 

Леся українка та ольга кобилянська зробили виклик домінуючій 
чоловічій традиції, бо відчували себе спадкоємницями зрілої традиції 
«жіночої літератури», маючи своїми попередницями Марка вовчка і 
Ганну Барвінок, олену Пчілку та наталю кобринську. так, твори піз-
нього етапу еволюції Ганни Барвінок спростовували поширене уяв-
лення про неї як «типову письменницю етнографічної школи». але 
вона «ніколи не замикалася на традиційному прозописьмі, пильно 
приглядалася до нових стильових тенденцій», так, наприклад, новелу 
«Малюнок» (1906) можна назвати «імпресіоністською» [2, с. 46]. 

наталя кобринська (збірки «Дух часу» (1899) і «Ядзя і катруся» 
та інші оповідання» (1904) пише переважно в реалістичній стильовій 
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манері, що відповідало тодішнім поглядам письменниці на літерату-
ру та її завдання. Як і твори Ганни Барвінок та ранні оповідання Лесі 
українки, за формою твори н. кобринської ще належали до реаліс-
тичної школи письма, але вже змістовно вони стояли на модерніст-
ських позиціях. 

але тільки з появою прози о. кобилянської та пізніших оповідань 
Лесі українки тематика і проблематика жіночої прози в українській 
літературі була докорінно змінена. «Літературний образ жінки ХIХ 
століття — «покритки», «бурлачки», «повії», що були квінтесенцією 
горя, нещастя й немочі, відступив перед «царівною» і «одержимою 
духом»» [3, с. 53]. «нова жінка» о. кобилянської — людина сильна 
характером, позбавлена романтичної імперсональності, спроможна 
на одинокий виклик суспільству. саме цих рис бракувало жіночим 
образам у чоловічій народницькій літературі. на думку р. семківа, 
«Valse melancolique» — це «потужний феміністичний текст, лише він 
показує ролі, що відрізняються своїм вектором. і очевидно, що коби-
лянська не намагається продемонструвати якусь ієрархію при цьому, 
а лише те, що ролі жінок можуть співіснувати. не репродуктивно-об-
слуговуюча роль жінки, адже це лише одна з ролей. але є й інші ролі» 
[5]. Дійсно, лише наприкінці ХіХ ст. жінка почала здобувати право, 
скажімо, на навчання. так, на шляху до знань жінки стикались зі 
значно більшими труднощами, ніж чоловіки, «особливо на початко-
вому етапі — до кінця ХіХ століття, — зазначає дослідниця оксана 
кісь. — До таких складнощів належали психологічні аспекти — подо-
лання суспільної недовіри або вівертого неспийняття жіночої освіти, 
необхідність доводити свою інтелектуальну спроможність» [6, с. 76]. 

Як прозаїк Леся українка маловідома, хоча її оповідання (22 про-
зових твори) є високою модерністською літературою, які дають змо-
гу Дмитру Чижевському зробити такий висновок: «Леся українка 
закінчує історію українського реалізму в надзвичайно цінній формі, 
яка фактично виводить літературу далеко за межі реалізму, а україн-
ську літературу робить — вперше — літературою світовою» [7, с. 132]. 
ставлення як критики, яка не оцінила належно зокрема оповідання 
Лесі українки, так і самої письменниці до власної прози не було одно-
значним. З одного боку, Леся українка ніколи не ідеалізувала свої опо-
відання, не вважала їх досконалими, але, з іншого, завжди вимагала 
сприймати їх як її «рідних дітей», а не щось прохідне і другорядне. так, 
«Приязнь» Лесі українки, — твір, де вперше в жіночій літературі ХХ 
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ст. піднімається тема дівчачих підліткових дружб і тонко завуальованої 
дівчачої розбудженої сексуальності. твори Лесі українки інакші; вони 
відрізняються і від патріархальної тематики, і від іншої жіночої прози 
того часу. Говорячи, зокрема, про «Лісову пісню» (а це можна сказати 
про всю творчість Лесі українки), в. агєєва зазначає: «Це не є твір про 
злигодні українського села, він не є фольклорною інверсією» [1]. 

в жіночій прозі, на відміну від попередньої чоловічої, яскраво по-
стає мова тіла в художньому тексті, а тіло й тілесність постають фе-
номенами культурологічного пошуку (закоханість героя в героїню 
при першій зустрічі («Природа» о. кобилянської, перевага тілесного 
над духовним в образі алли Павлівни («над морем» Лесі українки) 
тощо). так, якщо проза Лесі українки ще містить перехід від школи 
реалізму до нового модерного письма, то вже мала проза о. кобилян-
ської наскрізь проникнута психологічним вираженням підсвідомого, 
зображенням потужного інтуїтивного начала героїв. Зокрема, герой 
новели «Природа» відкриває цілий світ у зосереджуючій миті життя 
(закоханість, мов спалах, і здогад (другий спалах, не менш сильний). 
одна з ролей жінки у згаданих творах зосереджує в собі потужне не-
залежне начало, яке іноді балансує на грані — з домінуванням над 
чоловіком. але подібні ситуації призводять до краху стосунків, як це 
показано, зокрема, у оповіданнях «Жаль», «Приязнь» Лесі українки, 
повісті «Людина» ольги кобилянської. 

отже, ми спробували проаналізувати особливості літературного 
контексту, який оприявнив феномен жіночої прози в українській лі-
тературі кінця ХіХ століття та продемонстрував появу інших кодів, 
шифрів у новій жіночій літературі. 
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Проза леси уКраинКи в КонтеКсте ЖенсКоЙ ПрозЫ 
КонЦа ХіХ — начала ХХ веКа 

Ольга Подлисецкая, канд. филол. наук, доцент 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

Проанализированы концепции восприятия творчества украинских писатель-
ниц конца ХІХ — начала ХХ века современниками и литературоведами, в частно-
сти обращено внимание на рецепцию феномена женщин-писательниц в мировом 
и национальном культурно-искусствоведческом контекстах. Сделана попытка 
проследить глубинные изменения в рецептивно-когнитивном аспекте литерату-
ры излома векав. Установлено, что в современном методологическом прочтении 
творчеству Леси Украинки, Ольги Кобылянской присущи неявные доныне смысло-
вые аспекты и интерпретации. 

Ключевые слова: женская проза, нарратив, конфликт, природа творчества. 

Prose by lesya uKrainKa in The ConTeXT  
of The Women’s family in The end of ХіХ —  

beGinninG of ХХ CenTury 

Olga Podlisetska, Candidate of Philology,associate professor 

І. І. Mechnikov Odessa National University Ukraine 

It is traced the concept of perception of the Ukrainian writers’ works by the literary critics 
in the books of recent years. The analysis of the reception of the phenomenon of women writ-
ers in the world and the national cultural and artistic contexts is analyzed. An attempt has 
been made to follow the radical changes in the receptive-cognitive aspect of the literature of 
turn-century. It was investigated that in the modern methodological reading of Lesja Ukrain-
ka’s works, Olga Kobylianska acquires unrecognized semantic aspects and interpretations. 

In the given article it is analysed the phenomenon of female writing in the Ukrainian 
literature in the end of ХІХ — beginning of ХХ century. 

There is traced the public and cultural position of female writing. It was found out 
that epistolary and critical works by prose writer Lesya Ukrainka, Natalia Kobrynska 
acquires new, previously not mentioned semantic aspects and interpretations. Analysed 
genre specific of prose by Lesya Ukrayinka, Olga Kobylіanska and it was discovered that 
the base of her short stories is formed by an intellectual conflict. There is explored reception 
of prose by Lesya Ukrayinka and Olga Kobylanska by her first literary critics and also in-
vestigated feministic tendencies in the short stories by the authoress. In the given article the 
appearance of the new method of reality perception is probed. It is directed on fixing alien-
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ation in the spiritual situation of contemporaneity. There is researched the embodiment of 
feministic tendencies in short stories by Lesya Ukrayinka Natalia Kobrynska and Olga 
Kobylіanska. It is noted that scornful attitude toward Lesya Ukrayinka as a prose writer 
dominates in criticism, which is explained by the fact that literary criticism is not always 
ready to accept new tendencies: writers avoid simplification of the artistic world of own 
works, deepen the expressive side of artistic value in behalf of approaching to indescrib-
able. There is analyzed the transformation of small prose structural types by the authoress, 
in which realistic and modernistic short story coexist. It is noticed that in the short stories 
by Lesya Ukrayinka and Olga Kobylіanska is developed an intellectual conflict. There is 
studied the accent of transference from the external events to internal heartfelt changes 
and changes experienced by the heroine of the short story «Friendliness» and «Nature». 
There is deduced an intuitional denial of the traditional for realism genres of prose by 
Lesya Ukrayinka. There is investigated the phenomenon of artistic value of authoress, 
which consists in both presenting the author’s individuality, and at the same time being 
unidentical for the author. It was proved that the basic feature of the short stories in the end 
of 19th– beginning of the 20th century is a multidimensional approach to a character, aimed 
at immersion in the existentional depths of a human being. It is considered important the 
attention to womanish psychology and attempt of the deep emotional states analysis in the 
prose literary works by female writing. According to research, in modern methodological 
reading of the works of playwright and intellectual female writing inherent in the hitherto 
implicit aspects of meaning and interpretation. 

Key words: female prose, narrative, conflict, nature of creativity. 
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чалавечаЯ ЭКзістЭнЦЫЯ Ў тЭКстуалЬнаЙ ПрасторЫ 
гораДа і вЁсКі: ПаЭзіЯ валЬЖЫнЫ морт  
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У артыкуле на прыкладзе паэтычнай творчасці Вальжыны Морт і Юлі Ціма-
феевай — маладых прадстаўніц сучаснай беларускай літаратуры — разглядаецца 
ўзаемасувязь паміж паняццямі горада/вёскі і экзістэнцыі чалавека, актуальная 
ў сілу ўпісанасці ў кантэкст так званых адвечных пытанняў. Робіцца выснова аб 
перавазе для лірычных гераінь гарадской прасторы (асабліва Мінска) і насычанага 
перажываннямі і падзеямі існавання ў ёй, у той час як вёска становіцца арэнай 
быцця іншых персанажаў. Аўтарскія тэксты з канцэптам вёскі вылучаюцца дра-
матычным пафасам і нагрувашчваннем мартальнай сімволікай, з канцэптам го-
рада — інтымнасцю эмоцый лірычнага «Я» і яго ўкаранёнасцю ўхранатоп. 

Ключавыя словы: экзістэнцыя, беларуская паэзія, лірычны герой, горад, вёска. 

канцэпты горада і вёскі паслядоўна знаходзяць сваё адлюстра-
ванне ў сучаснай беларускай паэзіі. «Горад»як такі стаў актыўна ўва-
ходзіць у дыскурс айчыннай літаратуры пазней за «вёску» — толькі ў 
пачатку ХХ стагоддзя, і, як вядома, у лірыцы ўрбанізм «запатэнтаваў» 
Максім Багдановіч. З таго часу сутыкненне гарадскіх і вясковых ма-
тываў ішло нераўнамерна (вечная барацьба прагі да свайго «роднага 
кута» і камфортуўрбаністычнага ладу), нават сёння складана з пэўна-
сцю вызначыць дамінаванне і перавагу адных над другімі (бадай што, 
можна асцярожна дапусціць, што заканамерна (аднак не выключна) 
пра вёску больш пішуць прадстаўнікі старэйшага пакалення, пра го-
рад — малодшага). 

сучасная паэзія (возьмем за пункт адліку пачатак нашага стагод-
дзя) увогуле слаба даследаваная ў сілу часу свайго з’яўлення і дына-
мічнага развіцця, таму актуальнасць і навізна матэрыялу відавочная. 
Да таго ж цікава і важна прасачыць сувязь паняццяў горада/вёскі і эк-
зістэнцыі (ад лац. exsistentia/existentia — існаванне)чалавека ў акрэс-
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ленай прасторы, уплывы месца на асабістае «Я» і выбудоўванне сі-
стэмы каардынат быцця. 

у артыкуле разгледзім спецыфіку выяўлення чалавечай экзістэн-
цыі ў тэкстуальнай прасторы горада і вёскі на прыкладзе паэтычнай 
творчасці вальжыны Морт і Юлі Цімафеевай — дзвюх выбітных ма-
ладых прадстаўніц сённяшняй беларускай лірыкі. адметна, што пер-
шая нарадзілася і вырасла ў Мінску, другая — у пацярпелай ад аварыі 
на Чарнобыльскай аЭс вёсцы на Брагіншчыне Гомельскай вобласці і 
пераехала ў сталіцу ўжо ў дарослым узросце. в. Морт зараз жыве і пра-
цуе ў ЗШа, Ю. Цімафеева — у Мінску. абедзве шчыльна займаюцца 
літаратурай (пішуць, чытаюць, перакладаюць, выступаюць на міжна-
родных літаратурных фестывалях). 

Лірычныя гераіні паэтак знаходзяць сабе месца і ў горадзе, і ў 
вёсцы. найвыразнейшы гарадскі пейзаж з архітэктурай, прыроднымі 
элементамі, колерамі, рэчамі і рэчывамі дае в. Морт у «одзе да Бран-
кі»: «вось жыццё ў горадзе, чые рэбры-калоны / Загорнутыя ў халат 
эпідэміі снегу. // калі сонца з’яўляецца ў бясконцым небе, / небу 
адразу ставяць дыягназ пухліна. / Мора няма, / але могілкі разбіваюць 
свае гранітныя хвалі / аб жоўтыя палоскі вулічнага святла — / святло 
з пяском на зубах! // Прыпынак транспарту свеціцца ў цемры, / — 
тэлефоны, цыгарэты — / быццам хлеў у пустыні. /аўтобусы жуюць 
асфальт» [2, с. 18]. нярэдка самахарактарыстыка паэтычнага «Я» ўда-
ла рэалізуецца праз упісанасць у тэкстуальную прастору населеных 
месцаў. так, у вершы в. Морт «кенатаф» гэтае самае «Я»выражае 
сябе ў раз’ездах па горадзе (верагодна, тут можна счытаць і вобразны 
кантраст паміж цэльнасцю дынамічнай асобы і пустэчай статычных 
аўтамабіляў):«Пра мяне: часта я баўлю цэлыя дні ў раз’ездах / паміж 
паркоўкамі, дзе машыны падобныя да пустых / панцыраў гіганцкіх 
чарапах» [2, с. 8]. Лірычная ж гераіня верша «Цырк»Ю. Цімафеевай 
тлумачыць сваю натуру праз вобраз вандроўнага цырка, з якім яна 
нарадзілася («З цыркам, толькі падумай, / у палескай вёсцы» [4, с. 6]): 

вандроўны цырк 
вырастаў разам са мной, 
як ваўчаня, што хоча мяса, 
яны ўсе хацелі феерверкаў 
і шырокіх дарог. 
а тут 
бураковыя палі, 
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каларадскія жукі, 
народныяпрыкметы [4, с. 6]. 

унутраныя «жанглёры, акрабаты і барадатыя жанчыны»(звер-
нем увагу на раздробленасць душэўнага свету) вучыліся«цыркавым 
хітрыкам»і сталелі ў адпаведным вясковым антуражы «бураковых 
палёў»побач з качанятамі, куранятамі і парсючкамі. Што цікава, у 
в. Морт таксама ёсць тэкст з падобным ландшафтам, дзе «Гарбузы 
і буракі растуць проста ў раты / мерцвякоў» [2, с. 21]. і калі ў Ю. Ці-
мафеевай асабісты цырк цесна знітаваны з вясковай атмасферай (і 
заканамерна вырастае з яе), то лірычнаму «Я» верша «arSPOETICa» 
в. Морт голас дапамог адкрыць менавіта горад са сваімі шматлікімі ву-
ліцамі і «храмам Гастранома»: «не кнігі, а / вуліца адкрыла мне рот, як 
лыжка лекара / <…> / у маленькай кватэры я збудавала з сябе / асобны 
пакой» [1, с. 130]. 

у вершах Ю. Цімафеевай вуліца таксама набывае своеасаблівае 
значэнне. у адным з іх яна становіцца алегорыяй жанчыны (першая 
страфа нагрувашчана знакавымі дзеясловамі і прыметнікамі: вуліца 
«мусіць служыць», «быць роўнай і падатлівай», «мусіць усміхацца»), 
якая пад слоем знешняга глянцу хавае сваю сапраўдную існасць, 
пазбаўленую цэтлікаў і навязаных ролей: 

але ніхто з іх не ведае, 
што вуліца прарастае ўнутр, 
што вуліца выхавала пад сабой горы… 
<…> 
што вуліца выпусціла з сябе рэкі… 
<…> 
вуліца легла тварам уніз, 
і пакуль топчуцца па ёй пешаходы 
і коламі прыціскаюць яе машыны, 
вуліца ціха й пяшчотна спявае 
недзе там у душы, 
пад асфальтам [4, с. 24–25]. 

у іншым тэксце вуліцы таксама звязаны з феміннасцю, атаясамлі-
ваючыся з валасамі Марты, да якой звяртаецца лірычнае «Я», і звяр-
таючы на сябе ўвагу сваёй разнастайнасцю станаў і форм выяўлення: 
«у Парыжы столькі вуліц, мая Марта, / колькі ў цябе сівых валасоў. / 
вуліц прамых і кучаравых, / часам сабраных адным пучком / на скры-
жаванні, / часам распусных, даўгіх / і нястрымных» [4, с. 26]. 
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Геаграфія вершаў не асабліва багатая, затое відавочна, што зга-
даныя паэткамі назвы эмацыянальна блізкія ім і іх лірычным ге-
раіням. у тэкставай прасторы фігуруе варшава, якую спадарожнікі 
праязджаюць у вершы в. Морт «Берлін — Мінск». абмяжоўваючыся 
кароткай згадкай пра горад і вакзал у ім, лірычная гераіня перажывае 
асаблівы стан, перададзены сугестыўным шматслоўным вобразам: 
«Гэта не ком у горле, / што не сказаць і слова. / гэта так адмыслова, / 
гэта так напралом / сэрца лезе праз рот / і напружвае зрок» [2, с. 61]. 

Парыж становіцца вызначальным для гераіні Ю. Цімафеевай (вер-
шы «Блышыны рынак», «у Парыжы столькі вуліц, мая Марта…»), ды і 
сама паэтка адзін час прабыла ў ім у пісьменніцкай рэзідэнцыі са сваім 
мужам, цудоўным беларускім пісьменнікам, эсэістам і перакладчыкам 
альгердам Бахарэвічам (які нават «па гарачых слядах» напісаў кнігу 
«Бэзавы і чорны: Парыж праз акуляры беларускай літаратуры»), а таму 
згадвала пра моцны ўплыў гэтага горада на ўласную творчасць. Парыж 
становіцца адбіткам экзістэнцыі лірычнага персанажа ў вершы «у 
Парыжы столькі вуліц, мая Марта…», на першае месца тут выводзіцца 
заглыбленасць у свой унутраны свет і нават пэўная эгацэнтрычнасць: 

ты, мая Марта, як Парыж, 
бачыш толькі сябе 
ў люстры дзён 
і чужых дзённікаў, 
якія чытаеш залпам [4, с. 26]. 

Безумоўна, самае істотнае месца атрымлівае ў тэкстах Мінск, які 
ўгадваецца па характэрных элементах у асобных паэтычных творах 
нават без згадкі наймення (вершы в. Морт «Малалеткі», «Мінская Пе-
сня», «у горадзе свята…», Ю. Цімафеевай «сэрца-камароўка», «гру-
басць гэтага горада…», «МоЛоДеЧноБеЛЬ»і інш.), бо ўвогуле «ўсе 
самалёты ляцяць да мінска / таму што мы дзеці / і маем права на горад 
дзяцінства» [2, с. 48]. Што да канкрэтных улюбёных паэткамі месцаў 
Мінска, то асаблівае месца надаецца дзвюм гістарычна і культурна важ-
ным лакацыям – нямізе і камароўцы. няміга – гэта і рака, і адна з най-
старажытнейшых (вядомых прынамсі з XII ст.) мінскіх вуліц уздоўж яе, 
і гістарычна-архітэктурны комплекс на самой вуліцы. Менавіта са зна-
камітай бітвай на нямізе ў 1067 годзе звязана першае згадванне Мінска 
(«слова пра паход ігаравы»). Яшчэ да пачатку мінулага стагоддзя там 
працякаў ручай (рэшткі ракі нямігі), які сезонна разліваўся і затапляў 
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вуліцу і рынкавыя плошчы, таму ў 1926-м годзе яго заклалі ў калектар, 
зверху зрабілі брукаванку і асфальт (хаця гэта не асабліва дапамагло, 
бо названы раён затапліваецца і сёння).усе гэтыя акалічнасці адлю-
строўвае в. Морт у вершы «Мінская Песня», дзеняміга, якая «цячэ / 
праз вушка іглы» і«праз ныркі сабак», сапраўды апяваецца, дзе злучаец-
ца мінулае і сучаснае (хаця ў рэшце рэшт «няміга цячэ — / час стаіць»), 
дзе падкрэсліваецца асаблівасць гэтага месца і для сябе, і для горада: 

Белае цела 
горада-крыві, 
нямізе-рацэ 
няміга-труба. 
нам у школе нямігай 
сяклі па рукох, 
нам у школе нямігай 
прамылі мазгі 
за тое, што мы знайсці не маглі 
нямігу на мапе зямлі. 
а нам на нямізе 
мянялі багоў, як коней 
на запятках [2, с. 63]. 

не дзіўна, што верш заканчваецца зваротам-заклёнам:«Нямі-
га-матка, / дай яйка, / каторае з’ем на небе, / і адпусці нас / з куляю ў га-
лаве, / як і мы адпускаем / вінаватых нашых» [2, с. 63] (курсіў аўтарскі). 

Ю. Цімафеева падобную «мінскую песню» спявае камароўскаму 
рынку — яшчэ аднаму легендарнамумесцу, галоўнаму харчоваму рын-
ку сталіцы. стагоддзе таму там была змрочная гарадская ўскраіна са 
сваімі маргіналамі, бадзяжнымі сабакамі і нядобрай славай. сёння ж 
камароўка прыцягвае да сябе людзей кардынальна рознага сацыяль-
нага статусу, там можна напоўніцу адчуць атмасферу мабільнага і 
пазбаўленага шыку сталічнага жыцця, пра што ёміста і проста заяўляе 
гераіня верша «сэрца-камароўка»:«камароўка, ты сэрца гэтага гора-
да / свежае мокрае сіне-чырвонае / <…> / ты ўся ў вечным руху / <…> 
/ ты ўся жаданне / і ўся трымценне» [4, с. 38]. Метафара сэрца горада 
ў канцы верша закальцоўваецца рэальнымі сэрцамі жыхароў і навед-
вальнікаў горада, і гэтыя органы «адбіваюць свой рытм / у суладдзі з 
тваім [гарадскім. — а. а.]» [4, с. 39]. адметна, што тэкст пачынаецца 
з голасу лірычнага «Я», гераіня адразу абазначае сваю датычнасць да 
згаданай у назве лакацыі, але пераводзіць увагу з магчымай унутранай 
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рэфлексіі на характарыстыку месца праз існаванне ў ім самых пры-
кметных яе персанажаў («велічных малочніц», «каралеваў мясных 
астравоў» і «сырных уладарак»): «камароўка, я хачу стаць нябачнай 
/ каб дакрануцца да ўсіх тваіх прадавачак» [4, с. 38]. такі прыхаваны 
дотыккладзецца ў асновуэратычнага матыву ўсяго паэтычнага тэксту 
і віртуозна спалучаецца з танатычным: 

каб гладзіць ім валасы 
папраўляць ім каптурыкі 
і пацеклую ад задухі туш 
каб нюхаць іхнія кішкі 
каб гладзіць косткі 
іх вэнджаных скумбрыяў [4, с. 38] 

адзін з найбольш улюбёных вобразаў урбаністычнага пейзажу ў 
вершах в. Морт — прыпынкі («arSPOETICa», «Псалм 18», «ода да 
Бранкі»). аўтарка разбурае клішэ, што на іх можна чакаць, напрыклад, 
транспарт ці людзей, таму ў «Псалме 18» гераіня нетыпова заклікае да 
сустрэчы прывідаў, каб абняць іх і пачаставаць гарбатай [2, с. 13].ві-
давочна, «фізічныя» жыхары горада яе не цікавяць, яна заглыблена ў 
свой унутраны свет і не пакутуе ад гэтага. Часта ў тэкстах фігуруюць 
транспартныя сродкі як сведчанне таго, што героі тэкстаў існуюцьу 
сучасным горадзе: «я начую там, дзе тралейбусы / спяваюць свае яд-
зерныя маўчанкі» [3, с. 13]. у тралейбусе ж са сваім спадарожнікам ад 
гарадской грубасці ратуецца «на апошніх сядзеннях / з апошніх сіл 
учапіўшыся / пальцамі ў пальцы» [4, с. 48] гераіня паэтычнага твора 
«грубасць гэтага горада…» Ю. Цімафеевай.Часам ад такога населе-
нага пункта даводзіцца хавацца, каб адчуць сваю свабоду, таму што 
нават«гарадская плошча — клетка, / дзе акардэоны шчэраць зубы на 
скрыпкі, / жабракі аблізваюць раты» [2, с. 58], і адмысловае месца для 
такой мэты знаходзіць лірычнае «Мы» аднаго з самых вядомых вер-
шаў в. Морт: «толькі ў грамадскіх туалетах мы адчувалі свабоду, / дзе 
за дзвесце рублёў ніхто не пытаў, што мы там / робім» («Беларуская 
мова») [2, с. 42]. 

Значна менш увагі ў аўтарскіх тэкстах надаецца вёскам, якія 
з’яўляюцца выключна без назваў, самае канкрэтнае ўдакладненне — 
«палеская вёска» [4, с. 6] – дае Ю. Цімафеева. відаць, гэтыя мала-
населеныя пункты настолькі падобныя паміж сабой, што ў свядомас-
ці лірычных гераінь існуюць па-за хранатопам, становячыся хутчэй 
абстракцыяй, універсальным сімвалам, напрыклад, дому: 
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вось вёска стаіць ля лесу, 
як пісьмовы стол ля акна. 
сабака нясе ў зубах маладзік. 
кветкі, усе як адна, пахнуць крывёю. 
вось мы і дома [2, с.20]. 

але збольшага модус мастацкасці тэкстаў, у якіх фігуруе вёска, — 
драматычны; у іх паслядоўна рэалізуюцца гнятлівая атмасфера і мар-
тальнасць: «Можаш напіцца калодзежнай вады, / а можаш ускочыць і 
ўтапіцца. / Можаш павесіцца на галіне ў садзе, / а можаш сарваць на-
паўзгнілы яблык» [2, с. 21]. Цэнтральным вобразам вёскі ў «Зінгеры» 
і «одзе да Бранкі»в. Морт выступаюць могілкі. і калі яны па нейкай 
прычыне адсутнічаюць, насельнікам даводзіцца шукаць выйсце: 
«у нашай вёсцы / нават могілак сваіх няма. / Мужчыны паміраюць 
на вайне, // іхнія целы — самі сабе магілы» [2, с. 5] — непадробны 
экзістэнцыйны жах. 

надзвычай моцны вобраз закладзены ў тэксце «Пральны дзень» 
в. Морт, пры дапамозе якога аўтарка пераносіць чытача ў вёсач-
ку гадоў вайны, амэля — галоўны персанаж верша — пярэ сукенку 
(звернем увагу на гэты сімвал жаноцкасці) і сутыкаецца са сваімі 
ўнутранымі перажываннямі падчас паветранай трывогі: «Яна стаіць 
унутры [хаты. — а. а.], / нібы на дне ракі, і яе сэрца — васьміног» [2, 
с. 4]. тут жа з’яўляецца (ненавязліва двума словамі і ў дужках, але на-
колькі трапна) яшчэ адзін паказальны элемент жыцця ў вёсцы: «сусед 
прышчурваецца». 

своеасаблівым вердыктам у рэшце рэшт выступае думка лірычнай 
гераіні Ю. Цімафеевай пра тое, што «голас месца / ў сабе / не адужаць», 
бо ён вызначае чалавечую сутнасць і яго немагчыма замаскіраваць: 

Голас месца, 
адкуль мы ідзем, 
мацнейшы за нас. 
Ён скача праз нашы 
сагнутыя цяжкай 
дарогаю плечы 
і нясецца наперад. 
Ён гучна расказвае ўсім, 
каго сустракае, 
хто мы і якімі былі 
там, адкуль мы ідзём [4, с. 66]. 
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такім чынам, рэпрэзентацыя экзістэнцыі чалавека ў паэзіі 
в. Морт і Ю. Цімафеевай у кантэксце горада і вёскі выяўляецца ў 
шэрагу спецыфічных заканамернасцей. Лірычныя гераіні нярэдка 
існуюць у межах канкрэтных топасаў (прычым часцей фігуруюць 
гарады, чым вёскі), самым улюбёным з якіх з’яўляецца Мінск (для 
в. Морт краевугольнай выступае няміга, для Ю. Цімафеевай — ка-
мароўскі рынак). урбаністычны пейзаж становіцца альбо фонам для 
выражэння перажыванняў і эмацыянальнага стану, альбо адбіткам 
акалічнасцей унутранага свету. З горадам звязана шмат успамінаў, 
перажыванняў і асацыяцый лірычнага «Я», з канцэптам вёскі ж пе-
раважна знітаваны ўнутраны свет іншых персанажаў вершаў. Горад 
можа паўставаць як натуральнай прасторай для быцця, як сцэнай для 
шырокага спектру эмоцый, так і месцам, ад якога хочацца выратавац-
ца ці схавацца. вёска ў тэкстах маладых паэтак ніколі не мае наймен-
ня і спалучаецца з мартальнымі матывамі і сімваламі. 
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лЮДсЬКа еКзистенЦіЯ в теКстуалЬному Просторі міста 
і села: ПоезіЯ валЬЖини морт і Юлі тимоФЄЄвоЇ 
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У статті на прикладі поетичної творчості Вальжини Морт і Юлі Тимофєє-
вої — молодих представниць сучасної білоруської літератури — розглядається вза-
ємозв’язок між поняттями міста/села і екзистенції людини, актуальний в силу 
вписаності в контекст так званих вічних питань. Робиться висновок про перевагу 
для ліричних героїнь міського простору (особливо Мінська) і насиченого пережи-
ваннями та подіями існування в ньому, в той час як село стає ареною буття інших 
персонажів. Авторські тексти з концептом села виділяються драматичним па-
фосом і нагромадженням ментальної символіки, з концептом міста — інтимні-
стю емоцій ліричного «Я» і його вкоріненням в хронотоп. 

Ключові слова: екзистенція, білоруська поезія, ліричний герой, місто, село. 
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human eXisTenCe in TeXTual sPaCe of CiTy and VillaGe: 
PoeTry of ValZhyna morT and yulya TsimafeyeVa 
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Сoncepts of city and village are consistently reflected in the Belarusian poetry of the 
21st century. On the example of lyrical creativityof Valzhyna Mort and Yulya Tsimafeye-
va — who are the young representatives of modern Belarusian literature –the interconnec-
tion between the concepts of city/village and human existenceis considered in the article. 
Being a certain space, the influence of the place on the own self andon the alignment of the 
coordinates of life. This relationship grows out of so-called eternal questions, so it’s actual 
and important, because it applies to every individual from a species Homo Sapiens. 

There is conclusion aboutspecificity of manifestation of existence in the literary texts. 
Mort’s and Tsimafeyeva’s lyrical heroes arenot infrequently exist within a particular topos 
(moreover, in their poetry cities appear more often than villages), and Minsk is a favorite 
place for them — especially such legendary locations as «Niamiga» and «Kamarouski 
market». The urban space is filledwith experiences and events oflife, the landscape of the 
city is a background for expressing emotions by lyrical heroes or a reflection of the state of 
their inner world’s state. The city is associated with many memories, feelings, relationships 
of lyrical ego, while the villageis the scene of action of other characters of poetry and their 
experiences. The city can be a natural space for being, an arena for the expression of a 
wide range of emotions and experiences or a place from which heroes want to escape or 
to hide. Village in the texts of young poets never has a name. Poems with the concept of 
the village are filled with the dramatic pathos and mortal motivesand symbols, while the 
poems with the concept of the city — the intimacy of emotion of the lyricalheroes and its 
rooting in a chronotope. 

Key words: existence, the Belarusian poetry, lyrical hero, city, village. 
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У запропонованій нижче статті розглядається один із найвідоміших літе-
ратурних творів ХХ ст. — роман «Процес» австрійського письменника Франца 
Кафки. Виданий уже після смерті автора, твір постійно привертає увагу, при-
чиною чого є множинність смислів, які можна знайти в текстовому полотні ро-
ману. За безмаль сторіччя від часу виходу друком літературознавці світу виробили 
кілька основних варіацій трактування «Процесу», з яких домінує уявлення, що цей 
роман — метафора життя людини новітнього часу, котра є безправною іграшкою 
в руках надлюдських (хоч і власноруч створених) інституцій. Натомість у наве-
деній статті здійснюється спроба представити іншу можливу інтерпретацію 
«Процесу», з метою чого акцентується завершальне речення твору. 

Ключові слова: роман, вина, страх, пам’ять, людина. 

Постановка проблеми. «Процес» (нім. der Prozess), один із трьох 
романів австрійського письменника Франца кафки (1883–1924), був 
уперше опублікований 1925 року. Праця над твором тривала кілька мі-
сяців — від серпня 1914-го по січень 1915-го. Західні дослідники спра-
ведливо зараховують «Процес» до найвидатніших та найважливіших 
романів літератури ХХ ст. Як і кожен твір кафки, його перший за лі-
ком роман містить велику кількість тем і підтем, мотивів та смислових 
ліній, отож не дивно, що кількість інтерпретацій постійно зростає. 

найзагальніша характеристика твору така: «разом із «Замком» ро-
ман «Процес» складає основу літературної спадщини Франца кафки. 
сюжети обох романів складають події, що могли б відбуватися коли 
завгодно і де завгодно. втім, у «Процесі» за окремими ситуаціями та 
обставинами вгадуються реалії австрійсько-чеського життя початку 
ХХ століття. кожний епізод «Процесу» описує через зіткнення Йо-
зефа з таємничим правосуддям зіткнення людини з силами, що пе-
ревищують її фізичні можливості та розуміння. на відміну від інших 
персонажів, що перебувають під процесом, Йозеф к. намагається не 
лише з’ясувати, які сили посягають на владу над ним, а й з вірою в те, 

© Баняс н., Баняс в., 2019
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що ті не всесильні, що існує певна вища справедливість, чим водно-
час погіршує своє становище. Поки Йозеф на початку намагається 
домогтися справедливості від таємничих суддів, слідуючи їхнім за-
конам, процес постає для нього замкнутим колом, у якому можливо 
тільки рухатися до початку. усвідомивши марність боротьби в рамках 
цих законів, Йозеф сам визначає своє життя. тому сюжет «Процесу» 
розвивається впродовж року, закінчуючись того ж дня, коли почався, 
тоді як головний герой проживає духовну еволюцію. Хоча спротив 
веде до загибелі, тим самим Йозеф виривається з циклу процесу і стає 
вільним. у фіналі він не стільки йде за своїми вбивцями, скільки сам 
веде їх, тріумфуючи над долею» [2, с. 167]. 

синтез: три інтерпретації. Літературознавець Марія смирнова на-
водить три основні трактування роману: «Перше: «Процес» — метафо-
ра людського життя. невипадково дія починається в день народжен-
ня Йозефа к., а слово «суд» співзвучне слову «доля»… З народження 
й аж до самої смерті людина неминуче відчуває себе об’єктом суду: її 
судять друзі, вороги, суспільство, а також сутність, звана Богом. імо-
вірно, у випадку з «Процесом» ми повинні говорити, в першу чергу, 
про суд над самим собою. адже Йозефа к. не запроторюють миттєво 
в тюрму, а дозволяють йому жити звичним життям. в’язницю ство-
рює навколо себе він сам, постійно повертаючись до думки про про-
цес, задихаючись від всепоглинаючого почуття провини. вина, за 
кафкою, взагалі визначає людське буття. та й свідомість — теж. і тут 
уже кожному вирішувати, як оцінювати смерть героя у фіналі книги: 
це покарання або нагорода, позбавлення мук. 

Друге трактування: Йозеф к. справді може бути злочинцем. Лю-
дям властиво робити погані вчинки й відмовлятися нести за них від-
повідальність. складно повірити в те, що до тридцяти років герой 
не зробив нікому нічого поганого. Правда, тяжкості вчиненого ним 
злочину ми не знаємо: він міг убити людину, а міг розчавити муху. 
Будь-яку дію можна визнано злочинною — залежно від того, хто вер-
шить над тобою суд. із огляду на наявність у романі біблійних алюзій, 
кафка явно натякає на християнські догмати. а значить, «Процес» — 
іще й релігійно-філософський твір. 

третє потрактування: слід пам’ятати, що «Процес» був написаний 
на зорі Першої світової війни, коли суспільство передчувало глобаль-
ні зміни. Деякі особистості відчували причетність до цих змін, вва-
жали себе тими, хто творить історію. Йозеф к., навпаки, пасивний, 
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він — маленька людина, яка бачить значно далі свого носа й у глибині 
душі розуміє, що історію творять безжальні, некеровані маси. окремо 
взятій людині марно чинити опір цьому процесу» [3]. 

«Що не так» і шляхи виходу. із трьома зазначеними інтерпретаці-
ями погоджується [4] стенлі корнгольд — провідний сучасник зна-
вець творчості кафки, який живе й працює в сШа. а німецький до-
слідник райнер стах резюмує: «один із можливих інтерпретаційних 
підходів полягає в тому, щоби читати роман автобіографічно. Ця теза 
підтверджується подібністю ініціалів — Ф. к. і Й. к. Письменник, 
співвітчизник кафки еліас канетті зазначає, що інтенсивно деталі-
зований опис судової системи натякає на роботу кафки як адвоката 
страхування. однак філософ теодор адорно має протилежну думку. 
За його словами, випробування не розповідає історію індивідуаль-
ної долі, а містить широкомасштабні політичні аспекти, і їх можна 
прочитати як бачення, що передбачає нацистський терор. натомість 
німецький літературознавець клаус Хебель пропонує синтез цих двох 
позицій і демонструє, що переговорна стратегія, яку використовує 
бюрократична судова система під час процесу деморалізації к., на-
гадує недоліки судової системи австро-угорської імперії. впродовж 
роману стає очевидним, що к. і суд не стикаються один із одним як 
окремі сутності, але переплітаються. Це переплетення між к. та су-
довою системою все більше посилюється протягом твору. До кінця 
випробування к. розуміє: все, що відбувається, випливає з його вну-
трішнього «Я» і є результатом почуття провини й фантазії покарання. 
варто також згадати казковий компонент подій: як у сні, внутрішній 
і зовнішній світ к. змішуються. Можна зробити перехід від фантас-
тично-реалістичного рівня до алегорично-психологічного; навіть 
робоче середовище к. все більше підривається фантастичним, казко-
вим світом. За словами друзів кафки, він кілька разів гучно сміявся, 
читаючи книгу. таким чином можна шукати гумористичні аспекти в 
«Процесі», незважаючи на його темний і серйозний зміст» [5]. 

нам здається, що найближче до істини підійшов науковець к. Хе-
бель. Його тлумачення ми й спробуємо розвинути. 

четверта інтерпретація. Метою цієї статті є представлення ще од-
ного варіанту інтерпретації роману: на нашу думку, ключ до розгад-
ки — останнє речення твору. 

отже, фінальний епізод «Процесу»: «але на горлянку к. уже лягли 
руки одного добродія, тим часом як другий глибоко вгородив ножа 
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йому в серце і двічі прокрутив його там. Гаснучим зором к. іще бачив, 
як чоловіки, над самим його обличчям притулившись один до одного 
щоками, спостерігали його смерть. «немов собаку!» — обурився к., 
сором, здавалось, мав пережити і його (виділення наше. — В. Б., Н. Б.)» 
[1, с. 238]. 

Будь-який читач після останнього речення роману обов’язко-
во замислиться, помітивши очевидну суперечність: якщо Йозеф к. 
«проживає духовну еволюцію», «виривається з циклу процесу і стає 
вільним», «не стільки йде за своїми вбивцями, скільки сам веде їх, 
тріумфуючи над долею»; якщо головний герой твору є метафорою 
людини, котру перемелюють історично-суспільні жорна, чому він по-
мирає «немов собака», а сором від такої смерті «мав пережити і його»? 

Цю суперечливість найчастіше пояснюють специфікою худож-
нього світу кафки: мовляв, у нього кожен твір «дивний» і багатий на 
всілякі «дивацтва». втім, простий ланцюжок логічних умовиводів по-
каже, що річ не в тім. 

у вищенаведеній цитаті М. смирнової вказано: «із огляду на на-
явність у романі біблійних алюзій, кафка явно натякає на християн-
ські догмати». Це не зовсім так: для австрійського письменника хри-
стиянська тематика (в т.ч. теологія), радше, чужа: Франц був євреєм із 
походження й іудеєм за віросповіданням; глибинний зв’язок із іудаїз-
мом він переніс через усе життя (звертаємо увагу, наприклад, на його 
етюд «у нашій синагозі»). 

взявши до уваги цей аспект, зробимо наступний крок: вина у Біб-
лії (насамперед у старому Заповіті) є наслідком Первородного Гріха, 
інакше кажучи — це спогад про найперший злочин людини й архе-
типна пам’ять про нього. комплекс вини — не прокляття, а благо: 
пам’ятаючи свої помилки, людина може адекватно будувати взаєми-
ни зі світом. 

імовірно, в цьому ключ до розуміння «Процесу» — роману про 
пам’ять та наслідки її втрати. 

Йозеф к. направду вчинив злочин — це, наприклад, підтверджує 
те, що впродовж усього твору він не заперечує звинувачення. Про-
блема в тому, що він забув про вчинений гріх, так і не зумівши згадати 
всього. тому його смерть ганебна: пам’ять є частиною свідомості, а 
остання — єдине, що відрізняє людей від тварин; єдине, що, влас-
не, робить нас людьми. отже, той, хто втратив пам’ять, ніби перестає 
бути людиною, перевтілюючись у тварину або навіть у комаху. 
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висновки. отже, бачимо, що творчість кафки, як і будь-якого зна-
кового митця-новатора, багата на численні смислові пласти, які про-
вокують множинність потрактувань. не виняток і роман «Процес» — 
один із трьох великих прозових творів у його доробку. Загадковість 
твору не вирішена посьогодні, а суперечки довкола окремих аспектів 
часто виростають у цілі дослідження [4]. 

однією з можливих причин такої полісемантичності твору є те, 
що він був опублікований по смерті автора й, імовірно, без остаточної 
редакції оного. відомо, що кафка заповідав знищити майже всі свої 
твори, в т.ч. «Процес». очевидно, що він у чомусь був незадоволений 
ним отож, як логічно припустити, роман не був завершений. 

у світовому літературознавці закріпилися три основні тлумачен-
ня «Процесу», які зводяться до однієї лінії: ліричний герой став жер-
твою несправедливого світу, непереборних обставин, які змушували 
його повсякчас відчувати незаслужений комплекс вини. натомість 
ми запропонували четвертий варіант тлумачення, згідно з яким увесь 
розвиток сюжетної лінії роману Франца кафки є інтерпретацією бі-
блійної історії Гріхопадіння людини, а також пов’язаного з цим комп-
лексу вини. 
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В предлагаемой ниже статье рассматривается одно из самых известных 
литературных произведений ХХ века — роман «Процесс» австрийского писате-
ля Франца Кафки. Изданное уже после смерти автора, произведение постоянно 
привлекает внимание, причиной чего является множественность смыслов, кото-
рые можно найти в текстовом полотне романа. Спустя без малого столетия со 
времени выхода в свет литературоведы мира выработали несколько основных ва-
риаций трактовки «Процесса», из которых доминирует представление, что этот 
роман — метафора жизни человека нового времени, который является бесправный 
игрушкой в руках сверхчеловеческих (хотя и собственноручно созданных) инсти-
туций. Тем не менее в предлагаемой статье осуществляется попытка предста-
вить другую возможную интерпретацию «Процесса», с целью чего акцентируется 
завершающее предложение произведения. 
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The following article discusses one of the most well-known literary works of the 20th 
century — a novel the «Process» by Austrian writer Franz Kafka. Released after the death 
of the author, the book constantly attracts attention, the reason for which is the plurality of 
meanings, which can be found in the text canvas of the novel. For almost a century from 
the time of publication, the world of literary critics has produced several basic variations 
of the «Process» interpretation. The premise is that this novel is the metaphor for human 
life of modern times, where human been is a dispensable toy in the hands of superhuman 
(albeit self-created) institutions. Instead, this article attempts to introduce another possi-
ble interpretation of the «Process», in order to emphasize the final sentence of the book. 
It looks like this: «But on the throat of K. have already laid hands of one virtue, while 
the second deeply fenced the knife in his heart and twisted it around there. «It’s like a 
dog!» K outraged, the shame, it seemed, had to survive and him». Probably, this is a key 
to understanding the «Process» — the novel about memory and the consequences of its 
loss. Josef K. committed the crime (for example, confirms that throughout the whole work 
he does not deny the charge), the problem is that he forgot about the sin committed, and 
failed to remember everything. Therefore, his death is shameful: memory is part of con-
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sciousness, and the latter is the only thing that distinguishes people from animals; the only 
thing that actually makes us human beings. He who has lost his memory, as if he ceases 
to be a person, transforming himself into an animal or even an insect. So, in the world of 
literary studies, three main interpretations of the «Process» have been established: they 
are reduced to one line — the lyrical hero became a victim of the unfair world. Instead, we 
proposed a fourth version of the interpretation according to which the entire development of 
Franz Kafka’s story line is an interpretation of the biblical history of the Fall of Man plus 
the associated complex of fault. 

Key words: novel, fault, fear, memory, man. 
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У статті розглядається романи сучасних українських письменниць М. Маті-
ос, І. Роздобудько, Г. Вдовиченко, C. Талан, О. Захарченко, Л. Орляк, Г. Кирпи про 
події на Майдані 2013–14 рр. та про перебіг російсько-української війни на Донбасі 
(період 2014–16 рр.). Романи проаналізовано в контексті інших творів відповідної 
тематики, висвітлено літературно-критичний дискурс навколо текстів. Особли-
ва увага приділена образам героїв-сучасників і так званій літературі нон фікшн, 
«окопній прозі», літературі факту, документалістиці. Також у дослідженні пере-
конливо доведено, що сьогоденна перевага документалістики над белетристикою 
не гандж, а характерна прикмета новітньої літератури. 

Ключові слова: майданно-воєнна проза, документалістика, література фак-
ту, література non fiction, новий герой, мелодрама. 

нині у сучасній літературі запановував новий тренд — засилля 
творів про події на Майдані 2013–2014 рр. та російсько-української 
війни на сході. спершу цю нішу, в основному, репрезентували збір-
ки фейсбучних нотаток, спогади безпосередніх учасників, репортаж-
ні видання, так звані зразки «нон фікшн прози». Потому з’явилися 
друком і художні твори. Cеред потоку так званої майданно-воєнної 
прози слід вирізнити твори сучасних українських письменниць, які 
представили своє бачення історичних подій. серед них «Приватний 
щоденник. Майдан. війна…» М. Матіос, «Ґудзик — 2» і. роздобудь-
ко, «Маріупольський процес» Г. вдовиченко, «ти зробив усе, що 
зміг» Л. орляк, «оголений нерв» та «Повернутися дощем» с. талан, 
«вертеп. #роман про Майдан» о. Захарченко, «Мій тато став зіркою» 
Г. кирпи та ін. 

вслід за виданням художніх текстів у літературній критиці з’яви-
лася низка змістовних оглядів літератури про ато. серед них оле-
га коцарева «сім книг про Майдан і війну» [13] і «Література війни. 
Дев’ять книг про фронт 2016 року» [14], «військові хроніки: 10 най-

© Герасименко н., 2019
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кращих українських книг про ато» [6], «топ 10 книг про ато» [21], 
і. Бондаря-терещенка «За спиною — 5 книг про ато і довкола» [1], 
М. Петращука «10 книг про свою війну» [16] та ін. 

Проблема «майданно-воєнної літератури» порушувалася під час 
дискусії на Громадському радіо «Чи є в україні свій Хемінгуей? нові 
книжки про війну» 15 вересня 2015 року, в якій брали участь Марія 
семенченко, Лариса Денисенко, Галина вдовиченко, ірина славін-
ська, андрій Бондар, наталка сняданко [24]. 

також є дослідження-рецензії, присвячені окремим книжкам про 
ато, зокрема, с. Філоненко «Маріупольський процес» Галини вдо-
виченко в контексті сучасної літератури про ато» [23], н. Головчен-
ко «Блокпост» або Формула успіху Бориса Гуменюка» [8], к. воздви-
женського «інтернат»: війна тхне мокрою псятиною. новий роман 
нарешті дорослого Жадана» [2] та ін. 

однак усі ці роботи не є комплексними дослідженнями майдан-
но-воєнної літератури, — радше авторською підбіркою творів на про-
читання й осмислення події сьогодення, або ж представлення окре-
мих творів з певного ракурсу. 

Мета нашої роботи — дослідити й систематизувати найяскраві-
ші романи сучасних українських письменниць про події Майдану й 
російсько-українську війну на Донбасі, зокрема, твори М. Матіос, 
і. роздобудько, Г. вдовиченко, C. талан, о. Захарченко, Л. орляк, 
Г. кирпи як найхарактерніші для жанру та розкрити їхню проблема-
тику, виокремити й проаналізувати основні концепти майданно-во-
єнної прози, осмислити використання світоглядних ідей авторок, 
проблемно-тематичних пріоритетів, визначити особливості нарації 
оповіді та стильову манеру письменниць. 

Поява книги-хронології «Приватний щоденник. Майдан. вій-
на…» відомої авторки М. Матіос була передбачуваною і, певно, для 
багатьох очікуваною. адже своїми історичними творами вона утвер-
дилася в сучасній українській літературі як одна з найвизначніших 
авторів, котра працює в ніші саме історичного жанру. «її «солодка 
Даруся» і «Майже ніколи не навпаки» — це доволі серйозна спроба 
осмислити історію і трагедію рідної Буковини та й україни загалом, 
при тім осмислити глибоко художньо, не збиваючись ані на голий 
документалізм, ані заперечуючи саме життя буйною та невмотиво-
ваною авторською фантазією», — зауважив український поет т. Фе-
дюк [22]. 
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однак цього разу М. Матіос обрала дещо незвичний для себе фор-
мат: описала події у формі щоденника. Матеріалом — послугували 
записи з її фейсбук-сторінки, інтерв’ю, які письменниця давала ЗМі, 
й особистий фотоархів, що допоміг пригадати важливі епізоди пере-
житого. «в моєму телефоні — понад десять тисяч світлин від осені 
2013-го до середини літа 2015-го року. За цими фото я частково й від-
новила хронологію подій, про які йдеться у книжці» [15, с. 10]. 

За словами М. Матіос, жодна її книжка «не була такою точною в 
подіях, іменах і датах, як ця. і ні одна книжка не писалася так важко» 
[15, 16]. у першій частині видання авторка пригадує усі важливі події 
революції Гідності, учасницею яких була сама: зокрема, як вечорами 
на Майдані допомагала укріплювати барикади, як силовики за міну-
сової температури проти людей застосовували водомети, щоб зму-
сити їх відступити, зрештою, розійтися по домівках. Другу частину 
видання письменниця одразу влучно окреслює словами «з вогню та в 
полум’я». така новітня історія україни: революція Гідності заверши-
лася, однак розпочалася війна на сході нашої країни — і М. Матіос не 
стала в ній стороннім спостерігачем. Передусім, почала опікувалася 
пораненими. Це частина її історій про небайдужість і допомогу, про 
те найкраще, що може в собі відкрити людина, про катарсис, який 
здатна пережити, на жаль, завдяки війні. 

До подій революції Гідності звертається і відома українська пись-
менниця і. роздобудько в новому романі «Ґудзик — 2». у цьому творі 
є нерв, відчутні біль та переживання авторки-очевидиці тих буремних 
днів. так вона згадує основні моменти революції Гідності: мирні зі-
брання на Майдані незалежності, бої на інститутській, криваву ялин-
ку, пожежу в будинку Профспілок, страшні розстріли. Деякі епізоди 
описані з репортажною точністю — що, до речі, є однією з яскравих 
ознак творів роздобудько. «Чорні загони знищували студентський та-
бір. наступали, орудуючи кийками, скидали людей донизу, добивали 
тих, хто впав, волочили по асфальту нерухомі тіла, наздоганяли тих, 
хто намагався втекти чи закрився руками від ударів, чавили і копали 
ногами» [17, с. 235]. 

сила нового «Ґудзика» в тому, що роздобудько вдалося охопити 
неабиякий часопростір, торкнутися низки тем, наголосити на пси-
хологізмі у побудові образів (це — яскрава ознака її творчості), зво-
рухнути чимало конфліктів, причому і глобальних, й особистісних. 
Йдеться, зокрема, про стереотипні уявлення іноземців щодо украї-
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ни, часті сплутування її з росією, суспільний конфлікт між тими, хто 
підтримує європейський вектор україни й хто боїться змін. водночас 
бачимо, як розбіжні настрої у суспільстві породили розбрат всередині 
окремих родин. тож, якщо першій частині твору авторка розкриває 
внутрішні конфлікти героїв, то в другій — перемикається на зовніш-
ній соціальний конфлікт. 

«він. вона. війна» — ці три слова на обкладинці книги «Маріу-
польський процес» Г. вдовиченко відразу підказують читачеві, що за 
мить розгорнеться перед ним у тексті. 

«роман починав писатися на початку вересня 2014 року, коли була 
серйозна ситуація під Маріуполем. Я знала, що це місто не здадуть, 
воно саме не здасться, залишиться українським» [7], — зізнається 
Г. вдовиченко. Ще однією причиною, чому письменниця зважилася 
на прозу про ато, стала історія, яку вона почула від поранених бійців 
у Львівському госпіталі: про кохання між українським захисником і 
так званою сепаратисткою, його батьки після загибелі сина забрали 
вагітну дівчину до себе у Львів. 

Ця історія й лягла в основу «Маріупольського процесу»: у творі 
йдеться про кохання між ольгою, вона родом із-під Маріуполя, та 
романа зі Львова, якого полонили бойовики. 

«Маріупольський процес» — роман не так про війну, як про люди-
ну в лихоліття війни, про любов, що змінюючи людей, здатна стерти 
межі й здолати найскладніші обставини. твір попри воєнну тематику 
напевно зарахувати до жанру традиційної воєнної прози навряд чи 
можна. так само, як і до традиційного історичного жанру. однак у 
книжці Г. вдовиченко вони досить органічно поєдналися і внаслідок 
такої еклектики вийшов друком високоякісний роман про неого-
лошену війну на сході україни та про події, які передували їй. так, 
письменниця згадує про ті дні, коли Маріуполь «трусило у лихоманці: 
прапори над міськрадою, то такі, то такі. Бійки, бити у руках, пере-
стрілки… Поранені, вбиті, взаємні звинувачення» [3, с. 26]. і, звісно, 
не оминає увагою важливу сторінку цієї кривавої історії — іловай-
ський котел. 

разом із тим, авторка поетапно описує, як війна змінює світогляд 
людини і породжує нові цінності у її житті. Як вона здатна переверну-
ти життя пересічних людей та відлунюється навіть спокійної хвили-
ни. так, для фронтовиків «помити ноги і змінити шкарпетки — тепер 
це розкіш, не завжди дозволена, не завжди можлива», «ноги у гаря-
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чій воді — це кайф», а у тих, хто потрапляв під обстріли, тепер добре 
загострене відчуття ціни секунди. війна породжує в людях мудрість: 
приходить розуміння істинних слів, почуттів. розгорнуто й неспіш-
но оповідає письменниця, як війна ятрить рани батьків, що чекають 
своїх дітей із фронту; синів, які мріють про повернення додому, тур-
боту, гарячу домашню їжу. 

у «Маріупольському процесі» гармонійно поєднані суворість 
(тема війни) та ліричність (тема кохання, дружби, стосунків з батька-
ми), це відчувається, передусім, у розвитку динамічності сюжету. До 
слова зазначимо, що у другій половині книги спостерігаємо ритмічну 
зміну «кадрів». Йдеться про епізод перебування романа під іловай-
ськом, де на нього чекали чотири дні під обстрілами і десять — виходу 
з оточення, та одночасно епізод про перегляд батьками роману пара-
ду в києві на День незалежності. 

однак, певно, найповніше про розкол у родинах через революцію 
Гідності і війну на Донбасі йдеться у романі-дилогії «оголений нерв 
та «Повернутися дощем» [2, 23]. у центрі обох творів — родина ага-
фонових із сєвєродонецька, що живе, як і більшість, у місті. Проте 
події на Майдані та війна розвела членів сім’ї по різні боки. Головна 
героїня настя і її старший син Геннадій — патріоти україни, молод-
ша донька іванна пішла до бойовиків воювати проти «укропів». Після 
визволення сєвєродонецька від бандформувань дівчина намагаєть-
ся виїхати в росію, однак повертається до озброєних сепаратистів. її 
підтримує батько, спершу потайки, потім відкрито. свекруха Лідія 
іванівна, разом з подружками-пенсіонерками — активні учасниці 
найрізноманітніших мітингів. При повному параді, з макіяжем та в 
найкращому вбранні поспішають серед найперших на референдум. 
Пізніше літня жінка виїде в ростовську область, потрапить у табір пе-
реміщених осіб, і повернеться додому — ошукана й змарніла. та своїх 
помилок не визнає до смерті. 

сімейна історія насті завершиться розлученням. Події на Майда-
ні, окупація міста, війна стали тією перевіркою, випробуванням, яке 
подружжя не витримало. Припинилися й дружні стосунки головної 
героїні з найкращою подругою алісою: вона виїжджає до так званої 
Днр, але у сєвєродонецьк пізніше повернеться її донька й надалі 
житиме в насті. Загалом, історія родини агафонових — це прототип 
багатьох сімей в україні, адже ситуація в державі зачепила не одну 
родину. 
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окрему нішу серед книжок про визвольну війну на Донбасі посі-
дає сповідальна материнська проза. серед них — художньо-докумен-
тальна повість Л. орляк «ти зробив усе, що міг», що цьогоріч поба-
чила світ у тернопільському видавництві «Джура». «на цих сторінках 
ти, читачу, не шукай бульварного екшену… та й високої літератури 
чи навіть приземленої белетристики теж не очікуй. Це не роман, не 
оповідка, не мемуари, щоби, розважаючи себе, даремно гаяти час. 
Позаяк це і не книга як така. Це — крик душі матері. Біль втрати, 
який їй не дає спокою. він прориває барикади скромності й виходить 
сюди — на сторінки твору, де жоден рядок не вигаданий…» — слова 
з передмови до книжки Л. орляк дають єдиний «ключ» для її адек-
ватного прочитання. Бо крик і біль — це онтологічні модуси, які не 
вільно навіть уявити собі поза регістрами правдивого свідчення. Бо 
коли жінка знаходить у собі сили розповісти про свого сина, який за-
гинув під Дебальцевом, то оповідь може бути тільки вертикальною, 
іконічно-знаковою, а не, скажімо, розважально-белетристичною 
чи постмодерно-гіпертекстуальною, інша умотивованість причин-
но-наслідкових зв’язків, інша метафізична перспектива — у якій роз-
гортаються виміри як екзистенційні, так і соціологічні. 

власне, вимір соціологічний найпершим і привертає до себе ува-
гу читача, бо історія, про яку оповідається на сторінках повісті «ти 
зробив усе, що зміг» — надзвичайно типова: тут практично відсутні 
вигадані персонажі — усі герої з реальним іменем і реальною біогра-
фією. і разом із тим ця історія — глибоко унікальна, як той виклик, 
що постає нині перед кожним в україні: хтось його приймає, а хтось 
знаходить неймовірну кількість переконливих причин, щоб відійти 
на безпечну відстань. 

отже, тернопіль першої тривожної post-Майданної весни, звичай-
на українська родина, один із синів якої сашко — має чи не найбільш 
мирну з усіх можливих у цьому світі професій: «кухар-кондитер». він 
цікавиться ком’ютерами, музикою, мріє про родину, про власну спра-
ву. Якраз на вербну неділю в помешканні лунає телефонний дзві-
нок — хтось із міського військкомату вимагає, щоб олександр орляк 
негайно з’явився для мобілізації. «Його немає вдома», — відповідає 
мати, — проте не розповісти синові про дзвінок не може: сподіваю-
чись, що він таки погодиться із тим компромісним «немає вдома». 
сподівається, хоча у глибині душі твердо знає: він піде, не зможе не 
піти, бо таким його виховала вона, а ще — розповіді діда Михайла про 
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повстанців, а ще — ціла атмосфера їхньої родини, у якій завжди жила 
пам’ять про Михайлового стрия «Зенка», зв’язкового оун, молодо-
го і талановитого хлопця, який застрелився в криївці, щоб не здати-
ся енкаведистам. Проте усе сказане — тільки експозиція, справжні 
драматизм і висока трагедійність у повноті уреальнюються тоді, коли 
сашко, твердо сказавши матері «Я — військовозобов’язаний. Я при-
сягав на вірність україні і це мій обов’язок» (а скільки десятків тисяч 
таких сашків «штурмували» у той час військкомати), іде, аби взяти 
зброю до рук і захистити свою землю. і тут з’ясовується, що всюди, а 
насамперед в армії — віч-на-віч постали один перед одним два непри-
миренних абсолюти: україна живої віри і полум’яної жертовності та 
мертва субстанція досі невідворотно «совєцької» владної ієрархії. Цей 
«совок» може вбиратися в мундир із «тризубами», носити вишиванку, 
може навчитися демонстративно ходити до церкви і гучно проголо-
шувати «Героям слава», але засаднича його несумісність із автентич-
ним українським буттям засвідчує себе повсюдно: у військкоматі, де 
до хлопців, які не сховалися від повісток, ставляться не як до май-
бутніх захисників української держави, а як до арештантів, на полі-
гоні в ужгороді, де у вік глобальної кібернетики та новітніх техноло-
гій той-таки український боєць має спати на солом’яному матраці та 
вкриватися солом’яною ковдрою, у військовому таборі під Дебальце-
вом, де відразу ж після прибуття підкріплення починається шкваль-
ний артобстріл, бо, як подейкують поміж собою українські солдати, 
хтось з високого начальства тоді їх здав — за великі гроші (теж варіант 
«освоєння» коштів — тільки вже із кривавим контекстом). 

одначе яким би не було минуле «совка», українське майбутнє — 
і в повісті Л. орляк це засвідчено з разючою силою переконливості — 
належить іншим. таким, як тернополець святослав Метлинський, 
який в уже захопленій «зеленими чоловічками» українській військо-
вій частині в криму відважився підняти український стяг і увімкнути 
через колонки «Ще не вмерла…» — саме тоді, коли там чіпляли три-
колірний прапор, як тендітна волонтерка, що через усю країну везе 
на передову «особливий вантаж — дрон». Як сашко — там, під Де-
бальцевим, вже сержант олександр орляк, командир гармати 128-ї 
гірсько-піхотної бригади, як його побратими, які у короткі хвилини 
перепочинку між обстрілами тулять наскрізь промоклий одяг до теп-
лих буржуйок, зливають воду з радіаторів автомобілів, аби відварити 
макарони, бо іншої придатної для людини в Дебальцівському котлі 
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вже не знайти. і оборону — тримають, коли вже повністю оточені, 
коли повертає назад колона нацгвардії, яка повинна була їх дебло-
кувати, коли немає підвозу боєприпасів, гармати розбиті і лишається 
тільки стрілецька зброя — проти ворожих «Градів» і танків. їх можуть 
зрадити люди із великими зірками на погонах, — проте ніхто й ніколи 
не зможе їх перемогти. 

Про роман о. Захарченко «вертеп. #роман про Майдан» не гово-
рили так багато, як про вищеназвані твори. Більша частина «верте-
пу…» має ознаки жіночого роману (особливо в частинах, де авторка 
детально описує радощі й біди у житті головної герої каті, її подруги 
вітки, їхні любовні перипетії). Доволі несподіваною для читача стає 
поява у творі детективної лінії. і, зрештою, все це дивовижним чином 
переплітається на тлі подій революції Гідності. 

Звертає увагу вже сама назва твору. Як пояснюється у «велико-
му тлумачному словнику» сучасної української мови, «вертеп — це 
старовинний пересувний ляльковий театр, де ставилися релігійні та 
світські п’єси» [4, с. 122]. Літературознавчий словник-довідник «вер-
теп» подає як «народний театр маріонеток, поширений в україні, в 
барокову добу (XVII–XVIII ст.). Дія вертепної драми відбувалася 
у двоповерховій «скрині», відкритій з одного боку для глядачів. на 
верхньому ярусі розігрувалися сюжети релігійного характеру, пере-
важно за мотивами різдва Христового та рятування щойно народже-
ного сина Божого від царя ірода; на нижньому — побутові інтермедії, 
персонажами яких переважно були Запорожець, селянин, Дід, Баба, 
Панотець, Циган, Жид, Мокаль, Лях та ін.» [5, с. 112]. 

Про свій захват від двоплощинності вертепу розповідає й сама 
о. Захарченко: «Я взагалі у захваті від традиційного лялькового теа-
тру — вертепу. Мені подобається його ідея — з двома поверхами... на 
сакральному поверсі і життєвому, де показують різні актуальні смішні 
сценки, у персонажах яких люди впізнають i себе, і сусіда» [11]. 

Звідси й двовимірне поняття революції, що його подає авторка. 
Це не лише зовнішній конфлікт із геройством, взаємодопомогою та 
протестом, а й внутрішній конфлікт у житті окремої людини. 

основні події твору розгортаються у нижньому ярусі вертепу або 
ж на першому «поверсі» чи площині роману. там — вирує революція 
Гідності. 

Головна героїня книжки — катерина, молода жінка, іт-спеціаліст 
за фахом. нині живе на околиці києва, в районі робочого ДврЗ. сво-
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го часу вона ризикнула з немовлям на руках переїхати з провінції до 
столиці. 

Прописаний в сюжеті «вертепу» й перебіг основних подій Май-
дану: кількаразові так звані «зачистки», підпал Будинку Профспі-
лок, побиття учасників революції Гідності «тітушками», ув’язнення. 
Письменниця показує, що українці готові стати на боротьбу — за 
спільну світлу ідею, на допомогу побратимам. «Я мушу піти, там по-
чався штурм і розгін. Я мушу йти, може, їм допоможу» [10, с. 62], — 
говорить катя синові попри те, що малому страшно залишатися 
самому. або відкладає усі справи («мене був завал проекту, я подума-
ла — хай валиться» [10, с. 224], щоб їздити у відділки міліції визволяти 
затриманих. 

однак вир буремних подій зачіпає не лише дорослих. о. Захар-
ченко — перша авторка, яка звернула увагу на сприйняття революції 
Гідності дітьми. їх світовідчуття та світосприйняття у цій історії істот-
но важливі, адже вони виховуються на ґрунті переломних моментів у 
житті країни. «Часто я чула, як вони (діти. — Н. Г.) фантазують, як би 
помогли «нашим», і не уявляють, як це небезпечно. крім того, пізні-
ше діти розказували мені свої спогади про революцію, і я бачила, як 
їм був незрозумілий і страшний той досвід, який вони пережили. …я 
намагалася передати мову цього хлопчика, пояснити, як він сприй-
мав те, що відбувалось» [11], — згодом пояснила сама письменниця. 

тож поява у «вертепі…» дитячої сотні, яку придумали восьмирічні 
хлопці — син каті Данило та його друг світозар, є цілком законо-
мірною. Ці хлопці — прототипи юних героїв, які прагнуть зробити 
свій внесок у велику справу: «вони будуть пролазити, де не пролізти 
дорослим… Можуть якщо не носити, то красти, або пробиратися до 
беркута й визволяти їх (учасників Євромайдану. — Н. Г.)» [10, с. 66]. 

серед переваг «вертепу…» — динамічний нелінійний сюжет, не-
сподівані повороти подій, цікаве переплітання сюжетних ліній, 
яскраві історичні декорації, різнопланові за характером герої, значна 
кількість деталей, що їх має пильнувати читач. 

Головна героїня твору «Мій тато став зіркою» Г. кирпи — дівчинка 
дошкільного віку, чий тато став героєм Майдану. їй важко змиритися з 
тим, що батько вже не пригорне її міцно-міцно, не малюватиме з нею 
тополю аж до неба, не побачить її маленької сестрички, а своєї рідної 
доньки Йордани. у цій книжці немає чіткого опису перебігу подій на 
Майдані, це розповідь з іншого боку барикади, з того, що залишив-
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ся за плечима героїв, коли ті зробили вибір боронити Батьківщину. 
розповідь маленької героїні переповнена страхом, очікуванням, хви-
люванням й німою тугою. Як і діти в романі о. Захарченко, дівчинка 
роздумує про недитячі теми: смерть, як полеглий за волю тато світить 
їм з мамою з неба яскравою зіркою. ось розповідає про прощання із 
загиблим батьком: «татова домовина вкрита прапором і скидається 
на красивого жовто-синього човна. напевно, саме такий човен тато й 
хотів би мати. Далі все відбувається мов у сні. наче я сплю з розплю-
щеними очима. Човен здіймається вгору і поволі-поволі пропливає 
понад людськими головами, поки аж запливає в небо. невже він та-
кий легкий? Чи й зовсім невагомий?» [12, 16]. і далі: «Герої відпли-
вають в небо у жовто-синіх човнах. туди, де мерехтять зірки. навіть, 
якщо ті зірки затуляться від нас хмарами і в повітрі за хурделить так, 
що не видно буде ні неба, ні землі [12, 18]. 

Попри те, що оповідь ведеться від імені маленької дівчинки — це 
не робить книжку дитячою. Звісно, мова в ній характерна для до-
шкільнят: невеликий словниковий запас, короткі речення. однак 
«Мій тато став зіркою» твір для дорослих, у ньому дитина розповідає 
їм правду життя через призму свого бачення подій. 

Підсумовуючи сказане, важливо зазначити, що поява таких рома-
нів як «Приватний щоденник» М. Матіос, «Ґудзик — 2» і. роздобудь-
ко, «вертеп. #роман про Майдан» о. Захарченко, «ти зробив усе, що 
зміг» Л. орляк, «Мій тато став зіркою» Г. кирпи та ін. засвідчують, 
передусім, появу в сучасній українській літературі окремого жанру, 
це — особливі тексти, присвячені подіям на Майдані та проведенню 
ато — оос на сході україни. але якщо зазвичай це або щоденни-
кова проза, опис військових буднів чи документальне дослідження, 
то в книжках цього огляду маємо цілком художні тексти. у деяких з 
них вже не йдеться про «передові» теми, а про погляд збоку, настрої в 
тилу, психологічне осмислення війни тощо. 

Цінність таких видань полягає у тому, що вони не естетизують дій-
сність, натомість дають нагоду подивитися збоку на реальність і дати 
власну оцінку подіям. За жанром більшість творів на так звану май-
данно-воєнну тематику, презентовані сучасними українськими пись-
менницями, — або чисті мелодрами (і. роздобудько «Ґудзик — 2», 
Г. вдовиченко «Маріупольський процес»), або ж твори з потужним ме-
лодраматичним струменем (с. талан «оголений нерв», «Повернутися 
дощем», «вертеп. #роман про Майдан» о. Захарченко, «ти зробив усе, 
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що міг» Л. орляк та ін.). тобто звернувшись до апробованої форму-
ли популярної белетристики та традиційного літературного сюжету, 
письменниці зуміли художньо узагальнити факти та реальні життєві 
історії, що втілюють гуманістичний пафос та національну ідею. 

Про високий емоційний струмінь сучасних майданно-воєнних тво-
рів пише і олег коцарев. критик, узагальнюючи спостереження над 
сучасними воєнними творами, помітив відсутність надмірної патетики 
в більшості текстів, але сильні емоції («…книжки… відверто тяжко чи-
тати, вони викликають дуже багато болю та розчулення») [13]. 

окрім цього, для усіх без винятку творів майданно-воєнної те-
матики характерним є тяжіння авторів до документалістики, навіть 
у белетристичних жанрах. Це частково пояснюється тим, що сучасні 
письменники у більшості випадків самі є учасниками подій револю-
ції Гідності або ж волонтерами, тобто бачили події, про які розпові-
дають, на власні очі. 

Про документалістику та про її сьогоденну перевагу над беле-
тристикою як про специфічну рису сучасної воєнної прози зазначає 
і публіцист та перекладач а. Бондар: «…у цих книжках [тобто в беле-
тристиці про війну. — Н. Г.] письменники ходять не тими стежками. 
Здається, цінним було би зафіксувати стан справ з точки зору репор-
терської роботи, автентичних вражень і подій. Будь-яка травматична 
річ потребує прискіпливого збору документальних свідчень. коли ця 
картина буде достатньою, письменники зі справжнім епічним дихан-
ням матимуть матеріал для роботи» [24]. 

Прикметним і спільним для усіх творів про російсько-українську 
війну на сході україни є також відкритий фінал. Бойові дії на Донбасі 
тривають і хочеться вірити у щасливий the end цієї історії і для украї-
ни, і для нових героїв української воєнної прози. 
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историЯ с ЖенсКим лиЦом (обзор романов уКраинсКиХ 
ПисателЬниЦ о собЫтиЯХ револЮЦии Достоинства 

и воЙне на востоКе уКраинЫ) 

Нина Герасименко, ст. науч. сотр. отдела украинской литературы ХХ в.  
и современного литературного процесса 

Институт литературы НАН Украины имени Т. Г. Шевченко 

В статье рассматривается романы современных украинских писательниц 
М. Матиос, И. Роздобудько, Г. Вдовиченко, C. Талан, О. Захарченко, Л. Орляк, 
Г. Кирпы о событиях на Майдане 2013–2014 гг. и российско-украинской войне на 
Донбассе (период 2014–2016 гг.). Особое внимание уделено образам героев-совре-
менников и так называемой литературе нон фикшн, «окопной прозе», литерату-
ре факта, документалистике. Также в исследовании убедительно доказано, что 
сегодняшнее преимущество документалистики над беллетристикой не недоста-
ток, а характерный признак новой литературы. 

Ключевые слова: майданно-военная проза, документалистика, литература 
факта, литература non fiction, новый герой, мелодрама. 

The sTory WiTh a female faCe (a reVieW of The noVels 
of uKrainian WriTers abouT The eVenTs of The reVoluTion 

of diGniTy and The War in The easT of uKraine) 

Nina Herasymenko, Department of Ukrainian literature of the twentieth century 
and the modern literary process of the Institute of Literature 

of the National Academy of Sciences of Ukraine after T. G. Shevchenko 

In modern literature, a new trend has prevailed for several years — these are works 
about the events of the Revolution of Dignity and the Russo-Ukrainian War at the Don-
bass. These topics have become a challenge for contemporary authors — well-known mas-
ters of the word, and novice writers. Ukrainian women’s writers, in particular, M. Matios, 
I. Rozdobudko, G. Vdovichenko, O. Zaharchenko, L. Orlyak, G. Kirpa and others accepted 
the demand of the present day. They presented in their novels and stories their own vision 
of the Revolution Victims of 2013–14, when Ukrainians defended their right to choose on 
the Maidan, as well as the Donbass War (2014–15 years). Then ordinary citizens, yes-
terday’s civilians became army today and went to defend the Donbass from militants and 
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Russian mercenaries. The article analyzes these works in the context of other editions on 
Maidan and ATO, and investigates the literary-critical discourse around texts. The scientist 
is considering several stages in the development of the mentioned area-military problem, 
studying and describing its specifics and transformations, paying special attention to the 
images of heroes-contemporaries. According to the author, it is they who are capable of de-
stroying the myths and stereotypes of domestic literature of previous decades and presenting 
a new hero — a socially active Ukrainian who is capable of resistance, ready to change in 
the name of a new Ukraine. The author also draws attention to the so-called non-fiction, 
«trench prose» literature, fact sheet, and documentary literature. The scientist convincingly 
argues and proves that the present preference for documentary on fiction is not a preference 
or a gangj, but a sign of modern literature. In addition, according to the researcher, having 
adopted fiction and a traditional literary plot, writers were able to artistically summarize the 
facts and real life stories that embody humanistic pathos and a national idea. 

Key words: maidan-war prose, documentary, fact literature, literature non fiction, 
new hero. 
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У розвідці йдеться про особливо актуальний для літератури ХХ ст. феномен 
прецедентності. Історичний роман Л. Костенко є прикметним явищем творчого 
використання та втілення фольклорної образності. Зосереджено увагу на головно-
му прецедентному тексті — народній баладі «Ой не ходи, Грицю...». 

Ключові слова: прецедентний, фольклорний, інтертекст, образ. 

Поняття прецедентного тексту в сучасній науці про літературу 
усе частіше привертає увагу дослідників та набуває нових смислів у 
контексті нових методологічних підходів. така ситуація цілком за-
кономірна в період панування постмодерної літератури, естетики, 
культури загалом. Першочерговою для неї постає гра з попередніми 
культурно-історичними алюзіями та ремінісценціями, пожвавлен-
ня ролі вічних образів та універсальних мотивів у художніх текстах, 
вивчення механізмів побутування фольклорного та міфологічного 
матеріалу в принципово нових та відмінних від архаїки умовах. Зна-
ковий для української літератури 2-ї половини ХХ ст. історичний ро-
ман Ліни костенко «Маруся Чурай» містить багатий арсенал народ-
но-поетичних образів, мотивів, тем. саме вони слугують потужним 
підґрунтям жанрового поліфонізму та незаангажованої ідеологічни-
ми стереотипами оцінки образу головної героїні твору. 

актуальність заявленої проблеми зумовлена потребою всебіч-
ного осмислення історичного роману Л. костенко на певному 
фольклорному та культурно-історичному тлі. у прецедентному 
тексті зустрічаються найбільш значущі імпульси епох та національ-
но-ментальні комплекси. саме таким є текст народної пісні «ой не 
ходи, Грицю…». 

мета статті — дослідити механізми та шляхи трансформації, пере-
осмислення прецедентного тексту у формі мотивів, образів, тем, алю-
зій та ремінісценцій з давнини в історичному романі Ліни костенко 

© Гриньків о., 2019
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«Маруся Чурай». крім того, необхідно встановити зв’язок між ними і 
жанровою структурою твору. 

ступінь вивченості питання. у костенкознавстві наукові праці щодо 
застосування теорії прецедентності до тексту роману Л. костенко 
практично відсутні. незважаючи на солідну джерельну базу та всебічне 
осмислення цього твору, проблема прецедентності не отримала систем-
ного висвітлення, залишилась поза увагою літературознавців. Проте 
можемо виокремити декілька розвідок подібного спрямування. у стат-
ті оксани козубаш про індивідуально-авторські шляхи переосмис-
лення постаті легендарної піснетворки та її спадщини йдеться про 
тривалу історію рецепції та інтерпретації фольклорного тексту «ой не 
ходи, Грицю…». З-поміж численних версій вдалого опрацювання цьо-
го сюжету протягом ХIХ–ХХ ст. роман Ліни костенко є непересічною 
спробою відкриття в особистості Марусі потенціалу культурного героя 
нації, творчо продуктивного життєствердного начала. Поетичну зухва-
лість авторки одним з найперших відзначив М. Бажан: «Яку ж творчу 
сміливість треба мати, щоб цю пісню обрати для нового розгортання її 
в лірико-епічну поему, щоб по-нечуваному зазвучав її мотив, безліч ро-
ків співаний і переспіваний, тисячу разів на театральних конах граний 
і переграний» [1, с. 340–341]. Посилаючись на думку авторитетного 
критика, о. козубаш досліджує, яким чином популярний у народній 
свідомості та колективній пам’яті твір трансформується в контексті 
історичного роману шістдесятниці. на думку дослідниці, збережений 
Ліною костенко в жанровому фундаменті легендарний сюжет дозво-
лив у широкому діапазоні осмислити постать героїні. не менш ціка-
вими є спостереження е. Загурської щодо інтермедіальності, тобто 
різноманітних міжмистецьких зв’язків, які розкривають прецедентний 
потенціал твору. Допомагають зрозуміти усю різнобарвність поетичної 
палітри та потужний інтертекстуальний ряд є розмисли в. саєнко про 
культуру як концепт в естетичній візії авторки роману про легендарну 
піснетворку. у наукових концепціях літературознавців простежується 
тенденція до осягнення доробку Л. костенко в контексті вічних обра-
зів, універсальних мотивів та тем, що уможливлює адекватне розумін-
ня та прочитання прецедентного тексту в романі «Маруся Чурай». 

виклад матеріалу. Перш ніж аналізувати конкретні тексти та пре-
цедентні феномени у структурі роману, необхідно зосередитися на 
теорії питання. Прецедентність — це той фундамент, який дозволяє 
розглядати культуру у її цілісності, безперервній тяглості. За своїм 
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характером прецедентні феномени є культурними скріпами, марке-
рами культурної ідентичності. автори колективної монографії з цієї 
проблематики зазначають: «сутність прецедентного феномену — за-
безпечення континуальності і в синхронії, і в діахронії» [10, с. 30]. їх 
сукупність сприяє побудуванню єдиної картини світу, яка складаєть-
ся з вербальних та невербальних способів кодування. 

в нашій розвідці маємо справу саме з художнім словом, яке має до-
волі широку сферу побутування. розпочинається воно в надрах усної 
народної творчості й розвивається в подальшій писемній авторській 
літературі. текст народної пісні «ой не ходи, Грицю…» відповідає усім 
ознакам прецедентного феномену. По-перше, зображена в ньому си-
туація належить контексту, що знаходиться за межами тексту цього 
твору, по-друге, вона усвідомлюється як артефакт, по-третє, викори-
стання здавна відомих тем і мотивів не є випадковим або автоматич-
ним. воно має інтенціональний характер. у зв’язку з цим слушним 
є наступне визначення природи таких текстів: «Під прецедентністю 
треба розуміти, очевидно, відсилання до прецеденту, яким може бути 
інший твір, його персонаж, мотив, ситуація як елемент сюжету, сю-
жет загалом, фраза персонажа або автора і т. ін.» [10, с. 55]. 

в костенківському романі прецедентність має потужну структуро-
твірну роль. вона розкривається у специфіці жанру, який демонструє 
відхід від традиційної історичної романістики. відриваючись від кон-
кретики, уникаючи часо-просторової точності, письменниця опира-
ється на легенду як таку, а вже через її магію, поезію пізнає реальний 
світ середини XVII століття. Легенда постає не лише вставним текстом, 
архаїчним жанром, вплетеним у складну поліфонічну структуру рома-
ну, але й справжнім прецедентом. саме за її посередництвом авторка 
намагається збагнути, чому людська пам’ять крізь строкату історичну 
емпірику, тобто події, драми, катаклізми, зберегла й увічнила пам’ять 
про дівчину-піснетворку. особливий поетичний ореол легенди зумов-
лює і постає підґрунтям прецедентності, оригінально вплетеної Ліною 
костенко у свій роман. уже на початку твору вона про себе заявляє 
своєрідним прологом, уведенням, яке виконує функції композицій-
ного обрамлення. Йдеться про співвідношення істинності, історичної 
достовірності та вигадки, художнього домислу. тому цілком законо-
мірною є проблематизація цього питання у вигляді художньо-гно-
сеологічної формули: «Якби знайшлась неопалима книга». Ця фраза 
відразу налаштовує читача на інтертекстуальне сприйняття історичної 
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перспективи, тобто опосередковане певними відомими текстами й ус-
ними розповідями. конструюється, власне, авторська версія історії, 
цілком ймовірна, але, можливо, далека від реальності подій. 

А що, якби знайшлася хоч одна, — 
в монастирі десь або на горищі? 
Якби вціліла в тому пожарищі – 
неопалима — наче купина? 
І ми б читали старовинний том, 
де писар вивів гусячим пером…  [6, с. 350] 

текстуалізація історичної минувшини посилюється, набуває полі-
фонічного звучання: 

І загула б та книга голосами, 
і всі б щось говорили не те саме. 
І чорні бурі пристрастей людських 
пройшли б над полем буковок хистких.  [6, с. 352] 

Зауважимо, що цей книжний мотив виникає невипадково. він 
налаштовує на сприйняття твору саме крізь призму прецедентності. 
Фокусується вона в тексті фольклорної пісні «ой не ходи, Грицю…». 
на думку М. Дах, «народнобаладний сюжет виявив у своєму «другому 
житті», житті літературному, спроможність до еластичності широкого 
спектра» [2, с. 118]. 

Демонструються шляхи відходу від канонічної баладної інтерпре-
тації. спостерігаються не лише зрушення в сюжетній структурі твору, 
але й докорінна зміна концепції легендарної особистості. новий по-
гляд на Марусю Чурай порівняно з легендою та іншими літератур-
ними версіями стає зрозумілим під кутом зору художньої міфологіза-
ції. а. нямцу в цікавому дослідженні «амбівалентність міфологічних 
образів жінок у літературі XIX — XX ст.» зазначає: «Жінка і суспіль-
ство, жінка і війна, жінка і чоловік, жінка, яка дає життя і віднімає 
його, — ці та інші опозиції були художньо осмислені на матеріалі мі-
фологічних структур вже в античній літературі. у ХХ ст. ці проблеми 
набувають особливого морально-психологічного значення і звучання 
у зв’язку з принциповим «вільнодумством» світової літератури від-
носно загальновідомих традицій» [7, с. 81]. 

Зрозуміло, що в умовах ідеологічного послаблення свіжий, неза-
анґажований попередньою традицією, погляд на дівчину з легенди, 
вписувався в загальну парадигму художніх експериментів та тоталь-



ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2019. Вип. 29  99

© Кудрявцев М., 2015

ного переосмислення вічних тем. Хоч поетеса використовує тради-
ційний сюжет, але композиція твору в неї оригінальна. вона розпочи-
нає роман зі змалювання суду над Марусею за вбивство козака Гриця 
Бобренка «през отруєння і през чари бісовські». Перший розділ рома-
ну закінчується винесенням героїні смертного вироку. Після напруже-
ної картини суду описано сцену виступу Полтавського полку в похід. 
Ця перестановка сюжетних елементів цілком закономірна з огляду на 
закони побутування усталеного сюжету в новій естетичній системі. 
Як відзначає а. нямцу, «багатоманітність форм та способів трансфор-
мації, що характеризується різними структурно-змістовими рівнями 
рецепції елементів протосюжетів (сюжетів-зразків, сюжетів-посеред-
ників, традиційних сюжетних схем, традиційних сюжетних моделей)» 
[7, с. 13] є визначальним у творах новітньої літератури. крім того, 
прецедентна авторська поведінка передбачає саме гру, перестановку 
фабульно-сюжетних блоків, адже лише так можна привернути увагу 
читача до твору як до вивершеного шедевру. тому на першому пла-
ні міфологема культурного героя, національно месіанського варіан-
ту української душі. Як слушно зазначає о. козубаш, «залишивши у 
своєму романі зовнішню оболонку фабули легенди (дні тижня, обста-
вини суду, а також вироку, помилування Марусі), костенко наповнює 
її абсолютно новим внутрішнім змістом» [5, с. 55]. вірність послідов-
ному відтворенню фабульних епізодів стає другорядним чинником. 
Цю ж стратегію можемо побачити і в наступних розділах. 

третій розділ роману «сповідь» — це великий ліричний монолог 
Марусі. Дівчина лине спогадами у минуле, у дитинство, згадує, як 
вони разом з Грицем росли, як щедрували, як ходили до діда Галерни-
ка. споминає свого батька, який не повернувся з походу 

ідеалом кохання для Марусі було подружнє життя її батьків. вона 
мріяла, що і в неї, коли виросте, «буде отака любов». але трагедія Марусі 
у тому, що її «любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі». 

Дівчина не звинувачує хлопця у зраді, а карає себе: не розпізнала 
заздалегідь, що вони з Грицем нерівня по духу, а «нерівня душ — це 
гірше, ніж майна!» вона не отруює Гриця — він отруюється сам. осо-
бливо важливим є те, що Маруся не «заздрісно» кохає Гриця і не рев-
нує його до Галі, а швидше жаліє їх обох. вона над ситуацією, яка має 
місце у структурі цієї інтимно-особистісної колізії. костенківська 
Чураївна поводить себе всупереч пісенній традиції, де Маруся відвер-
то зізнається, що «жаль ваги не має». те, що Маруся не труїть Гриця, а 
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хоче отруїтися сама, має глибоку внутрішню мотивацію. о. козубаш 
пише: «такий вчинок героїні є глибоко вмотивованим усім поперед-
нім розвитком подій і тому виглядає природно і органічно вплітається 
у сюжет твору, на відміну від традиційно-легендарного, який, будучи 
збереженим, зруйнував би всю внутрішню логіку характеру головної 
героїні» [5, с. 55]. 

в наступних розділах розповідається як іван іскра мчить до геть-
мана по універсал, що має врятувати Марусю від смерті, і привозить 
його в останню мить перед стратою дівчини. та на цьому твір не за-
кінчується. Після смерті матері Маруся йде на прощу до києва (за 
легендами, дівчина ходила на прощу тоді, коли Гриць був у поході й 
довго не подавав про себе звісток). По дорозі зустрічає мандрівного 
дяка — філософа, який добре знає минуле й сучасне рідного краю, 
тверезо мислить. їх вражає сплюндрована українська земля від Пол-
тави до києва. всюди згарища, руїна. 

Повернувшись з прощі додому, Маруся хворіє на сухоти. Закінчує 
Ліна костенко свій роман картиною весняного пробудження приро-
ди. Полк знову вирушає в похід. козаки співають Марусиних пісень, 
душа героїні скресає і воскресає радістю: життя не марно прожито. 
в акцентуванні цієї незавершеності, відкритості в майбутнє та водно-
час оптимістичності фіналу полягає новаторство авторки, що по-но-
вому переосмислює пісенно-легендарний матеріал. крім того, таке 
художнє рішення пов’язане з романністю як жанровою якістю. і тут 
треба погодитися з думкою Ю. коваліва про романного героя, що «на 
противагу герою епічної поеми, з неподільністю окремого та загаль-
ного… у кульмінаційний момент розвитку став носієм національних і 
суспільних ідеалів» [4, с. 347]. Звісно, романність є передумовою від-
критої структури тексту, побудованого на численних прецедентних 
феноменах, що дозволяють усвідомити тяглість української історії та 
наявність у ній потужних вузлових періодів, що характеризуються на-
цієтворчим потенціалом та пасіонарністю. 

отже, і за багатогранністю проблематики, і за художніми якостя-
ми, зокрема, за поєднанням баладно-драматичного начала з епічною 
широтою зображення та ліричною витонченістю в оспіванні найніж-
ніших почувань, епохальний віршований роман Ліни костенко пере-
вершив усі попередні варіанти вічної теми. 

висновки. Прецедентність у творі Ліни костенко не лише озна-
ка текстобудови, але й жанрова прикмета історичного роману. вона 
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дозволяє вибудувати жанровий ряд, проміжні ланки, через які крокує 
поетеса, вивершуючи свій монументальний задум про душу нації, її 
креативне начало, уособлене в дівчині-піснетворці. Звісно, ми зупи-
нилися лише на найвагоміших прикладах, які більш-менш експліко-
вані на поверхні тексту. Більшість прецедентних феноменів присутні 
в підтекстових глибинах та виокремлюються в результаті прискіпли-
вого аналізу із застосуванням методу інтертекстуального прочитання. 
саме вони є передумовою полівалентності роману і становлять пер‑
спективу подальшого тлумачення творів Ліни костенко. 
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ПреЦеДентнЫЙ теКст в ЖанровоЙ струКтуре 
историчесКого романа линЫ КостенКо  

«марусЯ чураЙ» 

Ольга Грынькив, преподаватель 

Одесская национальная академия пищевых технологий 

В статье речь идет об особо актуальном для литературы ХХ в. феномене 
прецедентности. Исторический роман Л. Костенко является примечательным 
явленим творческого использования и воплощения фольклоной образности. Сосре-
доточено внимание на основном прецедентом тексте — народной балладе «Ой не 
ходи, Грицю...». 

Ключевые слова: прецедентный, фольклорный, интертекст, образ. 

Case‑laW in The Genre sTruCTure of The hisToriCal  
noVel lina KosTenKo «marusya Churai» 

Olga Grynkiv, Senior Lecturer 

Odessa National Academy of Food Technologies 

In the article we are talking about especially relevant phenomenon of precedent for 
the literature of the twentieth century. The historical novel of L. Kostenko is a remarkable 
phenomenon of creative use and embodiment of folklore imagery. The attention is focused 
on the main precedent of the text — the folk ballad «Oh do not go, Gritsyu.» In accentuat-
ing this incompleteness, openness to the future, and at the same time optimism of the finale, 
is the innovativeness of the author, who redefines song-legendary material in a new way. In 
addition, such an artistic solution is associated with romance as genre quality. 

Consequently, for the versatility of the issues, and for the artistic qualities, in partic-
ular, by the combination of the ballad-dramatic beginning with the epic broadness of the 
image and lyrical elegance in the singing of the tenderest feelings, the epochal verse novel 
Lina Kostenko surpassed all previous versions of the eternal theme. 

The precedent in the work of Lina Kostenko is not only a sign of a text-based 
building, but also a genre mark of a historical novel. It allows you to build a genre se-
ries, the intermediate links through which the poet strokes, breaking his monumen-
tal plan of the soul of the nation, its creative origin, embodied in the girl-songwriter.  
Of course, we have stopped only on the most important examples, which are more or less 
explicated on the surface of the text. Most of the precedent phenomena are present in the 
subtextual depths and are isolated as a result of a meticulous analysis using the method of 
intertextual reading. They are the prerequisite for the polyvalence of the novel and provide 
a perspective for further interpretation of the works of Lina Kostenko. 

Key words: precedent, folklore, intertext, form. 
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міКроКосм ЖінКи в новелістиЦі л. таран: 
ФілосоФсЬКо‑ПсиХологічниЙ вимір  

(на матеріалі збірКи «артеміДа з ланнЮ») 

Наталія Дашко, канд. філол. наук, доцент 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара  
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У статті проаналізовано новели Л. Таран «Сповідь Софії Оксамитної», «Дзер-
кальне блудище» й «Уляна та двоє», що входять до збірки «Артеміда з ланню» і 
раніше не були в центрі наукових зацікавлень літературознавців. Досліджуються 
особливості художньої реалізації мікрокосму жінки в контексті філософсько-пси-
хологічних проблем. Виділено основні прийоми (сну, дзеркала), образи-символи 
(ящірки, сіамських близнюків, дзеркального лабіринту), художні деталі (відсут-
ність обличчя, відірваність душі від тіла, чужинка та ін.) і семантичні опозиції 
«Я — Інший», «свій — чужий», що стають ключовими в моделюванні психологіч-
ного простору героїнь. 

Ключові слова: новела, образ-символ, художня деталь, архетип, психологічний 
портрет. 

Людмила таран — журналістка, дослідниця літератури, письмен-
ниця. З-під її пера вийшла не одна книжка новел та оповідань: це 
збірки «ніжний скелет у шафі» (2006), «Любовні мандрівки» (2007), 
«артеміда з ланню» (2010), «Прозорі жінки» (2015), «остання жінка, 
останній чоловік» (2016). Як правило, головні персонажі творів — 
жінки. За словами самої письменниці, пише вона «переважно про жі-
нок міських», які схожі на неї «в тому сенсі, що вони розмірковують, 
рефлексують над своїм життям» [12]. тому цілком закономірно, що в 
центрі письменницьких роздумів Л. таран мікрокосм її героїнь, які 
часто виявляються позбавленими внутрішньої цілісності, постають 
амбівалентними, бо сприймають навколишній світ неоднозначно 
(а ще частіше — самих себе або частину власного внутрішнього сві-
ту), тому сумніваються, шукають себе (що актуалізує екзистенційні й 
психологічні проблеми), а внутрішня роздвоєність, боротьба між різ-
ними «Я» стає їх суттєвою рисою — ознака, що притаманна жіночій 
прозі в цілому. 

Жіноча проза, феміністичний і гендерний дискурси набули поши-
рення в українській літературі в 90-х роках ХХ століття, коли в пись-

© Дашко н., 2019
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менстві зазвучав виразний «жіночий голос» [15, с. 5], представлений 
творчістю о. Забужко, с. Йовенко, Є. кононенко, с. Майданської, 
М. Матіос, Г. Пагутяк та інших, і «замість чоловічого (традиційного) 
уявлення про жінку оформляється власне уявлення жінки про саму 
себе, про своє призначення»  [7, с. 28]. вивчення жіночої прози було 
започатковане в розвідках н. Зборовської [7; 8], с. Павличко [13], 
в. агеєвої [1], т. Гундорової [4], с. Філоненко [15] і не припиняється 
й до нині, адже сучасна українська жіноча проза є багатоаспектною, 
недостатньо вивченою і надзвичайно цікавою в текстових проявах, 
що й викликає інтерес до неї в літературознавстві. 

незважаючи на те, що новели Л. таран становлять значний пласт 
сучасної української малої прози, серед аналітичних робіт, присвя-
чених їх дослідженню, можна назвати лише статтю в. Зотової «Мала 
проза Людмили таран: проблемно-тематичний і стильовий аспекти», 
у якій авторка, вибірково розглянувши твори, що ввійшли до збірок 
«ніжний скелет у шафі», «Любовні мандрівки» та «Прозорі жінки», 
дійшла висновку, що основними рисами поетики прози Л. таран є 
«синтез кількох жанрових, стильових різновидів, використання при-
йомів фрагментарності, ретроспекції, психологізму, завуальованої 
або й відкритої іронії» [9]. Ми також зверталися до вивчення нове-
лістики Л. таран й на матеріалі збірки «Любовні мандрівки» розгляда-
ли особливості художньої реалізації мотиву мандрів [5], чим, власне, 
було започатковано вивчення філософсько-психологічних аспектів у 
малій прозі письменниці, оскільки зазначений мотив розгортається 
насамперед як мотив пошук себе, свого місця у світі й безпосеред-
ньо пов’язаний із проблемою вибору. в окресленому ракурсі, який ми 
обра ли темою статті, твори Л. таран не досліджувалися, що зумовлює 
актуальність і новизну цієї розвідки, метою якої є розглянути специ-
фіку зображення мікрокосму жінки крізь призму філософських і пси-
хологічних проблем у новелах збірки «артеміда з ланню». 

екзистенційна проблематика творів Л. таран визначає сповідаль-
ний характер багатьох із них. такою, зокрема, є новела «сповідь софії 
оксамитної» (про що свідчить поетика назви). роздвоєність головної 
героїні є результатом її внутрішнього конфлікту між тим, ким вона є 
і ким себе відчуває: є українкою, але її гнітить усе українське. софію 
дратує українська мова, якою просить розмовляти мати; викликає 
злість виступ по телевізору підстаркуватих сільських жінок, які «ви-
водили народні пісні, і були вони ніби одухотворені тим співом, та 
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водночас — випиті, виснажені, ховали від телекамер свої темні, зем-
листі руки» [14, с. 23]. їхня домогосподарка — українка пані Мар’я-
на, яка «всім своїм виглядом немовби перепрошувала — не просто за 
свою присутність, а за те, що взагалі існує» [14, с. 24] спричинює в 
героїні незрозумілу агресію, яку вона пояснює як «проекцію на саму 
себе» [14, с. 24]. Про захоплення матері сімейними реліквіями й ба-
жання укласти родовід софія думає: «Мама — крейзі, прибита ідеєю» 
[14, с. 25]. але просте материне запитання «а ти хто?» [14, с. 23] зага-
няє софію в глухий кут і змушує задуматися, ким же вона насправді 
є: «і справді — а хто я? українка, але…» [14, с. 23]. тож, на перший 
план виходять проблеми вибору, пошуку себе й національного само-
визначення. 

у пошуках себе головна героїня заводить «інтернаціональні» ко-
хання, вивчає іноземні мови. авторка протиставляє софії дівчи-
ну-росіянку катерину з Петербурга, яка виступає ніби її дзеркаль-
ним відображенням: вони обидві не ідентифікують приналежність до 
 своєї нації, свого народу. Проте це знайомство перевертає світ героїні 
і дає поштовх до самовизначення. вона приходить до усвідомлення, 
що не там шукала: «Я шукала себе серед інших, інакших. <…>. ось 
тільки рідною я так і не заговорила» [14, с. 30]. у такому контексті 
окрес люється опозиція «свій — чужий», що має універсальний харак-
тер і є складовою не лише створення національної картини світу, але 
й невід’ємною частиною онтологічних уявлень про бінарну структуру 
світу загалом. Ця опозиція стає основою пошуків героїні національ-
ної ідентичності, повернення до національного коріння. саме при-
сутність «чужого» в художній картині світу, постійне зіткнення «Я — 
інший» сприяє внутрішньому визначенню софії. 

Художня деталь «чужа» домінує і в характеристиці самої героїні. 
виявляється, що софія оксамитна зовсім не знає себе: «руда, з не-
самовитими кучерями, я дивилася на себе у дзеркало — і не могла 
повірити. невже це я? Зовсім чужа, незнайома. то був повторюваний, 
нав’язливий сон» [14, с. 30]. авторка використовує прийом сну як за-
сіб художньо-психологічного аналізу героїні. сон постає як особлива 
реальність, що є семантичним віддзеркаленням екзистенційних ста-
нів софії оксамитної. 

тема сну була започаткована й широко висвітлювалася в дослі-
дженнях З. Фройда та к.-Г. Юнга. За З. Фройдом, в основі снів лежать 
мотиви індивідуального несвідомого [16]. сновидіння героїні новели 
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Л. таран є не просто спонтанним виявом несвідомого, а й символіч-
ним вираженням основного мотиву твору — мотиву пошуку себе й 
пов’язаних із цим душевних переживань. За допомогою своєрідних 
сюжетних ліній, образів-символів авторка створює певний онірич-
ний простір, у який потрапляє героїня. виникає підсвідома «друга 
реальність», яка є відображенням справжньої. відбувається перетво-
рення думок героїні на символічні зорові образи, домінуючими серед 
яких є відсутність дороги («…крізь якісь хащі продираюся додому» 
[14, с. 30]), дверей до рідного дому («обходжу будинок знов і знов, 
руками обмацую стіни — а дверей немає, і я ніяк не можу увійти до 
рідного дому…» [14, с. 30]). тож, сон постає особливим виміром буття 
софії, а використання образу ящірки доводить, що героїня перебуває 
в стані роздвоєності: «поміж камінням сновигає ящірка. раптом вона 
озирається, і я бачу: в неї — моє обличчя!» [14, с. 30]. 

Ящірка як символ має бівалентну семантику: наприклад, в антич-
ному світі — єгипетському і грецькому символізмі — вона вважалася 
добрим знаком, пов’язаним із мудрістю, в інших була втіленням зла. 
так, у Біблії зміст мінливого іуди передано таким символом як «дім 
ящірки». у новелі Л. таран використання образу ящірки є невипад-
ковим, адже ящірки «вважаються охоронцями тіней, а також сну й 
сновидінь і можуть символізувати підсвідомість і тіні внутрішнього 
світу» [6]. Простежується зв’язок з теорією про колективне позасві-
доме к.-Г. Юнга, згідно з якою ключовим у структурі особистості є 
архетип тіні, що проявляється в сновидіннях і безпосередньо пов’я-
заний із індивідуальним несвідомим і разом з тим є «входом», крізь 
який можна потрапити в безодню колективного несвідомого: «варто 
тільки зробити крок крізь двері тіні, як ми х жахом виявляємо, що є 
об’єктом впливу якихось факторів» [17, с. 120]. тінь для Юнга є уособ-
ленням витіснених бажань, що підстерігають людину, вона виражає 
сумні таємниці нашого «Я». Юнг називає його «анти-Я»: це ті риси 
характеру, які людина в собі не визнає і не хоче бачити [17]. Формою 
реалізації цього архетипу є анімалістичні образи-символи. у контек-
сті новели образ ящірки тяжіє не лише до символу двоїстості, але й 
гнучкості, уміння змінюватися залежно від ситуації, відродження, що 
пов’язано зі здатністю ящірки залишати свій хвіст тому, хто її спіймав. 

іншим важливим образом у розкритті внутрішнього світу героїні 
в новелі «сповідь софії оксамитної» виступає дзеркало. Як смис-
лотворчий, естетичний феномен образ дзеркала використовується в 
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літературі протягом багатьох століть для відтворення художньої кар-
тини світу, передачі всього розмаїття світоглядно-естетичних смис-
лів, пов’язаних зі сприйняттям і осмисленням людиною навколиш-
нього світу і самої себе як частини цього світу. 

Багатопланова семіотика дзеркала зумовила чималу кількість різ-
ноаспектних досліджень цього феномену, серед яких варто назвати 
есе М. Бахтіна «Людина перед дзеркалом» [2], працю а. вуліса «Літе-
ратурні дзеркала» [3], науковий доробок Ю. Лотмана, зокрема, «Дзер-
кало. семіотика дзеркальності» [11] та ін. 

опинившись у ситуації «людини перед дзеркалом», головна герої-
ня Л. таран у дзеркальному відображенні бачить себе, але іншу — без 
обличчя, що викликає в неї відчуття жаху й страшної втрати: «і вже 
не сон, а справдешня реальність. Повторювана нав’язливо, як сон. 
коли я чепурилася поза домом, перед своїм дзеркальцем із косметич-
ки, бувало, із жахом виявляла, що в мене зникло, пропало обличчя!» 
[14, с. 31]. виникає опозиція «Я — інший». вдивляючись у цього ін-
шого, софія пізнає себе. Дзеркало відіграє роль межі між зовнішнім і 
внутрішнім світами героїні, є індикатором особистісного, що пов’я-
зується з самосвідомістю, «рефлексією», а також опозицією дивити-
ся «на себе / у себе». амбівалентний характер міфологеми дзеркала, 
крім самопізнання, породжує двійника, а художня деталь «відсутність 
обличчя» характеризує головну героїню як людину без національної 
визначеності. 

Подолати роздвоєність, відчути справжність й усвідомити свою 
національну приналежність софії оксамитній допомагають події 
2004 року, про що лаконічно зазначено в останніх рядках новели: 
«… тоді, на Майдані, я таки віднайшла себе — і ніхто в мене того не 
відбере. ніхто» [14, с. 31]. 

у новелі «Дзеркальне блудище» головна героїня — молода жінка 
Юлія, яка має все, про що мріяла: чоловіка-іноземця, який її кохає 
і якого кохає вона, мешкає в Європі, у чеському містечку Брно, але 
між тим відчуває внутрішню розчахненість, «сіамську розполовине-
ність» [14, с. 59], яку вперше пережила, потрапивши до дзеркального 
лабіринту. «Під яким хитрим кутом були розташовані дзеркала — Бог 
зна, але фокус був приголомшливий: Юля до талії була як звичайно 
<…> — а далі, від талії, тулуб роздвоювався, тобто їх ставало два. <…> 
ніби сіамські близнюки, що зрослися на рівні поперека» [14, с. 59]. 
Цей дзеркальний лабіринт стає проєкцією життя героїні, а викори-
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стання образу сіамських близнюків акцентує всю гостроту внутріш-
нього конфлікту, її роздвоєність. таку ж смислотворчу функцію ви-
конують і семантичні варіації образу дзеркала, реалізовані в образах 
речей, що мають дзеркальну поверхню: окуляри на переніссі чоло-
віка, келихи з богемського скла, вази з лабораторного скла, по дзер-
кальних відображеннях яких ніби розливається тіло Юлії. 

Прикметно, що простежується розчахненість як внутрішнього, 
так і зовнішнього світів героїні. Зовнішній світ розділився на дві ча-
со-просторові площини: Чехія — україна, роздвоєність внутрішнього 
світу — це відчуття героїні: вона — ще чужинка в Чехії (і чи стане ко-
лись своєю — невідомо), але вже чужинка і в україні (курсив наш. — 
Н. Д.). тож, у зображенні мікрокосму Юлії теж виникає опозиція 
«свій — чужий», де «чужий» є семантичною домінантою, що реалізу-
ється через використання повторюваної художньої деталі «чужинка»: 
«Чужинка? то все-таки вона, Юля, — чужинка?» [14, с. 62]; «Чужинка. 
Де вона є, куди вона хоче?» [14, с. 63]. таким чином, актуалізуються 
мотиви екзистенційної безпритульності й пошуку себе: «ніби зависла 
вона між небом і землею, і навіть не знає до кінця: добре це чи погано, 
що завтра буде і як воно буде, і якою сама ставатиме — невідомо. По-
думати тільки: сама для себе — загадка. ніби… лабіринт якийсь у ній 
вимурували» [14, с. 53]. у такій інтерпретації образ лабіринту набуває 
семантики сакрального простору, який містить певну таємницю. 

За словами т. М. Литвиненко, «Література ХХ ст. репрезентува-
ла дві світоглядні концепції на проблему людини в лабіринті <…>. 
Згідно з першою, виходом з лабіринту є тільки смерть, відповідно до 
другої, загадку будь-якого лабіринту можна розгадати, заплативши за 
це належну ціну» [10, с. 35]. у новелі Л. таран виникає два образи ла-
біринту: перший — реальний топос — «дзеркальне блудище», з якого 
героїня знаходить вихід, але образ сіамських близнюків, побачений 
там у дзеркалах («два тулуби, дві голови, чотири руки, а вона тупцює 
на місці, розгублена і розколошкана, і ніби кожна частина смикає її 
в протилежні боки» [14, с. 62]), ще довго переслідує її; другий — вну-
трішній лабіринт душі, з якого знайти вихід виявляється складніше. 
і тільки дзеркало, у яке дивиться героїня в батьківському домі напри-
кінці новели, відображає її справжню: «Юля глянула на себе у дзерка-
ло і побачила, як смішно вона жує, витягнувши губи рурочкою» [14, 
с. 64]. тож, семантика образу дзеркала у творі неоднозначна: воно 
водночас відображає і спотворює реальність. так виникає опозиція 
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двох світів: реального — ірреального й дивитися на себе — у себе. По-
єднавши образ лабіринту з образом дзеркала, письменниця глибоко 
розкриває всю складність внутрішнього життя героїні, основи її ек-
зистенції. 

у новелі «уляна та двоє» Л. таран створює психологічний простір 
головної героїні, домінуючим у якому є як епізодичне зображення 
подій, зовнішній розвиток сюжету, так і відтворення внутрішніх ста-
нів. роздвоєність героїні зображена на кількох рівнях: насамперед на 
рівні сприйняття самої себе, що фіксується в її самохарактеристиці: 
«Мабуть, я роздвоєна натура. Живу водночас у кількох епохах» [14, 
с. 79]. у такому контексті на розкриття роздвоєності уляни проек-
тується категорія художнього простору: вона пише наукову роботу, 
присвячену життю й творчості польського графіка ХіХ ст. наполеона 
орди, і ніби відчуває свою приналежність до тієї епохи. Цим намага-
ється пояснити своє старосвітське ім’я уляна й старомодну зачіску 
«кінський хвіст». Героїня ніби роздвоїлася не лише між минулим і те-
перішнім, але й між двома чоловіками (закономірною є поетика наз-
ви новели «уляна та двоє»), між душею і тілом: «казимира прагне моє 
тіло, моя молодість <…>. а Йоган вольфган… Душа й розум мої тяг-
нуться до нього. Я відчуваю: ми розуміємо одне одного з півслова. Ми 
з ним наче походимо з одного часу» [14, с. 85]; «а тіло… воно — ніби 
окрема істота в мені» [14, с. 86]. казимир постійно чимось дорікає 
уляні, а Йоган вольфган її «ніби бачить <…> ідеальну. на тонкому 
рівні» [14, с. 85]. Якщо з казимиром уляні «постійно хочеться опира-
тися, мов норовливій конячці» [14, с. 85], то поряд з Йоганом вольф-
ганом «хочеться бути покірливою, слухняною, навіть смиренною»  
 [14, с. 86]. уляна приходить до усвідомлення, що поряд із тим чолові-
ком вона переживає життя повніше, глибше, а «не перебігає ним, як 
із казиком, у пошуках забав і задоволення» [14, c. 86]. отже, у зобра-
женні психологічного простору героїні одним із важливих засобів є 
прийом контрасту, завдяки якому виявляється її душевний драма-
тизм, внутрішня напруга та роздвоєність. 

Психологічний портрет головної героїні відзначається динаміз-
мом: якщо на початку новели уляна лише не сприймає власне ім’я 
«уляна», то з розвитком подій вона чітко розуміє свою роздвоєність: 
«Щоб отак розполовинитися, бути такою різною у своїх почуттях, 
прагненнях, жаданнях, емоціях? <…> ніби дві людини, зведені до-
купи, зв’язані навіки, сіамські близнюки, котрі зрослися душами» 



ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2019. Вип. 29  111

© Кудрявцев М., 2015

[14, с. 83]. Героїня усвідомлює, що тільки з казимиром та Йоганом 
вольфганом є довершеною, і «пригорщами черпає таке різне буття» 
[14, с. 87]. образ сіамських близнюків співвідноситься й з образом 
уляни-ульріки й підкреслює двоїстість героїні. 

таким чином, у новелах Л. таран крізь призму світогляду голов-
них героїнь моделюється їх психологічний простір, який, як правило, 
виявляється роздвоєним. на розкриття внутрішнього світу героїнь 
спроєктовані прийоми сну («сповідь софії оксамитної»), дзерка-
ла («сповідь софії оксамитної», «Дзеркальне блудище»), ряд обра-
зів-символів, ключовими серед яких є образи сіамських близнюків 
(«Дзеркальне блудище», «уляна та двоє»), дзеркального лабіринту 
(«Дзеркальне блудище»), ящірки («сповідь софії оксамитної»), 
художні деталі (відірваність душі від тіла («уляна та двоє»), відсут-
ність обличчя («сповідь софії оксамитної»)) та семантичні опозиції  
«Я — інший», «свій — чужий». 

Звичайно, обсяг запропонованої розвідки не дозволяє висвітлити 
порушену проблему в повному обсязі, тому вона потребує подальшо-
го поглибленого вивчення й розрахована на перспективу. 
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В статье проанализированы новеллы Л. Таран «Исповедь Софии Оксамыт-
ной», «Зеркальное блудище» и «Ульяна и двое» (входящие в сборник «Артемида с 
ланью»), которые ранее не были объектом научных интересов литературоведов. 
Исследуются особенности художественной реализации микрокосма женщины 
в контексте философско-психологических проблем. Выделены основные приемы 
(сна, зеркала), образы-символы (ящерицы, сиамских близнецов, зеркального ла-
биринта), художественные детали (отсутствие лица, оторванность души от 
тела, чужеземка и др.) и семантические оппозиции «Я — Другой», «свой — чу-
жой», которые становятся ключевыми в моделировании психологического про-
странства героинь. 

Ключевые слова: новелла, образ-символ, художественная деталь, архетип, 
психологический портрет. 
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PhilosoPhiCal‑PsyCholoGiCal dimension  

(based on The maTerial of The ’arThemida  
WiTh a falloW deer’ ColleCTion) 
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The article analyzes L. Taran’s short stories ’Confession of Sophia Oksamytna’, 
’Mirror Maze’ and ’Ulyana and the Two’, which are part of the collection ’Artemis with a 
Fallow Deer’. These novels haven’t been at the center of literary critics’ scientific interest 
before. The peculiarities of artistic realization of a woman’s microcosm through the prism 
of philosophical and psychological problems are investigated. The topic is relevant both 
in the context of the study of L. Taran’s work in particular and women’s prose in general 
(which is extremely popular in Ukrainian literature at the moment). The main motive 
of the author’s works is the motive of the split: the heroines are often deprived of their 
inner integrity, become ambivalent, because they perceive the outside world ambiguously. 
Therefore they doubt, seek for themselves, and the internal struggle between different ’I’ 
becomes their essential feature. As a rule, the motive of the split is unfolded in the context 
of existential and psychological problems of choosing and finding oneself; connected as 
well with the problem of national self-determination in the ’Confession of Sophia Ok-
samytna’ novel. 

The key in heroines’ psychological space modelling are artistic techniques of sleep 
and mirrors. Thanks to sleep technique, a subconscious ’second reality’ arises, which is a 
reflection of the real. The mirror acts as a boundary between the outer and inner worlds 
of the heroines, the identifier of the personal. The images-symbols of the lizard, the maze, 
the Siamese twins have the particular importance. The image of the lizard is a projection 
of the Shadow archetype and a symbol of duality and flexibility of the heroine (’Confession 
of Sophia Oksamytna’). The labyrinth is interpreted ambiguously: the outer labyrinth is 
the real topos — the ’mirror maze’, from which the heroine finds a way out, and the inner 
one — the labyrinth of the soul, from which it is more difficult to do (’Mirror Maze’). The 
most striking symbol of the split is the image of Siamese twins. The use of artistic details 
(lack of face, soul detachment from the body, stranger, etc.) expresses the main motive 
of the novels. Semantic oppositions of ’I — Another’, ’my own — someone else’sare the 
integral part of the heroine’s personality structure. 

Key words: novel, symbol-image, artistic detail, archetype, psychological portrait. 
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In postmodern literature, the detective story does not often act as an independent 
genre, but merges with other genre varieties of the novel and performs predominantly 
a formal function of the narrative organization of the story, which ultimately blurs the 
very structure of the detective story. Therefore, the novel G. del Toro and C. Hogan «The 
Strain» is not an exception, as a postmodern novel, which combines elements of horror 
novel, mystery, thriller, detective story. The article focuses on detecting and investigating 
detective elements in the novel G. del Toro and C. Hogan «The Strain» and their role in the 
composition of the literary work. 

Key words: postmodern novel, detective story, classical detective story, mystery, for-
mulaic scheme. 

The novel «Strain» by Guillermo del Toro and Chuck Hogan refers to 
postmodern literature, that involves the genre diffusion, the eclecticism and 
the complexity of content, the synthesis of many traditional genre forms with-
in the same text. The combination itself of different genre forms within the 
same text, among other postmodern features, gives a unique singularity and 
originality of this work of literature. The novel, as a sort of epic genre, is also 
characterized by the lyrization and the dramatization of the narrative, which 
is a manifestation of the generic-type transformation of the postmodern work. 

dramatization of the story is associated with the use of signs of horror 
novel, mystery, thriller, detective story. The discovery and research of detec-
tive manifestations in the text of this novel is the purpose of our study. 

The study of the detective genre in literary criticism lasts a long time, 
over a century, but due to the fact that the features of the detective genre are 
changing and transforming, acquiring new features and manifestations, the 
research is relevant. 

The detective story has been investigated by different approaches: ty-
pological, systemic, comparative-historical, structural, etc. r. austin free-
man, a well-known English author of detective stories, highlights the com-

© Zhuk Zh., 2019
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positional features of the detective story in his essay The Art of the Detective 
Story (1924): the problem (crime); investigation (solo part of the investiga-
tor); solution (the answer and the question «who?»); proof, analysis of facts 
(answers and questions «how?» and «why?») [5, p.14]. 

V. Shklovskii, yu. Shcheglov and yu. Lotman analyze the detective sto-
ry by means of the structure-formalist approach. all these studies are con-
ducted on the material of the classical detective story — a. Conan doyle’s 
short stories about Sherlock Holmes. V. Shklovsky outlined the scheme of 
repetition of motives, techniques, elements that have stable, permanent 
functions in the detective text. Highlighting nine points that form the ba-
sis of Conan doyle’s short stories («expectations», «appearance of clients», 
«evidence», «misinterpretation», «departure to the place of crime», etc.) [3, 
p. 141–142], while the characters are only functions. V. Shklovsky reduces 
the detective text to the commission and investigation of the crime: «In the 
story there is nothing but a crime and a consequence» [3, p. 141]. 

Then, y. Lotman develops this idea by dividing literary works by pur-
pose reproducing a fact of life and «... in which the tragic life contradictions 
are replaced by incredible» riddles» and «secrets», here the difficulty is only 
simulated. It is only necessary to bring to them some uncomplicated sys-
tem of rules and everything is unraveled as a ball of thread. Problems begin 
when the reader, accustomed to «the game by rules», requires equality in the 
knowledge of all the moves» [2, p. 375–388]. 

We shall notice, that all these considerations are fair in relation to the 
classical detective story, but with the emergence of modern, and then post-
modern literature, the existence of «code», «schemes» of a detective nov-
el is impossible, this is due to a change in the narrative manner, narrative 
strategies, different temporality between the story and the plot, the order of 
discourse. 

In the novel we analyze, detective elements are assimilated in the general 
context of the postmodern character, which gives the right to characterize 
the novel as a hybrid form, where the authors combine a classical detective 
scheme with new narrative strategies, different temporalities, and mystery. 
The intensified attention to irrational and mystical is one of the leading 
signs of the postmodern novel, that is typical of the novel «The Strain.» 

We shall notice, that we understand mystery not as a way of self-percep-
tion in the world, but as a «formal artistic device» [1, p. 213]. 

Thus, the mystery becomes a sign of not so realistic literature but mass, 
popular, formulaic literature. We define the novel «The Strain» as a combi-
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nation of several meta-genres: detective, philosophical, love, and mystic, 
where the mystical is interpreted in a broad sense, namely: as an embod-
iment in the work using a certain system of artistic and figurative means 
of the sensory experience of passive cognition by a person of a secret, su-
pernatural and communication with him. It is mystery, in our view, that 
destroys the traditional logical scheme of the detective story in the novel, 
due to the introduction of various narratives and space-time continuum that 
fabulously combine the rational and the irrational, the past and the present. 

The classic detective story is based on the scheme: a crime, an inves-
tigation of a detective, a punishment, and the connecting link of the plot 
is always a enigma, a secret, for the disclosure of which the intellect and 
the intelligence are required. In the classical detective story, for example, 
about Sherlock Holmes, a detective, arriving at the crime scene, conducts 
an investigation, which ends with the disclosure of the crime. The reader, 
who, step by step, follows him in his investigation of a crime, often does not 
notice certain details and makes incorrect conclusions and assumptions that 
does not allow to expose the villian, as this is the priority of the detective 
who is investigating the case. 

In the novel «The Strain» the narrative begins not with the description of 
the crime, but from the retrospective history of the childhood of abraham 
Setrakian. This story is presented in the form of a «bubbeh meiseh,» which 
grandmas tells him at lunch. 

««Once upon a time,» said Abraham Setrakian’s grandmother, «there was 
a giant»» [4, p. 9]. 

«...bubbeh meiseh, a «grandmother’s story». A fairy tale. A legend» [4, p. 9]. 
But this is not an ordinary child’s fairy tale, but a strange and scary leg-

end about Joseph Sardu, who was very good and extremely high. Having 
gone with his father and his family to hunt for a wolf, Joseph survived alone. 
although he was alone, but he felt he was being followed, he decided to 
return to the cave, where his family had been killed, to avenge their death 
and die in battle. 

«Master Sardu carried each body away from the cave and buried them deep. 
Of course, this exertion severely weakened him, taking most of his strength. He 
was spent, he was farmutshet. And yet, alone and scared and exhausted, he 
returned to the cave that night, to face what evil revealed itself after dark, to 
avenge his forebears or die trying» [4, p. 11]. 

as we have seen, the authors seek to convince the reader of the truthful-
ness of the depicted events, and this is evidenced by the fact that a Jozeph 
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diary was found, where he wrote about the events that took place in the 
woods. 

«This is known from a diary he kept, discovered in the woods many years 
later. This was his last entry» [4, p. 11]. 

and then, 11 weeks later, Joseph returned to the village, retired in the 
castle, dismissed most of the servants, never walked in the afternoon and 
never showed up. Only at night in the village walked a giant, and especially 
the children heard a knock of his stick. Soon the peasant children began to 
disappear, they were found dead. 

«Then, in the eleventh week, one night a carriage with curtained windows 
arrived at the Sardu estate. It was the young master». 

«Then, Abraham, some peasant children began to disappear. Stories went 
around of children vanishing from surrounding villages as well». «Their bodies 
were found in a clearing of the woods, as white as the snow surrounding them, 
their open eyes glazed with frost» [4, p. 12]. This detail, which characterizes 
the dead bodies, white as snow, becomes the leitmotif of the narrative in the 
novel. 

about the next events the grandmother learns from the gypsies, who of-
ten passed around the castle, therefore, they talked about all sorts of eccen-
tricities that took place around the castle, «…of hauntings and apparitions 
near the castle. Of a giant who prowled the moonlit land like a god of the night. 
It was they who warned us, «Eat and grow strong-or else Sardu will get you»» 
[4, p. 13]. 

as you can see, in this story, that was filed at the beginning of the novel, 
appear several narrators: Grandma, Joseph, abraham Setrakian, Sardu with 
their diary entries, gypsies. Such an assignment of a narration from one nar-
rator to another allows us, in our opinion, to convert the mystical and the 
secret events into the plane of reality, and to convert the terrible and scary 
story of the Giants Sardu into a parody scheme, since the final story was told 
by the gypsies, who, as you know, shouldn’t be believed. 

We can state that at the beginning of the novel, the authors resort to the 
game with the reader, violating the effect of the predictable expectation 
from reading the literary work. 

Such a retrospection, a review of the past, is necessary for the author to 
explain how and why the Jewish antique dealer abraham Setrakian becomes 
a detective, since he was one of the first who met the criminal, tracked him 
for many years. It is the image of abraham in the novel that connects var-
ious time continuums: the past and the present. The story of the offender, 
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Juzeph Sardu, is presented at the beginning of the novel through the prism 
of abraham’s perception. 

In addition to abraham, an epidemiologist Ephraim Goodweather con-
ducts a case investigation and searches for the offender. 

The entire text of the novel is a gradual disclosure of a crime committed 
against the background of the private life of Ephraim and the memories of 
abraham; besides, we also learn about the offender not immediately, but 
during the literary work. 

The crime described in the novel is also not one-time, spatially and tem-
porally limited. The crime seems strange, impossible, which also gives him 
a mystical character. 

already by the description of the crime it is clear that this is not an or-
dinary crime, because simply by reason can not be explained. The role of 
mystary, the supernatural intervention is obvious to the reader. The logical 
laws of the classical detective story do not work here, because the crime 
seems fantastic, mystical. However, the authors of the novel «The Strain» 
are trying to turn the reader into a routine analysis, guided not by fears and 
emotions, but by reason. The episodes, that cause fear and a sense of danger, 
are replaced by attempts to give a logical and reasonable explanation of the 
crime. Thus, in the text gradually appears the motive of vampirism, which is 
interpreted as a moral and ethical category of human being, and not a mys-
tical-fantastic element of the literary work. The scientific substantiation of 
vampirism, presented in the novel, makes it possible to conclude that this is 
a real illness that paralyzes the will of a person, makes it different. 

«The virus mimics the host’s form, though it reinvents its vital systems in 
order to best sustain itself. In other words, it colonizes and adapts the host for 
its survival» [4, p. 270]. 

Thus, the apparently mystical and fantastic phenomenon of vampirism 
in the novel is converted by the authors into a real plane, interpreted as a 
disease that threatens human destruction. Such a transfer from the mystical 
plane to the real one in the novel «The Strain» is possible due to detective 
history, the search for the offender, because it is a detective investigation 
that balances on the verge of rational and irrational, helps to understand the 
nature of the catastrophe that threatens humanity. 

Moving in his investigation as if in a labyrinth, the main detectives, 
abraham and Ephraim, gradually outline, become aware of the character of 
the offender. If he has been known to abraham since concentration camps, 
he will «open up» for Ephraim gradually. 
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«Sardu. Or a Thing that once had been him. Its skin was shriveled and 
dark, blending with the fold of its dark, loose robes. Much like an animated 
blotch of ink. The Thing moved effortlessly, a weightless phantom gliding across 
the floor. Its talonlike toenails scraped the wood ever so softly» [4, p. 147]. 

Thus, for abraham the perpetrator of crime is known, he knows about 
his danger and insidiousness. 

Ephraim gradually finds out in the course of the crime investigation at 
the airport, J. kennedy, that «He has had many forms. Currently, he has taken 
the body of a Polish nobleman named Jusef Sardu, who went missing during a 
hunting expedition in the north country of Romania, in the spring of 1873» [4, 
p. 373–374]. 

By resorting to this not completely traditional detective scheme of the 
offender, the authors use the editing, «torn tale style», which enables the 
image of the life of the perpetrator as a series of horrible crimes, which he 
has been carrying out for several centuries. due to such a large number of 
crimes and an overly long period of time when the perpetrator managed to 
be non-punitive, the authors raise another issue — the magnitude of the 
crime, the dependence of the fate of many people on the wishes of the of-
fender. In fact, the crime does not concern a single person, not even a group 
of people, but all of humanity. «... that a plague has been loosed upon this 
city. and soon the world beyond» [4: 242]. Thus, the form of the detective 
story again leads the reader to realize not separate problems of the individ-
ual, but to rethink, to understand the relationship between man and the 
world, man and nature, man and society, which gives them a philosoph-
ical and ontological interpretation in the novel. at this stage of the text, 
the detective canvas of the novel is merely a formal scheme that transfers 
the reader to another range of issues, without the elements of didactics and 
moralisation from the part of the authors. 

Such a transfer of the narrative from the detective plane to the ontolog-
ical and philosophical plane changes the concept and the understanding of 
the victim. If in a classical detective story a victim is a person who has actu-
ally committed a crime, then her punishment does not cause sympathy for 
the reader, then in the novel «The Strain» children, families, elderly people 
become victims, as the authors, on the contrary, cause a reader’s confusion, 
compassion. 

«It was the young girl who had died holding her mother’s hand. Eph had 
memorized her body’s location on the floor without realizing it. You always re-
member the children. Her blond hair lay flat, a smiling sun pendant hanging 
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from a black cord rested against the pit of her throat. Her white dress made her 
look almost bridelike» [4, p. 90]. 

Thus, the authors emphasize the insecurity of a person, the possibility, 
the probability that it can fall victim of the ambitions and desires of another 
person. This insecurity causes despair and fear, since it is not important for 
the perpetrator who will be his next victim. 

The authors of the novel «The Strain» say that such a spiritual emptiness, 
the loss of all human basis, humanity in man, is a disaster, a problem that 
more and more covers the humanity. 

So, after analyzing the elements of the detective story in the novel «The 
Strain,» we can state that the authors fall away from the scheme of the clas-
sical detective story in the text, which is quite natural for the postmodern 
novel. detective elements of the work are rather a «formulaic scheme», 
which, due to the fragmentation, the ragged narrative, makes it possible to 
combine, within the same text, the figures of several narrators (Grandma, 
abraham, Ephraim, Juseph, Gus, Eldrich Palmer). 

In addition, because of this detective scheme, the authors retain the 
mystery and the tension of the story, while resorting to the elements of 
mystery. However, the authors attempt to analyze the unusual, unrealistic 
events, with the help of human reason to give logic and intellectual argu-
ments, which excludes the unreal explanation of the depicted events and 
enables them to be interpreted on a philosophical and ontological plane. 
Such a transformation of moral and philosophical issues, giving it ontolog-
ical character without signs of didacticism and moralisation is possible pre-
cisely because of the use of detective elements in the text of the novel. 
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ФунКЦионирование ДетеКтивноЙ сХемЫ 
в ПостмоДернистсКоЙ литературе  

(г. дель торо и ч. Хоган «Штамм») 

Юлия Жук, преподаватель испанского языка 

Одесский национальный политехнический университет 

В статье выявлены и проанализированы способы и пути трансформации схе-
мы классического детектива в постмодернистском романе Г. дель Торо и Ч. Хога-
на «Штамм». В постмодернистской литературе детектив чаще всего выступает 
не как самостоятельный жанр, а соединяется с другими жанровыми разновид-
ностями романа и выполняет преимущественно формальную функцию сюжетной 
организации повествования, что в конечном итоге размывает саму структуру 
детективного сюжета. В романе Г. дель Торо и Ч. Хогана «Штамм» соединены 
элементы романа ужаса, мистики, триллера, детектива. 

Ключевые слова: постмодернистский роман, детектив, классический детек-
тив, мистика, формульная схема. 

ФунКЦіонуваннЯ ДетеКтивноЇ сХеми 
в ПостмоДерністсЬКіЙ літературі  

(г. дель торо та ч. Хоган «Штамм») 

Юлія Жук, викладач іспанської мови 

Одеський національний політехнічний університет 

У статті виявлено та проаналізовано способи та шляхи трансформації схеми 
класичного детективу в постмодерністському романі Г. дель Торо та Ч. Хогана 
«Штамм». У постмодерністській літературі детектив найчастіше виступає не 
як самостійний жанр; він синтезується з іншими жанровими різновидами роману 
і виконує переважно формальну функцію сюжетної організації оповіді, що в кін-
цевому рахунку розмиває саму структуру детективу. Тому роман Г. дель Торо та 
Ч. Хогана «Штамм» — не виняток; він є постмодерністським романом, у якому 
поєднані елементи роману жаху, містики, трилера, детективу. 

Завдяки детективній схемі автори зберігають таємничість і напруженість 
оповіді, вдаючись при цьому ще й до елементів містики. Однак саме незвичність, 
нереальність подій автори і намагаються проаналізувати, логічно та інтелек-
туально аргументувати на рівні свідомості і реального буття, що виключає ір-
реальне пояснення зображуваних подій та дає можливість їхньої інтерпретації 
в філософсько-онтологічному плані. Така трансформація морально-філософської 
проблематики, надання їй онтологічного характеру без ознак дидактизму та мо-
ралізаторства можлива саме завдяки використанню детективних елементів у 
тексті роману. 

Ключові слова: постмодерний роман, детектив, класичний детектив, місти-
ка, формульна схема. 
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В статье рассматриваются особенности городского текста в книге рус-
ского писателя-эмигранта, написанной на основе впечатлений от революцион-
ных катаклизмов. Цикл очерков, наполненный антибольшевистским пафосом, 
пронизывают образы смерти, разрушения и деградации, которые решаются в 
социально-политическом и человеческом аспектах. В ходе анализа акцентирова-
но авторское использование фактов, статистики, топографических описаний, 
исторических аллюзий, расширяющих перспективы рецепции советской власти. В 
текстах А. В. Амфитеатрова раскрывается проблема отношения правительства 
к интеллигенции и народу. Характерными приемами отражения реалий Петро-
града и судеб его жителей выступают олицетворение, типизация и символика. 

Ключевые слова: очерк, городской текст, большевизм, интеллигенция, исто-
рические параллели, олицетворение, типизация, символика. 

известный на рубеже ХіХ–ХХ веков писатель а. в. амфитеатров 
(1862–1938) вошел в историю литературы как один из авторов, стре-
мившихся перенести на русскую почву идеи и методы французского 
натурализма. Значителен его вклад в развитие журналистики — ре-
цензии, очерки, фельетоны, памфлеты, отличающиеся злободневно-
стью поднимаемых вопросов и оригинальностью поэтики, составля-
ют важную часть его наследия. и. с. Шмелев, в очерке, посвященном 
пятидесятилетию деятельности а. в. амфитеатрова, предлагая его 
разноплановый творческий портрет (называет его, в частности, «пи-
сателем обличителем, проповедником, ходатаем, развлекателем, 
усмеш ником без злобы, исследователем, приверженным к родному» 
[9, с. 480]), отдельно оговаривает такую особенность автора «восьми-
десятников», как «спаянность с жизнью»: «а. в. амфитеатров — пи-
сатель страстный и боевой, и потому столь часто уходит в «современ-
ность». он живет, он пишет — дышит, и потому-то не может не учить, 
не каяться, не судить, не обличать, не звать, не проклинать» [9, с. 480], 
а его публицистику характеризует как «всегдашнее, непрестанное го-

© комаров с., 2019



126 ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2019. Вип. 29

© Шляхова Н., 2015

ренье — во имя человека» [9, с. 479]. Гуманистическим пафосом харак-
теризуется его книга очерков «Горестные заметы» (1921), созданная в 
самом начале эмиграции, «с совсем еще свежими ранами измученной 
и оскорбленной души» [1, с. 485]. Цикл представляет интерес как в 
ракурсе неприятия автором советской власти, так и в некоторых поэ-
тикальных аспектах (сложная жанровая природа, стилевая эклектика, 
богатая палитра художественных средств отражения реальности, на-
сыщенная интертекстуальность). образ «красного Петрограда» выне-
сен уже в подзаголовок произведения. особенности его воплощения 
в очерковых текстах мы попытаемся раскрыть в предлагаемой статье. 

Документально-публицистическое творчество а. в. амфитеатро-
ва еще не становилось объектом целостного научного осмысления. 
некоторые его характерные свойства только намечены в отдельных 
работах. в частности, в исследовании е. М. Боташевой акцентиро-
ван публицистический компонент в театральной критике автора [2]. 
Ю. а. сотникова в своей диссертации рассматривает программный 
для прозаика роман «восьмидесятники» в связи с социально-по-
литическими убеждениями писателя; при этом ученый в качестве 
материала привлекает статьи и памфлеты журналиста [7]. в рус-
ле биографического метода освещаются различные грани лично-
сти и деятельности а. в. амфитеатрова в статьях в. е. красовского 
[3] и е. т. Прокопова [5]. Подобной структуры придерживается и 
а. и. рейтблат [6], обращая особое внимание на фельетонную и ме-
муарную составляющие амфитеатровского наследия. 

Целью данной статьи является изучение образа «красного Пе-
трограда» в книге «Горестные заметы» как иллюстрации неприятия 
а. в. амфитеатровым советской власти. в ходе анализа предполагаем 
раскрыть различные стороны образа, который реализуется в описа-
ниях повседневного «бытия» петроградцев, в показе деятельности 
большевиков, их отношения к народу и интеллигенции, в выявлении 
жизненных типов и типичных судеб жителей большевистской сто-
лицы — их автор часто символизирует. Предлагаемая тема, с одной 
стороны, соприкасается с такой широко исследуемой в современном 
литературоведении проблемой, как «городской текст», с другой — не-
посредственно связана с вопросом антибольшевистской направлен-
ности писательской публицистики 1917–1921 годов. 

«Петербургский» текст рассматривается в работах Ю. М. Лотма-
на и в. н. топорова. автор «культуры и взрыва», учитывая критерии 
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«выраженности», «отграниченности» и «структурности», говорит о 
двух типах города: «концентрическом» (построенный на горах, вы-
ступающий «посредником между землей и небом» [4, с. 10]) и «экс-
центрическом» (расположенный «на краю» культурного простран-
ства: на берегу моря, в устье реки», «созданный вопреки Природе» [4, 
с. 10]). если вокруг первого типа, по мнению ученого, «концентриру-
ются мифы генетического плана» [4, с. 10], то со вторым связаны эс-
хатологические мифы: «идея обреченности и торжества стихий будет 
неотделима от этого цикла городской мифологии» [4, с. 11]. образ 
Петербурга следует считать выражением второго типа — Ю. М. Лот-
ман подтверждает эту идею анализом текстов а. П. сумарокова, 
М. а. Дмитриева, в. Ф. одоевского. 

«Горестные заметы» а. в. амфитеатрова входят в традицию, раз-
вивая мотив крушения и гибели за счет привлечения политических 
коннотаций. в первом очерке, задающем тональность всей книге, — 
«вымирающий Петроград» — автор стремится вскрыть причины за-
явленной в названии печальной тенденции. кроме «чудовищной» 
смертности вследствие войны, эпидемий и голода, это «разброд», 
принявший размеры стихийные, баснословные» [1, с. 488]. Публи-
цист приводит статистические данные о многократном снижении 
численности населения столицы с 1917 по 1921 год. особенно угне-
тает повествователя почти полное отсутствие рабочих в некогда круп-
ном промышленном центре, что, по его убеждению, свидетельствует 
об общем состоянии экономики страны. 

Примечательны авторское использование исторических аллюзий 
и образный строй высказываний в оценке деятельности большевиков 
в Петрограде. а. в. амфитеатров, например, упоминает легендарных 
завоевателей и диктаторов: «опустошение, исторически беспример-
ное с древнейших времен, когда навуходоносоры и салманасары пе-
регоняли завоеванные народы из царства в царство гуртами, как не-
кую двуногую скотину» [1, с. 488]; сравнивает ситуацию в советской 
столице с «обезлюдением Древнего рима на заре средних веков под 
бешеным прибоем великого переселения народов» [1, с. 488]. образ 
«разброда» возникает в тексте очерка в связи с эпохой смутного вре-
мени. Ленин назван «невенчанным государем совдепии» [1, с. 488], 
собственно Петроград — «зиновьевским удельным княжеством» [1, 
с. 489]. Данные параллели расширяют исторический контекст в опи-
сании жизни в городе, а также выполняют оценочную функцию. 
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в фундаментальной работе в. н. топорова «Петербург и «Пе-
тербургский текст русской литературы» (1993) для нас важна мысль 
о том, что единство Петербургского текста определяется «монолит-
ностью (единство и цельность) максимальной смысловой установ-
ки… — путь к нравственному спасению, к духовному возрождению в 
условиях, когда жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь и зло торже-
ствуют над истиной и добром» [8, с. 279]. с этой идеей, безусловно, 
коррелирует книга а. в. амфитеатрова, в которой рефреном звучит 
мотив надежды на спасение страны от большевизма. так, в частности, 
он оформлен в самом начале, авторском вступлении к циклу: «кро-
вавые пары всеобщего страдания накопили тучу… она висит одина-
ково грозно и над россией, и над европой. и молния спасительного 
чуда, может быть, уже созрела там, где мы ее не подозреваем, чтобы 
блеснуть со стороны, откуда не ожидаем…» [1, с. 486]. в то же вре-
мя, «Горестные заметы» входят в корпус произведений, созданных 
в 1920–1930-е годы, представляющих собой «своего рода отходную 
по Петербургу» [8, с. 277], — о величии духа культуры, характерного 
для северной Пальмиры, теперь можно только вспоминать. среди 
их авторов в. н. топоров называет к. к. вагинова, е. и. Замятина, 
М. М. Зощенко, Б. а. Пильняка, в. а. каверина. 

сравнительная характеристика жизни при советах и без них в 
связи с городской образностью приводится в очерке а. в. амфите-
атрова «выборг и Питер». выборг, вошедший в состав Финляндии 
после провозглашения в 1917 году независимости, в восприятии ав-
тора «решительно смотрит маленькой северной столицей во вкусе 
германских бывших герцогских и княжеских резиденций» [1, с. 527], 
а Петроград — это «безмерное мертвенное привидение — опустошен-
ный, разграбленный, разрушенный… с улицами-пустырями, с кош-
марными призраками домов-развалин» [1, с. 528]. контраст, раскры-
вающий политическую интенцию писателя — показать просчеты в 
деятельности большевиков, усилен за счет сопоставления городов до 
и после известных катаклизмов. выборг еще в конце ХіХ века был не 
более, чем «чистенькой и живописной «большой деревней» с чопор-
ными претензиями на город» [1, с. 527], «прихожей Петербурга» [1, 
с. 528], а дореволюционный Питер назван «великолепным», «вели-
каном» [1, с. 527]. 

также а. в. амфитеатров показывает урон, нанесенный граждан-
ской войной обоим городам. отдельно оговаривается, что выборг 
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претерпел гораздо больше, ведь там были настоящие сражения, в от-
личие от Петрограда, который «никогда еще не испытал ни взятия 
штурмом, ни… свирепого и упорного уличного боя» [1, с. 528]. тем 
не менее, финны быстро восстановили и до неузнаваемости преобра-
зили свой город, превратив его в «здоровяка без рубца и шрама» [1, 
с. 529]. Петроград же производит впечатление неоднократно завое-
ванного и подвергшегося многочисленным разрушениям, при том, 
что «революция уже три года не гремит оружием» в его «черте», по-
всюду «мусор, остовы фундаментов, осыпающиеся печи и трубы» [1, 
с. 529]. автор вводит в текст топографические сведения о столице — 
перечисляет улицы, проспекты, районы, и связывает их с образом 
«пожарища, растянутого на целые версты». Город стал жертвой огня, 
но, как преподносит очеркист, «не того огня, который заливают и ту-
шат, но того, который, напротив, поддерживают, раздувают и прихо-
дят в отчаяние, если он начинает угасать» [1, с. 530]. основной при-
чиной разрухи является, по его мнению, отсутствие топлива — сами 
петроградцы, чтобы выжить в зимние холода, попросту сожгли в печ-
ках все, что сделано из дерева. «нерон сжег труп Поппеи на костре из 
аравийских ароматов, а в эпоху возрождения банкир Фуггер затопил 
для карла V камин корицею... Жалкие хвастунишки! Мы, петроград-
цы, ежедневно побивали их рекорды, кормя свою «буржуйку» крас-
ным, пальмовым, палисандровым деревом, мореным дубом, эбеном, 
а уж о карельской березе, орехе, буке и т. п. — стоит ли и говорить!..» 
[1, с. 532], — бытовые, житейские явления под пером незаурядного 
писателя превращаются в образные картины, проникнутые горькой 
иронией, построенные на исторических отсылках. 

в очерке с красноречивым названием «кровь, к небу вопиющая» 
рассказывается о деятельности Чк. отталкиваясь от нашумевшего 
«дела таганцева», в ходе которого было расстреляно около 100 че-
ловек (среди них н. с. Гумилев), автор размышляет о причинах по-
добных сфабрикованных советской властью «дел» и в финале вводит 
образ Петрограда при большевиках: «измаявшийся, замученный, за-
пуганный, потерявший всякое самоуважение, всякий здравый смысл, 
весь превращенный в трепет инстинкта самосохранения… забитый, 
опошленный, оподленный, несчастный из несчастных, отставной 
столичный город» [1, с. 509]. Представляя подобное олицетворе-
ние (прием, в целом характерный для традиции городского текста), 
а. в. амфитеатров говорит, прежде всего, о русской интеллигенции, 
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теряющей, под давлением новых хозяев жизни, человеческий облик, 
подвергающейся всяческим унижениям, моральному и физическому 
уничтожению. 

а. в. амфитеатров, повествуя о событиях, участником либо сви-
детелем которых был он сам, изображая жизненные перипетии и дея-
тельность реальных людей, использует прием типизации. важная для 
автора проблема отношения большевиков к интеллигенции раскры-
вается через рассказы о характерах и трагических судьбах н. с. Гу-
милева и а. н. Чеботаревской (одноименные очерки). конец жизни 
героя очерка «Памяти абрама евгеньевича кауфмана», синтезирую-
щего жанровые черты некролога и литературного портрета, не менее 
драматичен. а. в. амфитеатров скорбит о смерти известного публи-
циста, после революции руководившего обществом взаимопомощи 
литераторов и ученых. Преждевременный уход — таков удел мно-
гих людей, не скрывающих своего несогласия с политикой властей. 
в очерке «одна из многих» живописуются повороты судьбы одной 
молодой дворянки, вынужденной ради куска хлеба приспосабливать-
ся под законы нового общества — в финале выражено авторское со-
жаление «о тех одиноких, усталых, беспомощных и слабых духом, что 
сейчас, в одичалом советском Петрограде… тысячами идут вот так-то 
ко дну» [1, с. 554]. 

тип «фанатика коммунизма», «истинно спартанского образ-
ца коммунистических добродетелей» [1, с. 491] показан на примере 
н. М. анцеловича, одного из организаторов красной гвардии в Пе-
трограде, с 1919 года возглавлявшего столичный совет профсоюзов. 
автор приводит различные сведения о деятельности этого больше-
вика, последовательно доказывая склонность ленинской партии к 
демагогии, ее равнодушие к нуждам людей, неразборчивость в сред-
ствах достижения неправедных целей. образным обобщением звучит 
помещенная в данный контекст цитата из стихотворения н. а. не-
красова «убогая и нарядная»: «Цинизм твой доходит до грации! / 
есть геройство в бесстыдстве твоем!» [1, с. 491], — так постулируется 
мысль о тотальной лживости советов, играющих на слабостях про-
стого народа. 

Подчас в «Горестных заметах» отдельные факты, иллюстрирую-
щие негативные проявления политики большевизма, дорастают до 
уровня символа. так, в очерке «Петроградские морильни» рассказано 
о жизни и смерти н. а. сувориной, внучки знаменитого журнали-
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ста и издателя консервативного толка. судьба молодой женщины, 
арестованной по обвинению в «сношениях» с «агентами антанты» и 
умершей в тюремной больнице от дизентерии, становится для автора 
поводом поговорить не только о произволе властей, истребляющих 
интеллигенцию, но и о плачевном состоянии советского здраво-
охранения. отсутствие лекарств, небрежение гигиеной, нехватка ква-
лифицированных врачей, попадание их в «крепостную зависимость» 
от государства (все «спецы» должны пройти обязательную «регистра-
цию»; чтобы этого избежать, многие умалчивают о своей профессии и 
работают подпольно), расцвет «ложного знания» — знахарства («ни-
когда еще Петроград не был так богат… эмпириками врачевания — по 
вдохновению и по шарлатанству» [1, с. 577]) — таковы реалии этой 
сферы. «Морильни» (этим словом обозначены больницы, попадание 
в которые равносильно смерти) — образ всей советской страны, пра-
вительству которой чужда забота о своих гражданах. 

итак, созданный а. в. амфитеатровым в книге «Горестные заме-
ты» образ «красного Петрограда» соответствует «эксцентрическому» 
типу города (по классификации Ю. М. Лотмана), выражающему 
предсказание гибели. Цикл пронизывают образы смерти и деграда-
ции, поданные в социально-политическом и человеческом аспек-
тах. в описаниях урона, наносимого советской властью, автор часто 
внедряет исторические и топографические параллели, расширяю-
щие перспективу рецепции большевизма. апофеозом разрушитель-
ной политики ленинской партии писатель объявляет деятельность 
Чк. Характерными приемами отражения жизни города и судеб его 
жителей выступают олицетворение, типизация и символика. среди 
перспектив разработки проблемы следует указать на необходимость 
исследования многоаспектной интертекстуальности «Горестных за-
мет», средства, играющего не последнюю роль в раскрытии образа 
Петрограда в цикле. 
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У статті розглядаються особливості міського тексту у книзі російського пись-
менника-емігранта, написаній на основі вражень від революційних катаклізмів. 
Цикл нарисів, який сповнений антибільшовицьким пафосом, пронизують образи 
смерті, руйнування, деградації відтворені в соціально-політичному і людському ас-
пектах. В ході аналізу акцентовано авторське використання фактів, статистики, 
топографічних описів, історичних алюзій, які розширюють перспективу рецепції 
радянської влади. В текстах О. В. Амфітеатрова розкривається проблема став-
лення уряду до інтелігенції та народу. Характерними засобами відображення реалій 
Петро града і доль його мешканців виступають уособлення, типізація та символіка. 

Ключові слова: нарис, міський текст, більшовизм, інтелігенція, історичні па-
ралелі, уособлення, типізація, символіка. 
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The basis of A. V. Amfiteatrov’s book is his impressions of revolutionary cataclysms. It 
is correlated with the problem of «urban text». On the other hand, the work directly relates 
to the issue of anti-Bolshevik pathos of Russian publicistics in 1917–1921. According to 
Y. M. Lotman classification of city, the series of essays «Woeful Notes» is a part of ec-
centric tradition of urban text. The idea of collapse and death develops by using political 
connotations. The study tested that the images of destruction and degradation are revealed 
through the socio-political and human aspects. At the same time, the motive of hope for 
saving the country from Bolshevism sounds as a refrain in the book. The publicist provides 
statistics on life in Petrograd, he uses historical allusions that expand the perspective for 
the reception of Soviet authority and perform an evaluative function. 

A. V. Amfiteatrov works with facts and information of various origins in an original 
and productive way. The author compares Petrograd to another city — Vyborg, which 
managed to avoid the accession of Bolsheviks. This parallel is accentuated through trans-
fer of impressions of what he saw and experienced, of memories and topographic descrip-
tions. The apotheosis of destructive policies of the Soviets in «Woeful Notes» is the activity 
of VChK. 

The problem of the government’s attitude towards Russian intelligentsia is shown in 
A. V. Amfiteatrov’s texts. The writer tells stories about the characters and tragic fate of 
N. S. Gumilyov, A. N. Chebotarevskaya, A. E. Kaufman. The author, narrating the about 
events, a participant or a witness of which he was, depicting the life and the activities of 
real people, uses typing technique. Personification and symbolism are among other means 
of reflecting the reality of Petrograd and the lives of its inhabitants. Also, intertextuality 
plays an important role in revealing the image of Petrograd in the series. 

Key words: essay, urban text, Bolshevism, intelligentsia, historical allusions, person-
ification, symbolism. 
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In the 30–40’s of the XXth century, science fiction came into Soviet literature. Its rep-
resentatives in their works combined scientific inventions with a fantastic invention. Nev-
ertheless, the criticism of the time marked the limits of the «horizon of fiction». The themes 
of fantastic works should concern the upcoming perspectives of the development of science 
and technology. Otherwise, the literary fiction would be torn off the life of the person. Nev-
ertheless, fantastical writers, among whom should be mentioned A. Belaev, did not submit 
to the «recommendations» of critics and wrote fantastic works in which they talked about 
the flights of space ship to other planets, detailing the mechanisms of operation of these 
machines, basing on the theories of well-known scientists, among others K. Tsiolkovsky. 
That’s how hard science fiction appeared. In addition to scientific and fantastic themes, 
Bielaev wanted to forecast the characteristics of a future man who could live and create in 
a new society without class divisions. The boundaries of fiction in the writer’s works range 
from the problem of all human to space, underwater and real-unreal travels. 

Key words: science fiction, hard science fiction, boundaries of fantasy, imagination, 
inventions of technology, a man of the future. 

Each epoch of art and every famous science fiction writer brought some-
thing original into fiction, discovering and developing new facts of fantastic 
imagery and at the same time assimilating and refracting the experience and 
the most important artistic achievements of the past. 

Thus, the continuity of the «fantastic» tradition arose and strengthened 
in world literature, which led under certain historical conditions to the for-
mation of a new, modern type of science fiction, the so-called science fic-
tion. The most important milestones along this path are undoubtedly the 
work of rabelais, Swift, Voltaire, the romance fiction of romantics (Hoff-
mann, Poe, etc.) and, finally, the science fiction of Wells, which to this day 
can serve as an example of staging in human fiction themes and evidence the 
enormous artistic possibilities of science fiction, far from being exhausted 
by modern literature. 

In the 30–40s of the XXth century, the development of Soviet science 
fiction went a new way. «The socio-psychological motives of the future be-
gan to exfoliate from the scientific and technical, to move to the periph-

© korenovska L., 2019
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ery of literature  [10, p. 24]. Such writers as a. Belyaev, G. adamov, and 
y. dolgushin «introduced creative work into fiction as one of its main top-
ics, began to fuse scientific and technical utopia with space and military-ad-
venture literature»  [10, p. 25]. However, the «detachment of social topics» 
characteristic of science fiction of the 1930s and 1940s caused great damage 
to science fiction. The theory of the limit that was widespread at that time, 
according to which the science fiction writer could depict only the immedi-
ate prospects for the development of science and technology and only those 
inventions, the question of introducing them into production was already 
on the turn of the day, even more detrimental to fiction. Such severe restric-
tions stemmed from the conviction of critics that a too bold flight of fantasy 
could lead to a separation from life, and therefore destroy the realism of 
science fiction. The critics accused the authors who dared to dream of using 
intra-atomic energy, of flying to the Moon and planets and their develop-
ment, not only of unscience, isolation from life and its real problems, but 
even of cosmic imperialism. Instead of being carried away by idle fictions, 
devoid of any common sense, such as «rays», «atomic energies» and «space 
flights», etc., critics suggested that science fiction develop «urgent problems 
of a planned national economy» and focused on «decorating scientific tech-
nical foresights»  [6, p. 149–159]. 

The best novels written by the talented science fiction writer alexan-
der Belyaev were subjected to repeated attacks in the 30s, which dogmat-
ic-minded critics accused of unscience, empty entertainment, thoughtless 
imitation of far from the best examples of Western European science fiction, 
deviation from realism in science fiction. 

Belyaev’s works, among which, for example, are the novels «The Head 
of Professor dowell» (1925, 1937), «Seller of the air» (1929), «Leap into 
Nothing» (1933), «Star kETS» (1936), «ariel» (1941) are classified as the 
genre of solid science fiction (Nf). The term — hard science fiction — was 
first used in a literary review by P. Sheila Miller, published in february 1957 
in the journal astounding Science fiction  [15]. (The works of Sf are based 
on the natural science hypothesis (scientific discovery, invention, novelty of 
science or technology). Maria Galina very accurately summarizes the defi-
nition of the Scientific fiction: «It is traditionally believed that Science fic-
tion is literature, the plot of which revolves around some kind of fantastic, 
but still scientific idea»  [5]. Some books by Jules Verne, works by Herbert 
Wells, as well as works by konstantin Tsiolkovsky and alexander Belyaev are 
considered classics of this type of science fiction. It should be noted that the 
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authors of these books made many «predictions» in the further development 
of science and technology. as the examples we can take the helicopter in 
Jules Verne’s «robur the Conqueror» and the plane in «The Lord of the 
World»; Wells predicted video calling, central heating, a laser, and atomic 
weapons. In the 20s of the XX century, Belyaev described a space station and 
radio-controlled equipment («Star kETS»). 

Valery Bryusov, working on the theory of science fiction literature, in 
his remaining unpublished article «The Limits of Science fiction» (1921) 
identifies «three tricks that a writer can use when portraying fantastic phe-
nomena: 1. To depict a different world is not the one we live in. 2. Introduce 
into our world the beings of another world. 3. Change the conditions of our 
world»  [11, p. 92–93]. Bryusov’s thought was embodied in the works of 
Belyaev. The novels and stories of the writer most often narrate about the 
movement of characters to other planets, where they meet unusual flying or 
crawling creatures. In addition, the author invites readers to get acquainted 
with his vision of a new world, the best, most perfect, in which everyone can 
develop their abilities and be happy. 

Speaking of the boundaries of science fiction in Belyaev’s works, the 
question arises: are there any limits to human imagination? and here comes 
a term like imagination, which has the ability to create certain images, ideas, 
some ideas, skillfully manipulating them. Imagination plays a dominant role 
in such psychological processes as creativity, visualization, modeling, mem-
ory, i.e. every process that takes place «in images»  [12, p. 43] is taken into 
account. It should be added that the imagination is able to stay in three tem-
poral dimensions, drawing in them both real and surreal images. But what 
is most characteristic of the imagination is the process of thinking, memory, 
fantasy and often the desire to create such a space in which the desired and 
unrealizable in reality reign, a world of comfort, joy and happiness, i.e. what 
is lacking in reality, and what is more, thanks to the pointed sense organs, 
this world is perceived as valid, unlike most images and ideas. 

Similar thoughts, no doubt, excited the keenly feeling and inexhaustible 
flight of alexander Belyaev’s inner vision. for him, science fiction became 
the work of his life, it was science fiction that the writer devoted his knowl-
edge, abilities and strength to. By the way, before Belyaev, this literary genre 
did not know such a breadth of topics, nor such a variety of forms, nor such 
elaborate literary techniques. The writer left a mark in all its varieties and in 
related adventure genres; he created purely his own, Belyaev’s works (for ex-
ample, a cycle of science fiction tales, half-humorous short stories about the 
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inventions of Professor Wagner). and this despite the fact that Belyaev turned 
to literary work quite late — he was already under forty. The author of «ariel» 
was not one of those lucky people who early find his calling. Life managed to 
leave him quite a bit from side to side before he became a writer. all Belyaev’s 
works cover some fifteen years and testifies to his titanic hardworking. 

It was repeatedly noted that the writer’s fantastic works are characterized 
by specific features. according to Belyaev, «everything here rests on the rap-
id development of action, on dynamics, on a rapid change of episodes. Here 
the heroes are known mainly not by their descriptive characteristics, not by 
their experiences, but by external actions»  [11, p. 94]. 

The novel «amphibian Man» (1927), where it is the lightning-fast de-
cision of the protagonist Ihtiander to save the drowning girl, creates an av-
alanche of dynamic motifs that densely fill the plot-compositional space 
of the novel, giving it a touch of adventure and adventurism, can serve as 
an illustration of the above. The main character, to whom the gills of a 
young shark were transplanted, becomes the first inhabitant of the ocean. 
The dream of his named father, dr. Salvatore, to give people another world 
where you can find freedom and happiness, lies in the possibility of mov-
ing them into the underwater world. However, the good intentions of the 
romantic doctor do not find their application: Salvatore did not take into 
account in his theory of global salvation of the world such natural human 
feelings as loneliness and love, which cannot be mathematically calculated 
and predicted, not to mention managing them... The most characteristic 
feature of science fiction works is the meticulous detailing of facts, as well 
as the selection and practical application of probable future predictions in 
the field of science. Stanislav Lem in his article «Where are you going, the 
world?» (1962) writes that our future is formed not by already existing in-
ventions, even if very improved, but by discoveries and inventions that no 
one foresaw  [7, p. 162]. Based on his fantastic ideas on scientific arguments, 
Belyaev resorts in this novel to the «opinion of a medical expert,» which 
Professor Shane represents. His scientific mindset debunkes the myth of 
an amphibian man: «Science <...> knows of cases where even a completely 
adult person has an overgrown gill hole in his neck, under his jaw. These are 
the so-called cervical fistulas»  [3, p. 149]. It is the combination of science 
and fantasy that «genuine science fiction is different from baseless fantasies 
divorced from scientific knowledge»  [14, p. 54]. Belyaev explains this ap-
proach by saying that «nothing exists in naked fantasy except an empty play 
of imagination, while in science fiction, «assumptions»and scientific«mis-
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takes» are just a threshold that must be crossed in order to enter the field of 
completely benign material based on strict scientific data»  [9, p. 97]. and 
what is important, according to the author of «air Seller», «a writer working 
in the field of science fiction must be so scientifically educated that he can 
not only understand what the scientist is working on, but also on this basis 
be able to anticipate such consequences and opportunities that are some-
times not clear to the scientist himself ...»  [11, p. 81]. These are not empty 
words. for Belyaev, the man whose mind he worshiped, whose works he 
studied in detail, to whom he devoted more than one novel and named a star 
by his name — «kETS», was konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. armed 
with the theory of Tsiolkovsky about the creation of a rocket and the flight 
of a person into the superatmospheric and further into interplanetary space, 
Belyaev got acquainted with the rocket control mechanism and the ability 
to move in it in outer space — all this is interestingly and fascinatingly cap-
tured on the pages of science fiction writer novels. 

a vivid example of the consolidation of author’s fiction and scientif-
ic knowledge can serve as the novel «Leap into Nothing» (1933) by Bely-
aev. The title itself contains an indication of the spatial infinity of fantasy. 
To jump into «nothing» is a kind of transport to a certain void, an existing 
non-existent locus, which rather causes fear of the unknown rather than a 
pleasant journey. Endowed with a spatial characteristic in this work, «noth-
ing» is associated with «everywhere» and «nowhere», which, in turn, ex-
pands the boundaries of space to infinity. 

In an article on «Between Things and Void», yuri Lotman believes that 
«a world without a horizon is a world without a reference point and a ful-
crum. This is existence in a vacuum, in a void»  [8, p. 299]. The «horizon» 
for thecharacters of this novel is their life principles, often colored by such 
features as greed, desire for enrichment, selfishness, etc. It is «nothing» that 
is the void in which the king of the exchange, Marshall de Gerlange, wanted 
by the police for fraud, chairman of the board Samuel Stormer, lady Hilton, 
who hates changes in society and new power in the hands of the lower class, 
as well as her confessor bishop Job Weller and personal doctor Thacker, 
not the place that was supposed to be an oasis of salvation for them. Bely-
aev confirms in his work the idea that a person spoiled by external factors 
is not able to change his mentality and desires: even when he is on another 
planet, he is characterized by the usual way of thinking, old habits and skills. 
The method of studying the hero’s behavior and reaction, often used by 
Wells, the author of «Leap into Nothing», as we see, uses it very skillfully. 
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Highlighting a specific artistic detail — in the novel, for example, precious 
stones — the writer forces her to «work» on a plot that unfolds in realistic 
and outer space, thereby exposing the true intentions of characters marked 
with negative features. fantastic situations are recreated in two topos dimen-
sions, giving us the opportunity to observe the behavior of characters who, 
ignoring the obvious improbability of what is happening to them and ignor-
ing the unusualness of their situation, continue to live in petty, limited inter-
ests and ideas of the «society» they have just left. The author explicates the 
skill of social typing with a bizarre mix of the impossible, the fantastic with 
the ordinary, the super-ordinary. Zakhar fainburg in the article «Modern 
Society and Science fiction» asks the question, what gives science fiction 
a figurative art form? The author presents a whole series of artistic «effects» 
that «directly stem from the artistic-figurative design of scientific ideas and 
hypotheses in modern science fiction: the effect of the reality of a fantastic 
situation, a fantastic idea, the effect of presence, the effect of empathy, and 
also«extremely important (especially for speculatively assumed social situa-
tions) the effect of integrity»  [13, p. 33], which consists in the fact that «the 
phenomenon of interest to the author is not considered separately in science 
fiction... but as in eobschy in its influence, for his role as a single element of 
a hypothetical world»  [13, p. 34]. Confirmation of the foregoing can serve 
as the novel «The Head of Professor dowell» (1926). The author himself ad-
mits that to a large extent this is an autobiographical work. Since the writer 
put the writer in a plaster bed for more than three years due to paralysis of 
his lower body, his whole life at that time was reduced to the existence of a 
«head without a body». Using the «reality effect», the writer turned it into 
a fantastic idea. Professor dowell after the betrayal of his friend Professor 
kern, continues to live after death, or rather his head without a body begins 
to exist as an object of experiment and a source of brilliant ideas. Belyaev 
describes in detail the mechanism for connecting such an important human 
organ to the apparatus as the head. Unfortunately, kern uses the knowl-
edge and experience of the «talking head» for selfish purposes: he gives out 
the ideas of Professor duel for his own, wishing to receive worldwide fame. 
Here Belyaev goes beyond the boundaries of science fiction, which focuses 
solely on the description of the process of «revitalizing» a person after death, 
adding to the plot of the novel the public and personal relationships of the 
characters, checking their humanity and decency with fame and money. 

In the light of the foregoing, the idea suggests itself that the boundaries 
of Belyaev’s science fiction are directly related to the novelties of technology 
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of the first decades of the last century, the achievements of science in the 
field of space exploration. However, they are not limited only to the mean 
calculations and hypotheses of scientists — precise scientific calculations 
passed through the writer’s richest creative laboratory, through his imagina-
tion and talent, which had no borders. Perhaps that is why the fantastic ideas 
proposed in Belyaev’s novels did not remain only in the realm of fantasy, but 
found their embodiment in life. What was considered a miracle took on real 
forms over time. as yuri kagarlitsky writes in his book «What is fiction?», 
«a miracle is something that contradicts the laws of nature <...> something 
that goes beyond our present ideas. But it is worth assuming that there are 
still some laws of nature that we have not known, and the situation is chang-
ing. What was a miracle yesterday may turn out to be a reality tomorrow»  [7, 
p. 35]. as we know, organ transplantation is now a normal operation, man’s 
flight to Mars or Venus has also become a reality, radio control of a rocket or 
other flying objects is considered part of the achievements of astronautics. 
We believed in miracles, and they became a reality. «Many things, which for 
a very long time were considered fables and even rejected as ungodly and 
contradictory religions, were later recognized as such irrefutable truths that 
anyone who dared to express doubt seemed to be an ignorant and ridiculous 
fool» [4, p. 3–4]. Today, such a branch of medicine as cryonics is popular, 
which is engaged in freezing the human body in order to revive it after death 
after a certain time. does this to some extent resemble the fate of Professor 
dowell’s head?1. 

Of all the science fiction writers persecuted by critics of the 30s of the 
XX century, only Belyaev remained true to his idea. When science fiction, 
«Cinderella», by the definition of the writer, was driven into a dead end, the 
author of «The Star CETS» did not hide behind silence, did not write to the 
table, he involuntarily became the mouthpiece of science fiction. accord-
ing to Belyaev, «the easiest thing is to create an entertaining, sharp-story 
sci-fi novel on the theme of class struggle. Here and contrasts of characters, 
and the intensity of the struggle, and all sorts of secrets and surprises. and 

1 Профессор математики Южно-российского государственного политехнического 
университета (новочеркасск) сергей некрасов заключил контракт на заморозку 
своего тела c одной из компаний, занимающихся крионикой. идея заключается в 
замораживании человеческих тел или органов до температуры жидкого азота или 
углекислоты (сухого льда). см. об этом подробнее: http://www.aif.ru/society/people/
golova_professora_nekrasova_uchyonyy_zamorozit_telo_dlya_zhizni_posle_smerti (до-
ступ: 27.06.2018).
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the most difficult thing is to create an entertaining plot in the work that 
describes the future classless society, predict the conflicts of good heroes 
among themselves, guess at least two or three features in the character of the 
person of the future»  [2, pp. 23–25]. The task set by the writer to himself, 
we can redirect to modern science fiction writers. Maybe they will succeed 
in fulfilling the dream of the author of «amphibian Man». 
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алеКсанДр белЯев: граниЦЫ Фантазии 

Леслава Кореновска, д-р филол. н., профессор 

Краковский педагогический университет, Институт неофилологии 

В 30–40-х годах прошлого века научная фантастика стала составляющей 
советской литературы. Его представители в своих произведениях объединили 
научные изобретения с фантастическим воображением. Тем не менее критика 
того времени четко определяла пределы «горизонта фантазии», т. е. тематика 
фантастических работ должна была касаться предстоящих перспектив разви-
тия науки и техники. В противном случае фантазия будет оторвана от жизни. 
Тем не менее, писатели, среди которых следует назвать А. Беляева, не подчиня-
лись «рекомендациям» критиков и сочиняли фантастические романы, в которых 
рассказывали о полетах космических кораблей на другие планеты, подробно опи-
сывали механизмы работы и управления этими машинами, опираясь на теории 
известных ученых, как, например, K. Э. Циолковского. Таким образом, появилась 
научная фантастика. Помимо научных и фантастических тем, А. Беляев хотел 
предугадать черты человека будущего, который мог бы жить и творить в новом 
обществе без классовых разногласий. Границы фантазии в творчестве писателя 
простираются от проблемы человека к космическим путешествиям, подводным, 
реальным — нереальным. 

Ключевые слова: фантастика, научная фантастика, границы фантастики, 
воображение, технические изобретения, человек будущего. 

олеКсанДр бЄлЯЄв: меЖі ФантазіЇ 

Леслава Кореновська, д-р філол. н., професор 

Краковський педагогічний університет, Інститут неофілології 

У 30–40-х роках минулого століття наукова фантастика знайшла свій шлях 
в радянську літературу. Його представники у своїх творах об’єднали наукові ви-
находи з фантастичною уявою. Проте критика того часу чітко визначала межі 
«горизонту фантазії», тобто тематика фантастичних творів повинна була сто-
суватися майбутніх перспектив розвитку науки та техніки. В іншому випадку 
фантазія буде відірвана від життя. Проте письменники, серед яких слід назва-
ти О. Бєляєва, що не підпорядковувалися «рекомендаціям» критиків та писали 
фантастичні романи, в яких розповідали про польоти космічних кораблів на інші 
планети, докладно описували механізми роботи та управління цими машинами, 
спираючись на теорії відомих вчених, таких як K. Е. Ціолковський. Таким чином, 
з’явилася наукова фантастика. Крім наукових та фантастичних тем, О. Бєляєв 
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хотів передбачити риси людини майбутнього, яка могла б жити та творити в 
новому суспільстві без класових розбіжностей. Межі фантазії у творчості пись-
менника простягаються від проблеми людини до космічних, підводних подорожей, 
реальних і нереальних. 

Ключові слова: фантастика, наукова фантастика, межі фантастики, уява, 
технічні винаходи, людина майбутнього. 
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У статті досліджено жанрово-стильові параметри творення малої прози 
української діаспорної письменниці Ольги Мак. Зосереджено увагу на ідейній спе-
цифіці, проблематиці, стильових особливостях та аспектах художнього тексту. 
З’ясовано, що модель оповідання «Кипарисовий хрестик» побудовано на поєднанні 
ірраціональної, раціональної, міфологічної концепцій зображення людини і світу, 
а також на поєднанні культурологічного та екзистенційного вимірів. Жанро-
во-стильові ознаки розкривають специфіку сюжету на рівні часопросторової 
матриці, подієвості та образності. Доведено, що авторська «Казка про Киянку 
Красуню Подолянку» за жанрово-стильовими параметрами відповідає усім кри-
теріям, які співвідносяться з таким жанром: елементи реалій поєднані з вигад-
кою, фантазією; вони підсилюють адекватне сприйняття читачем текстового 
наповнення як форми дидактично-словесної гри. 

Ключові слова: жанр, стиль, оповідання, казка, компліментарна концепція, 
наратор, персонаж. 

Жіноча діаспорна проза представлена іменами Г. Журби, с. Пар-
фанович, о. Мак, Л. Палій, в. вовк, Є. андієвської, о. копач, Г. Ла-
щенко, Л. коваленко, Д. Гуменної та ін. всі вони творили не лише 
велику, середню, а й малу прозу. аналіз свідчить, що жанру малої про-
зи літературні критики приділяли менше уваги, небагато є і рецензій, 
колективних праць чи літературознавчих досліджень, спрямованих 
на розгляд питань жанрово-стильової специфіки оповідань, новел, 
новелет тощо. Жінка-літератор перш за все є берегинею родинного 
затишку, заклопотаною господинею; для неї дозвілля — розкіш. вона 
лише у вільний час сідає за письмовий стіл, або ж коли діти вляжуться 
спати. Посилаючись на члена ради світового союзу українок З. Мір-
ну, с. наріжний наголошує, що, крім письменницької діяльності, 
жінки «перейняли на себе усі негоди й турботи ведення господарства 
при тих мізерних засобах, які виробляли чоловіки на еміграції» [12, 
с. 290]. Підтвердженням цьому є лист (11.10.1993) о. Мак до в. Маць-
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ка, в якому вона зазначає, що «...з чоловіком й однорічним сином 
опинилася в Бразилії. Після нової екзотичної біди під тропіками, яка 
тривала 23 роки на рижі (у вас кажуть рис) і чорній фасолі та інших не-
знаних вам південно-американських делікатесах, приїхала (1970 р. — 
К. В.) на білий канадський хліб з грубо намащеним маслом» [9, с. 266]. 
незважаючи на побутові негаразди, саме у Бразилії о. Мак написала 
найбільшу кількість прозових творів, серед яких чимало оповідань, 
казок, нарисів. особливості жанротворення її малої прози, в тому 
числі зображально-виражальні засоби, метафоричність, а також сти-
льова своєрідність досі ще не стали предметом комплексно-систем-
ного вивчення. 

останнім часом творчість о. Мак досліджували в. василенко, 
а. рега, в. Мацько, Є. сохацька, с. кузьменко, в. Просалова, які 
переважно простудіювали аспекти жанротворення, зокрема, форм 
романів та повістей письменниці. При цьому відповідно малі про-
зові жанри залишилися малодосліджені. Без цього доробку творчий 
портрет буде неповним, без нього важко уявити загальноукраїнський 
культурний простір, адже, як зазначає Мирослава Гец (дочка проза-
їка), «ольга Мак — це її «Чудасій» у жіночому виданні. Понад усі люд-
ські й громадянські чесноти, у її творах стояла вільна Людина і рідна 
Земля» [1, с. 8]. 

До 100-річчя з дня народження письменниці газета «Гомін украї-
ни», що виходить у торонто (канада), надрукувала оповідання о. Мак 
«кипарисовий хрестик». тема твору — життя вимушених українських 
емігрантів навесні 1945 року в німеччині, під кінець завершення ні-
мецько-російської війни, ідея — віра у незнищенність української 
душі. 

твір написано із застосуванням компліментарної концепції: по-
єднання раціональної, ірраціональної та міфологічної парадигм. Дія 
розгортається у безіменному місті, на яке червонозоряні літаки ски-
дають бомби. виють сирени, люди біжать до сховищ: «спокою не 
було ні вдень, ні вночі» [8, с. 9]. Повернувшись зі сховища, безімен-
ний оповідач веде бесіду із літньою сусідкою панною оленою. автор 
робить акцент на невідомому, потаємному, міфічному для того, аби 
реципієнт самостійно дешифрував приховане відповідно до сфор-
мованого світогляду. відсутність імені персонажа і назви міста є за 
Д. купером прийомом анонімності, який спрямований на узагаль-
нення: адже «анонімність — втрата своєї індивідуальності, а отже, за-
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нурення в божество» [5, с. 35]. Пані олена у кризовий період навертає 
розмову про понадземну надлюдину: «Бог милостивий: і посварить, 
і покарає, а таки й помилує, бо ж не всі ж і винуваті» [8, с. 9]. Після 
розмови на релігійну тему пані олена сказала, що має два кипарисо-
вих хрестики, які їй перейшли у спадщину. один із них подарувала 
співрозмовниці, бо він наче має чудодійну силу, оскільки «робили 
його схимники, благаючи в Бога про допомогу в біді для тої людини, 
котра буде їх носити» [8, с. 9]. автор оповідання таким чином мотивує 
увагу читача на предметі, який означений у заголовку твору. водночас 
мотив кипарисового хрестика трактується амбівалентно. так емігрант 
Павло скептично поставився до чудодійності сакрального предмета. 

Переконуємось, художньо втілені моделі антропоцентричної сві-
тобудови авторка об’єднала за кількома концептуальними парадиг-
мами, серед них — міфологічна. остання втілена у чудодійній силі, а 
щоб переконливіше такий міф сприймався реципієнтом, то прозаїк 
увела в структуру подієво-розповідну композицію. слушною є дум-
ка М. Павловича, який заявляє, що при сприянні уяви міф підно-
ситься до рангу sacrum [19, с. 41]. Ще більшою диференційованістю, 
анти амбівалентністю характеризуються окремі події. Про одну і ту 
ж подію розповідають автор, персонаж, наратор, підсилюючи худож-
ній світ ліричної оповіді новим типом — психологізмом, за яким, на 
думку і. Денисюка, «…пильно досліджується найдрібніший, але най-
характерніший відтинок людського життя, причому життя людської 
душі передусім» [2, с. 154]. 

оповідна структура відтворює несподівані події, неординарні 
повороти, надзвичайну динаміку перепетій довкола «кипарисового 
хрестика». Під час чергового авіанальоту люди бігли до бомбосхови-
ща. Безіменний оповідач також поспішала, а посеред дороги згадала, 
що на ній немає хрестика, він залишився висіти в хатині на цвяшкові. 
вирішила повернутися, їй назустріч біг Павло, просив не вертатися. 
не послухала, в неї є мотив: «зі мною діється щось дивне», бо ж Павло 
дивився на неї, як на божевільну. оце «дивне» вказує на міфологічний 
світ, на віру людини в чудодійну потойбічну силу, екзистенційний код. 
убігши в хату, схопила хрестика і молилася, втративши свідомість від 
страху. остаточно опритомніла від голосу олени: «то пані? Живі? не 
поранені? а Павла вбило, знаєте?» і раптом позаду чути інший голос: 
«Павла не вбило, лиш поранило і оглушило» [8, с. 9]. у такий спосіб 
авторка порушує антропологічну проблему: людина у кризовій ситуа-
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ції об’єктивує себе, водночас «стає для себе проблемою і намагається 
зрозуміти себе із себе самої, через власну індивідуальність, із власної 
повноти і цілісності» [11, с. 45]. 

екзистенційні мотиви виражені умонастроєм, персонаж занурю-
ється в неповторну індивідуальну сутність і прагне бути одержимим. 
але така одержимість, за версією прозаїка, досягається завдяки вірі: 
христологічна проблематика є актуальною для істинно віруючої лю-
дини, а для скептика — обернулась трагедією. і тут літературно-ан-
тропологічна проекція трансцендентності заґрунтована, за в. Мусій, 
на ситуативному розумінні, подієвості, переживанні людиною (ав-
тором, оповідачем, розповідачем, персонажами) [10, с. 51]. акцен-
тація авторки на всеперемагаючій силі хрестика, звернення до міфо-
поетичної константи як сталої величини сили духу божественного є 
тим образом, що належить у християнському світі до сталої системи 
міфологем. Дослідниця і. Фрис резюмує: «З огляду на поширення 
фольклорно-міфологічних та біблійних структур у художній літерату-
рі XX–XXI ст., особливо актуальними у сучасному літературознавстві 
стали теми міфологізму та міфотворчості» [13, с. 377]. 

сакральні концепти, міфологічні стратегії «переносять» людину у 
несвідоме, відштовхуючи від раціонального мислення. Міф людині 
«привідкриває» таємницю, віру в існування потойбічного світу. саме 
тому М. еліаде співвідносить міф з онтологічною (буттєвою) оповід-
дю, яка «описує якусь сакральну історію, а саме праісторію, що ста-
лася на початку часу, ab initio» [14, с. 109–110], а тому є абсолютною 
реальністю. виходить дилема: щоб осягнути трансцендентне, людині 
необхідно відмовитись від раціонального пізнання. в унісон М. елі-
аде, польський дослідник Б. Маліновський атрибутує справжнє існу-
вання віри в міфічну силу, бо, за його версією, міф «є прецедентом, 
який підтримує суспільний та моральний порядок, а також релігійні 
та магічні вірування» [16, с. 144]. авторка устами літературного пер-
сонажа переконує читача в тому, що саме хрестик мав чудодійну силу 
і врятував людину од смерті: «Що було б зі мною, — вперто думалося 
мені, — коли б я не послухалася дивного внутрішнього голосу і не 
повернулася б? Чи скалічило б і мене, чи зовсім позбавило б життя?» 
[8, с. 9]. важко сказати, чи spera incognita (довіра невідомому) вря-
тувала жінку, яка повірила в силу хрестика, чи це всього-навсього 
іронія долі, але героїня твору вирішила допомогти Павлові. відвідав-
ши його в лікарні, жінка передарувала сакральний предмет хворому. 
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і знову події розгортаються стрімко: під час чергового бомбарду-
вання лікарню знищено. одначе Павло залишився живим, бо перед 
цим його перевезли в інший, віддалений, госпіталь. така наративна 
структура підсилює комплекс міфологічних уявлень про силу Божу, 
бо, за в. Маліновським, «важко осягнути міф, сприймаючи його як 
оповідь, без віри в нього — таким чином він перетворюється на фан-
тастичну подію… Міф — це не інтелектуальне пояснення чи художній 
вимисел, а прагматичний документ первісної віри і духовної мудро-
сті» [17, с. 476]. 

сферою архетипу письменниця обрала сакральний предмет, хоча 
будь-якій людині притаманна таємниця душі: Я-его дошукується іс-
тини пізнання себе у відношенні до іншого (середовища). відповідно 
до визначення «Літературознавчого словника довідника», термін «ар-
хетип актуалізується і виявляється в різних сферах духовного життя 
і поведінки людини через символи, образи уяви, які мають прихо-
ваний сенс і потребують відповідного тлумачення» [6, с. 64]. ольга 
Мак змальовує своїх персонажів у нелегкій ситуації під час воєнних 
дій, коли на людину постійно чатує небезпека, тому герої оповідання 
перебувають у сфері психологічної напруги. к. Юнг, торкаючись пи-
тання щодо ролі архетипів в теорії психоаналізу, висновує думку про 
те, що вони зринають саме у кризових ситуаціях, «зустрічі» людини в 
тісному колокрузі «народження — смерть». тоді архетипи «репрезен-
тують психологічно необхідні реакції на певні типові ситуації; омина-
ючи свідомість, вони ведуть до поведінки, яка відповідає психологіч-
ній необхідності» [15, с. 20]. 

Хрест (криж) має сакральне значення і за церковними канонами 
символізує розп’яття ісуса Христа, хрест — оберіг від злих духів. але 
хрест не лише є сакральним предметом, архетипне слово-символ бере 
свій початок з античних дохристиянських історичних періодів: язич-
ники вважали хрест уособленням вогню, астральних світил — сонця, 
зорі, місяця. ольга Мак в епілозі надала символу хреста саме сакраль-
ного значення з напівміфологічним підтекстом, адже він не вберіг чо-
ловіка від небезпеки. Після війни «Павло попав у більшовицькі руки» 
[8, с. 9]. Підсумовуючи художню раціонально-ірраціонально-міфо-
логічну концепцію оповідання о. Мак, можемо констатувати, що 
антропологічні проблеми освітлено в аспекті часової проекції: віри і 
надії сьогодні на краще завтра. одвічні питання буття людини у світі 
абсурду — пошук людини на відповідь про сенс життя. не маючи змо-
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ги знайти відповідь в реальному житті, людина намагається її віднай-
ти за допомогою міфічного, метафізичного пояснення, про що ціл-
ком слушно Ю. ніжник завважує: «Зацікавлення міфами є, з одного 
боку, виявом кризи знань про людину, з іншого — надією подолати 
цю кризу за допомогою метафізичного, нереального» [18, с. 164]. 

Майстром творення малої прозової форми зарекомендувала себе 
письменниця у жанрі казки, оповідання, нарису. особливо хвилю-
вала письменницю антигуманна політика більшовиків в україні. в її 
творах постають «жахливі картини «справжньої колективізації», «по-
творне обличчя голодомору, що сунув україною, лишаючи за собою 
пограбовані хати та понівечені долі» — «Проциха», «столиця голод-
ного жаху», «у великодню ніч», «українське село під більшовиками» 
та ін. [3, с. 6]. Біограф о. Мак письменниця Г. кирпа виявила, що її 
твори, це «ціла мозаїка болю, невимовного терпіння, страждань, не-
ймовірних трагедій, які спустошували людські душі до невпізнання» 
[3, с. 7]. Промовистими щодо антиімперської тематики є розлогі на-
риси «українське село під більшовиками» («куритиба». 1948, 31 бе-
резня; 14 квітня; 25 вересня; 30 жовтня). Для більш чіткішого сприй-
няття політики більшовиків в україні, о. Мак вдалася до паратексту; 
вона подає передмову, кожен мінітекст у неї має назву підрозділу: 
«Доба революції», «Доба військового комунізму», «Доба «неПу», 
«неП», «колективізація», «Підготовка колективізації», «Хлібозаго-
тівля», «вовкулачка», «останній удар», «колгоспи в теорії», «кол-
госпи в практиці», «винагорода колгоспної праці», «Збір урожаю», 
«колгоспне соцзмагання». соціалістичне змагання доброго нічого не 
віщувало, бо, за свідченням автора, «відносини в колгоспах робилися 
жахливими: заздрість, ненависть, сварки і доносництво виповнювали 
весь зміст селянського життя. а постійні злидні і здирства з боку вла-
ди ще більше розпалювали цю взаємопорожнечу» («куритиба». 1948. 
30 вересня. с. 2). Метатехнічні зв’язки історичної нарації о. Мак вка-
зують на паралелі буття окремої нації з життям відомих особистостей, 
часопростору — із реальними подіями і фактами в минулому, але з 
проекцією у майбутнє. означена проекція з-під пера письменниці 
звучить як застереження людству. 

ольгу Мак справедливо можна назвати казкарем. її перу належать 
авторські казки на історичну тематику «Як олег здобув Царгород», 
«казка про киянку красуню Подолянку», «Як іван великан чортів 
перехитрив», «Призабуті казки». Жанрово-стильові особливості ав-
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торської казки відповідають усім параметрам, що співвіднесені до та-
кого жанру, зокрема елементи реалій поєднані з вигадкою, фанта зією, 
підсилюють справжнє сприйняття текстового наповнення дидактич-
но-словесної гри. Починається казка віддаленим прислівниковим 
часопросторовим виміром: «Давно, давно, ще за тих часів, коли тата-
ри на українські землі наїзди робили, була в київського князя донь-
ка киянка красуня Подолянка, про яку слава по цілому князівству 
котилася і навіть у сусідні держави доходила. казали про неї, що була 
вона гарна, як ясна зоря в небі, розумом і відвагою могла з кожним 
мужем помірятися, а лагідністю й добротою то хіба святим поступа-
лася» [7, с. 10]. основна ідея — морально-етична, виражена у пози-
ції: добро спрямоване на подавлення зла. одначе поряд йде ще одна 
сюжетна лінія — це проблемно-смислова інтерпретація національної 
ідентичності, що є екзистенційною сутністю досвіду попередніх по-
колінь українців. Хан забажав для старшого сина вибрати дружину, 
яка була б найвродливішою із красунь. Посли сказали, що є така у 
києві. Хан зібрав військо і рушив на столицю. оточивши місто, він 
промовив: «Прийшли ми не з війною, а з доброю новиною. не будемо 
міста здобувати, ані людей бити-грабувати. Хочемо лише вашу кня-
зівну киянку красуню Подолянку за нашого хороброго ханенка — 
сина самого татарського хана висватати. Буде вона в сріблі-золоті 
походжати і найбільші почесті серед нас, правовірних татар, мати» 
[7, c. 11]. Звісно, кияни розсердилися, хотіли битися, але кмітлива 
красуня Подолянка заспокоїла їх. аби вберегти життя людей від та-
тарської навали, вирішила йти із ворожим військом. Хан вдоволено 
промовляє: «Бачу, що ти й справді розумна та відважна. а щодо вро-
ди, то, мабуть, у криму такої красуні зроду не було. Якраз такої дру-
жини хотів я для свого сина улюбленого. а за місто і за людей своїх не 
бійсь — я слова дотримаю!» [7, с. 12]. у казці антитетичним виступає 
не лише свій — чужий простір, а й ментальність українського народу 
в образі киянки. Хронотоп у казці підпорядковується традиціям мо-
ралі і визначає архітектоніку малої прози, а також систему образів, 
бо, як слушно резюмує н. копистянська, «чужий простір є сюжет-
ним і жанровим ядром» [4, с. 91]. у чужому просторі красуня Подо-
лянка тримається гідно, упевнено з вірою у свою духовну перемогу 
над ворогом. національна ідентичність задекларована в авторському 
відступі: центральний персонаж «пісень рідних співає та ревно Богу 
молиться». 
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кожна казка має щасливий кінець, тож і в цьому творі о. Мак 
красуня Подолянка перемагає ворога силою інтелекту. Які лише да-
рунки не передавав князь київської русі, аби хан відпустив його доч-
ку, та той стояв на своєму. тоді українка поставила умову ханові, вона 
принесе такий дарунок, що той його відгадав, а як не відгадає, то щоб 
відпустив додому. Цілий тиждень не виходила дівчина з кімнати, а 
коли вийшла, то поставила кошик із писанками. Молодий хан сказав, 
що це яйця. на що красуня Подолянка відповіла, що власне яйця є 
білими, а це є все-таки витвором мистецтва. оскільки не міг назвати 
хан, що це за вид мистецтва, то і змушений був відпустити бранку, але 
не просто так, а ще й пристати на умову дочки князя: «а моє прохан-
ня таке, щоб ти всіх моїх земляків, які у вас тут у татарській неволі 
прибувають, звільнив і додому відпустив. Бо у нас незабаром рокове 
свято — великдень, а в цей день усі мусять бути щасливими» [7, с. 15]. 

авторка засобами гіперболізації, сукупності метафор (метафори-
ки) досягає пуанту-розв’язки, яка підсилює матрицю національної та 
культурної ідентифікації українського народу. а «красуня Подолянка 
вернулася в рідний київ і привела зі собою видимо-невидимо людей, 
що довгі роки в татарській неволі поневірялися! кажуть, що тоді сон-
це цілий тиждень на небі стояло і не заходило. а дзвони так дзвонили, 
так дзвонили, що на цілий світ було чути» [7, с. 15]. в літературній 
(авторській) казці сюжетотворення переважає над фантастичною фа-
булою казкарської оповіді. у казці поєднано матеріальне і духовне, 
реальне і фантастичне, чарівне і прагматичне. Жанр казки уможли-
вив прозаїку змалювати центральну історичну тему давньої україни, 
оприявнити творчі можливості, спонукавши читача до діалогу крізь 
спектр роздумів, співпереживання за головного героя красуню По-
долянку, яка вийшла із ситуації переможцем: своєю кмітливістю, та-
лантом, працею і розумом принесла славу київській русі. 

отже, в малій прозі майстерно змодельовані побутові деталі, часо-
простір, пейзажні замальовки, сповнені певним смислом. вони усе-
бічно розкривають національне життя українців у чужому просторі. 
в жанровій матриці малої прози письменниця зображає світ людини, 
який залежить від обставин, умов, що в них перебуває особистість. 
Герой о. Мак пізнає світ поза межами власного Я, в соціумі, в діало-
зі з іншим. однак такий пошук призводить літературного героя до 
певної психологічної напруги, неспокою, конфліктів у протистоянні 
добра і зла, життя і смерті. стильові особливості казки увиразнюють 
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ознаку невідповідності з реальністю (нереальне постає у гіперболі-
зації мовленнєвої структури, нагнітанні негативних ознак, у власне 
заміні позитивних ознак на негативні, так званому дисфемізмі, що 
позначає перебільшення негативних ознак). Дисфемізм, троп проти-
лежний евфемізмові, сприяє прозаїку у більш точному розкритті кри-
тичного, навіть зневажливого ставлення до антисуспільного явища, 
події, факту, допомагає влучно змоделювати образ окремого персо-
нажа («стільки праці людської іродів бусурмен знищив») — бузувір, 
бусурмен (англ.: faithless, infidel) — це зневажлива назва турків і та-
тар. емпіричний часопростір позначений дією персонажів. у форматі 
подієвості час фігурує як реальна парадигма нарації. Художній світ 
малої прози о. Мак сповнений мисленнєвою спроможністю (інтен-
ціональністю), вишуканістю несподіваних фабульних колізій, фанта-
зій, міфічних та сакральних мотивів. у такий спосіб прозаїк пропонує 
контрконцептуальне прочитання явищ, подій світового масштабу. 
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Жанрово‑стилевЫе особенности  
малоЙ ПрозЫ олЬги маК 

Валентина Кузь, учительница украинского языка и литературы 

Каменский НВК «Общеобразовательная школа I–II ступеней — детский сад» 
Городокского района Хмельницкой области 

В статье исследованы жанрово-стилевые параметры создания малой прозы 
украинской диаспорной писательницы Ольги Мак. Внимание сосредоточено на 
контексте идейной специфики, проблематики, стилевых особенностей и аспекте 
художественного текста. Выяснено, что модель рассказа «Кипарисовый крес-
тик» построена на сочетании иррациональной, рациональной, мифологической 
концепции изображения человека и мира, а также на сочетании культурологиче-
ского и экзистенциального измерений. Жанрово-стилевые признаки раскрывают 
специфику сюжета на уровне хронотопа, пространственной матрицы, событий 
и образности. Доказано, что авторская «Сказка о Киянке Красавице Подолянке» 
в жанрово-стилевых параметрах соответствует всем критериям, соотносимых 
с таким жанром: элементы реалий объединены с вымыслом, фантазией, они уси-
ливают настоящее восприятие читателем текстового наполнения дидактиче-
ски- словесной игры. 

Ключевые слова: жанр, стиль, рассказ, сказка, комплиментарная концепция, 
наратор, персонаж. 
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Genre‑sTyle feaTures of olha maK’s small Prose 

Valentina Kuz, Teacher of Ukrainian language and literature 

of the Kamyanka EC «The comprehensive school of I–II grades — kindergarten»  
of the Horodok district Khmelnytskyi region 

Genre-style parameters of creation of small prose of Ukrainian diaspora writer Olha 
Mak have investigated in the article. The attention is focused on the context of ideological 
specifics, problems, stylistic features and the aspect of artistic text. It is found out that the 
model of the story «Cypress Cross» is based on a combination of irrational, rational, myth-
ological concepts of the image of man and the world, as well as a combination of cultural 
and existential dimensions. Genre-style features reveal the specifics of the plot at the level 
of the chronotope, time-space matrix, events and imagery. It is proved that the author’s 
The Tale of Kyivan Beauty Podolianka (Kazka pro Kyianku Krasuniu Podolianku), ac-
cording to the genre-stylistic parameters, meets all the criteria that are correlated with this 
genre: the elements of the realities are combined with fabrication, fantasy, they reinforce 
the true perception of the text content of the didactic-verbal game by the reader. 

In the structural organization of the fairy tale there is a combination of author’s inven-
tion with real historical time. The reflection of the semantic loads of symbol are observed 
in the titles and paragraphs. 

The conclusions emphasize the inextricable connection between the elements of the 
partex with the main text. There is a multifunctionality of the «title-paratekst-text» link, as 
they appear simultaneously as a commentary on the main text in the frame of metaphors, 
stylistic figures. The meta-technical connections of the historical narration of O. Mak in-
dicate the parallel existence of a separate nation with the life of well-known personalities, 
time space with real events and facts in the past, but with a projection into the future. This 
projection from the writer’s pen sounds like a warning to mankind. 

When choosing names of the headings for subdivisions, the writer hints at the parallels 
in the history of nations, famous personalities, facts, events. Epithetic metaphors, present-
ed in partexts, interpret the main text, reveal the attitude of the author, who conducts a 
dialogue with the reader and encourages him to comprehend the ontological foundations 
of the environment, as well as to extend the semantic boundaries of the subtitle titles. The 
analysis of text elements testifies to the meta-technical connections of the historical nar-
ration of O. Mak. 

Key words: genre, style, story, fairy tale, compliment concept, narrator, character. 
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У статті досліджується процес відстоювання національної духовно-есте-
тичної ідентичності в українській драматургії 1920–1930-х років, коли форму-
вався ідеологізований канон соцреалізму. Автор аналізує оприявлення в рамках 
цього процесу такого ідейно-стильового явища, як революційний романтизм та 
характерної для нього драматичної колізії почуття та обов’язку. 

Завдяки вкоріненню позначених цим явищем творів у неоромантичну філософ-
сько-стильову парадигму, провідну не тільки для даного, а й для попереднього мо-
дерного розвитку національної літератури, автор доходить висновку, що найбільш 
значущі твори українських драматургів даного періоду були позначені не тільки 
нав’язуваними іззовні ідеологічними концептами, а й їх художньо-психологічним 
подоланням. 

Ключові слова: драматична колізія, канон соціалістичного реалізму, протока-
нон, модерна парадигма, ідеологічні концепти. 

Період 1920 — початку 1930-х років ХХ століття був одним iз най-
більш унікальних та плідних в історії української літератури й драма-
тургії зокрема. Протягом майже одного десятиліття у новій для себе 
якості постали вже досвідчені драматурги іван кочерга та Яків Ма-
монтов, i водночас з’явились та «процвіли» такі своєрідні за худож-
ньо-стильовими властивостями творчі індивідуальності як Мирослав 
ірчан, іван Дніпровський та Микола куліш. Цей же період був позна-
чений складною суспільно-культурною ситуацією: працювати цим 
авторам довелося у конфліктному полі надзвичайно сильних ідей-
но-естетичних дискурсів — національно-модерного та соцреалістич-
ного. саме їх непростою взаємодією та впливом на кожну митецьку 
індивідуальність — багато в чому обумовлювались художньо-змістові 
особливості не тільки певного твору, а й жанрово-стильова еволюція 
української драматургії загалом. ініційована радвладою псевдоесте-
тична соцреалістична доктрина, що протягом 1920-х років тільки 

© Матющенко а., 2019
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набувала канонічних рис, постійно «втручалася» у живий іманент-
но-органічний розвій української драматургії, — але не змогла у 
визначальних парадигмальних аспектах його остаточно зупинити. 
адже могутні корені цього розвою брали свій початок у попередньо-
му, бурхливому й правдиво модерному періоді розвитку національної 
драми межі століть та перших двох десятиліть ХХ ст. Періоді, в якому 
як ніколи до цього, завдяки драматургічній творчості івана Франка, 
Лесі українки, олександра олеся, спиридона Черкасенка та воло-
димира винниченка, українська драматургія за своїми колізіями та 
видатними художньо-стильовими здобутками влилася у найактуаль-
ніший контекст світової модерної драматургії (див.: [1]). 

неоромантична драматургія Лесі українки разом, й особливо дра-
матична творчість її молодшого сучасника володимира винниченка, 
що тяжіла до неореалізму, несли в собі певне естетичне відлуння за-
гальних тенденцій у самосвідомості людства початку ХХ ст., пов’я-
заних із кризою раціонально-позитивістської моделі світобудови та 
спричиненою нею кризою людської індивідуальності. втрата віри в 
Бога, традиційних духовно-ціннісних орієнтирів призводить до вну-
трішньої розпорошеності людини, руйнації її особистісної структури, 
волі до життя (за ніцше) та здатності протистояти тиску зовнішніх 
обставин. таким стає на межі ХіХ–ХХ-го ст. визначальний зміст вну-
трішньої колізії героя не тільки символістської драми (М. Метерлінк), 
а й драми, позначеної реалістичним (а. Чехов), неонатуралістичним 
(а. стріндберг) та неоромантичним (Г. Гауптман) зображенням люд-
ського буття. і саме в ранніх драмах в. винниченка, де одночасно зі 
зрілими драмами Лесі українки була оригінально поставлена про-
блема духовної свободи особистості, головна змістова відмінність 
цієї колізії полягала у загостренні її психо-натуралістичного аспекту, 
акцентації біологічної природи людини та її невідривності від суто 
духовного початку. Перші п’єси винниченка — «Дисгармонія», «ве-
ликий Молох», «Базар» були об’єднані постаттю революціонера-інте-
лектуала, який вважає революцію шляхом не лише до соціального, а 
й до духовного звільнення кожної людської індивідуальності. однак 
суперечність між ідейними переконаннями й егоїстичною життєвою 
поведінкою центральних героїв та її трагічними об’єктивними наслід-
ками, визначає смисл їх дискусій та внутрішніх розчарувань, і тому 
виразно корелює із пізнішою колізією «мрія-дійсність», наскрізною у 
драматургії 1920–1930-х років, насамперед у її неоромантичній пара-
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дигмі, визначеній творами і. Дніпровського та М. куліша. і так само 
провокативно-аморальна ідея «відносності гріха», покладена в основу 
зрілих драм винниченка «Чорна пантера та Білий Медвідь», «Брехня», 
«Гріх», — своєю чергою була художньо-філософською передумовою 
колізії людського жертвопринесення в ім’я ідеї, що стане найбільш 
актуальною у наступному періоді розвитку національної драматургії. 

ключові ідейно-змістові та формально-естетичні відмінності 
української драматургії цього періоду, а саме початку 1920-х років 
насамперед полягали у виведенні на перший план колізії зовнішньо-
го типу та соціально-ідеологічного змісту, а також у спричиненому 
превалюванням саме такої архітектонічно-смислової моделі драми 
художньому «спрощенні» людини в ній — змалюванні її виключно як 
соціальної істоти, носія певних політичних та економічних інтересів, 
та обумовлених цим духовно-психологічних рис. відсутність повно-
кровної людської особистості та притаманних їй колізій була однією 
з головних причин художньої неповноцінності так званої агітаційної 
п’єси перших пореволюційних років. Проте уже в процесі формуван-
ня на початку 1920-х років першого протоканонічного жанру — агіта-
ційної драми, найбільш вдалі її зразки, виходячи з-під пера М. ірчана 
(«Бунтар»), Я. Мамонтова («До третіх півнів»), а. Головка («у черво-
них шумах»), збагачувались рисами їх творчої індивідуальності, пере-
ростали у повнокровні твори, позначені романтичними стильовими 
інтенціями й мелодраматичними жанровими особливостями. 

у подальшому проте, через критично-ідеологічний тиск на живий 
творчій процес, саме на основі агітаційної п’єси у її найпримітивні-
ших зразках відбувається поступове формування зразкової моделі 
радянської драми. Дозволяється єдина внутрішня колізія героя — бо-
ротьба індивідуального почуття та революційного обов’язку, яка то-
читься на тлі основного зовнішньо-класового конфлікту. розв’язан-
ня цієї колізії на користь ідеї насильницького переустрою життя, — і 
саме ціною людського життя як такого, — було з часом канонізовано 
в ідеологічно-псевдоестетичній доктрині соцреалізму та неодноразо-
во втілене драморобами-конформістами. однак починаючи з середи-
ни 1920-х років, при певному дотриманні сюжетних схем та класо-
вого забарвлення персонажів, у найбільш художньо повнокровних та 
чесних творах українських драматургів розкривається й протилежне 
смислове розв’язання такої колізії — на користь індивідуального, 
особистісного, й отже, гуманного в людині. і серед цих творів — «Між 
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двох сил» в. винниченка, «княжна вікторія» та «Його власність» 
Я. Мамонтова, «Професор сухораб» і «Змова в києві» Є. Плужника, 
«Яблуневий полон» і. Дніпровського та всі без винятку драми М. ку-
ліша. розглядаючи другу половину 1920-х років, не можна не переко-
натись у митецькій мужності видатних українських драматургів, які 
засвоюючи певні нав’язувані їм іззовні протоканонічні моделі, спро-
моглися не лише продовжити модерно-авангардні експерименти у 
царині драми (неоромантизм і. кочерги, експресіонізм в окремих 
творах М. ірчана, М. івченка, і. Дніпровського). а й піднятись до фі-
лософсько-естетичних вершин світової драматургії — як це здійснив 
Микола куліш, у творах якого неоромантичних за пафосом та провід-
ним конфліктом зазнають переконливого художнього спростування 
всі основні соцреалістичні постулати про «нову людину», «нове сус-
пільство» та революційне жертвопринесення, а також культ вождів та 
героїв. ось чому розвиток української драматургії у дану епоху варто 
розглядати у чіткій часовій та пов’язаній із нею ідейно-художній пе-
ріодизації — це перший період межі двох перших десятиліть ХХ ст. та 
першої половини 1920-х і другий період — другої половини 1920-х та 
початку 1930-х років. 

Межа двох перших десятиліть ХХ ст. в українській літературі й 
драматургії зокрема була позначена, незважаючи на карколомні 
суспільно-історичні зрушення, все ще досить плідною інерцією мо-
дерних процесів. Продовжували творити драматурги старої школи 
проте із новим символістським ухилом — о. олесь, с. Черкасенко. 
Збагативши їх пошуки рисами «реального символізму» у дусі пізньо-
го ібсена цікаво дебютував їх молодший сучасник Я. Мамонтов зі 
своїми драмами 1918–1920-х років «Дівчина з арфою», «над безод-
нею», «веселий Хам».в останній, найбільш вдалій серед них, як і в 
його «Драматичних етюдах», на повну силу зазвучали мотиви всес-
вітньої історичної катастрофи як наслідку світової війни та соціаль-
них збурень, загибелі духовно-аристократичного світу та пов’язаних 
із нею морально-психологічних страждань героя-інтелігента. однак 
паралельно із означеним модерним напрямком розвитку національ-
ної драматургії, під впливом реальних калейдоскопічно бурхливих 
соціально-політичних колізій заявляє про себе поступово й інший 
напрямок — авангардний, позначений стихійним виникненням но-
вітніх драматичних жанрових форм, таких як театрально-агітаційні 
дійства, мітинги-концерти, масові інсценізації на теми повстан-
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ня упосліджених класів. суперечливість цього перехідного періоду 
найяскравіше відбивало театральне життя, нерозривно пов’язане із 
розвитком драматичного мистецтва. на тлі його небувалої репертуар-
ної строкатості — суміші класики, перелицьовувань її та першопошу-
ків актуальних форм, також вимальовувались два напрямки розвит-
ку національного театру. Перший, із його традиціями реалістичного 
психологізму, репрезентував насамперед столичний театр під керів-
ництвом Г. Юри, другий, авангардний напрям розвитку національно-
го театру втілював собою молодий режисер-експресіоніст Л. курбас 
із своїм театром «Березіль». саме його новаторські пошуки, оперті 
на співтворчість мас, карнавалізацію дійсності, відображення екс-
пресії значущих історичних подій, які відбилися вже в курбасівських 
інсценізаціях класики за «Гайдамаками», «іваном Гусом», «великим 
льохом» т. Г. Шевченка, — були тим живим театральним підґрунтям 
для назрілого жанрово-стильового переформатування національної 
драматургії (див.: [5]). 

на початку 1920-х років це переформатування полягало у по-
ступовому переродженні примітивної агітаційної п’єси, найчастіше 
анонімної, яку проте можна означити як перший драматичний жанр 
майбутнього соцреалізму, — у перші зразки повноцінної «револю-
ційної драми», що виникали завдяки авангардно-стильовим експе-
риментам професійних драматургів так той же Я. Мамонтов, мані-
фестуючи свій перехід «на рейки пролетарського мистецтва», замість 
відтворення модерних індивідуально-психологічних колізій зверта-
ється до змалювання ідейно-соціальних конфліктів у символіко-але-
горичному ключі («коли народ визволяється»(1922), «аve, Maria» 
(1923), «Батальйон мертвих» (1924). М. ірчан, що починав як проза-
їк, на початку 1920-х років виступає зі своїми дебютними драмами 
«Бунтар» (1921), «Безробітні» (1922), «12» (1923), серед яких перша 
несла в собі романтичне змалювання соціально-класових конфліктів, 
а дві наступні були позначені новаторським документально-реаліс-
тичним стилем. романтико-революційний, дещо абстрактний пафос 
визначав стильове спрямування і менш вдалих спроб «повнометраж-
них» драматичних творів — таких як «Боротьба» (1924) т. степового, 
«в червоних шумах» (1923) а. Головка, «Шахтарі» (1924) та «Черно-
зем ожив» (1925) Д. Бедзика, «Лісові круки» (1924) та «купала» (1924) 
в. Минка. їх твори, крім «родових плям» минулого — мелодраматич-
них штампів, наївної символіки та натуралізму, що використовува-
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лись задля посилення театральності, несли в собі й нові плідні знахід-
ки, які обумовили наступний злет національної драматургії у другій 
половині 1920-х років. Це були насамперед спроби конкретно-пси-
хологічної розробки типових, переважно ідейно-соціальних колізій 
та художнього відтворення окремої людської особистості, що поста-
ла перед ними, а також намагання віднайти індивідуальні й разом 
із тим художньо актуальні стильові особливості для їх відтворення. 
саме останні риси виокремлюють найбільш значущі драматичні тво-
ри середини 1920-х років, що попри невід’ємну творчу своєрідність їх 
авторів, були об’єднані виразним тяжінням до найяскравішого аван-
гардного напрямку світової драматургії цього періоду — експресіоніз-
му — «Повідь» (1924) М. івченка, «родину щіткарів» (1924) та «Любов 
і дим» (1925) і. Дніпровського. 

Починаючи з середини 1920-х років українська драматургія пере-
живе період справжнього розквіту, відліком якого стане дебютна п’єса 
Миколи куліша «97» (1924). він одразу і до трагічного фіналу свого 
життя буде визнаний українським драматургом № 1 завдяки унікаль-
ним рисам свого обдарування: це яскраво національна колоритність 
характерів й водночас їх модерна психологічна невичерпність; це по-
єднання традиційних рис національної драми (зокрема, містерійності 
та мелодраматизму) й водночас спроможність охоплення найактуаль-
ніших соціально-історичних колізій, і при цьому — їх оригінальне фі-
лософсько-психологічне осягнення. саме ці властивості таланту ку-
ліша дозволяють йому вже в «97» та «комуні в степах», змалювавши за 
протоканонічними соцреалістичними лекалами народження нового 
героя та основної колізії радянської драми — його свідомої загибелі 
в ім’я ідеї, — надати їм такої трагедійної неоднозначності та глибини, 
яка надалі дозволить його зрілим творам межі 1920–1930-х років вті-
лювати вже не пафос суто революційного романтизму, а унікально-ак-
туальні модифікації довічних національних неоромантичних колізій. 

Для літературного процесу другої половини 1920-х років визна-
чальною, на жаль, стане глобальна суперечність суспільно-культур-
ної ситуації: коли визрівання могутніх митецьких індивідуальностей 
неминуче призводило до їх зіткнення із ідеологічним диктатом згори, 
до поступового згортання творчої свободи в умовах формування тота-
літарної псевдоестетичної системи, що незабаром отримає викінчену 
формулу соцреалізму. саме за цих несприятливих умов в українській 
драматургії окремішне й дуже своєрідне місце посяде класично ро-
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мантичний світ драматургії і. кочерги, з його філософсько-алегорич-
ним перетворенням історичної минувшини у «Феї гіркого мигдалю» 
(1925), «алмазному жорні» (1927) та «свіччиному весіллі» (1930). За 
пошуками цього вже досвідченого майстра в непопулярних для 1920-
х років жанрах історико-романтичної драми та фантастичної трагі-
комедії («Марко в пеклі», «Майстри часу»), окрім індивідуальних 
художньо-стильових уподобань, без сумніву крилися й намагання 
попри все зберегти власну митецьку свободу. на відміну від і. кочер-
ги, Я. Мамонтов, також модерніст за початками шляху та творчими 
схиляннями, у другій половині 1920-х років і в своїх теоретичних ви-
ступах, і в драматургічній практиці демонструє тяжіння до реалізму — 
як «головного стилю нової доби». Згубні для повносилого художньо-
го вислову намагання Мамонтова змалювати за новітніми канонами 
«правильної» радянської драми «образ ворога» в його кращих п’єсах 
цього періоду «княжна вікторія» (1928) та «Його власність» (1929) не 
обертають їх проте на суцільну творчу поразку. оскільки центральні 
персонажі цих драм залишаються прямими «нащадками» головних 
героїв раннього модерного періоду творчості драматурга — аристо-
кратів не лише за походженням, для яких кодекс людської гідності та 
патріотизму є визначальним навіть в умовах особистісної та загальної 
суспільно-духовної катастрофи. Цей же кодекс змушує здійснювати 
гідний морально-етичний вибір в умовах тотального ідеологічного 
насильства й головних героїв п’єс Є. Плужника «Професор сухо-
раб»(1929) та «Змова у києві»(1934). один з найвидатніших поетів-лі-
риків пореволюційного десятиліття, він спромігся у своїй невеликій 
драматургічній спадщині з гранічним психологічним реалізмом відо-
бразити трагедію втрати ілюзій, втрати духовної та фізичної свободи 
кращих представників національної інтелігенції під тиском тоталі-
тарної держави. 

унікальне місце серед видатних драматичних творів другої поло-
вини 1920-х років належить «Яблуневому полону» (1925) і. Дніпров-
ського, багаторічного літературного побратима М. куліша. За жанром 
нібито зразкова романтико-революційна драма, — за своїм непере-
вершеним ліричним пафосом та розв’язкою центральної колізїї ра-
дянської драми між революційним обов’язком та людським почуттям 
«Яблуневий полон», як і «Патетична соната» М. куліша, — становить 
собою трагедію відчайдушного спротиву людини безумству війни 
класів, трагедію її боротьби за кохання та життя, тобто людське в 
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собі. очевидна перемога лірико-романтичного пафосу в загальному 
настрої п’єси і. Дніпровського, художньо виражена завдяки перетоп-
леним рисам класичного імпресіонізму, — і разом із тим майстерно 
побудова зовнішнього сюжету й масових сцен, вирішених у телеграф-
ному стилі експресіоністського типу, — усі ці властивості наближають 
«Яблуневий полон» до шедевру. 

однак найбільш довершеним та вичерпним в духовно-архети-
пальному сенсі драматичним втіленням трагічної історичної доби у 
другій половині 1920-х років та на початку 1930-х постала драматична 
творчість Миколи куліша. адже архітектонічно-смисловим центром 
творів драматурга (не виключаючи його сатиричного циклу) завж-
ди було зіткнення людини та епохи: в них відбувається піднесення 
конкретно-історичного конфлікту до одвічної філософської колізії 
протистояння людини та зовнішнього світу, а парадигмальна роман-
тична колізія початку ХіХ ст. «мрія-дійсність», здобуває своє неоро-
мантичне відродження в трагічних ідейно-психологічних пошуках і 
катастрофах героїв куліша, що відчайдушно протистоять антилюд-
ській реальності, охопленій кривавими революційно-соціальними 
експериментами. Глибокий психологізм драматурга, блискуче реа-
лізований у мові та характерах персонажів, дозволяє розкрити перед 
сприймачем твору всі рівні людської індивідуальності: за поверховим 
соціальним — завжди постають національний, родинний, і нарешті 
індивідуальний. узагальнений зміст внутрішньої колізії головного 
героя М. куліша — це втрата національної та особистісної самоіден-
тифікації під тиском тоталітарної соціальної системи. так відбува-
ється очевидний трагічно-інверсійний перегук творчості М. куліша 
із попереднім етапом розвитку української драматургії з її пафосом 
піднесення усіх форм особистісної свободи. Його драматургія уповні 
репрезентує нові модифікації головних національних духовно-пси-
хологічних дилем, що вперше постали в неоромантичних творах 
Лесі українки: це колізія пророка, якого не розуміє й відштовхує 
маса («Зона», «вічний бунт»); колізія абсолютизації ідеї в людській 
свідомості («народний Малахій», «Маклена Граса»); колізія свободи 
й залежності людини від держави та історичного процесу, її соціаль-
но-етичного вибору («Патетична соната») 

отже, основним змістом колізії героя в українській драматургії 
1920 — початку 1930-х років стає бунт окремої людини за збере-
ження своєї свободи та унікальності й одвічних духовно-етичних 
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цінностей. і хоча ця колізія посідала порівняно другорядне місце 
у композиції драми, побудованій на конфлікті соціально-ідейного 
змісту, саме через внутрішні боріння героїв Я. Мамонтова, і. ко-
черги, Є. Плужника, і. Дніпровського розкривався, інколи свідомо 
завуальований, гуманістично-контраверсіний сенс їх творів. сенс, 
який у драматургії М. куліша здобуває найбільш відверте та худож-
ньо переконливе втілення — це неможливість суспільної гармонії, 
збудованої на насильстві, знищенні людської свободи та уніфікації 
особистості. таким чином, своєрідність національної версії модер-
нізму межі ХіХ–ХХ століть, яка вже не одне десятиліття досліджу-
валась провідними вченими — Д. наливайко [3], с. Павличко [4], 
т. Гундоровою [2], н. Шумило [6] та ін. — у 1920-х роках набуває 
нових, більш ускладнених модифікацій, пов’язаних із несприят-
ливими умовами тоталітарної суспільно-культурної ситуації. тому 
при дослідженні процесу відстоювання національної духовно-ес-
тетичної ідентичності в українській драматургії 1920–1930-х років, 
коли формувався ідеологізований канон соцреалізму, визначаль-
ним видається оприявлення в рамках цього процесу такого ідей-
но-стильового явища як революційний романтизм та характерної 
для нього драматичної колізії почуття та обов’язку. При співстав-
ленні, зокрема, їх особливостей та відмінностей в українській та 
російській літературах, стає очевидним, що приналежні до цього 
явища найбільш значущі твори українських драматургів були по-
значені не тільки нав’язуваними іззовні ідеологічними концепта-
ми, а й їх художнім подоланням, завдяки вкоріненню цих творів у 
неоромантичну філософсько-стильову парадигму, провідну не тіль-
ки для даного, а й для попереднього модерного періоду розвитку 
національної літератури. 
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В статье исследуется процесс отстаивания национальной духовно-эстетиче-
ской идентичности в украинской драматургии 1920-х годов, когда формировался 
идеологизированный канон соцреализма. Выделяя революционный романтизм с его 
основной коллизией чувства и долга как его формообразующий феномен и анализи-
руя относящиеся к нему наиболее значимые произведения украинских драматур-
гов, автор статьи утверждает, что они были отмечены не только навязанными 
извне идеологическими концептами, но и художественным их преодолением, бла-
годаря укорененности этих произведений в предыдущем модернистском периоде 
развития национальной драмы. 

Ключевые слова: драматическая коллизия, канон социалистического реализ-
ма, протоканон, модернистский период, идеологические концепты. 
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The article examines the process of upholding the national spiritual and aesthetic 
identity in the Ukrainian drama of the 1920s, when the ideological canon of socialist re-
alism was formed. The author analyzes the manifestations in the framework of this pro-
cess of such an ideological and stylistic phenomenon as revolutionary romanticism and a 
characteristic dramatic collision of feeling and duty. The author emphasizes that the most 
significant works of Ukrainian playwrights related to this phenomenon were marked not 
only by ideological concepts imposed from outside but also by their artistic overcoming. 

The originality of the national version of the modernism of the turn of the nineteenth 
and twentieth centuries — in the 1920s, acquires new, more complicated modifications 
related to the unfavorable conditions of a totalitarian socio-cultural situation.But the main 
content of the conflict of the hero in the Ukrainian dramaturgy of 1920 — the beginning 
of the 1930s was the rebellion of the individual for the preservation of his freedom and 
uniqueness and eternal spiritual and ethical values. Although this collision occupied a 
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relatively minor place in the composition of the drama, built on the conflict of socio-ideo-
logical content, it was through the internal struggles of the characters of Y. Mamontov, 
I. Kocherga, E. Pluzhnik, I. Dniprovsky that the meaning of their works was deliberately 
veiled, sometimes deliberately veiled.The meaning that in M. Kulish’s dramaturgy re-
ceives the most candid and artistically convincing embodiment is the impossibility of social 
harmony built on violence, destruction of human freedom and unification of personality. 

Key words: dramatic collision, canon of socialist realism, protocanon, revolutionary 
romanticism, modern period, ideological concepts. 
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У статті проаналізовано способи використання різновидів комічного в сучас-
ній українській комбатантській прозі та простежено особливості їхнього функці-
онування в тексті. Бійці часто вдаються до гумористичного зображення воєнних 
буднів, різноманітних ситуацій, у які потрапляли як вони, так і їхні побратими. 
Одним із поширених прийомів відтворення комічної ситуації в тексті є викори-
стання в діалогах між персонажами суміші російської, української мов, суржику 
та обсценної лексики (твори К. Машовця, Мартіна Бреста). Звертаються пись-
менники-комбатанти й до сатири та гротеску (В. Запека) або самоіронії (О. Те-
рещенко), що дає змогу автору створити кількарівневу наративну структуру 
твору, поглибити та художньо урізноманітнити воєнний текст. 

Ключові слова: комбатантська проза, гумор, сатира, гротеск, іронія, само-
іронія, комічне. 

упродовж багатьох століть в українському культурно-літературно-
му просторі активно використовувалися усі різновиди комічного, що 
оприявлювало не лише потужний вітальний струмінь, а й допомагало 
боротися і виживати в умовах агресії з боку сусідніх держав. Жартів-
ливі та сороміцькі пісні, коломийки, фольклорні та літературні гумо-
ристичні казки, інтермедії та бурлескно-травестійні твори, усмішки 
та гуморески, а також гострі сатирично-викривальні тексти — усе це 
неодмінні елементи різних періодів розвитку українського письмен-
ства. використання різновидів комічного — невід’ємний складник 
воєнної літератури, адже висміювання ворога й гумористичне підтру-
нювання над власними негараздами надає психологічну підтримку 
та допомагає вистояти у складній борні. твори, які з’явилися в укра-
їнському літературному просторі під впливом російсько-української 
війни, яка ось вже шостий рік триває на сході нашої країни, не виня-
ток. Починаючи з 2014 року сучасна література постійно поповню-
ється виданнями, які висвітлюють воєнні та навколовоєнні події, і з 
кожним роком цей внесок стає вагомішим. авторами таких текстів є 

© рябченко М., 2019
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як цивільні особи (письменники, волонтери, журналісти), так і без-
посередні учасники бойових дій (комбатанти). Для наративів остан-
ніх (а на сьогодні вийшло друком більше ста книжок) характерне час-
те використання гумору та сатири. 

З появою сучасної воєнної прози з’явилися й літературознавчі 
розвідки. так, Я. Поліщук (монографії «реактивність літератури», 
«Гібридна топологія. Місця й не-місця в сучасній українській літера-
турі») проаналізував нові теми й виклики, які постають перед пись-
менниками, осмислив особливості розвитку літератури в умовах гі-
бридної війни, дослідив поетику Б. Гуменюка. н. Герасименко у статті 
«особливий погляд (огляд романів українських письменниць про по-
дії революції гідності та війну на сході україни)» окреслила тематику 
та проблематику сучасних текстів, о. Деркачова («(не)війна як мар-
кер «свого» і «чужого» в новітній українській поезії») звернула ува-
гу на відповідні концепти в поетичній творчості. у своїх попередніх 
публікаціях я також розглядала окремі аспекти мілітарної прози [5], 
[6]. Проте до цього часу не зверталася увага на гумористично-сати-
ричний компонент, а тому дане дослідження є актуальним. 

Мета статті — проаналізувати способи використання різновидів 
комічного в сучасній українській комбатантській прозі1 та простежи-
ти особливості їхнього функціонування в тексті. 

спектр використання гумору в мистецькій сфері, пов’язаній з 
війною на сході, доволі широкий. Це й політичні карикатури Георгія 
ключника чи малюнки Юрка Журавля, жартівливо-іронічні пере-
лицьовані пісні Лесі рой чи групи «Пирятин», міні-серіал «Бліндаж» 
(його сценаристом став валерій Пузік) чи майбутній телесеріал «ато-
байки», пілотна серія якого була нещодавно презентована. таке різно-
маніття в чергове доводить висновки психологів: вміння сміятися — це 
риса здорової людини, а, окрім того, сміх зменшує стресове наванта-
ження на психіку. тому закономірно, що комбатанти часто звертають-
ся до гумористичного способу зображення дійсності у своїх текстах. 

однією з таких книжок є «Діалоги з «нулів»» костянтина Машов-
ця. її автор — полковник, військовий журналіст, один із координа-
торів групи «інформаційний спротив». у передмові він одразу попе-
реджає читача, що не ставив собі за мету зобразити повномасштабну 

1 визначення комбатантської прози див.: рябченко М. комбатантська проза в сучас-
ній українській літературі: жанрові та художні особливості. Слово і час. 2019. № 6. 
с. 62–74.
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картину війни, а хотів лише відтворити фотографічний відбиток її 
епізодів, свідком яких був на передовій. налаштування реципієнта на 
комічність відбувається в цій же передмові, адже к. Машовець одразу 
повідомляє: «Головною причиною появи на світ Божий цієї, з дозволу 
сказати «книжки», став в першу чергу мій персональний банальний 
потяг до графоманства [переклад мій. — М. Р.]» [4, с. 5]. композиція 
книги своєрідна — це короткі ситуативні діалоги, що жанрово тяжі-
ють до анекдоту, які не витворюють послідовну хронологічну оповідь: 

«– командире, коли ми будемо стріляти? 
– на наступному тижні. 
– а в людей? 
– сьогодні вночі… [переклад мій. — М. Р.]» [4, с. 11]. 
Ближче до кінця книжки тексти розростаються до обсягу невели-

ких оповідань-замальовок, що побудовані за принципом драматургіч-
ного тексту: на початку автор дає дуже детальний опис спорядження 
та вигляду героїв і місця, а вже потім переходить до творення сюжету. 
Головні персонажі, як правило, збірні образи, наділені рисами одразу 
кількох бійців, а прототипом одного із них (васі) став реальний роз-
відник і снайпер віктор Бойко. 

комічність досягається за допомогою суміші літературних росій-
ської та української мови, суржику й обсценної лексики в діалогах. 
наявність останньої спонукає реципієнта до аналогії з наративами 
Л. Подерв’янського, проте таке порівняння буде занадто поверховим. 
П’єси митця — це гротескне висміювання образу так званого homo 
sovieticus-а, що його упродовж сімдесяти років виховувала радянська 
влада. натомість к. Машовець, доброзичливо підсміюючись, відтво-
рює реальну й живу макаронічну мову, якою послуговуються бійці, 
адже сучасна українська армія наповнена солдатами, які в мирному 
житті належать до різних соціальних верств населення. 

Мартін Брест (олег Болдирєв) — один із найвідоміших письмен-
ників-комбатантів. особливостями його літературного стилю є лі-
ризм, легкість оповіді, що насичена гумором та іронією, відвертість. 
на сьогодні він видав дві збірки «Піхота» та «Піхота-2. Збройники», 
які складаються з різножанрових текстів. комічний ефект у цих на-
ративах створюється за допомогою різних прийомів. так, в повісті 
«кілька днів піхоти» та оповіданнях «свої», «спарта», «сто шістде-
сят» автор вдається до лексичної гри, вплітаючи в загалом російсько-
мовний текст українські фрази з офіційних армійських документів, а 



ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2019. Вип. 29  171

© Кудрявцев М., 2015

також суржик1: «скажи мне, друг мой, водій другої мотопіхотної роти 
старший солдат квартал» [2, с. 74], «– серьожа, не задовбуй мене, бо 
зара будуть нестатеві відносини. — нестатутні, нестатутні відносини, 
купка недоліків, скока можна повторять! — не выдерживает вася» 
[2, с. 57]. стилістично діалоги в текстах Мартіна Бреста подібні до 
діалогів між персонажами книги к. Машовця, адже описують вони 
схожі реалії. така еклектична мовна суміш викликає у реципієнта по-
смішку, а то й сміх. 

суржик, як прийом текстотворення, чи не вперше був використа-
ний представниками київської іронічної школи, пізніше ним послу-
говувалися письменники-постмодерністи — усі вони зверталися до 
нього задля висвітлення суспільних вад та створення негативних пер-
сонажів. у творах сучасних українських комбатантів він вже не несе 
такого стилістичного навантаження, а просто слугує для реалістичної 
передачі мовлення дійових осіб. Проте іноді до суржику звертають-
ся, щоб створити власне гумористичний ефект. Прикладом цього є 
«Заніматєльноє зброєвєдення» Мартіна Бреста. Ці короткі тексти 
першопочатково були створені як комічні вставки для мовлення на 
радіо «армія fM», а пізніше увійшли до його книги «Піхота-2. Зброй-
ники». усі вони побудовані у вигляді жартівливих ніби словникових 
статей для кожного виду зброї та окремих армійських посад: «аГс-17. 
агеес — то палка зброя, я вам доповідаю. Бо це єдина в світі стрілял-
ка, в яку треба сувати равликів. а ще агеес — то маленька піаніна, бо 
тільки в ньому, щоб пальнути по сєпарах, треба ніжно нажать на кла-
вішу. Битує мнєніє, що єслі поставити сорок агеесів підряд, то можна 
зіграти сонату Бетховена» [3, с. 156]. 

українські бійці часто наголошують на тому, що надмірне співчуття, 
жалість і плач замість міцної підтримки не додають сил на передовій, 
адже вони часто нівелюють право особистого вибору кожного солда-
та захищати свою землю. а тому сентиментальні інвективи цивільних 
осіб (навіть абсолютно щирі) викликають у комбатантів іронію, пере-
творюючись на усталені меми. До них звертається і Мартін Брест: 

«Две фигурки завернули за кунг и потопали по дороге. 
– Повертайтесь живими! Янгола-охоронця!  [виділення моє. — 

М. Р.] — крикнул я вслед. вася обернулся и показал мне кулак» [2, с. 149]. 

1 тут і далі задля достовірної ілюстрації прийомів авторського мовлення Мартіна Бре-
ста цитати подаються мовою оригіналу. — М. Р.
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Ще одна з ознак творчості Мартіна Бреста — гра з наративами. 
Письменник-комбатант створив ряд вдалих пастишів, прототекста-
ми яких стали відомі всім поп-пісні (Потапа і насті каменських, 
dzidzio, М. круга та ін.), об’єднавши їх під назвою «Пісні народів 
ато». Проте гіпертекстуальність (термін Ж. Женетта) цих текстів 
функціонує суто як розважальний елемент, а не спосіб іронічної чи 
сатиричної критики дійсності (що властиве, наприклад, текстам 
о. ірванця). у одному зі своїх інтерв’ю боєць зізнався, що просто лю-
бить співати, і у такий спосіб хотів розважити і себе, і побратимів. 
наведу уривок з пастишу на пісню океану ельзи «на небі»: «і я на 
бехі / Мила моя, на бехі. / Зоре моя, на бехі / відколи в ато пішов. / 
і я на бехі, / сиджу на другій бехі, / Мила, коли з тобою — / стріляю і 
знов, і знов» [3, с. 151–152]. 

Яскравим зразком карнавалізації воєнних буднів є п’єса цього ж 
автора «Збройні сили середзем’я», написана у формі травестії, в якій 
сучасні воєнні реалії переносяться у світ персонажів Дж. р. толкіна. 
коли заходить мова про перелицювання текстів в українській літе-
ратурі, одразу виникає аналогія з «енеїдою» і. котляревського, у да-
ному ж випадку дійсно можна віднайти багато спільних рис. обидва 
письменники ветерани; як і його знаменитий попередник, Мартін 
Брест створив свій твір задля розваги; ув обох наративах висміюються 
вади того середовища, в якому перебувають його автори; і водночас 
кожен із цих текстів — це гімн українському війську (козацькому й 
сучасній піхоті), життя якого, добродушно підсміюючись, колоритно 
й з гумором зображають автори. 

Якщо твори к. Машовця та Мартіна Бреста жартівливо-гуморис-
тичні з невеликою долею іронії, то роман добровольця батальйону 
«Полтава», який три роки провів на війні, віталія Запеки «Герої, херої 
та не дуже1» — це жорстка сатира. вже сам заголовок, який є провід-
ним концептом структури тексту, конденсуючи в собі головну думку 
авторського задуму, налаштовує реципієнта на відповідне сприйняття 
наративу. 

Головний герой роману — доброволець Шрамко — це середньо-
статистичний громадянин, який до війни жив як звичайний оби-
ватель і, відповідно, має абсолютно негероїчну зовнішність, пивне 

1 твір через фінансові труднощі на сьогодні ще не опублікований, але з ним можна 
ознайомитися в електронній версії, придбавши його на сторінці автора: https://
booxters.com/books/geroi-heroi-i-ne-ochen
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пузце, мирну професію бухгалтера та службу в ще радянській армії в 
минулому. Цей образ іронічний і є своєрідною реінкарнацією вояка 
Швейка: як і відомому літературному прототипу, Шрамку властиве 
постійне базікання на будь-яку тему, а багатий життєвий досвід бійця 
ніколи не дає йому замовкнути. окрім того, Шрамко лише на пер-
ший погляд здається дурником чи простаком, в. Запека тут вдається 
до прийому маски, адже «настанова автора може виражатися не лише 
в іронізуванні персонажа стосовно даної в тексті реальності, але й в 
іронізуванні самого автора щодо зображуваного ним персонажа-ре-
зонера» [7, с. 41]. таким чином, оскільки ми маємо справу з іроніч-
но-сатиричним текстом, «гомогенний образ патетичного героя пере-
творюється на гетерогенного іронічного персонажа, що поєднує в собі 
ознаки героїчного і прозаїчного [виділення семківа]» [7, с. 41]. Подібна 
наративна стратегія спостерігається і в тексті Я. Гашека. тобто наявна 
беззаперечна інтертекстуальність роману письменника-комбатанта. 
Проте незважаючи на певну кореляцію між Шрамком і Швейком, 
герой в. Запеки є автентичним образом сучасної комбатантської 
прози. адже це узагальнений персонаж, що поєднує в собі риси бага-
тьох українських добровольців, які в 2014 році пішли захищати свою 
землю, і які (на цьому постійно наголошують бійці) не є героями, а 
просто гарно виконували і виконують свою роботу, незважаючи на 
попередній життєвий досвід. і якщо Швейк був створений задля ілю-
страції дегуманізації та ницості тогочасного суспільства, розвінчання 
героїчного ореолу війни в імперській пропаганді, то Шрамко — це 
властивий українській літературі бурлескний герой, за чиєю негеро-
їчністю криється все-таки героїчний чин. 

водночас Шрамко є тим персонажем-резонатором, за допо-
могою якого авторська сатира спрямовується на дійсність. у зону 
бойових дій доброволець потрапляє без елементарних навичок та 
спорядження, адже з учбового центру він виніс лише вміння білити 
дерева по уставу та напутнє слово начальника: «Запам’ятайте — ви 
м’ясо! ви їдете, щоби бути вбитими. ваше призначення загинути з 
честю, поки ми на заміну вам не підготуємо достойну зміну! [пере-
клад мій. — М. Р.]» [1, с. 19]. незважаючи на бойові дії, армійський 
бюрократизм нікуди не зникає, і Шрамко в перші ж дні на пози-
ціях стає цьому свідком: пораненого бійця його побратими кілька 
днів знеболюють горілкою й не відправляють у госпіталь, натомість 
самі викликають ворожий вогонь на себе, розкладаючи при цьому 
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бронежилети в зоні ураження, щоб отримати по них відповідний 
удар осколками, адже чиновникам потрібно обов’язково довести, 
що солдат має саме бойове поранення. вийшовши з оточення й 
захопивши стратегічну карту противника, Шрамко з товаришами 
замість нагороди отримують побої в сБу, натомість контррозвідни-
ки, зрозумівши, які документи опинилися в їхніх руках, швидень-
ко малюють подання на своє нагородження, бійці ж повинні бути 
вдячні лише за те, що їх «помилували» і відпустили. кульмінації 
сатирична оповідь досягає в епізоді нагородження Шрамка почес-
ною грамотою на президентському прийомі в Маріїнському пала-
ці. Цьому передувала майстерно описана сцена безглуздої операції, 
яка вищим командуванням планувалася як переможний розгром 
ворожого угруповання, а на практиці виявилася пустою атакою 
на туалет, який тільки й залишився після ворогів (адже в результа-
ті довгого злагодження дій на всіх рівнях російські танки встигли 
відійти на інші позиції), Шрамка ж випадковим чином обрали для 
відзнаки. ницість та настійне бажання генералітету вислужитися, 
щоб лишень отримати зайвий орден чи опинитися в найближчому 
оточенні найвищого керівництва, зневага до звичайного солдата, 
схоластичне слідування уставним приписам ще радянської армії — 
усе це піддається нищівному висміюванню в романі. а гротеск но-
фантасмагоричне падіння, коли майже всі генерали, збиваючи один 
одного, скочуються сходами під час спільного фотографування, є 
своєрідною ремінісценцією до сцени побиття царем своїх чиновни-
ків у поемі «сон» т. Шевченка. 

Досить часто письменники-комбатанти використовують самоіро-
нію. так, Дмитро Якорнов у книзі «то ато. Щоденник добровольця», 
втомившись бути скриптором одноманітних та часто маразматичних 
буднів у навчальних центрах смт Гончарівське та Десна, де він застряг 
не зі своєї волі, зображає кумедні ситуації, які з ним там трапляли-
ся, і які він провокував сам, щоб розважитися. володимир савєльєв 
в оповіданні «рожевий» ділиться з читачами історією появи свого 
позивного (власне «рожевий») й оповідає гумористичні випадки, 
пов’язані з цим псевдо. та чи не найсильнішим самоописовим тек-
стом є книга олександра терещенка «Життя після 16:30». 16:30 — це 
час, який розділив життя військового на «до» та «після» у результа-
ті складних поранень, отриманих у Донецькому аеропорті. книжка 
складається з тридцяти восьми оповідей, які автор скептично називає 
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«Маячня» та відповідно нумерує. таким чином, самоіронічність ком-
батанта проявляється не лише на текстовому рівні, а й на структур-
ному. у кожному з розділів о. терещенко розповідає про реалії свого 
теперішнього нелегкого життя, вдаючись до різних засобів комічно-
го, але при цьому застерігає читачів сприймати текст як «героїчний 
епос, присвячений собі любимому», цитуючи при цьому Луїса ріверу: 
«Легко бути мужнім, коли не маєш іншого виходу» [8, с.5]. іронічне 
ставлення до себе та іскрометний гумор допомагають бійцю пережи-
вати складні психологічні моменти, які він, не криючись, описує у 
своїй книзі. так, в оповідці про перебування у шпиталі, він підтру-
нює над своїм зовнішнім виглядом: «З-під короткого рукава звисає 
китиця різнокольорових катетерів. Згодом на запитання молодень-
кої журналістки, що то таке, — з серйозним виглядом пояснив, що 
то audio, Video та USB-виходи» [8, с. 13]. Пише о. терещенко й про 
депресії, складнощі в побуті, намагання втриматися від зривів, але 
й у цих описах з’являється іронія: «Через паузу [після роздумів про 
суїцид. — М. Р.] починаю реготати: «наклав би на себе руки» — то 
кльовий жарт. тут треба або протези на себе накладати, або суїцид 
буде фантомний. коротше, ні те, ні се. от, бляха, і з’їхати красиво не 
вдасться» [8, с. 39]. найголовнішою метою своєї книжки комбатант 
вважає мотиваційну: якщо комусь із бійців вона допоможе знайти в 
собі сили таки рухатися далі, незважаючи на важкий воєнний досвід, 
це буде найкращою винагородою для автора. 

Проаналізовані тексти сучасної комбатантської прози свідчать 
про використання її авторами широкого спектру комічних засобів у 
наративній структурі. Бійці часто вдаються до гумористичного зобра-
ження воєнних буднів, різноманітних ситуацій, у які потрапляли як 
вони, так і їхні побратими. одним із поширених прийомів відтворен-
ня комічної ситуації є використання в діалогах між персонажами ма-
каронічної мови (суміш російської, української, суржику та обсцен-
ної лексики). такий спосіб нарації притаманний Мартіну Бресту та 
к. Машовцю. Звертаються письменники-комбатанти й до сатири та 
гротеску (роман в. Запеки). у цьому випадку жорстка критика реалій 
воєнного часу передається за допомогою персонажа-резонера. такий 
прийом поглиблює та художньо урізноманітнює воєнний текст, допо-
магаючи уникнути банальності викладу. Характерним є й звертання 
до самоіронії (о. терещенко): цей спосіб текстотворення дає змогу 
бійцю в більш легкій формі розказати про складні речі, й спонукає 
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реципієнта уважно працювати з текстом, щоб відокремити маску 
оповідача-веселуна від реального автора, життя якого проходить лег-
ко лише на перший погляд, сам же наратив при цьому перетворюєть-
ся на багаторівневу складну структуру. 

сучасна воєнна і комбатантська (що є її складовою частиною) 
проза активно розвивається як літературний напрям, адже корпус 
цих текстів постійно поповнюється новими виданнями, а тому дослі-
дження має перспективу. 
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В статье проанализированы способы использования разновидностей комиче-
ского в современной украинской комбатантской прозе и прослежены особенности 
их функционирования в тексте. Бойцы часто прибегают к юмористическому изо-
бражению военных будней, различных ситуаций, в которые попадали как они, так 
и их побратимы. Одним из распространённых приёмов воспроизведения комиче-
ской ситуации в тексте является использование в диалогах между персонажами 
смеси русского, украинского языков, суржика и обсценной лексики (произведения 
К. Машовца, Мартина Бреста). Обращаются писатели-комбатанты также к 
сатире и гротеску (В. Запека) или самоиронии (А. Терещенко), что позволяет ав-
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тору создать многоуровневую нарративную структуру произведения, углубить и 
художественно разнообразить военный текст. 

Ключевые слова: комбатантская проза, юмор, сатира, гротеск, ирония, са-
моирония, комическое. 
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CombaTanT Prose 

Maryna Riabchenko, PhD, assistant 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

During the last few years a significant number of texts covering a huge range of genres 
have been appeared within the Ukrainian literary community with a purpose to depict the 
recent wartime events in the east of the country. The prose, written by the combatants, is 
an important and interesting phenomenon of modern Ukrainian literary process. The use 
of comic varieties is an integral part of military prose and prose of the combatants, for 
mocking at the enemy and joking about (making fun of) own problems provides psycholog-
ical support and helps to hold on in the fight. The ways of using comic varieties in modern 
Ukrainian prose of the combatants were analysed in the article. The study tested the role 
of comic elements in these texts. There are a lot of comic varieties in structure of prose 
of the combatants. Soldiers often describe the military weekdays with humour, especially 
the funny situations in which they or their brethren-in-arms got. The use of Ukrainian, 
Russian words, surzhyk and profanity in dialogues is a most popular way to depict comic 
situations in their prose. This method is used by Martin Brest and K. Mashovec. Combat-
ants use satire and the grotesque too (e.g. the novel by W. Zapeka). In this case, harsh 
criticism of wartime realities is transmitted using a character-resonator. This reception 
deepens and contributes artistic diversity to text about the war, helping to avoid banality of 
presentation. Combatants are also using self-irony (O. Tereshchenko). This way of writing 
texts allows Combatants to tell about difficult things in a lightweight form. When this hap-
pens, the reader should work closely with a text to separate the «joking narrator’s» mask 
from the real author, whose life is easy only at first glance. Therefore, a text becomes a 
complex narrative structure. 

Key words: Combatant Prose, humour, satire, grotesque, irony, self-irony, comic. 
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Стаття присвячена вивченню об’єктів висміювання у творі німецького авто-
ра Дітера Нура «Das Geheimnis des perfektenTages», який є сучасним письменни-
ком-коміком; він був удостоєний декількох нагород у сфері гумору. Були відібрані 
і проаналізовані уривки, що містять комічний ефект.В таблиці дається пояснен-
ня кожному обраному з тексту прикладу, так само визначається частотність 
об’єктів, над якими автор твору іронізує. 

Ключові слова: Дітер Нур, гумор, іронія, комічний ефект. 

Поняття гумор і, зокрема, особливості національного німецького 
гумору є актуальними для сучасної науки. Дана стаття присвячена до-
слідженню цих проблем на матеріалі твору «das Geheimnisdesperfek-
ten Tages» сучасного німецького письменника і актора Дітера нура. 

Гумор –це складне і багатоаспектне явище. він являє собою засіб 
передачі думок і почуттів не тільки позитивних, таких як радість, а й 
часто –негативних, які не прийнято відкрито виражати в суспільстві. 
Лінгвісти і психологи стверджують, що гумор є соціальним інстру-
ментом, який дозволяє знімати психологічну напругу і покращувати 
взаємини. До того ж, він, без сумніву, є засобом соціалізації. 

Продукувати гумор може лише людина, яка володіє дотепністю, 
тобто умінням несподівано з’єднувати такі думки, у яких, на перший 
погляд, немає точок дотину. 

відповідно, знаходити ці точки, іншими словами, адекватно 
сприймати гумористичний текст може лише той, у кого є інтелекту-
альна і психологічна підготовка, хто орієнтується в реаліях, дискурсі і 
національних концептах тієї чи іншої культури. адекватне розуміння 
гумору, декодування з боку читача або слухача є обов’язковою скла-
довою його функціонування. тому, ми вважаємо, що подібні ситуації 
потребують лінгвокультурного пояснення. 

Гумор за своєю суттю має національну своєрідність. При прочи-
танні іноземного тексту або прослуховуванні теле- або радіопередачі 

© усенко р., 2019
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в реципієнта часто виникає нерозуміння комізму ситуації, оскільки 
мають місце розбіжності мовних картин світу. те, що в одній краї-
ні вважається смішним, в менталітеті іншої країни може бути табу. 
Дуже часто можна почути думку про те, що в німців «дивні» жарти 
або що почуття гумору в них і зовсім відсутнє. але, звичайно, це не 
може бути об’єктивним твердженням, оскільки іноземець намага-
ється оцінити і зрозуміти будь-що з власної лінгвокультурологічної 
точки зору. відповідно, дуже часто інтерпретація комічного буває 
або помилковою, або взагалі недоступною для іноземного читача або 
слухача. 

в даному дослідженні ми розглянемо комічне у творі Дітера нура 
«das Geheimnis des perfekten Tages» і спробуємо визначити об’єкти 
висміювання автора. 

отже, відомо, що Дітер нур є видатним німецьким коміком. кни-
ги автора користуються величезною популярністю, квитки на його 
виступи миттєво розкуповуються. Його тексти складаються, влас-
не, із самих виступів. іншомовний читач або слухач назвав би його 
стенд ап-коміком, про що свідчать його виступи перед аудиторією, 
спілкування з глядачами безпосередньо. німецькі критики відносять 
гумор Д. нура до «інтелектуального кабаре». «das kabarett» — це мис-
тецтво малих форм у вигляді скетчів або шансонів, які в пародійній, 
дотепній манері критикують політичні порядки і соціальні недоліки 
[2]. автор іронізує у своїх текстах як над особливостями побуту лю-
дини (його звички, звичаї, уподобання), так і над суспільним життям 
сучасної німеччини, включаючи всі актуальні проблеми та риси на-
ціонального характеру. 

культурні цінності виражаються категоріями, які вивчаються в 
рамках гуманітарних наук –культурології, історії, антропології, со-
ціології. в культурології під цінностями розуміються найважливіші 
компоненти людської культури, які розглядаються із нормами та іде-
алами суспільства [1, с. 130]. Мовне вираження концептів національ-
ної культури є особливо значущим для представників відповідної на-
ціональної спільноти. 

Говорячи про лінгвокультурологічні концепти німеччини, варто 
наголосити на тому, що вони модифікувалися і змінювалися в діахро-
нії. свідченням тому може бути ХХ століття, в якому німецький народ 
пережив дві світові війни, розкол держави з подальшим возз’єднан-
ням, і Vergangenheitsbewältigung [5, c.124], тобто «подолання минуло-
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го», розплата за діяння третього рейху перед світовою спільнотою. 
Можна констатувати те, що сучасні ціннісні орієнтири німців –це є 
симбіоз традиційних і нових цінностей. серед таких, які «ідентифіку-
ють» німецьку ментальність т. с. Медведєва виділяє п’ять ключових 
концептів — OrdNUNG (порядок), SICHErHEIT (безпека, впевне-
ність в майбутньому), dISZIPLIN (дисципліна), fLEIß (старанність, 
слухняність), PÜNkTLICHkEIT (пунктуальність) [1, с. 132]. 

німці ставляться до гумору надзвичайно серйозно. в німецько-
му суспільстві існують певні рамки, за межі яких виходити не вар-
то. наприклад, жарти і анекдоти про євреїв і нацистів. не прийнято 
сміятися над іноземцями. німецький гумор відрізняється точністю і 
конкретикою. одним із основних об’єктів висміювання є характерні 
особливості жителів окремих регіонів німеччини: нахабство, безпеч-
ність баварців, спритність берлінців, підступність саксонців і ску-
пість швабів. 

нурівська іронія цікава тим, що вона виявляє недоліки менталь-
них «ідеалів» не тільки німеччини, але й інших країн (сШа, срср, 
австрії), використовуючи широкий спектр художніх засобів, таких 
як, метафора, метонімія, зевгма, перебільшення, парадокс, алюзія 
тощо. 

в таблиці показані уривки з книги «das Geheimnis des perfekten 
Tages», в яких висміюються різні об’єкти побутового, соціального, 
політичного життя німецьких громадян.

Beispiel об’єкти висміювання 
Normalerweise schlafe ich wie ein Stein, 
wie ein Baby, eine Leiche oder ein Regie-
rungsrat im Verkehrsdezernat. S. 8 

висміювання байдужості чиновни-
ків, які сплять на зборах

Das Dasein ist eigentlich ein angenehmer 
Zustand, vorausgesetzt, die Verdauung 
ist in Ordnung und die Warmwasserauf-
bereitung funktioniert… Das Altern ist 
unangenehm. S. 9 

самоіронія.відносність правильно-
сті загальнолюдських тверджень

Wer sein positives Lebensgefühl nicht ver-
liert, hat nicht nur Gl?ck gehabt, sondern 
auch die Sensibilität eines Schnitzelklop-
fers. Gut so. S. 10–11 

невміння співпереживати, співчува-
ти (позитивне мислення не завжди 
пов’язане зі співчуттям до ближньо-
го)

War Jesus Nichtraucher? S. 17 виправдання власних шкідливих 
звичок, оскільки є сумнів у справед-
ливості Бога
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Beispiel об’єкти висміювання 
Spielsucht ist unter Weichtieren wenig 
verbreitet. S. 17 

самоіронія, яка спрямована на 
неприйняття слабкостей людини 
і яка уподібнюється одноклітинним 
істотам

Der dritte Weltkrieg könnte irgendwann 
wegen einer fehlenden Flatrate verloren 
werden. S. 20 

Залежність сучасної людини від 
гаджетів

Ich liege im halbwachen Zustand da und 
denke darüber nach, ob der Tod auch im 
21. Jahrhundert immer noch eine Sense 
benutzt. S. 21 

Залежність сучасної людини від 
гаджетів

Der Jurist denkt sich Formulierungen 
aus, die ein normaler Mensch nicht 
verarbeiten kann. S. 26 

ускладнений стиль ділового мов-
лення

Über Juristen… Warum sind hier keine 
Kamerateams, die uns das Biotop zwi-
schen Teeküche und Kopierer zeigen, 
Staatsdiener in freier Wildbahn? S. 27 

вузькість бюрократичного мислення

Elefanten wülzen sich im Stau und schät-
zen ihre Haut so gegen Parasiten, das 
geht auch. Schweine suhlen sich, warum 
nicht? Aber genau das ist der Grund, 
warum Elefanten oder Schweine so selten 
Bus fahren! S. 28–29 

натяк на стадність людської пове-
дінки, людський конформізм

Meine Mutter war eine Superheldin, war 
Fleckenwoman, die alle B?sen dieser 
Welt besiegte, den Ketchupman, Schoko-
ladendevil oder sogar den damals nur im 
Sommer erscheinenden Kirschfleckenjo-
ker! S. 29 

усюдисуща реклама, яка формує 
свідомість сучасної людини

Lavo ergo sum. S. 31 самоіронія, що базується на пере-
більшеній прихильності німців до 
чистоти

Kann es ein Paradies geben, einen Ort, 
an dem nur Gutes ist? Und was bedeu-
tet das: «nur Gutes?«Machen dort die 
Schokoriegel schlank? Wenn immer gutes 
Wetter ist, werden sich nicht einzelne 
Bewohner Regen wünschen? S. 34 

відносність поняття добра і зла.
висміювання уявлень віруючих про 
переваги раю

Ist das für die Begleitdamen dann eben-
falls das Paradies? Oder holt man die aus 

відносність поняття добра і зла.
висміювання уявлень віруючих про
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Beispiel об’єкти висміювання 
der Hülle? Der Urgrund liegt im Nebel. 
S. 34

жорстокість пекла

Soll die Straße stabil sein, muss der 
Untergrund verdichtet werden. Ein wich-
tiges Werk. Aber kann es nicht verrichtet 
werden, wenn ich in Urlaub bin? Oder 
tot? S. 40 

конфлікт особистих бажань, що 
вступають у суперечність із суспіль-
ними потребами

Wenn du aus den Träumen erwachst 
beginnt die Fremdbestimmtheit. Du bist 
ein Sklave deiner physischen Existenz, 
des biologischen Terrors, der uns immer 
wieder die gleichen Befehle entgegen-
brüllt: «Iss! Schlaf! Geh aufs Klo! Beweg 
dich!«S. 42 

Біологічна суть (форма) існування 
людини розглядається як залежність 
від її насущних потреб

Alle fordern. Nicht nur Menschen, 
auch Dinge! Die Salami fordert, in 
Frischhaltefolie gelegt zu werden… Das 
Auto verlangt nach Nahrung, will zur 
Tankstelle und droht bei Nichtbeachtung 
seines Willens mit Arbeitsverweigerung. 
Der Kühlschrank knurrt und will gefüllt 
sein. S. 42 

висміювання песимістичних погля-
дів на взаємозалежність процесів, 
понять і явищ у світі 

In der Pyramide der Verrücktheit be-
setzen die Gehirnklempner ohnehin mit 
Sicherheit eine der obersten Stufen. S. 44 

висміюється неприродна система 
цінностей, яка домінує в сучасному 
суспільстві

Ein Blick ins Internet verrät, ob sich die 
Welt noch dreht. Warum sollte man auf-
stehen, wenn die Sonne explodiert? Dann 
besser ausschlafen, Fenster schließen und 
Klimaanlage anstellen. S. 48

інтернет-залежність, яка негативно 
впливає на світовідчуття сучасної 
людини

Paläontologen aus Bristol rekonstruieren 
das Gezirpe eines 165 Millionen Jahre al-
ten Grillenfossils. Leider ohne Soundfile. 
Wie wird die alte Grille klingen? Wahr-
scheinlich wie eine neue Grille. S. 49

висміювання прагнень учених вести 
дослідження псевдопроблем, які є 
затратними і не вартими уваги

Wo ist überhaupt Bristol? Es liegt im 
Südwesten von England und ist, das be-
hauptet zumindest Google, die achtgrö?te 
Stadt der Insel. Google muss es wissen. 
Und selbst wenn Bristol die neungrö?te 
Stadt Englands wäre, dann w?rde Google

Піддаються сумніву авторитетність 
даних, наявних у Google та неправо-
мірно величезні обсяги непотрібної 
інформації для його користувачів
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Beispiel об’єкти висміювання 
eben so viel Menschen dort ansiedeln, bis 
es wieder stimmen w?rde. Google ist die 
Macht. May theforcebewithyou. S. 49
Ein Hahn denkt nicht nach ?ber das 
Aufstehen. Ihm ist es auch egal, dass 
er an den Füßen keine Federn hat. Ich 
habe auch ebenfalls keine Federn an den 
Füßen, stehe dennoch nur ungern auf. 
S. 50–51

самоіронія, яка спрямована на 
власні недоліки (відсутність пункту-
альності)

Das Hirn ist eine Müllkippe. Es kommt 
alles hinein, manches zersetzt sich, aber 
das Schlimmste bleibt auf ewig deponiert. 
S. 53

висміювання консервативного 
мислення

Das Telefon klingelt. Wer jetzt mich 
anruft, will mich akustisch verletzen. 
Der Speer der Neuzeit ist der Klingelton. 
Er soll ins Herz treffen, bohrt sich ins 
Gemüt, frisst sich durch die Ohrmuschel 
und landet tief im Kopf, wo er sein Gift 
entfaltet. S. 53

Зворотній бік доступної комунікації 
(порушення особистого простору, 
яке травмує психіку)

In Indien stehen Sandhus für 20 Jahre 
auf einem Bein, um den Göttern ihre 
unabdingbare Unterwerfung zu beweisen. 
Ich glaube: Wenn Gott gewollt hätte, dass 
wir auf einem Bein stehen, hätte er uns 
das zweite nur für Notfälle im Rucksack 
mitgegeben. S. 55

Фанатичність релігійної свідомості

Die Welt ist rätselhaft, aber nicht unge-
mütlich. Fraglos gibt es unvorstellbares 
Leid, aber auch Fortschritt. Es gibt 
Blasensteine, aber auch Zahnersatz. 
Der Mensch erfand das Schlie?pulver 
und den Getreideanbau, das Massaker, 
den Luftangriff und dicke Daunende-
cke — und all dies aus purer Selbstsucht, 
für Geld, Ruhm, Eigennutz oder um die 
Bewunderung des anderen Geschlechts 
zu erlangen — oder des eigenen, je nach 
Neigung. S. 55–56

неоднозначність результатів люд-
ського прогресу. Піддаються сумніву 
доброчесність вчених і першовід-
кривачів

Ein Huhn nimmt den Diebstahl nicht 
übel. Sein Gehirn hat die Grö?e einer 

розумові здібності та етичні норми, 
які не завжди корелюються
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Beispiel об’єкти висміювання 
Erbse und ist ausschließlich mit admi-
nistrativen Tätigkeiten wie Atmen oder 
Verdauen beschäftigt. S. 59

з величиною мозку

Досліджуючи спрямованість висміювання Дітера нура, можна з 
упевненістю сказати, що в його текстах переважає самоіронія. автор 
зображує нам типового німця, який не так ідеальний, як про нього 
пишуть у книгах з культурології або про якого ми чуємо в телепереда-
чах. він має свої переваги, але й недоліки теж присутні в його харак-
тері, оскільки прототипу ідеального громадянина не існує. Це всього 
лише вигадка, химера. німцям властива охайність, якою вони без-
умовно пишаються і виховують її в кожному наступному поколінні. 
вони відповідальні перед законом, щиро поважають представників 
влади за те, що ті забезпечують їм гідне життя. вони педантичні, їх 
прагнення до наведення порядку заворожує. раціональність поєдну-
ється з практичністю і зручністю. Жителі німеччини так само дуже 
економні. у них не модно прогулюватися по магазинах. вони еко-
номлять свої гроші і час [3, с. 299–300]. іронізуючи над самим собою, 
як над типовим представником німецької ментальності, Дітер нур 
розкриває нам такі людські вади, як лінь, дурість, слабкість, відсут-
ність пунктуальності. 

автор так само ставить під сумнів абсолютність таких філософ-
ських понять, як добро і зло, і демонструє їх відносність у житті лю-
дини. Чи справді в раю все ідеально, що в ньому особливого? «там не 
товстіють від шоколадних батончиків» або «якщо там завжди хороша 
погода, чи не хочуть місцеві жителі дощу»? Д. нур не дає нам відпові-
ді на ці питання, зате змушує задуматися над сутністю антонімічних 
понять «добра і зла». 

інтернет, доступність мобільного зв’язку, гаджети — все це резуль-
тат людської праці та розвитку і можливостей інтелекту декількох де-
сятиліть. але якщо подивитися на це з іншого боку, то маючи мобіль-
ний телефон, ми не можемо себе ніяк відгородити від вседоступності 
зв’язку, від сотень повідомлень і дзвінків. Медаль має дві сторони, і 
вони завжди тотально будуть відрізнятися одна від одної. Дітер нур у 
контексті твору неодноразово вдається до даного фразеологізму, щоб 
показати нам те, що будь-яка сутність має протилежні прояви, які 
тісно пов’язані, невіддільні одна від одної. 
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Гумор є невід’ємною частиною національної картини світу. він 
присутній у великій кількості ситуацій з колективної пам’яті того чи 
іншого народу, з’єднаних певною тональністю і прикладами пове-
дінки людей. Його цінність полягає у знятті напруги за допомогою 
психологічної розрядки у вигляді позитивних емоцій. так само варто 
відзначити те, що вивчення і адекватне розуміння гумору вимагає не 
тільки лінгвістичних знань, а й знання лінгвокультурологічних кон-
цептів, наявності певної лінгвокраїнознавчої ерудиції [4, с. 172]. 

Дітер нур, безумовно, є коміком-інтелектуалом. Майстерне воло-
діння літературною німецькою мовою в нього гармонійно поєднуєть-
ся з природною дотепністю. симбіоз цих двох компонентів породжує 
своєрідну іронію. іронію, яка доступна для розуміння більшості лю-
дей, хоча часом вона може бути глибоко прихована у підтексті. 
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объеКтЫ вЫсмеиваниЯ в творчестве Дитера нура 
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Статья посвящена изучению объектов высмеивания в произведении немец-
кого автора Дитера Нура «Das Geheimnis des perfekten Tages», который является 
современным писателем-комиком; он был удостоен нескольких наград в области 
юмора. Были выбраны и проанализированы отрывки, содержащие комический эф-
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фект. В таблице дается объяснение каждому выбранному из текста примеру, а 
также определяется частотность объектов, над которыми автор произведения 
иронизирует. 

Ключевые слова: Дитер Нур, юмор, ирония, комический эффект. 

objeCTs of ridiCule in The WorKs in of dieTer nuhr 

Ruslan Usenko, Ph.D. candidate 

Odesa Mechnikov National University, Ukraine 

This article is dedicated to the study of objects of ridicule in the work of the German 
writer Dieter Nuhr «Das Geheimnis des perfekten Tages», who is a modern writer-humorist; 
he was awarded several literary awards. The functional orientation of his humor has a wide 
range: from common everyday unpretentious jokes to multidimensional ironic constructions 
with a subtext that is understandable only to those who are well versed in German cultural 
and historical discourse. He is keenly interested in questions of not only German reality, 
but also international problems. Making fun of the shortcomings of individuals and com-
munities, he tries to help them overcome these shortcomings, and thereby contributes to the 
overall development of progress and to the positive evolution of all of humanity. 

Excerpts containing a comic effect were selected and analyzed as research material. 
The table gives an explanation for each example selected from the text, and also deter-
mines the number of objects over which the author of the work is ironic. Exploring the di-
rection of ridiculing Dieter Nuhr, it is safe to say that his texts are dominated by self-irony. 
He snipes at himself as data typical representative of the German mentality, Dieter Nuhr 
shows to us such human flaws as laziness, stupidity, weakness, and lack of punctuality.
The author also places in question the absoluteness of such philosophical concepts as good 
and evil and demonstrates their relativity in human life. Dieter Nuhr does not give us the 
answers to these questions, but makes us think about the essence of the antonymic concepts 
of «good and evil.» It is worth noting that the study and adequate understanding of humor 
requires not only linguistic knowledge, but also knowledge of linguacultural concepts, the 
presence of a certain linguistic erudition. 

Key words: Dieter Nuhr, humor, irony, comic effect. 
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У статті йдеться про зіставлення корпусу українських та польських драм про 
владу землі другої половини ХІХ — початку ХХ століття, про потребу системного 
представлення методів компаративного аналізу. Оскільки тематологія по-різно-
му досліджується у слов’янському та західноєвропейському літературознавстві, 
в тому числі залежно від вирішення проблематики жанру, жанрового канону, 
поетики тексту, виникає потреба представлення засад рецептивної естетики, 
пост структуралізму, генології, інтердисциплінарних студій, семіотики. Зазначе-
ні сучасні принципи компаративістики оприявлюються в рамках контактно-ге-
нологічного та типологічного методів, що підкреслює, зокрема, спільність тема-
тики драм не лише з огляду на художньо-мистецькі зв’язки помежів’я, а й завдяки 
типологічним збігам у загальносвітовому літературному процесі. 

Ключові слова: тематологія, методи компаративістики, жанр, поетика, ху-
дожній текст, драма. 

З метою зіставлення та аналізу українських та польських драм у 
розрізі часу з кінця ХіХ — до початку ХХі століття варто осмисли-
ти сучасні компаративні методи, продуктивні стосовно дослідження 
явища жанрової типології драм на спільну тему (тема влади землі над 
селянином). 

Передусім важливо розглянути спектр теоретичних досліджень 
у сфері тематології та методологічні засади цієї сфери у компарати-
вістиці. тематичні паралелі в польських та українських текстах ана-
лізуватимуться з урахуванням певних методологічних контекстів, за 

© Демьянова с., 2019
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допомогою яких робитимуться висновки щодо взаємозв’язків теми 
твору та його жанрово-поетикальних особливостей. Зокрема, зверта-
ється увага на підходи, які використовувалися як в українському, так і 
в польському літературознавстві з метою аналізу обраних літературо-
знавчих аспектів. серед них метод формального аналізу (П. Мед-
ведєв, Б. томашевський, в. Шкловський, Б. ейхенбаум, р. Якобсон); 
структурно-семіотичний метод (р. Барт, З. Лемпіцький, Ц. тодоров); 
феноменологічний (е. Гуссерль, М. Хайдагер, к. Ясперс); герменев-
тичний (Г. Гадамер, в. Дільтей, П. рікер, Ф. Шлейєрмахер); культуро-
логічний (в. Будний та М. ільницький, е. касперський, Д. наливай-
ко, в. силантьєва, Й. суєцька, а. Хеймей); генологічний (М. Бахтін, 
о. Білецький, т. Бовсунівська, М. Гловінський, в. Жирмунський, 
р. нич, с. савіцький, р. Цудак) та метод рецептивної естетики (р. ін-
ґарден, Х. ортеґа-і-Ґассет, Х. Яусс). 

Метод формального аналізу поряд із структурно-семіотичним 
методом використовувався у процесі дослідження аспектів фор-
мальної організації тексту, зв’язку теми (сюжету, фабули, мотиву) 
із формою, функцій окремих елементів тексту. Застосовуються такі 
поняття, як художній прийом, інтенсивність розгортання теми, 
причинно-наслідкові зв’язки перебігу подій; функція, ідея, знак, 
опозиція, трансформація, декодування, інтертекстуальність, дис-
курс тощо. 

так, представники формалізму (Ю. тинянов, Б. томашевський, 
Ц. тодоров, в. Шкловський) виявили взаємозалежність теми й ху-
дожнього прийому та довели, що в результаті зміни прийому транс-
формується весь жанр. Подальші дослідження тексту як цілісної 
структури продовжили представники структурно-семіотичного спря-
мування (Ц. тодоров, р. Якобсон, р. Барт, Ю. Лотман), які розглянули 
функцію структурування літературного твору в якості жанроутворю-
вального чинника. відповідно до такого підходу ані ідейно-тематич-
ний аспект художнього твору, ані його форма вповні не визначають 
жанр твору. вагомим у цій системі координат є функція літературного 
тексту (висловлювання), структурні опозиції тексту, які дозволяють 
співвіднести гіпертекст із гіпотекстом. Більше того, текстова знако-
ва система передбачає дослідження знаків як системи, включно із 
їхніми референтами, а також відношень між текстовою системою і 
реципієнтом. таким чином залучено не лише структурно-семіотичні 
підходи, а й певні аспекти постструктуралізму. 
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на підставі праць, присвячених тематичним аспектам постструк-
туралізму (у значенні деконструкції) (Ж. Женнет, р. нич, с. Баль-
бус), використовуються зміни кутів зору, оцінок, розуміння теми чи 
окре мих сюжетних мотивів, зокрема йдеться про іронічно-пародійну 
модальність, трагедизацію комедійної чи мелодраматичної колізії, 
застосування в поетиці драм наративних компонентів (що змінюва-
ло принципи хронотопу у драматичних текстах) одивнення засад роз-
витку драматичної дії родинно-побутової драми внаслідок введення 
екзистенційно-онтологічної проблематики, що докорінно деформу-
вало розуміння й сприйняття теми влади землі та сюжетних кліше, 
пов’язаних із нею. 

у процесі дослідження застосовуються лише деякі позиції пост-
структуралістського спрямування, а саме: структурна інверсія у дра-
матичних текстах, принцип авторського загравання із реципієнтом, 
багатозначність висловлювання чи, навпаки, відмова від висловлю-
вання, які залучаються лише побіжно. 

на сучасному етапі порівняльних студій рецептивна естетика та 
герменевтика взаємозакоординовані в площині інтердисциплінар-
ності. Межі прочитання художнього тексту розширилися, поглинув-
ши сфери літературної поетики, семіотики, соціології, психології, 
історії, географії, культурології, антропології. новітні компарати-
вістичні підходи (психоаналітичний, антропологічний, інтердис-
циплінарний, інтермедіальний, транскультуральний, теорія впливу, 
теорія кресів) увиразнюють подібності та відмінності в польських та 
українських драмах на рівні колізій, типології персонажів, художньої 
картини світу, в аспекті динаміки героя (регресивної та прогресив-
ної), трансформації тематичних вузлів у період порубіжжя ХіХ–ХХ 
століть. 

Згідно з вище зазначеним, у дослідженні враховано досвід по-
єднання кількох методів у дослідженні драматургії. Зокрема, вико-
ристовуються праці с. Хороба, н. Малютіної, Є. Партиги, Й. За-
йонц, н. іщук-Фадєєвої, с. Гончарової-Грабовської, в яких (у рамках 
однієї праці) застосовуються одночасно формально-типологічний, 
структурно-семіотичний, генологічний, герменевтичний методи, 
метод рецептивної естетики. у межах цих методів сполучено засади 
постструктуралізму, антропологічні, міфологічні, імагологічні, інтер-
текстуальні, інтердисциплінарні підходи, теорію кресів та постколо-
ніальних студій. 
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Передусім у ракурсі новітніх компаративних підходів апробова-
но теоретико-методологічні студії, спрямовані на вивчення пробле-
ми тематології, якою в теоретичному плані займалися як вітчизняні, 
так і зарубіжні вчені-літературознавці. відразу зауважимо, що якраз 
польська літературна компаративістика дещо по-іншому, ніж у віт-
чизняному літературознавстві, трактує сферу тематології. До сфери 
зацікавлень західноєвропейської компаративістики, за твердженням 
е. касперського, Х. Халачинської-вертеляк, о. Плащевської, в. Буд-
ного та М. ільницького, входять культурологічні ідеї, поняття-коди, 
знаки, символи, асоціації, концепції, архетипи, які спрямовують те-
матологічний рівень у царину антропології, культурології та імаголо-
гії [6, с. 13; 2, с. 137]. Це не означає, що українське чи польське по-
рівняльне літературознавство принципово по-різному досліджують 
тематичний аспект тексту. однак у просторі українського та росій-
ського літературознавства тема переважно аналізується в структур-
но-формальному (т. свербілова, р. радишевський, с. Хороб, М. Ме-
дицька, н. Гончарова-Грабовська, н. овчаренко, н. іщук-Фадєєва) 
чи архетипно-міфологічному (о. Бондарєва, о. когут), рідше пси-
хоаналітичному планах (т. Гундорова, н. Зборовська, с. Павличко), 
а в сучасних польських працях (ще від початку ХХі століття) біль-
ше акцентується увага на інтердисциплінарності (е. касперський, 
а. Хеймей, о. Плащевська, і. суєцька, М. ольшевська, Х. Хала-
чинська-вертеляк) компаративних методах та рівнях дослідження, у 
зв’язку з чим тематологія відноситься до «міжгалузевої, та навіть біль-
ше, до мультикультурної сфери» [10, с. 101–102]. 

останнім часом в українському літературознавстві з’являють-
ся компаративні дослідження в діахронічному плані, присвячені 
культурно-географічному феномену кресів на прикладі польсько-
україн ських літературних відносин. сферою зацікавлень «кресових» 
досліджень стає не власне тематичний рівень, а функціонування в 
культурно-літературному просторі парадигми «інший» — «Чужий» — 
«свій» — «ворожий» — «Близький» у сприйнятті однією нацією іншої. 
імагологічний аспект зіставлення польської та української літерату-
ри в оптиці тематології допомагає аналізувати ментально-літературні 
образи, стереотипи, систему персонажів, характерів, а також топоси 
та локуси. Зазначається, що імагологічний спектр аналізу зближує 
польську та українську компаративістику, завдяки чому можна вва-
жати, що вони мають спільний об’єкт дослідження. наприклад, це 
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образ землі в уявленні персонажів, культурно-соціальні стереотипи, 
художнє бачення картини світу, авторська рецепція нових естетич-
но-філософських, аксіологічних концептів. 

Зважаючи на пострадянські традиції розвитку порівняльного лі-
тературознавства, слід охарактеризувати необхідність використання 
методу історико-типологічних літературних сходжень як відносно 
нового напряму вивчення української літератури в контексті інших 
літератур. в аспекті історико-типологічного напряму відбувається 
переоцінка колишніх епох, зокрема доби модернізму. у зв’язку з чим 
дослідники (Д. наливайко, р. Пилипчук, с. Хороб, с. Яковенко) до-
вели, що період модернізму започаткувався в один і той же час як в 
українській, так і в польській літературах. отже, говорити про тоталь-
ний вплив та наслідування однією літературою іншої виявляється не-
доречним. найбільш доцільним є наукове дослідження типологічних 
відповідників в українському та польському (з урахуванням західно-
європейського та російського контексту) культурному процесі. 

Панорамне бачення українського мистецько-літературного про-
цесу в системі світового культурного розвитку дозволяє аналізувати 
проблеми новітньої художньої літератури, переосмислювати функції, 
значення та загальні художні тенденції літератури минулих століть. 
історико-соціальні, політичні та культурні обставини розвитку укра-
їни протягом усього ХіХ та майже до кінця ХХ століття зумовили ста-
новище її культурної залежності від російської та польської культур-
но-національної традиції. Проте не можна не погодитися із низкою 
українських та польських літературознавців, передусім, компарати-
вістів (З. Мітосек, в. Моренця, Д. наливайка, Л. Павлишиної, р. Пи-
липчука, о. Плащевської, о. сухомлинова, М. Шмелінга, с. Яко-
венка), які відзначають у літературі прояв «свого» внаслідок впливу 
«чужого», яке тією чи іншою мірою провокує у «залежної» літератури 
опір впливові. унаслідок опору в літературі активізуються процеси 
самозбереження та самоідентифікації, тому почасти елементи «чужо-
го» органічно сплітаються із елементами «свого», породжуючи абсо-
лютно нові для цієї літератури мистецькі тенденції, жанрові форми, 
художні прийоми, що й простежується в українському літературному 
процесі в епоху модернізму. 

видається необхідним проаналізувати і взяти на озброєння те-
оретично-методологічні наукові праці, критичні огляди, науко-
во-публіцистичні статті кінця ХіХ — початку ХХ століття, які були 
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присвячені проблемі взаємодії польської та української культур, при-
чому береться до уваги те, що відзначався не лише вплив польської 
культури на українську, а й пробудження власне національних есте-
тико-культурологічних ознак. отже, враз із процесами зовнішньо-
го втручання «чужих» художніх тенденцій у динаміку українського 
мистецтва активізується звернення до канону. українські літературо-
знавці та критики помежів’я ХіХ–ХХ століть миттєво відреагували 
на зміни в літературному процесі, що зумовило появу низки праць, 
присвячених цій проблематиці. найбільш важливими для вивчення 
українсько-польських літературних явищ порубіжжя, а отже, і для 
сучасних компаративних студій є праці М. Драгоманова — «Літера-
тура російська, великоруська, українська та галицька» (1876), «ве-
ликоруський інтернаціонал та польсько-українське питання» (1907), 
і. Франка — «із секретів поетичної творчості» (1898), «Література, її 
завдання та найважніші ціхи» (1878), «русько-український театр: (іс-
торичні обриси)», Лесі українки «Замітки про найновішу польську 
літературу» (1900), «Малоросійські письменники на Буковині» (1900) 
та праці М. Євшана — «критика. Літературознавство. естетика» 
(1901), М. вознюка — «стара українська драма і новіші досліди над 
нею» (1912), T. Mіхальського — «Молода україна. Думки та вражен-
ня» (1909). визнаючи вплив європейського, зокрема польського мо-
дернізму на український, дослідники прагнули осягнути місце націо-
нального творчого доробку в європейській літературі. вони подекуди 
розглядали творчість західноєвропейських та російських письменни-
ків, оцінюючи в цьому контексті становлення української модерної 
літератури. 

Попри домінування в сучасній компаративістиці історико-типо-
логічного напряму вивчення національних модерних драм другої по-
ловини ХіХ — початку ХХ століття, беззаперечним є факт тісних кон-
тактів та зв’язків польського та українського театру, мандрівних труп, 
акторів у Львові, Полтаві, києві, одесі. упродовж ХіХ століття укра-
їнські режисери та драматурги активно перекладають та адаптують 
польські драми до потреб українського глядача. З іншого боку, поль-
ські трупи, перебуваючи на теренах україни, залучали до свого ре-
пертуару українські «фантастичні опери», наприклад, «українка, або 
Зачарований замок» (1815) Ю. Мілевського, опери-водевілі, комічні 
опери, зокрема «наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник» і. котля-
ревського, які ставилися аж до 60-х років ХіХ століття. наприкінці 
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ХіХ століття, за розвідками с. Яковенка, драматурги та постановни-
ки театру українських корифеїв переробили низку польських п’єс: із 
драматичного малюнка в. анчица «селяни-аристократи» з’явилася 
драма і. тобілевича «З івана — пан, а з пана — іван»(1884), драму 
Я. Галасевича «Чортівська лава» і. тобілевич переробив на «Чортова 
скала» (1885), а також основою п’єси «Циганка аза» (1890) М. ста-
рицького стала повість Ю. крашевського «Хата за селом» [5, с. 185–
186]. окрім генетико-контактних взаємин, польсько-український 
театрально-драматичний дискурс, починаючи з середини ХіХ — по-
чатку ХХ століття, характеризується типологічними сходженнями, 
які полягають у появі літературних аналогій та збігів. Зокрема, варто 
взяти до уваги деякі тематичні вподобання (тема селянства, втрата 
землі, опозиція села й міста, протистояння особистості змінам сере-
довища) і пов’язані з тим жанрові тенденції у польській та українській 
літературі помежів’я, які, на нашу думку, відносяться до типологічних 
явищ. 

так, е. касперський та а. Лемещенко переконливо довели у сво-
їх працях, що передуюча модернізму епоха романтизму пробудила в 
кожній європейській літературі тяжіння до «свого» національного 
культурного канону, який, очевидно, був відмінним у польській та 
українській літературах. Зазначимо, що письменники польського 
романтизму культивували історичну та міфологічну тематику в літе-
ратурі, на відміну від діячів українського романтизму, які в переваж-
ній більшості зверталися до фольклору та легендарних мотивів [18, 
с. 282]. тому в національній свідомості виникають і закріплюються 
образи «свого» і «Чужого», що, на думку а. Лемещенко, нівелює дум-
ку про цілковиту залежність колоніальної літератури (української) 
від літератури гегемона (польської) [3, с. 202]. Процеси культурного 
самоусвідомлення призводили до розробки та впровадження своє-
рідних літературних тем, мотивів, сюжетів у кожній із літератур та, 
до певної міри, неприйняття «чужих» тем й культурних кодів. отже, 
незважаючи на започаткування й оформлення в українській та поль-
ській літературі несхожих літературних традицій і мистецьких тен-
денцій, образ землі з’являється одночасно в обох літературах як ху-
дожньо-естетична та культурна тенденція звернення до сакральних 
архетипів національної ментальності. 

вагомими є наукові висновки, зроблені українськими літерату-
рознавцями в. Боднар та р. Бубняк у колективній монографії за ре-
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дакцією р. Гром’яка  [4, с. 35], а також о. Бровком щодо переходу 
рецептивної естетики, семіотики, герменевтики під впливом струк-
туралізму в рецептивну поетику. Підкреслимо, що термін поетика ро-
зуміється як закон побудови словесно-художнього твору, функцією 
якої є вивчення принципів та прийомів організації тексту  [2, с. 54]. 
таким чином, рецептивна поетика поєднує два аспекти аналізу тек-
стів: дослідження структурно-стильового, формального та ідейно-те-
матичного рівнів тексту як способів організації матеріалу та всі мож-
ливі реакції реципієнта, породжені їхньою взаємодією. 

Ю. Борєв, розвиваючи певні міркування М. Бахтіна та у. еко, 
трактує рецептивну поетику як категорію естетики, яку належить за-
стосовувати в прикладному форматі до всіх витворів мистецтва. у ме-
жах цієї дисципліни художній текст сприймається як відкрита систе-
ма, аксіологічно-інтерпретаційні функції якої змінюються із плином 
часу. Згідно з таким баченням, до кожного художнього тексту вкладе-
но інваріант смислу, закладено програму його інтерпретації, яка може 
реалізовуватися у безмежній кількості варіантів [1, с. 441]. Це націлює 
на осмислення й здійснення адекватного прочитання досліджуваних 
драматичних текстів із урахуванням усіх «авторських щілин», крізь 
які проглядає інваріант смислу. При цьому пошук авторських натяків 
(підтекстів) має здійснюватися як на рівні змісту, так на рівні форми 
й структури. 

відзначимо також той факт, що західноєвропейська компарати-
вістика, зокрема польська, дотримується дещо іншого вектору руху 
герменевтики та рецептивної естетики, на відміну від орієнтації укра-
їнської компаративістики на літературну поетику й естетику. у робо-
ті наголошено на цій своєрідності дослідницьких підходів, оскільки 
тема твору як предмет дослідження аналізується сучасними компара-
тивістами, до певної міри, з відмінних позицій. 

у своїх дослідженнях польське порівняльне літературознавство 
дотримується позиції про міждисциплінарний статус компаративі-
стики, а отже, її методологічна база може бути застосована до різ-
них культурних явищ. так, а. Хеймей, о. Плащевська і Х. Халачин-
ська-вертеляк вважають, що завданням компаративістики, зокрема 
методу рецептивної естетики та герменевтики є «діалог між цивіліза-
ціями», що дозволяє дослідникам не обмежуватися виключно галу-
зями гуманістики [6; 7; 9]. «Герменевтичне коло» як принцип читан-
ня тексту замінюється поняттям «повторюваного коду», який можна 
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прочитувати у будь-яких культурних реаліях [9, с. 10–11]. Завдяки су-
часним горизонтам порівняльних студій, наприклад, тематика землі 
аналізується не лише в межах поетики тексту, а трактується як багато-
рівнева образно-ментальна (коґнітивна) структура з нашаруваннями 
літературного, національного, метамистецького смислів. 

До схожих спостережень щодо міждисциплінарного статусу ком-
паративістики прийшов і е. касперський. він зазначає, що інтерпре-
тативна функція герменевтичного і рецептивного методів полягає, в 
першу чергу, в залученні різноманітних дискурсів, наприклад, «ху-
дожнього дискурсу, наукового, критичного, перекладного» [8, с. 205]. 
саме тому літературний текст (залежно від обраного ракурсу інтер-
претації) може по-різному прочитуватися реципієнтом, у результаті 
чого набиратимуть варіативності свідомо закладені автором знакові 
коди. використання з певними уточненнями позиції о. Плащевської 
та е. касперського дозволяють нам також порівнювати польські та 
українські драми поза контекстами мистецької традиції минулих сто-
літь, орієнтуватися на сучасні горизонти очікування реципієнта та на 
новітні принципи компаративного аналізу мистецьких явищ. До сфе-
ри рецептивної естетики і герменевтики відносяться спроби інтер-
претації польської драматургії, враховуючи іноконтекстний менталь-
но-суспільний, історико-літературний та науковий досвід. а отже, 
висновки щодо спільних та відмінних жанрово-поетикальних ознак у 
польській та українській драматургії можуть бути зроблені на підставі 
української (чи ширше східнослов’янської) ментально-наукової бази. 

розглянувши низку теоретико-методологічних та історико-літе-
ратурних праць порівняльного чи описового характеру, охарактери-
зовано і, до певної міри, узагальнено певні теоретико-методологічні 
засади, які застосовуються під час порівняльного дослідження вза-
ємовпливу тематичного комплексу і жанрової природи у польській 
та українській модерній драмі. у висновку підкреслимо важливість 
використання прийомів та засад методу формального аналізу, струк-
турно-семіотичного, герменевтичного, феноменологічного, гено-
логічного, культурологічно-антропологічного, інтертекстуального, 
інтердисциплінарного методів, методу рецептивної естетики при 
зіставленні тематичного аспекту літературних текстів. Передусім ці 
підходи залучено в межах історико-типологічного напряму, проте де-
які аспекти, зокрема тематологія, впливологія, теорія архетипів роз-
глянуто з перспективи контактно-генетичних мистецьких зв’язків. 
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В статье речь идет о том, что сопоставление корпуса украинских и польских 
драм о власти земли второй половины ХІХ — начала ХХ века требует системного 
представления методов компаративного анализа. Тематология по-разному иссле-
дуется в славянском и западноевропейском литературоведении, касается пробле-
мы определения жанра, жанрового канона, поэтики текста. Это обусловливает 
необходимость представления принципов рецептивной эстетики, постструкту-
рализма, генологии, интердисциплинарних студий, семиотики. Указанные совре-
менные принципы компаративистики описываются в рамках контактно-гено-
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логического и типологического методов, что подчеркивает общность тематики 
драм не только на уровне художественно-творческих связей эпохи переходности, 
но и благодаря типологическим совпадениям в общемировом литературном про-
цессе. 

Ключевые слова: тематология, методы компаративистики, жанр, поэтика, 
художественный текст, драма. 
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The article states that comparison of a certain range of Ukrainian and Polish dramas, 
for example, about the power of land in the second half of the 19th — beginning of the 20th 
centuries, requires a systematic presentation of methods of comparative analysis. The sub-
ject is studied differently in Slavic and Western European literary studies, and involves the 
problem of defining genre, genre canon, text poetics. This creates the need to present the 
principles of receptive aesthetics, post-structuralism, genealogy, interdisciplinary studies, 
and semiotics. Modern principles of comparativism mentioned above are described in the 
framework of contact-genealogical and typological methods, which emphasizes the com-
monality of drama topics not only from the perspective of artistic connections in the border-
lands, but also due to typological coincidences in the world literary process. Thus, thanks 
to modern horizons of comparative studies, for example, the subject of earth is analyzed 
not only within the poetics of the text, but is interpreted as a multilevel figurative-mental 
(cognitive) structure with layers of literary, national, meta-artistic meanings. 

Having looked at a number of theoretical-methodological and historical-literary 
works of comparative or descriptive character, some theoretical and methodological foun-
dations, which are used in comparative study of the mutual influence of the thematic com-
plex and genre nature in modern Polish and Ukrainian drama, are characterized and 
generalized. The conclusion emphasizes the importance of using techniques and principles 
of formal analysis method, structural-semiotic, hermeneutic, phenomenological, genolog-
ical, cultural-anthropological, intertextual, interdisciplinary methods, method of recep-
tive aesthetics when comparing thematic aspects of literary aspects. These approaches are 
predominantly involved in the historical and typological direction, but some aspects, such 
as thematology, influence, archetype theory have been considered from the perspective of 
contact-genetic artistic relations. 

Key words: subjectology, comparative methods, genre, poetics, artistic text, drama. 
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Предмет. В данной статье рассмотрен роман В. Гюго «Собор Парижской 
Богоматери» в исторической динамике. Во французской литературе это самый 
яркий пример того, как тесно могут быть связаны произведение и его автор. 
Объект. Величественный собор Парижа Нотр-Дам приобретает всеобъемлющий 
характер. Цель. В первую очередь, мы рассмотрим, как писатель-романтик воз-
рождает средневековое прошлое благодаря древнему памятнику и устанавливает 
таким образом связь между архитектурой и литературой. Мы выявим способ 
взаимодейсnвия различных исторических периодов. Вывод. Архитектурные ме-
тафоры и метонимии романа позволяют выявить общественно-историческую и 
эстетическую значимость сооружения. 

Ключевые слова: собор, конфликт, литературный памятник, роман, число, 
романтизм. 

введение. Литературное произведение при определенных услови-
ях либо в силу стечения обстоятельств может превратиться в соци-
альный проект. Французское искусство дало нам несколько приме-
ров сосуществования и взаимной поддержки эстетически значимого 
здания и его не менее знаменитого художественного образа. роман 
в. Гюго «собор Парижской Богоматери» (1831) повлиял на отноше-
ние французского общества к главному собору Парижа. Подобные 
сооружения всегда вызывают у человека эмоциональный отклик, 
возвращают ему эстетическую восприимчивость. Значимость архи-
тектурного памятника сопоставима с впечатлением от художествен-
ного произведения. Благодаря литературному произведению нотр-
Дам был признан общемировым сокровищем. 

Цель статьи заключается в выявлении и анализе стилистических 
особенностей произведения, обусловленных авторской эстетической 
концепцией. 

в годы великой Французской революции строению были нанесе-
ны значительные повреждения, собор стремительно разрушался и в 
30-х годам XIX века находился в аварийном состоянии. Произведе-

© квачек а., 2019
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ние помогло спасти здание. Благодаря роману Гюго в 1844 году ар-
хитектор Э. виолле-ле-Дюк приступил к реконструкции памятника. 

Печальную судьбу шедевра готической архитектуры предрек поч-
ти 200 лет назад виктор Гюго в предисловии к одноименному роману 
[1, c. 156]. он считал, что не только судьбой человечества, но и пером 
писателя управляет высшая сила. внезапный пожар в ночь с 15 на 16 
апреля 2019 года повредил главный собор Франции, который был в 
течение 850 лет центром городской жизни и свидетелем националь-
ной истории. По мнению Гюго, который заставил готический собор 
рассказать о самом себе, со временем текст заменит архитектуру как 
«культурный преобразователь». 

Защищая готическое, то есть варварское с точки зрения класси-
цизма строение, Гюго при помощи гиперболы и оксюморона перехо-
дит от конкретного примера к обобщению. обычно здание не может 
постоять само за себя, даже такое грандиозное, как нотр-Дам. в бу-
дущем произведению суждено было стать первой частью «роковой» 
трилогии. ключевое слово в романе ΑΝΑΝΚE («рок») Гюго понимает 
как роковое стечение догм, обстоятельств и вещей в судьбе каждого 
человека, которые не зависят от его воли, к чему добавляется еще и 
фатальность страстей, «fatalité du cœur». 

начало работы над романом относится к 1828 году. Годом ранее 
Гюго публикует драму в прозе «кромвель», в которой провозглашает 
новый эстетический манифест, призывает отказаться от триединства 
как главного закона классической драматургии. три фактора стали ре-
шающими для писателя. во-первых, он был непосредственным сви-
детелем последствий великой Французской революции — публичных 
казней и политических преследований. во-вторых, произошла смена 
литературной эпохи, возрос интерес к романтизму. сыграли свою роль 
и обстоятельства личной жизни писателя. к 1831 году, когда роман был 
издан, его автор оказался в драматическом любовном треугольнике. 

роман так же тщательно структурирован, как и готическое здание, 
которое вертикально и горизонтально делится на три части. в романе 
рождается метафора собора как огромной химеры с двумя головами 
(башнями), тремя глазами (готические розы на трех фасадах) и тремя 
порталами, которые как будто пожирают толпу. 

события в романе начинаются на Богоявление, по католическому 
календарю это шестое января 1482 г. в средние века официальная и 
народная культура сосуществовали в состоянии перманентного кон-
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фликта. во Франции c религиозным праздником совпадает народ-
ный «праздник королей», связанный с евангельским сюжетом о трех 
волхвах (по-французски les Rois mages, короли-маги). в воровском 
квартале Парижа жулики под предводительством трех главарей отме-
чают своеобразный аналог этого праздника, выбирая папу шутов. на 
этот раз им стал звонарь собора нотр-Дам горбун квазимодо. 

начало строительства собора относится к 1163 году, таким образом 
к 1482 году возраст здания равен трем столетиям. в крипте хранились 
три христианские святыни — фрагмент креста Господня, святой 
Гвоздь и терновый венец, которые при пожаре, к счастью, уцелели. 

Гюго начинает писать роман в разгар июльской революции, так на-
зываемых трех славных дней, 27, 28 и 29 июля 1831 года, когда париж-
ские улицы перекрыты баррикадами. самые ожесточенные бои проис-
ходили на площади перед городской ратушей — как раз на том месте, 
где разворачивались события романа, где в XV веке стояла виселица, а 
потом гильотина. восставшие защищали «великую триаду» 1789 года, 
свободу, равенство и братство, хотя с тех пор французы уже не верили 
ни во что, тем более в Бога. вместе с верой человек утратил эстетиче-
скую восприимчивость к возвышенным абстрактным ценностям. на-
род в XV веке больше всего интересуют кровавые и жестокие зрелища. 

верный принципу доводить свои противопоставления до максиму-
ма, в «соборе Парижской Богоматери» Гюго красноречиво обрушился 
на фатальность религиозных догм, свойственную позднему средне-
вековью. Примечательно, что почти все действие произведения, ко-
торое Гюго считал «драматическим романом», происходит на глазах у 
народа и у читателя, не внутри здания, где проводятся богослужения, а 
снаружи. в экранизации романа его сценарист Жак Превер, тоже зна-
ток парижской семантики, помещает сцену действия прямо у входа в 
храм. Дело в том, что на паперти перед собором, где сосредоточены 
события, сейчас находится нулевой километр, так называемая «точка 
зеро». как собор возник из безжизненного камня благодаря его со-
здателям, как любое произведение искусства возникает как внешнее 
воплощение внутреннего мира его создателя, так и в романе из ничего 
вырастает новая «триада» человеческих ценностей. 

с эстетической точки зрения романтическая константа реализу-
ется как психологическая неполноценность: личная трагедия свя-
щенника клода Фролло, безответная страсть звонаря квазимодо, ли-
тературная неудача поэта Пьера Гренгуара. три мужских персонажа 
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и троица в христианском понимании являются ключевыми для по-
нимания концепции романа в. Гюго. сакральное число «три» при-
сутствует в произведении на многих уровнях от лексического и син-
таксического до идейно-нравственного и может служить предметом 
отдельного изучения. 

Число в романе в. Гюго становится не только содержательным 
компонентом художественного текста, но и образует характерный 
принцип троичной композиции. Числа переносятся в сферу иных 
семантических полей, что позволяет реконструировать ментальный 
образ собора Парижской Богоматери благодаря использованию раз-
нообразных стилистических приемов. 

у каждого героя романа Гюго есть двойник во враждебном мире. 
квазимодо жулики выбрали папой шутов. его двойником является 
король Людовик XI, с которым шутить было опасно. клод Фролло 
ведет двойную жизнь. Днем он священник, а ночью устраивает алхи-
мические опыты. он погубил Эсмеральду и подверг суду инквизиции 
ее козу, так как считалось, что при помощи этого животного наводят 
порчу. в двойники ему годится разве что каменный монстр собора. 

Для Пьера Гренгуара антагонистом может быть выдающийся поэт 
XV века Ф. вийон, который, будучи сиротой (без отца), вырос в доме 
священника и прислуживал в церкви, имел дело с парижским кри-
минальным миром, занимался разбоем, однажды смертельно ранил 
ножом соперника в личной жизни (в романе клод ранил Феба, воз-
любленного Эсмеральды). Хотя к 1482 году Ф. вийона уже скорее 
всего не было в живых, Гюго отдал дань памяти знаменитому поэту 
и воспроизвел его стиль для современников и потомков. свойствен-
ный вийону трагический контраст был многократно усилен в романе 
«собор Парижской Богоматери» как конфликт средневековья и воз-
рождения, света и тьмы, народа и власти, земного и небесного право-
судия, красоты и уродства, благородства и подлости, камня и слова. 

собор возник из безжизненного камня, так же как любое произве-
дение искусства есть внешнее воплощение внутреннего мира его со-
здателя. в романе из ничего вырастает памятник человеческим ценно-
стям. на паперти перед собором, где сосредоточены события, сейчас 
находится нулевой километр, так называемая «точка зеро». Главным 
героем произведения является именно собор. он воплощает вечное 
противоборство сил добра и зла. архитектура готического собора от-
ражает главный этический постулат христианства. верный принципу 
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доводить свои противопоставления до максимума, в «соборе Париж-
ской Богоматери» Гюго красноречиво обрушился на фатальность ре-
лигиозных догм, свойственную позднему средневековью. 

в этот этот период творческой деятельности писатель активно 
выступал против дехристинизации Франции, и тем не менее после 
публикации «собора Парижской Богоматери» некоторые критики 
упрекали автора в том, что изображенный им народ предпочитает 
примитивные зрелища, а о вере, которая в средние века играла ве-
дущую роль, речь вообще не идет. в романе нет ни одного описания 
мессы либо другого таинства. таким образом, переосмысливается 
религия христианства как свойственное человеку стремление к пре-
красному и возвышенному. в связи с этим необходимо определить 
критерии прекрасного. Для Гюго это однородность и единство сред-
невековой парижской архитектуры, обусловленные характерным для 
этого периода истории конфликта добра и зла, причем зло выражает-
ся преимущественно как физическое уродство. 

архитектурные метафоры и метонимии романа позволяют вы-
явить общественно-историческую и эстетическую значимость соору-
жения. несмотря на то, что строительный материал, из которого соз-
дан собор, превосходит человека в своей прочности и долговечности, 
Гюго призвал сограждан, со свойственным ему пафосом, проявить 
милосердие к камню. в романе милосердие («charité») воплощено в 
образе собора. в романе два отверженных обществом героя по сво-
им моральным качествам выше остальных. в уже упомянутом нами 
эпизоде со спасением цыганки Гюго из конкретного примера делает 
абстрактный вывод. квазимодо спас Эсмеральду, потому что их обо-
их отвергло общество на том основании, что у них имеется качество, 
не соответствующее общепринятым правилам. Значит, подводит итог 
писатель, все отверженные помогают друг другу. на этом субъектив-
ном мировоззрении построен еще один характерный для творческой 
манеры Гюго стилистический прием. у готических соборов две баш-
ни фасада имеют одинаковую высоту. с точки зрения христианской 
морали когда один дает, а другой принимает, помощь уравнивает про-
сителя и дающего и в равной степени возвышает обоих. 

Фасад собора является, кроме всего прочего, своего рода мето-
нимией в. Гюго. Писатель обессмертил здание, предсказав в преди-
словии романа его скорую гибель, но в то же время увековечил свое 
собственное, так как французская буква «H» является первой буквой 
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фамилии Hugo и формой напоминает традиционный готический со-
бор с двумя колокольнями. 

выводы. в результате проведенного анализа можно прийти к сле-
дующим выводам. наш подход к интерпретации текста учитывает 
достижения литературоведения, лингвистики, философии, раскры-
вая взаимосвязь языковой организации текста с его идейным содер-
жанием и обеспечивая его целостное восприятие. Лингвистические 
категории помогают обнаружить ключевые образы и символы, входя-
щие порой в различные культурные концепции. Языковые средства 
дополняют социальное и идейное содержание этническим и культур-
ным материалом. важнейшими этапами комплексного анализа явля-
ются лингвокультурологическая интерпретация лексических единиц, 
а также изучение видовременных форм глаголов и сложных синтак-
сических конструкций. 

комплексный филологический анализ текста позволяет полнее 
и глубже понять основную мысль текста, главную идею произведе-
ния через выявление его структуры. в художественном произведении 
языковой материал становится эстетически значимым, обогащается 
дополнительным смыслом. выявление потенциального смысла язы-
ковых средств и стилистических приемов, используемых в произве-
дении, приобщает к его художественному миру. особенности лично-
сти автора влияют на его стиль. стилистический анализ также дает 
представление об эмоциональном состоянии автора, о некоторых 
чертах характера, о его мироощущении, уровне общей и языковой 
культуры, языковых и неязыковых интенциях. 

Лингвокультурологический подход в анализе помогает увидеть от-
раженные в языке особенности национального менталитета. 

Мы понимаем художественный текст как взаимосвязь языковых 
элементов, соединенных общей концепцией творческого замысла. 
в ходе работы над текстом устанавливаются новые значения разно-
уровневых языковых средств. таким образом, язык художественного 
произведения — это динамическая система, представляющая собой 
единство формы и содержания. 

Этот подход дополняет и углубляет литературоведческое изучение 
художественного текста. результаты лингвистического исследования 
обобщаются путем анализа основных функциональных аспектов: 
определения жанра произведения, его внешней композиции (архи-
тектоники), структуры повествования, пространственно-времен-
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ной организации и интертекстуальных связей. Элементы языковой 
структуры художественного текста интерпретируются путем соотно-
шения с персонажем и внетекстовой реальностью — религией, куль-
турой и искусством. 

изучение эстетики романтизма в историческом и политическом 
контексте подразумевает философское, социально-общественное и 
моральное значение романа, сравнение с текстами на ту же тему, с об-
разцами других видов искусства, поиск источников вдохновения ав-
тора и собственно причин создания художественного произведения. 
в зависимости от этого различается структурное, идеологическое и 
эстетическое чтение. роман в. Гюго «собор Парижской Богоматери» 
и в целом роман XIX века является иллюстрацией парижского про-
странства-времени, наглядно демонстрирует неразрывную связь ли-
тературы, истории и архитектуры. 

такой способ филологического анализа текста диалогичен, он 
требует навыков критического мышления. Под этим подразумева-
ется умение отличать субъективные и объективные утверждения, 
определять достоверность источников, выявлять логические несо-
ответствия, уловить двусмысленность высказанных суждений. также 
требуются навыки творческого мышления, что предполагает сфор-
мированные умения высшего порядка — умение анализировать и да-
вать интерпретацию художественному тексту, то есть мыслить про-
дуктивно, динамично и при этом на иностранном языке. 
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Introduction. Under certain conditions, a literary work can turn into a social project. 
The significance of the architectural monument is comparable to the impression of the work 
of art. Subject. This article attempts to show that Victor Hugo, in Notre-Dame de Paris, 
actualizes the Middle Ages by reworking the significance of the historical dynamic. No oth-
er French Literature work is closely related to its author, as it is Victor Hugo’s Notre Dame 
de Paris. Object. Notre Dame, the magnificent Paris cathedral becomes an omnipresent 
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character. First, we explain that the romantic writer tries to revive the medieval past pre-
served by ancient monuments and to create thereby a link between Architecture and Lit-
eracy. Afterwards, we will see how Hugo gives a convincing form to his Middle Ages, by 
rooting it a contemporary discourse. Purpose. We will identifie a way of interaction of 
different historical periods. We want to show how the romantic poet superimposes histori-
cal moments in order to represent an age of transition. The purpose of the article is also to 
identify and analyze the stylistic features of the novel, due to the author’s aesthetic concept. 
Finding. The novel is carefully structured, like the building, which divided vertically and 
horizontally into three parts. In the novel, the metaphor is born as a huge chimera with 
two heads (towers), three eyes (Gothic roses on three facades) and three portals that seems 
to devour the crowd. The number in the novel becomes not only a substantial component 
of the literary text, but also forms a characteristic principle of the ternary composition. 
Numbers are transferred to the sphere of others semantic fields what allows to reconstruct 
the image of the cathedral through the use of a variety of stylistic technics. Thanks to the 
Victor Hugo novel, the cathedral was recognized as a world treasure. Architectural meta-
phors and metonyms of the novel reveal the socio-historical and aesthetics significance of 
the building. Victor Hugo’s novel «Notre-Dame de Paris» and, in general, a 19-century 
novel is an illustration of Parisian space-time. It clearly demonstates the inextricable link 
of literature, history and architecture. 
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Предмет. Розглядається роман В. Гюго «Собор Паризької Богоматері» в істо-
ричній динаміці. У французькій літературі це найяскравіший приклад зв’язків тво-
ру і його автора. Об’єкт. Величний собор Парижа Нотр-Дам набуває всеосяжного 
характеру. Мета. Розглядається як письменник-романтик відроджує середньо-
вічне минуле завдяки старовинній пам’ятці і встановлює таким чином зв’язок між 
архітектурою і літературою. Виявлено способи взаємодії різних історичних пері-
одів. Висновок. Архітектурні метафори і метонімії роману сприяють виявленню 
суспільно-історичної і естетичної значимості будівлі.

Ключові слова: собор, конфлікт, літературна пам’ятка, роман, число, роман-
тизм.
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У статті проаналізовано твори російських письменників — Володимира Тен-
дрякова, Василя Журавського та Олександра Ілічевського, які об’єднані однією те-
матикою, — в них ідеться про Голодомор 1932–1933 років в Україні. З’ясовано, що 
спільними є екзистенційні виміри, через які автори моделюють художню картину 
світу, де масштабно постають такі екзистенціали, як страх, голод, смерть; ба-
гатоаспектно виявляються типові образи часу — знесилені, голодні, помираючі, 
померлі; потужно діє категорія пам’яті, покликана зафіксувати трагічне буття, 
аби нічого не повторилося в майбутньому. 

Ключові слова: голод, Голодомор, психологізм, документальність, екзистен-
ційність, хліб, страх, смерть. 

взяті до аналізу тексти спеціально не досліджувалися. актуальність 
їх аналізу полягає в тому, що ці твори доповнюють картину худож-
нього світу 1932–1933 років в україні, який широко представлений 
в українській літературі, і потребують пильного погляду вітчизняних 
літературознавців для відтворення безперервного літературного про-
цесу, який для відображення обрав одну з найтрагічніших сторінок 
української історії. мета статті — розглянути обрані тексти росій-
ських письменників володимира тендрякова, василя Журавського та 
олександра ілічевського на предмет екзистенційних вимірів; завдан‑
ня — виявити та описати способи їх художньої реалізації. 

оповідання «Хлеб для собаки», «Пара гнедых» в. тендрякова, по-
вість «страсти по Матфею» в. Журавського та оповідання «воробей» 
о. ілічевського об’єднуються тематикою, надруковані в росії. вони 
моделюють художню реальність, в основі якої лежать події 30-х ро-
ків ХХ ст. в радянському союзі, — репресії, розкуркулення, голод. 
вони також об’єднуються часом написання — не в контексті подій, 
а пізніше, тобто це погляд на 30-ті роки ХХ ст. вже на певній від-
стані. всі автори, про яких іде мова, знають реальність по-різному. 

© конончук т., 2019
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володимир тендряков і василь Журавський пам’ятають її, оскільки 
пережили її в дитинстві, приблизно в одному віці. олександр ілічев-
ський — представник молодшого покоління, пізнав цю реальність 
із розповідей очевидця. таким чином, перші два автори винесли й 
транс формували особисті враження, а третій автор пережив гострі 
емоції, почувши трагічну історію з перших вуст. всі троє авторів, мо-
делюючи художній текст, залучають читача до обдумування ситуацій, 
життєво правдивих історій. Пригадування та осмислення дійсності 
чи то персонажем, чи автором є невід’ємною рисою поетики цих тек-
стів, демонструє екзистенційну стильову складову як домінуючий ін-
струментарій побудови художньої картини світу, виводить на рівень 
типологічної модифікації тексту як біографічного, автобіографічно-
го, автобіографічно-епічного повіствування, тексту-спогаду, тексту 
документального, твору з інтертекстуальними знаками й смислами. 
всі тексти, будучи наповнені екзистенційних вимірів та смислів, не-
суть також прикмети експресіоністичних характеристик, що логічно 
постає з трагічних подій, які чи то гостро переживаються персонажа-
ми на межі персонального буття / небуття, чи персонажі стають свід-
ками масових картин голодуючих, помираючих, уже померлих. у цих 
картинах активно використовуються натуралістичні стильові засоби. 

в. тендряков народився 5 грудня 1923 р. в селі Макарівському Че-
реповецької губернії (нині це Шепотське поселення верховазького 
району вологодської області, росія) в сім’ї народного судді, який пі-
зніше став прокурором. Був на фронті, під Харковом був поранений. 
З 1945 р. жив у Москві; закінчив Літературний інститут ім. о. М. Горь-
кого. Помер 3 серпня 1984 р. в Москві. він автор багатьох літератур-
них творів у різних жанрах (повісті, романи, оповідання, п’єси): «Па-
дение ивана Чупрова» (повість, 1953), «ненастье» (повість, 1954), 
«не ко двору» (повість, 1954), «тугой узел» (роман, 1956), «ухабы» 
(повість, 1956), «Чудотворная» (повість, 1958), «апостольская коман-
дировка» (повість, 1969), «Шестьдесят свечей» (повість, 1972), «три 
мешка сорной пшеницы» (повість, 1973), «Затмение» (повість, 1977), 
«Покушение на миражи» (1979–1982) та ін. За деякими його творами 
поставлені п’єси, зняті кінофільми (наприклад, к/ф «суд» за одно-
йменною повістю, 1962). 

віталій Гольданський свої спогади дитинства про трагічні україн-
ські події доносить у післямові «Монолог вместо диалога» до книги 
володимира тендрякова «Покушение на миражи. Чистые воды ки-
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тежа. рассказы» [6]. Прикметно, що в короткій післямові (всього дві 
сторінки) до книги, куди увійшли роман, повість та оповідання, ро-
сійський академік більше уваги приділяє саме оповіданням і зокрема 
тим, які найбільше, як розуміємо, його вразили. Це — «Пара гнедых» 
і «Хлеб для собаки». Чому така увага цим оповіданням, академік від-
повідає сам, порівнюючи відображені в них реалії зі своїм життям, за-
гальнополітичною ситуацією в країні і її оцінкою в різний час: «сталін 
залишався для нас уособленням добра, спасителем вітчизни. навіть у 
1953-му — ми сльозами і всенародним горем проводжали вождя, який 
і в смерті зібрав свій останній кривавий урожай. розуміння й прозрін-
ня прийшло пізніше. тому такі важливі нам ці оповідання сьогодні. 
оповідання, які допомагають осмислювати історію» (тут і далі пере-
клад з російської виконано автором статті. — Т. К.) [1, с. 382]. 

До речі, автор передмови до книги в. тендрякова, і. Захарович, та-
кож наголошує на надзвичайній важливості обраної автором тематики, 
акцентує увагу на тому, що для письменника характерна «тема гострої 
тривоги за майбутнє. уболівання за день грядущий — всього людства 
й кожної дитини, яка приходить у цей світ…» [3, с. 3]. тому зрозумі-
ле авторське бажання створювати автобіографічні оповідання про ди-
тинство, яке дало йому непроминальні враження й потрясіння, що не 
полишали його все життя і зреалізувалися в текстах уже в зрілому віці. 

наприклад, оповідання «Пара гнедых» розпочинається докумен-
тальною вказівкою на конкретний час: «Літо 1929 року… Я піднімаю 
його із дна моєї пам’яті. Є спогади, які лежать і глибше, навіть у глухих 
шарах раннього дитинства. але це випадкові сліди в незрілому моз-
ку… До 1929 року мені виповнилося п’ять років, і тут я вже пам’ятаю в 
с е» (розбивка автора) [6, с. 305]. Письменник вдається до повторення 
висловленої думки, таким чином роблячи наголос на відповідально-
сті, яку бере на себе в побудові художньої реальності, що відображає 
дійсні події: «Піднімаю із самого дна моєї пам’яті… але пам’яті надій-
ної, за яку я готовий нести пряму відповідальність. По дитячих слідах 
іду тепер, через сорок з лишком років, іду зрілою і сповна спокуше-
ною людиною. а тому нехай вас не дивує твереза розсудливість мого 
викладу» [6, с. 305]. акцентується увага на конкретному часі в опо-
віданні «Хлеб для собаки». саме фразою про час оповідь в. тендря-
кова розпочинається: «Літо 1933 року…» [6, с. 324]. володимир тен-
дряков вразив в. Гольданського образністю, експресією, та особливо 
тематикою, яка викликала в його пам’яті аналогічні дитячі спогади. 
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Письменник розпочинає оповідання «Хлеб для собаки» яскраво, від-
разу вводячи в контекст трагічних обставин: «Біля прокопченого, 
пофарбованого казенною охрою вокзального приміщення, за вилу-
щеним парканчиком — суцільний березовий скверик. у ньому прямо 
на втоптаних доріжках, на корінні, на вцілілій запорошеній травич-
ці валялися ті, кого вже не вважали людьми. Правда, в кожного в 
надрах брудного, у вошах, ганчір’я повинен зберігатися — якщо не 
втрачений — замусолений документ, який засвідчує, що пред’явник 
його носить таке-то прізвище, ім’я, по батькові, народився там-то, на 
основі такого-то рішення висланий з позбавленням громадянських 
прав з конфіскацією майна. але вже нікого не турбувало, що він (…) 
ніде не живе, не працює, нічого не їсть. він взагалі випав із числа лю-
дей. у більшості це розкуркулені мужики з-під тули, воронежа, кур-
ська, орла, зі в с і є ї  у к р а ї н и  (розбивка наша. — Т. К.). разом із 
ними в наші північні місця прибуло й південне словечко «куркуль» 
[6, с. 324]. в. тендряков дає дуже влучні описи помираючих і вже по-
мерлих від голоду: «куркулі навіть зовні не були схожі на людей. одні 
з них — скелети, обтягнуті темною, поморщеною, здавалось, шкаруб-
кою шкірою… інші, навпаки, туго роздуті — ось-ось лопне посиніла 
від натягнутості шкіра… найбільше були схожі на людей ті, хто вже 
встиг померти. Ці спокійно лежали — спали…» [6, с. 324]. «Дорос-
лі обходили скверик…» [6, с. 325]. Зрозуміло, що про якусь допомогу 
цим людям не йшлося. «тільки пероном уздовж низенького паркану 
бродив за обов’язком служби начальник станції, (…) він дивився собі 
під ноги й мовчав. Час від часу з’являвся міліціонер ваня Душной із 
застиглою міною... стежив, щоб куркулі не розповзалися зі сквери-
ка — ні на перон, ні на колії. Ми, хлопці, в сам скверик не заходи-
ли, а спостерігали з-за паркану. ніякі жахи не могли задушити нашої 
звірячої допитливості…» [6, с. 325]. настрій від таких вражень був 
вражаюче-трагічним. Письменник фіксує: «Довго витримати скверу 
ми не могли, відривались від нього, глибоко дихаючи, немовби про-
вітрювали всі закутки своєї отруєної душі, бігли в селище. туди, де 
відбувалося нормальне життя…» [6, с. 325]. 

саме картини скверика з помираючими викликали асоціації з 
дитячих вражень у в. Гольданського. і він підкреслює в післямові до 
книги: «і в моєму житті був подібний сквер. але вже в Ленінграді, 
напроти вітебського вокзалу. 1933 року він також був переповнений 
біженцями з  п і в д н я  к р а ї н и ,  з  у к р а ї н и  (розбивка наша. — 
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Т. К.). Перед нашим будинком у цьому скверику-саду тисячами ле-
жали й гинули люди. від цих гірких спогадів у мене лишився гіркий 
слід… Ми жили поруч, проходили мимо в школу, поверталися додому 
обідати…» [1, с. 382]. 

Характерно, что в. тендряков у своїх оповіданнях наводить доку-
менти того часу, нині відкриті; така інформаційна наповненість ви-
правдовує інтертекстуальність у картинах художнього світу автобіо-
графічного тексту, збагачує хроніку біографічних даних про самого 
письменника і його добу. 

віталій Гольданський високо поцінував творчість володими-
ра тендрякова. особисто його не знав, хоча був його ровесником, 
його вразили великої художньої сили твори митця. у післямові до 
книги в. тендрякова він навів факт відкриття для себе творів пись-
менника в третьому номері журналу «новый мир» за 1988 р.: «опові-
дання в. тендрякова стали для мене відкриттям. у чотирьох невели-
ких за формою новелах читалась біографія епохи. (…) рокові хвилини 
були не лише відображені в оповіданнях, не лише показані в людях, у 
взаємовідносинах людських, але ще й точно датовані. Причому кож-
на дата сама по собі була ще й вражаючим штрихом епохи, докумен-
тальним свідченням викриваючої сили. і так, з одного боку — вели-
чезна трагедія, яка несла в собі характер викриття, з другого — жива 
історія, приведена до точного факту» [1, с. 381]. справді, дані твори, 
як акцентується в анотації до книги, були написані з почуттям «гос-
трої тривоги за майбутнє…» [1, с. 384]. розуміємо, що ця тривога на-
повнила й думки в. Гольданського, який пригадав жахи вітебського 
вокзалу 1933 року. 

один із персонажів оповідання «Пара гнедых» в. тендрякова — 
представник місцевої влади, Федір тенков. він обмірковує ситуацію, 
яка склалася в ході колективізації, про методи організації колгоспів, 
ліквідації куркуля як класу. Про це письменник каже дуже лаконічно, 
немовби запрошуючи і читача глибше замислитися над тими обста-
винами. так, Федір тенков, батько головного персонажа-оповідача, 
«часто став повторювати одну фразу. сидів на ґаночку ввечері, слуха-
ючи деркача, курив, раптом струшувався: «Щось тут не продумано». 
Читав після обіду газети, відкладав їх, морщив лоба: «Щось тут не 
зовсім…» [6, с. 321–322]. 

Прикметні слова письменника каміла ікрамова (1927–1989) про 
творчість в. тендрякова: «справжня література вчить нас бути відпо-
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відальними за час, в якому всім нам, і письменникам, і читачам, від-
ведено жити на землі. Час володимира тендрякова — це наш з вами 
час. і якщо люди майбутнього захочуть дізнатися, як і чим ми жили 
в середині двадцятого століття, то без книг тендрякова цього не зро-
зуміють» [4]. 

отже, як бачимо, трагічна тема 30-х рр. ХХ ст. знайшла відобра-
ження в біографії вченого в. Гольданського як спогади на основі 
прочитаного в літературі. віталій Гольданський народився 18 червня 
1923 р. у вітебську (Біларусь) у сім’ї вчителя, помер 14 січня 2001 р. в 
Москві. 1928 р. сім’я переїхала до Ленінграда. там віталій Гольдан-
ський 1939 р. поступив на хімічний факультет Ленінградського уні-
верситету, з початку великої вітчизняної війни пішов у студентський 
батальйон, був поранений, перебував у блокадному Ленінграді, по-
тім — в евакуації в казані. там закінчив навчання. відомий у галузі хі-
мічної фізики, біохімії, хімії високих енергій, ядерної фізики, фізики 
елементарних частин. Лауреат Ленінської премії (1980), доктор фізи-
ко-математичних наук, академік. також автор багатьох науково-по-
пулярних і художніх творів (писав прозу, вірші, гуморески). 

Про повість «страсти по Матфею» василя Журавського в анотації 
читаємо, що це «документально-автобіографічна повість, що опові-
дає про трагічні події в україні та прилеглих до неї районах росії в 
1932–1933 роках: про масові репресії селян і голодомор. автор пові-
сті — нині відомий радянський журналіст — у ті роки, будучи підліт-
ком, разом із батьком опинився на будівництві магістралі «Москва — 
Донбас» і був свідком трагічних подій, які там відбувалися» [2]. 
в. Журавський — прозаїк, публіцист, був відомим журналістом-між-
народником, народився 14 серпня 1921 р. на хуторі огарков Бобров-
ського повіту воронезької губернії (нині — селище агарков Панін-
ського району воронезької області). Помер у червні 1997 р. в Москві. 

Початком твору в. Журавський налаштовує читача на те, що це 
будуть його особисті спогади, переживання, тобто, що біографічний 
аспект у повісті домінуючий і що документалістика буде лежати в ос-
нові побудови художньої картини світу: «тоді мені було одинадцять 
років… Пам’ять підлітка чіпка. (…) Мор голодом чи голодомор трид-
цять другого — тридцять третього в україні вона зафіксувала на все 
життя. (…) свої спогади мені вже в зрілому віці не раз доводилось зві-
ряти з батьківськими. а батько мій помер в 1974-м…» [2, с. 5]. автор 
акцентує увагу на тому, що «всі персонажі виведені під своїми імена-
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ми й прізвищами, за винятком чотирьох — п’яти, кого забув, як зва-
ли…» [2, с. 6]. всієї біографії автора з повісті ми не можемо дізнатися. 
За Жаном Полем сартром, «…твір ніколи не розкриває таємниць біо-
графії: він може бути лише схемою чи своєрідною ниткою аріадни, 
яка дозволяє відкрити їх у самому житті» [7, с. 134]. 

елементи паралітератури в повісті в. Журавського спрямовані на 
сприйняття таких екзистенціалів, як страх, пам’ять, милосердя, біль, 
совість, любов, віра. наприклад, автор дає присвяту в книзі: «внукові 
моєму Петрові Журавському присвячую» [2, с. 5]. Цікаво, що не бать-
кам присвячує, а внукові. розуміємо, що автор, звертаючись до осо-
бистих спогадів, думає не про минуле, а про майбутнє. Повість супро-
воджується такими елементами паралітератури, як епіграфи. їх три. 
Про що вони? на чому акцентує увагу автор? Перший: «…а близько 
дев’ятої години скрикнув ісус сильним голосом: ілі, ілі! Лама савах-
фані? тобто: Боже Мій! Чому ти Мене покинув?» Це з Євангелія від 
Матвія, 27: 46. Як бачимо, автор бере з Євангелія той момент, коли 
ісуса схопили, почали мучити, коли починаються Його неймовірні 
страждання перед Його розп’яттям; ісус переживає відчуття покину-
тості Богом Батьком, це час, коли Божий син переживає страшний 
біль — фізичний від мук і душевний від знущань. Другий епіграф взято 
також із Біблії, а саме з книги Плач Єремії, 4: 9: «ті, що умертвляють-
ся мечем щасливіші від тих, що умертвляються голодом, тому що ці 
тануть, вражені недостачею плодів польових». отже, в другому епігра-
фі порівняно дві смерті — від меча і від голоду, закцентовано увагу на 
тому, яка із смертей важча: та, яка тягнеться довше, яка тривала, коли 
людина «тане, вражена недостачею плодів…» третій епіграф узято зі 
старої української козацької пісні. Цей епіграф автор наводить у своїй 
російськомовній повісті українською мовою: «Зажурилась україна, бо 
нічим прожити, / витоптала орда кіньми маленькії діти…» тут спосте-
рігаємо третій смисл, який дається читачеві перед прочитанням твору: 
україна журиться, бо орда витоптала її землю. слово «орда» набуває 
глибокого символічного смислу в контексті Голодомору. 

олександр ілічевський — поет, прозаїк, народився 1970 р. в 
м. сумгаїті азербайджанськой рср, закінчив Московський фізи-
ко-технічний інститут, спеціаліст в галузі теоретичної фізики. З 1991 
по 1998 р. перебував на науковій роботі в ізраїлі й каліфорнії (сШа). 
З 1998 р. живе в Москві. Генеза його оповідання «воробей» [5] зрозу-
міла з наративу, авторської присутності та його позиції в оцінці подій. 
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2005 року це оповідання було надруковане в журналі «новый мир» 
(№ 7) і цього ж року було відзначене літературною премією Юрія ка-
закова, якою журнал нагороджує художні твори в номінації «краще 
оповідання року» авторів обсягових московських часописів. 

всі три твори демонструють екзистенціали, які відтворюють стано-
вище персонажів, їх емоційне сприйняття того, що відбувається, його 
осмислення, настрій. Це — смуток, радість, смерть, життя, совість, 
байдужість, милосердя, жорстокість. Це також екзистенціали-симво-
ли, які такими стають при осмисленні людського буття, фізичного від-
чуття: хліб і взагалі будь-яка їжа чи її відсутність. символом-екзистен-
ціалом постає колір, яким бачиться персонажеві навколишній світ чи 
предмети, що поруч, чи в уяві, чи уві сні. Переважає в текстах чорний 
колір, сірий. образи-символи відображають екзистенцію персонажів в 
усіх текстах. наприклад, червоний колір, криваве сонце, що заходить, 
фіксуємо в оповіданні «воробей» о. ілічевського. одним із провідних 
екзистенціалів цього твору є сон. він від ображає становище персона-
жа, посилює сприйняття його фізичного буття, відчуття. Що сниться 
голодній, знеможеній людині? Це змучена жінка на ім’я кулюша. їй 
сниться їжа: «одначе перші два місяці їжа мучила її вві сні гірше від 
ката» [5, с. 103]. образ їжі передається не простою щоденною їжею, 
яка була звичною в попередні благополучні роки, а сниться найкраща 
їжа. та, яка була на великі релігійні свята, коли люди по-особливому 
осмислюють Бога, піднімають до нього свої погляди, розмірковують 
про Його муки і про своє життя. сон трансформує пережите, і воно ор-
ганічно відтворює буття персонажа: «…то сестри на Пасху принесуть 
житніх пирогів і кулеб’яку з тельбухами. то сама (кулюша. — Т. К.) 
напече цукрових пампушок і посадить рядком дітей — поласувати, за-
пиваючи гарячим кизиловим узваром…» [5, с. 103]. своїми творами 
в. тендряков, в. Журавський та о. ілічевський немовби наголошують, 
наскільки важливе осмислення найскладніших періодів історичного 
минулого. Біблія, цей універсальний кодекс життя, дає, зокрема, таку 
відповідь у книзі пророка Єремії, 26: 13: «і так, виправте путі ваші і 
діяння і послухайтесь голосу Господа, Бога нашого, і Господь скасує 
бідування, яке прорік на вас». 

справді, надзвичайно важливим у даних текстах є вказівка на 
час. Це конкретні роки, конкретна місцевість. таким чином, доку-
менталістика, реальна деталь стає предметом переживання суб’єкта 
в творах в. Журавского, в. тендрякова, а. ілічевского. екзистенцій-
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на складова типологічно виводить їх до творів, де важливу роль віді-
грає біографічний аспект, свідчення очевидця, авторське враження. 
Для авторів важливо передати трагічні обставини з метою викликати 
співпереживання. у в. тендрякова й в. Журавсього екзистенційне 
виражається в контексті реалістичного, о. ілічевський використовує 
екзистенційні засоби в тексті, де художній контекст експресіоністич-
ний. у цьому полягає типологічна та індивідуальна характеристики 
художнього письма даних авторів в аналізованих текстах. 
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ЭКзистенЦиалЬнЫе измерениЯ  
ХуДоЖественноЙ реалЬности  

(на примере произведений в. тендрякова,  
в. Журавского и а. иличевского) 

Татьяна Конончук, канд. филол. наук, доц. 

Академия адвокатуры Украины 

В статье проанализированы произведения русских писателей — Владимира 
Тендрякова, Василия Журавского и Александра Іличевского, которые объединены 
одной темой — в них идет речь о Голодоморе 1932–1933 годов в Украине. Определе-
но, что общими для них являются экзистенциальные измерения, через которые ав-
торы моделируют художественную картину мира, масштабно иллюстрируя в ней 
такие экзистенциалы, как страх, голод, смерть; многоаспектно поданы типичные 
образы времени — обезсиленные голодне люди, умирающие, умершие; интенсивно 
действует категория памяти, призвана зафиксировать трагическое бытие. 

Ключевые слова: голод, Голодомор, психологизм, документальность, экзи-
стенциальность, хлеб, страх, смерть. 
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eXisTenTial dimensions of arTisTiC realiTy  
(on the example of the works of V. Tendriakov,  

V. Zhuravsky and a. ilichevsky) 
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Associate Professor 

Academy of Advocacy of Ukraine, Kyiv 

The article analyzes prose works by famous Russian writers — V. Tendriakov, V. Zhu-
ravsky and A. Ilichevsky. A common theme integrates these texts. The works tell about 
the Holodomor of 1932–1933 in Ukraine. It is found that the existential dimensions in 
these texts are similar, because the characters live in similar circumstances and experience 
similar situations; The Soviet government, through its activists, takes away the grain and 
everything that is eaten in order for the peasants to obey the new system and go to the 
collective farms. Similar circumstances experienced by the characters create an artistic 
picture of the world in texts where such existentials scale up as fear, hunger, death; there 
are depicted typical images of time — hungry people, dying, dead. Writers are drawn to 
the category of memory, which is intended to record a tragic life, so that nothing happens 
in the future. All texts are documented. For all authors the biographical factor is important. 
V. Zhuravsky saw the Holodomor in Ukraine as a child, V. Tendryakov also saw a child 
starving and starving to death in Siberia, at one of the railway stations near his native 
settlement, which brought Ukrainian rebellious peasants who refused to go to collective 
farms. A. Ilichevsky — representative of the younger generation, he builds his story based 
on one of the stories of a woman who survived the Holodomor, miraculously survived, did 
not die. Each work psychologically motivates the behavior, thoughts of the characters, The 
authors deliberately emphasize that the texts are built on real events. Writers seek to bring 
the history of collectivization, its tragic consequences, to generations to come. To draw 
attention to the events described, the authors use first-person storytelling. This shortens the 
distance between the writer and the reader. We understand that the purpose of the authors 
is to evoke a sense of catharsis, an understanding of the realities of Ukrainian history. In 
a speech to V. Tendriakov’s book, Academician V. Goldansky writes that he saw similar 
squares, like V. Tendriakov’s, in Leningrad (now St. Petersburg — T. K.) at the Vitebsk 
railway station, where he saw died of starvation on the square. they were peasants from 
Ukraine. There were a lot of them. V. Zhuravsky completes his story with epigraphs that 
work to deepen the impression of the work, giving titles to sections that reflect events in 
chronology. In the works, the authors actively involve concepts such as time and space 
in order to show the scale of the dead in the Holodomor, and their number is millions. 
Together with other works of this subject, the texts of V. Tendriakov, V. Zhuravsky and 
A. Ilichevsky make a wide panorama of events of 1932–1933 in Ukraine, reflected in the 
artistic word. 

Key words: hunger, famine, psychology, documentary, existential, bread, fear, death. 
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У статті доводиться думка про велику міру психологізованості образів при-
роди у романі П. Загребельного. У процесі аналізу констатується тісний взаємо-
зв’язок пейзажів з образом Євпраксії. Відстежено, що краєвиди постають у ху-
дожньому світі твору, ілюструючи поворотні, ключові моменти життя головної 
героїні. 

Встановлено прийоми творення психологічних пейзажів у «Євпраксії»: спів-
віднесення описів ландшафтів з настроями героїв, зіставлення «своїх» та «чужих» 
образів природи, введення у крайобраз символічних деталей (дерев, сонця, землі, 
неба, каменю), надання особливих значень колористичності зображуваного, на-
кладання різних форм відчуття (зору, слуху, нюху, тактильних), вибудова асоціа-
тивних рядів, створення сугестії. 

Ключові слова: психологічний пейзаж, роман, Євпраксія, опис природи, 
 крайобраз, простір, картина, ландшафт, місцевість. 

Проблема літературного пейзажу поряд з іншими видами візуалі-
зації (портрет, інтер’єр) у художньому творі досліджується вже досить 
тривалий час. такі зорові образи почасти ускладнюються завдяки їх 
психологізації, про що свідчать дослідження літературознавців с. ви-
слоух, Г. в’язовського, Б. Галанова, М. епштейна, а. Єсіна, Г. клоче-
ка, М. Лапій, о. себіної, Я. тагільцевої, Є. Фарино та ін. Психологізо-
вані пейзажі не лише змінюють ракурс опису природи, а й впливають 
на усю структуру твору, а відтак і його сприйняття читачами. 

Яскраво демонструє техніку психологічного живописання роман 
Павла Загребельного «Євпраксія». на особливості пейзажів, створені 
письменником, вже неодноразово звертали увагу літературознавці. 
так, в авторефераті до своєї дисертації вікторія сікорська зазначає, 
що «душа жінки асоціюється з безмежними просторами природи, 
тому П. Загребельний у романах «Євпраксія» та «роксолана» мо-
делює монотонний топос, зосереджуючись на художньому дослі-
дженні суб’єктивної сфери людської долі, де пейзаж олюднюється, 
пронизуючись настроєм персонажів, і сприймається як проекція на 

© Мізінкіна о., 2019
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духовність героїв» [12, с. 16]. Долучається до міркувань попередниці 
і нінель Заверталюк, розглядаючи художні простори в романі крізь 
опозицію «свій» — «чужий», що виражена низкою антитез. також 
літературо знавиця уточнює: «простір у творі прозаїка не лише фізич-
ний — місце події, дії (горизонталь), він насамперед — тло й образ ви-
раження авторської ідеї, художній аналог внутрішнього світу героїні, 
її переживань, її боротьби» [6, с. 24]. 

варто відзначити, що від перших відгуків («найбільш привабли-
вою рисою його творів є точність психологічних характеристик» 
[10, с. 25]) до останніх досліджень [2; 8; 11] підкреслюється психоло-
гічна домінанта романів П. Загребельного. означені в розвідках ас-
пекти спонукають до подальшого аналізу проблеми психологічного 
пейзажу в історичному романі. мету дослідження вбачаємо в осмис-
ленні психосемантики пейзажів у «Євпраксії». тому завданнями робо-
ти постають відстеження ситуацій, в яких виникає психологізований 
образ природи; розкриття прийомів вербальної пейзажистики; вста-
новлення різновидів та функцій психологічних краєвидів у романі 
П. Загребельного. 

в «Євпраксії» пейзажі супроводжують головну героїню від самого 
початку роману. картини природи «прив’язані» до Євпраксії та усіх 
подій у її житті, віддзеркалюють психологічний стан дівчини. Дійсно, 
теоретики відзначають давню і тісну близькість людини і природи, 
яка по-різному (мотив, тема, проблема, дійова особа) відтворювалася 
у словесному мистецтві. «образи природи (як пейзажні, так і всі інші) 
наділені глибокою і винятковою змістовною значимістю. у багатові-
ковій культурі людства закорінене уявлення про благість і нагальність 
єднання людини з природою, про їх глибинну і нерозривну зв’яза-
ність» [14, с. 209] [пер. наш. — О. М.], — переконаний в. Халізєв. 

вирушаючи від дому до невідомого краю, Євпраксія відчуває як 
«заливалися в небі радісні жайворонки, кричали у вечірніх травах дерка-
чі, кумкали в теплій воді жаби, рипіли колеса, тривожно іржали коні, 
верблюди одчайно ревли, віддаляючись від звичних сухих степів» [7, с. 6]. 
Подана динамічна картина природи насичена представниками фауни, 
які спочатку творять ідилію, але насамкінець породжують хвилювання. 

Чим далі віддалялася князівна від рідної землі, тим більше тривоги 
і неспокою було в оточуючому ландшафті: «мокрі ліси глузували з неї, 
перебігаючи поперед валки з місця на місце, вони затівали якусь шалену 
крутняву, ніби велетенські зелені колеса безнадії» [7, с. 6]. Письменник 
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не лише відтворює природну зміну поясів, але й протиставляє їх, бо 
«зоставалися позаду в пущах чотирилиці давні боги, вмирали чотирисон-
цеві розлого-степові дні, маліли чотиривітрові руські небеса. Втомливо-
ляк лива просонь струшувала шептання з трав, світ облягали тумани 
такі щільні, що в них не літали навіть янголи, а то зненацька роздирало-
ся небо й падали на землю бурі і в несамовитих замахах розмітали все на-
всібіч» [7, с. 7]. розлогий на усі чотири сторони світу руський простір 
поступово звужується для героїні, що спричиняє дискомфорт. в пей-
заж вводяться знаки віросповідання: якщо на батьківщині «чотирили-
ці давні боги», то тут — «не літали навіть янголи». таке співвіднесення 
свідчить про обмеженість розуміння святості в новому для Євпраксії 
краю, а натомість розкриває побожність і світовідчуття дівчини. 

З розвитком сюжету змінюються не лише краєвиди «чужих» для 
Євпраксії місцевостей, але бідніє рослинний і тваринний світ при-
роди. Перетинаючи Прикарпаття, Євпраксія фіксує, що «дорога про-
лягла мовби по дну велетенської миси, краї вивищувалися зеленими ва-
лами лісів, таких недосяжних, що хотілося плакати від безсилля. Тоді 
була шалена клекотнява гірських річок, похмурі верхи гір, хмари вгорі, 
хмари внизу під ногами, колючість ялиць, загадковість широколистих 
папоротників, круглі лоби каміння в струмках» [7, с. 36]. Порівняння з 
мискою та характерні означення («недосяжні», «шалена», «похмурі», 
«колючі», «загадкові») створюють відчуття негармонійного, закрито-
го («хмари вгорі, хмари внизу») простору, з якого нема виходу. 

вже після кракова, Праги пейзажі, які спостерігає Євпраксія 
по дорозі, давили її своїми похмурими та непривітними картина-
ми. «Гори кострубатилися чорнолісом і кам’яними вежами, гарцювали 
на вузьких курних дорогах чорні коні, яструби шугали з безмежжя під-
небесь просто в очі, прямо в душу. Євпраксія заплющувала очі» [7, 39]. 
Попередня життєдайна зелень флори змінюється гнітючим чорним 
обрамленням тих же лісів, які доповнюють «чорні коні» та хижі пта-
хи. Психологи стверджують, що чорний колір пов’язаний з трауром, 
журбою, скорботою, втратою, темними силами. «він символізує від-
чай і смерть. Чорний колір — це порожнеча без можливостей розвит-
ку, вічне мовчання без майбутнього і навіть без найменшої надії на 
майбутнє» [1, 113]. 

символічність кольорів, безсумнівно, впливає на план виражен-
ня психологічних пейзажів у романі. Чим ближче до саксонії, тим 
більше підкреслюється безвихідь молодої дівчини, що позначається 
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зміною чорного кольору на сірий: «Гори й ліси супроводжували те-
пер її невідступно. Сірі, як сум, птахи круглооко дивилися на звивистий 
обоз, мовчки супроводжували малу Євпраксію» [7, с. 40]. Як бачимо, 
об’єктний світ залишається незмінним — це гори, ліси, птахи. ос-
танні (сірі, як сум, птахи) символізують психологічний стан головної 
героїні: «сірий колір ніби поділяє світ на дві частини. З одного боку 
постають усі яскраві, «кольорові» барви, з іншого — чорно-біла гама» 
[1, с. 128] [пер. наш. — О. М.]. Забарвлення пейзажів допомагає від-
творити невтішні переміни у долі Євпраксії: по прибуттю до саксонії 
її життя поділилося на «до» і «після». Причому символіка кольорів 
в крайобразі вкотре попереджає героїню перед першою зустріччю з 
нареченим — графом Генріхом: «чорні саксонські коні скакали поперед 
обозовиська навперейми сонцеві й чорним жирним тіням, падали над гли-
бокими ровами з просмерділою водою важкі дубові мости, гриміли іржаві 
товстелезні ланцюги, голоси в замкової сторожі були так само іржаві» 
[7, с. 40]. Єдиний проблиск-надія, який уособлений у сонці, перекри-
тий візуальним чорним, що доповнюється ольфакторним («просмер-
діла вода») та акустичними («гриміли іржаві ланцюги», «іржаві голо-
си») елементами загальної картини. 

Домінування чорних фарб у психологічних пейзажах неоднора-
зово і красномовно свідчить про душевний стан Євпраксії. Будучи 
вдовою маркрафа і переживаючи залицяння імператора Генріха в 
кведлінбурзі «їй усе тут сприкрилося, задихалася від стисків холодно-
го каменю, гнітило її вічно низьке небо, мокра погорблена земля, лякали 
чорні ліси. Стояли чорні, мов погорілі, а між деревами така пуста да-
лина, мов між чужими людьми» [7, с. 101]. саме такими «чужими» та 
надзвичайно віддаленими за світобаченням були ці двоє — імпера-
тор священної римської імперії та руська князівна. він — похилого 
віку, грубий і нещадний, цінив лише перемоги у численних війнах; 
вона — вродлива, молода, спрагла до краси, сповнена цнотливості і 
чистоти. Як ті дерева — обидвоє вже згорьовані життям (пережили 
свої втрати — людські, надій, сподівань). різниця в ментальності ге-
роїв підкреслюється і в образі києвського охоронця Євпраксії кирпі. 
«– Не можу в камені… Тягне мене до лісу, аби там лягти під деревом 
по-звірячому і слухати, як шелестить жито на узліссі» [7, с. 71], — ви-
ливає своє наболіле він землячці Журині. 

відчуття прекрасного, що виявляється у природі, неодноразо-
во проступає в героях роману. Для більшого контрасту письменник 
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почасти протиставляє імператора Генріха та Євпраксію. так, під час 
весільного поїзду «йому завжди хотілося вище, вгору, до вершин, може, 
й туди, де колись стояв його улюблений Гацбург, а тепер руїни, забиті 
густим зелом, а Євпраксії кортіло лишитися тут, унизу, в цьому ти-
сячобарвному світі. Сп’яніла від рослин, від листя, від кошлатості ку-
щів, від спраглості росту, вона зіскакувала з коня, припадала до якоїсь 
стеблинки» [7, с. 112]. тут не випадково згадується місто Генріха, яке 
заросло та перетворилося на безбарвні руїни, як це невдовзі станеть-
ся і з планами самого імператора. Його життєве спрямування вгору 
(вертикаль) суперечить прагненням молодої жінки, якій притаманне 
панорамне (горизонталь), кольорове бачення простору. 

в психологічних пейзажах відбито ставлення Євпраксії до оточу-
ючих її людей. так, після смерті посла Генріха фон Штаде — рудигера 
Євпраксія мовби скинула з себе невловиму важкість. вона «відчула 
себе відразу вільною, повернувся до неї світ дитячих захоплень, охоче 
мандрувала тепер по безмежній землі, не переймаючись тим, куди їде й 
що покидає, могла милуватися квітами й травами, збирати листя й то-
рішні жолуді, допитуватися в Журини, чи то не чеберяйчики ховаються 
під жолудевими шапочками. Відкрилася їй якось ніби одразу пуща, йшла 
назустріч розлегла, темна, в непрохідді трясовин і завалів, в запахах 
плісняви й гнилизни, повна пташиного щебету, ревіння зубрів, нічних по-
таємних тупотів, шелестів, трісків, шерехів» [7, с. 35]. Звільнившись 
від наглядача, дівчинка радіє звичним та уявним картинам природи. 

на противагу попередній ситуації, непорозуміння з законним чо-
ловіком та розчарування у сподіваннях спонукало до депресивного 
стану Євпраксії, що відобразилося і в характерних краєвидах: «Усе 
зоднаковіло, не могла второпати, чи то Майнц, чи Вормс, чи Шпеєр, над 
усіма городами повисла густа стіна осіннього дощу, життя її теж ста-
ло затьмарене, мов осіннє небо, лишалася сама, відірвано від неї всіх, ок-
рім Журини, тепер жила тільки згадуваннями, мандрувала в рідну землю 
все частіше й частіше своєю змученою уявою, а тут нічого не бачила, 
не могла збагнути, де вона й навіщо. Там, удома, радіють пришестю до-
щів, а тут дощі спадають прокляттям. Там ніжність ніколи не знає 
каламутних вод, а тут усе спливає глиною, брудом, глузливими водами 
втоми» [7, 141]. відзначаємо чітко виписані психологічні паралелі в 
настроях героїні та пейзажах, оскільки «певні стани природи так чи 
інакше співвідносяться з тими або іншими людськими почуттями і 
переживаннями» [пер. наш. — О. М.] [5, 81]. у процитованому урив-
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ку такі паралелі переростають у спогади-порівняння з рідними серцю 
замальовками, вираженими вказівними прислівниками «тут» і «там», 
що в цьому випадку протиставляються. 

Прийом порівняння вітчизняних пейзажних ілюстрацій з «чу-
жими» неодноразово прочитується у романі. Причому «домашні» 
картини природи наділені позитивними, гармонійними відчуттями, 
ваблять затишком, спокоєм, умиротворенням. на противагу їм в но-
вих — переважають негативні відтінки у їх сприйнятті, вони відштов-
хують, лякають. тому, пізнаючи нові місцевості, де «камінь — сірий, 
безнадійний, жорстокий, і в тому камені живуть, мов дикуни чи роз-
бійники, графи, барони, рицарі, живе їхній імператор, а десь удома білі 
ласкаві доми, зелена лагідна земля і Київ, знесений на тихих пагорбах під 
саме небо» [7, с. 40] в Євпраксії запанував «нелюдський жах». нерідні 
краєвиди — приземлені, забарвлені у безликі (сірі) кольори, тоді як 
київ — піднесений у думках героїні. у змальованих письменником 
колоритах місцевостей, за визначенням М. епштейна, порівнюються 
ідеальний та журливий пейзажі, адже, як зауважує дослідник, «жур-
ливий — забарвлений у темні, сутінкові тони — його можна назва-
ти «похмурим»» [пер. наш. — О. М.] [4, с. 149]. в ідеальному пейза-
жі «місце перетворюється у час, а час стикається в одну-єдину мить, 
коли душа здатна доторкнутися до ідеалу, сприйняти його в природі» 
[пер. наш. — О. М.] [4, с. 136]. 

Подібні порівняння супроводжують картини різних пір року у їх 
сприйнятті головною героїнею. Після приїзду до саксонії Євпрак-
сія органічно поринає у спогади про рідну землю і шкодує про свій 
відїзд: «осінь у Києві — у палахкотінні листя і багать, у щедрих ловах, 
у радості від споглядання розкішних вершників, у важких об’їданнях ди-
чиною. А тут осінь — суцільний смуток. Сіра, як свинець на покрівлях 
монастирських» [7, с. 57]. Письменник навмисне асоціює «домашню» 
осінь зі щедрістю, радістю, розкішшю, безмежжям та багатобарвні-
стю листя, що забезпечує різнокольорову життєдайну картину. тоді 
як саксонська — поєднана з традиційно невеселим настроєм та сірим 
кольором, що символізує невиразність людського буття. 

схожі засоби застосовуються і для зображення зимових пейзажів. 
їх опис зумовлений черговою стресовою ситуацією в житті імпера-
триці. Після наруги над мамкою-годувальницею Журиною та її само-
губством «була вже зима. Майже без морозів, якась несправжня, іноді 
вночі падав сніжок, до ранку залягав у ровах, на вежах, на покрівлях, але 
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відлига з’їдала його за день, і земля знов була гола, голий камінь, голі де-
рева, усе мов суцільне здригання. Хотілося завалистих, безгучних снігів, 
у яких вмирають всі відголоси, і великого червоного сонця над ними, спо-
кійного і приступно-лагідного. Вкутана в м’які сніги далека рідна земля 
і ледь притрушена олив’яно-сірим, мовби цокітливим інеєм, ця кам’яни-
ста пустеля, уся в холодних корчах з маленьким кривавим сонцем у про-
низливо-мерзлякуватих безмежностях» [7, с. 163]. Протистояння двох 
картин зими навіюється зоровими, відчуттєвими і звуковими мікро-
образами, на фоні яких вирізняються «велике червоне сонце» (вдома) 
та «маленьке криваве» (в просторі Генріхової імперії). у слов’янській 
культурі сонцю відводилося особливе значення, воно було символом 
«всевидящого божества; вищої космічної сили; центру буття та ін-
туїтивного знання; осяяння; слави; величі; правосуддя; Матері світу; 
Центру; Бога-отця; Христа. разом із місяцем сонце символізує чо-
ловічий та жіночий початки» [3, с. 776]. тому переміщення Євпраксії 
в «чужий» для неї простір призвело до зменшення питомих для неї 
основ буття, звуження її природних потенцій і можливостей (стати 
матір’ю, відчути специфіку жіночого єства поряд з чоловічим). До 
речі, образи місяця як чоловічого начала рідко знаходять художнє 
вираження у ландшафтах роману, що вкотре підкреслює порушення 
гармонії в житті головної героїні та свідчить про її нещасливу долю. 
Порівняння відтінків сонця теж є красномовним, бо «червоний» — 
«символ Божої любові до людей, до людського роду, <…> використо-
вувався у середньовічному християнському мистецтві як колір мило-
сердя, так і любові» [3, с. 861]. тоді як «колір, що символізує кров, 
червоний часто використовувався у військових цілях упродовж бага-
тьох століть» [3, с. 861], на що недвозначно натякає П. Загребельний, 
описуючи наміри імператора і події середньовічної Європи. 

велика міра символізму притаманна і зображенням весняних пей-
зажів, які водночас поєднані з історичними фактами в романі. на-
весні було скликано собор, на якому імператриця адельгейда мала 
свідчити проти свого чоловіка, що стало безпрецендентною подією в 
тогочасній Європі. історики твердять: «справу її з Генріхом іV обго-
ворювали, згідно з волею папи, на соборі в констанці, а потім у П’я-
ченці р. 1095 — перед 30-тисячним натовпом. Генріха іV засуджено 
і виклято за знущання з жінки» [9, 141]. у романі: «за тим останнім 
приниженням, якого ще мала зазнати в П’яченці, бачила Євпраксія виз-
волення, бачила кінець стражданням, вітер волі доторкнувся їй до щік, 
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весняний голубий вітер свободи голубив їй обличчя, пустотливо бавився 
пасмом її розкішного волосся» [7, с. 294]. важливість події розкриваєть-
ся П. Загребельним крізь призму почуттів героїні, які доповнюють-
ся окремими штрихами весняної природи. Зміни в середовищі, що 
стали прихильними («вітер голубив», «пустотливо бавився») до неї, 
несли позитив і сподівання. тепер «безмежний простір, безкінечні не-
беса, виспів птаства, дзюркіт струмків, пречиста весняна зелень, перші 
квіти, мов золоті очі забутих чеберяйчиків, коні ступають весело, ба-
дьоро» [7, с. 294]. Життя знову набуває змісту, простір розширюється, 
наповнюється звуками, з’являються оптимістичні кольори. весна в 
природі символізує початок, розквіт, оновлення, новий період почи-
нався і в долі Євпраксії. 

Якщо ключові, стресові події у житті молодої жінки пов’язані із 
психологічними описами різних пір року, то її фізичне обмеження у 
просторі призводить до уподібнення часу, нерозрізнення видозмін 
у природі. так було у кведлінбурзі: «Настала зима, не знати вже й 
яка на чужині для Євпраксії. Пори року — повільні, однаково сумні, мов 
плакучі верби, не приносили їй нічого» [7, с. 75]. Доречне порівняння 
не лише демонструє основи ментальності її народу («традиційне 
для україни дерево з давніх-давен виконувало своєрідну оберегову 
функцію, а згодом стало й національним символом» [13, с. 390]), але 
й витворює асоціативний ряд (пори року — повільні — однакові — 
сумні — плач — пустота), в якому закладено механізм сугестії. схо-
же сприйняття природи оволодіває героїнею у вероні, незважаючи 
на зміну колориту місцевості. вимушене перебування у вежі п’яного 
кентавра призвело до того, що «пори року тут мовби зливалися, не було 
ні весни, ні осені, — тільки безкінечне літо з одноманіттям спеки і оця 
недовга зима, що, здавалось би, мала лякати ув’язнених, несучи їм за-
грозу холоду, а насправді несла полегкість, бо коли людина занурюється 
в клопоти найпростіші, дбає лише про потреби свого тіла, тоді зболена 
душа її має спочинок і сили притікають до неї, як весняні соки в живе 
буйне дерево» [7, с. 232]. Як і в попередній візуалізації змісту, ввесь 
спектр перетворень у календарному році зводиться до образу дерева. 
в порівнянні з «голими деревами», «чорними лісами» (з попередніх 
пейзажів), її дерево «живе», а тому має майбутнє. 

П. Загребельний, вимальовуючи образ Євпраксії, полюбляє її 
уособлювати зі світом флори. Під час шлюбної церемонії «всі вийшли 
назустріч східній квітці, яку імператор збирався посадити в імператор-
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ському саду» [7, с. 119]. в такий спосіб письменник наголошує на ви-
нятковості та окремішності дівчини в новому для неї просторі. Після 
втрати новонародженої дитини героїня зустрічала весну, пам’ятаючи 
лиш про квіти, «задумливо збирала їх, вони мовби лащилися до неї, самі 
собою виростали там, де вона зупинялася, їй досить було раз або дві-
чі погорнути довкола траву — і вже було біле, червоне, синє, жовте, і 
вона гладила темні голівки квіток, мов дитячі голови, вона ніби сама 
вростала в квіти. Її пальці, волосся, все тіло ставало суцільною духмя-
ною квіткою, Євпраксія радо б зосталася такою навіки, та тільки хто 
збагне те прагнення і хто на нього пристане?» [7, с. 201]. Митець слова 
дуже тонко оповідає про нереалізований материнський інстинкт. «Го-
лівки квіток» замінюють «дитячі голови», а сама жінка така ж вразли-
ва і гарна, чарівна і запашна, як квітка. Проблема нерозуміння її як 
особистості, жінки, людини простежується упродовж усього роману. 
навіть тоді, коли «народилося бажання примусити імператора закоха-
тися в неї, хотіла б стати лавром, як Дафна, соняшником, як Клітія, 
кущем калини або тополею» [7, с. 112]. Завдяки переліку рослин пись-
менник розширює контекст твору, відсилаючи читача до претекстів, 
міфів, символів духовної культури. 

Маємо також зазначити, що окрім об’ємних психологічних крає-
видів у романі виписано чимало мінізамальовок («Галявина, сказано 
вже, була вузькою і довгою-довгою, як сон» [7, с. 29]; «неприступність 
снігової вершини» [7, с. 99]; «весна кінчається, і плачуть птахи. А може, 
то я плачу?» [7, с. 226]; «я сумую в глуху осінь» [7, с. 226] і т. под.), які 
активно працюють на увиразнення ситуацій, настроїв героїв, хроно-
топу розгортання подій. 

отже, аналіз описів природи у романі «Євпраксія» продемонстру-
вав механізми зображення просторового, відчуттєвого та емоційного 
плану вираження словесного мистецтва. накладаючись один на од-
ного, вони передають деталі крайобразів, які засвідчують особливості 
світовідчуття персонажів (переважно головної героїні). такий при-
йом відтворення ландшафтів постає важливим фактором впливу на 
читача та сприйняття твору вцілому. 

роман представляє саме психологічну історичну прозу, в якій про-
читуються виразно психологізовані картини природи, що синтезують 
у собі можливості мистецтва слова та живопису. 
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«евПраКсиЯ» Павла загребелЬного:  
К воПросу о ПсиХологичесКоЙ ЖивоПиси словом 

Елена Мизинкина, канд. филол. наук, доцент 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

В статье доказывается мысль о превалировании психологизма в образах 
природы романа П. Загребельного. В процессе анализа констатируется тесная 
взаимосвязь пейзажей с образом Евпраксии. Установлено, что картины приро-
ды возникают в художественном мире произведения, иллюстрируя поворотные, 
ключевые моменты жизни главной героини. 

Дифференцмрованны приемы создания психологичесих пейзажей в «Евпрак-
сии»: соотнесение описаний ландшафтов с настроениями героев, сопоставление 
«своих» и «чужих» образов природы, введение в образ мира символических деталей 
(деревьев, солнца, земли, неба, камня), присваивание особенных значений коло-
ристичности изображаемого, наложение разных форм ощущений (зрения, слуха, 
нюха, тактильных), выстраивании ассоциативных рядов, создание суггестии. 

Ключевые слова: психологический пейзаж, роман, Евпраксия, описание приро-
ды, образ мира, пространство, картина, ландшафт, местность. 

P. ZaGrebelny’s «euPraXia»:  
on The QuesTion of PsyCholoGiCal PainTinG in a Word 

Olena Mizinkina, Candidate of Philology, associate professor 

Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukrainе 

The article proves the idea of a great degree of psychologization of nature images in 
P. Zagrebelny’s novel. It is named the names of the literary critics who learnt the different 
forms of visualization in a work of art. The researchers quote the views in regards to the 
dominance of psychologism in the writer’s works and, particularly, in the novel «Eupraxia». 

A review of the recent works led to the determination of the purpose of exploration — 
to understand the psychosemantics of landscapes in «Eupraxia». As a result, there are 
the tasks of the work: monitoring the situations in which a psychologized image of nature 
arises; discovering of techniques of the verbal landscape studies; establishment of varieties 
and functions of the psychological landscapes in the novel of P. Zagrebelny. 

During the process of the analysis the close correlation of the depicted landscapes 
with the image of Eupraxia is established. It is defined that the landscapes appear in the 
art world of the work to illustrate the pivotal moments of the lead character’s life. Except 
the marking of the place and time, the landscapes primarily reflect the mental states of the 
novel’s heroes. Also, the psychological pictures contribute to the expression of the charac-
ters, showing their mental and worldview. 

The methods of creation of psychological landscapes in «Eupraxia» are established: 
correlating the descriptions of the landscapes with the moods of the characters; a compar-
ison of «their» and «alien» images of nature; introduction to the landscape of the symbolic 
details (trees, sun, earth, sky, stone); imparting the special meaning of coloristics to the 
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image; the imposition of the various forms of sensation (vision, hearing, smell, tactile); 
building the associative series; creating the suggestion). 

The conclusions emphasized the possibilities of landscape creation in the works of ver-
bal art. The psychological images of nature provide the imaging of a spatial, sensory and 
emotional expression plane, become an important factor of the influence to the reader and 
the perception of the work generally. It is summarized that the novel «Evpraxia» represents 
not just the most psychological historical prose, but also demonstrate a synthesis of the art 
of word and painting in the artistic world of the work. 

Key words: psychological landscape, novel, Eupraxia, nature description, landscape, 
space, painting, landscape, land. 
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есеЇстиКа в КонтеКсті сучасниХ  
науКовиХ ПоШуКів 

Ярослава Вільна, д-р філол. наук, професор 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

рецензія: Шевченко Т. Есеїстика українських письменників як фено-
мен літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст. : монографія. Київ : Видав-
ничий дім Дмитра Бураго, 2019. 584 с. 

Монографія тетяни Шевченко присвячена важливій літературо-
знавчій проблемі: уперше на широкому літературному матеріалі (150 
есеїстичних збірок митців сучасності) детально проаналізовано фе-
номен української есеїстичної традиції в літературному процесі кінця 
ХХ — початку ХХі ст. авторка детально проаналізувала письменниць-
ку есеїстику останніх кількох десятиліть, спеціально зупинившись на 
термінологічному осмисленні самого поняття, його витоках, розгля-
нувши есеїстичні практики як вагомий складник сучасної літерату-
ри, окреслила їх наративно-ментативні особливості, дискурсивні 

© вільна Я., 2019
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ознаки, форми обʼєднання, прикметні частотністю і варіативністю, 
а також проаналізувала явище в контексті топологічно-рефлексивно-
го підходу. Приміром, аналіз своєрідності ансамблевих форм обʼєд-
нання есеїстики (розділ IV) дозволив зробити цікаві висновки про 
важливість письменницьких ментативно-рефлексивних опінієтвор-
чих практик, породжених художніми традиціями й притаманними 
українській літературі стратегіями дієвої активності письменників у 
кризові періоди життя. слушною є думка, що, за сучасних обставин, 
саме есей, з’єднаний із тотожними творами, бере на себе функцію ви-
разника письменницьких позицій і поглядів, а оформлений у збірку, 
він набуває більш промовистих семантико-емотивних чинників для 
впливу на читача. 

Гостра потреба в дослідженнях такого штибу цілком очевидна, 
адже йдеться не тільки про зʼясування чи уточнення окремих поло-
жень тих чи тих текстів митців, позначених есеїстичними інтенція-
ми, а й про бачення системних ознак самого літературного процесу, у 
якому есеїстичні практики є вагомими й наочними. 

кидається у вічі величезний обсяг досліджуваного матеріалу, який 
дозволив авторці наукової студії зробити широкі обʼєктивні узагаль-
нення, визначити закономірності есеїстичного жанру (метажанру, 
дискурсивної практики) і отримати цілком вірогідні наукові резуль-
тати. 

Другим беззаперечним набуттям монографії т. Шевченко є її на-
лежне науково-теоретичне підґрунтя. Дослідниця узагальнює науко-
ву літературу з теорії есею, демонструючи при цьому на лише широку 
обізнаність у працях європейських та вітчизняних літературознавців, 
але й самостійність суджень в їх оцінці. Маю відзначити велику кіль-
кість іноземних джерел, зокрема, польських, уведених в український 
науковий обіг. Для системно-цілісного аналізу есеїстичних текстів у 
роботі застосовано різні методи: історико-літературний, рецептив-
ний, біографічний, герменевтичний, структуралістський, психоана-
літичний, метод літературознавчого моделювання тощо. 

слід відзначити також, що теоретичні висновки дисертації ґрунту-
ються на аналізі конкретних есеїстичних збірок із посиленою увагою 
до поетики вираження думки за допомогою різних засобів. у робо-
ті даються цілком конкретні визначення таких понять, як-от: пись-
менницька есеїстика, художня есеїстика, ментатив, перформативний 
потенціал есею тощо. введено й обґрунтовано цілком нові для науки 
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про літературу поняття: есей як ментативний твір, екзогінаратор як 
оповідна інстанція в есеїстичному творі, мікронаратив, «есей місця» 
тощо. Цікавими в роботі є цілком оригінальні класифікації сучасної 
письменницької есеїстики за різними аспектами: у такий спосіб до-
слідниці вдалося систематизувати величезний художній матеріал, різ-
номанітний за суттю. 

у висновках узагальнено результати здійсненої роботи, йдеться 
про письменницьку есеїстику як «виняткову частину сучасного лі-
тературного процесу і як стійкий культурний та художній феномен 
мистецтва в цілому. З огляду на аналіз її природи, традицій, вито-
ків, контекстно-організаційних чинників, розмаїття тематичних та 
рефлексивних обширів є всі підстави стверджувати, що сучасна пись-
менницька есеїстика є цілісним явищем сучасної української літе-
ратури, яке розвивається й розвиватиметься за своїми внутрішніми 
і ситуативними законами як прояв видозміненої культурної епохи» 
(с. 513). 

отже, монографія т. Шевченко вирізняється завершеністю, ло-
гічністю, новизною та обґрунтованістю отриманих результатів. Без-
перечно, ця наукова студія, будучи цілком переконливою й логічно 
структурованою, не залишиться не поміченою серед літературознав-
ців, критиків, письменників, пересічних шанувальників сучасної 
літературної творчості. важливість здійсненого дослідження тетяни 
Шевченко у його перспективності: подальше вивчення текстологіч-
ного рівня есеїстичних текстів, мовленнєвих практик і дискурсів від-
криє нові горизонти для есеєзнавства, дозволить вловити «дух мис-
лення письменника», котрий себе апробує на нових засадах. 

Стаття надійшла до редакції 17 серпня 2019 р. 
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іван миХаЙлович ДузЬ: у безмеЖЖі талантів 
і віДДаності ФілологічніЙ сПраві 

Микола Пащенко, канд. філол. наук, доцент 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

рецензія: Полтавчук Василь Григо-
рович. Іван Дузь: літературно-критич-
ний нарис / Василь Полтавчук. — Одеса: 
Астропринт, 2019. — 120 с.: іл. — (Серія 
«Одеса літературна»). 

вийшла у світ ще одна книжечка ва-
силя Полтавчука із авторської серії «оде-
са літературна», заснованої у 2012 році, 
власне літературно-критичних нарисів, 
присвячених видатним літературознав-
цям одеської філологічної школи 50–
90-х років ХХ століття. в ній представ-
лений науково-літературний портрет 
відомого філолога-літературознавця, 
доктора філологічних наук, професора, 

члена спілки журналістів, члена спілки письменників україни івана 
Михайловича Дузя. 

Літературно-критичний нарис укладений із чотирьох розділів. Це, 
зокрема, «Півстоліття в одесі — півстоліття з одесою», «студії гумору і 
сатири», які включають «вишнезнавчі студії», «Дослідження творчості 
степана олійника», «інші студії сатири і гумору». в розділ «розмаїття 
дослідницьких інтересів» увійшли студії про поезію і поетів, «Дослі-
дження епосу», «об’єкт вивчення — драматургія», «театрознавчі праці», 
«одеса літературна: історія і сучасність». останній розділ літературного 
портрету професора Дузя і. М. складають Додатки: перший — «окреме 
видання праць івана Дузя»; «Література про івана Дузя», другий — «вір-
ші, присвячені іванові Михайловичу Дузю». видання доповнене фото-
світлинами, які вивершують розділ «студії гумору і сатири». 

автор «літературного портрета» у вступному фрагменті із симво-
лічною назвою «Півстоліття в одесі — півстоліття з одесою» розпо-

© Пащенко М., 2019
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чинає оповідь поетичними рядками уславлення «рідної», «вічної», 
«ніжної одеси», уславленням «кращого міста… в піднебессі», рядка-
ми, написаними і. Дузем, які були покладені на музику народним ар-
тистом Миколою свидюком. 

в біографічній довідці інформативно, виходячи із можливостей 
жанру, розповідається про важливіші віхи життєвого і науково-твор-
чого шляху професора і. М. Дузя. автор дає коротку біографічну до-
відку, наголошуючи, що іван Михайлович родом із Поділля, похо-
дить із багатодітної сім’ї, у 1937 році прибув до одеси — міста, яке 
стало «столицею його долі» (с. 4). в цей же рік він став студентом 
українського відділення новоствореного в оДу імені і. і. Мечникова 
філологічного факультету. Як і більшість студентів так званого «гон-
чарівського покоління», він із початком війни у 1941 році «змінив 
ауди торію на фронтові шанці». 

в нарисі поступово вималюється словесний портрет, при цьому 
використовуються архівні матеріали, спогади колег і учнів та рідних, 
а також матеріали науково-публіцистичного видання «спогади про 
івана Михайловича Дузя» (одеса: Маяк, 2004). відлік років, які охо-
пили півстолітній життєвий і науково-літературно-творчий шлях фі-
лолога івана Дузя в одесі, продовжується фіксацією дати вступу до 
аспірантури — 1952 рік. саме з цього часу науково-творча біографія 
івана Михайловича інтерпретується автором «портрета» з викорис-
танням зазначених вище «спогадів» Євгена Прісовського, Павла Гри-
ценка, анатолія Глущака, сергія комара, Лариси Дузь і самого автора 
василя Полтавчука. вони відзначають, що іван Михайлович характе-
ризувався «всюдиприсутнію» і «довсьогопричетністю», особливо це 
стосується періоду його перебування на посадах декана філологічно-
го факультету. 

автор рецензованої літературно-критичної праці, викладаючи 
факти життєвої і творчої біографії і. М. Дузя, прагне знайти їм міс-
це і пояснення, тим самим мотивує повороти та випробування його 
долі, підкреслює стійкість і непохитність його як непересічної осо-
бистості. він звертає увагу на активність професора у дослідницькій 
діяльності, зверненої до літературної творчості П. усенка, П. тичини, 
о. корнійчука, с. олійника, П. Панча, о. вишні, М. стельмаха. 

енергійність і цілеспрямованість, поєднувана із «всюдиприсут-
нію» і «довсьогопричетністю», вважає автор нарису, характеризує ще 
одну важливішу сферу діяльності івана Михайловича — це організа-
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ція на високому рівні навчальної та наукової роботи в період перебу-
вання на посаді декана факультету протягом майже двох десятиліть, 
це зокрема 1957–1964 та 1970–1981 роки. Посилаючись на висловлю-
вання з цього приводу н. Шляхової, автор зауважує, що у цей період 
філологічний факультет є знаний в україні і далеко за її межами тим, 
що «там деканом працював і. Дузь» (с.13). 

також звертається увага на діяльність університетського професора 
і водночас члена творчих спілок журналістів і письменників, спрямо-
вану на створення літературного обличчя одеси. Цілком об’єктивно 
автор нарису бачить постать і. Дузя поряд з професійними письмен-
никами іваном радченком та іваном Гайдаєнком — ще з двома іва-
нами. однак в. Полтавчук не обмежується просто увагою до трьох 
однакових імен, до трьох постатей, так званої «одеської трійці»; він 
бачить те, що є сутнісним для кожного з них і типовим для усіх трьох: 
кожен із них у свій час очолював місцеву письменницьку організацію, 
і головне, що об’єднує таких «різних» і водночас в чомусь «схожих осо-
бистостей» (с. 16), — це їх «неординарність і масштабність». Ця «трій-
ця», на думку автора, і визначала літературну атмосферу одеси, а іван 
Михайлович, як і більшість університетських учених, підтримував мо-
лодих літераторів, формував літературний процес у регіоні (с. 17). тут 
слід доповнити автора в тому, що «цими молодими літераторами» були 
переважно студенти і переважно з філфаку. 

саме і. Дузь, зауважує автор, посилаючись на спогади а. Глуща-
ка, будучи на громадських засадах редактором університетської ма-
лотиражки «За наукові кадри», робить популярною наприкінці 50-х 
років «малу університетську літературну студію», членами якої були 
в. Домрін, в. Березінський, а. Бортняк, в. Мороз, П. осадчук, в. Зін-
ченко, Г. Шендрик, а. Логвиненко та ін. саме тому «міцнів голос» і са-
мого івана Дузя. він з часом видає нариси про життя і творчість таких 
акторів, як Марія садовська та іван Замичковський, про письменни-
ків: Павла усенка, остапа вишню, олександра корнійчука, степана 
олійника. в ці непрості для творчої інтелігенції і української культури 
загалом 60–70-ті роки, в роки так званого застою, «письменницька 
організація була дієвою і бойовою. вона задавала тон у громадському 
житті, «була барометром суспільної думки», — говорив і. Дузь, даючи 
інтерв’ю М. Щербаню напередодні свого 75-річчя від дня народжен-
ня (с. 25). висловлювання Б. сушинського про те, іван Михайлович 
провів свій ювілейний вечір, присвячений його 75-літтю як «істинно 
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народний актор», а через три дні «тихо пішов за межу», викликає асо-
ціацію і в автора цих рядків: не можу не сказати, бо ж не можу забути(!) 
про той тривожний телефонний дзвінок у моїй квартирі рано-вранці, 
десь біля сьомої години, і такий же стривожений голос нонни Михай-
лівни Шляхової… «не стало івана Михайловича…» 

тему «остап вишня і розвиток української радянської сатири та 
гумору» і. Дузь розробляв у своїй докторській дисертації, а у 1961 році 
матеріали за цією тематикою склали літературний портрет «остап 
вишня». слід зауважити, що цей жанр був досить популярним на той 
час серед науковців, студентів і пересічних читачів, тому що давав ма-
теріал для усвідомлення читачем біографізму, історико-культурного 
контексту та специфіки і процесів творчої роботи письменника; він 
так чи інакше відображав наукові пошуки в аспектах важливіших на-
укових тем у галузі літературознавства. автор нарису наголошує на 
тому, що це була перша фундаментальна праця про поета-сатирика, 
однак яка була не полишена неточностей, на що її автору було вка-
зано рецензентами, в тому числі варварою Губенко-Маслюченко — 
дружиною письменника. 

Як бачимо, в. Полтавчук жодним чином не прикрашує «портрет», 
він, зокрема, звертається до опублікованих спогадів Є. Прісовсько-
го з назвою «краса і драматизм його долі», в якій той, як наступник 
і. Дузя на посаді зав. кафедрою української літератури, описавши здо-
бутки професора і. Дузя — науковця і керівника (кафедри, факульте-
ту), у підсумку констатував, що за нею «таїлася складна і драматична 
натура людини», обтяжена стосунками з державною системою, якій 
він не міг протистояти, тому і складно було залишитись до кінця 
самим собою. Це і складало драматизм його власної долі (с. 22–23). 
автор нарису також констатує, що не всі вчинки і. Дузя, як і спря-
мованість написаних ним популярних статей та фундаментальних 
наукових праць, можна трактувати однозначно, про що згадує його 
донька Лариса Дузь (с. 24). 

в. Полтавчук відзначає також, що «студії гумору і сатири», які 
присвячені майстрам так званого «гарячого цеху» літературної спра-
ви, складають переважаючу частину його наукових праць, предметом 
дослідження яких була творчість остапа вишні та степана олійника. 
Продовжуючи думку автора «портрету» і. Дузя як літературознавця, 
доповнимо його судження досить суттєвим зауваженням: тут слід 
вбачати глибоку внутрішню спорідненість душ і талантів його і цих 
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письменників. наголошуючи на цілеспрямованості науковця, автор 
зауважує, що іван Михайлович завжди йшов до кінця задля досяг-
нення поставленої мети. тому через три роки — у 1965 році видає 
монографію «остап вишня. Життя і творчість», в якій були врахова-
ні критичні зауваження. оцінюючи повноту фактичного матеріалу 
щодо біографії остапа вишні, в. Полтавчук бачить, як автор випус-
кав з поля уваги деякі компрометуючі Павла Губенка(виходячи з іде-
ології радянської влади!) факти, зокрема його перебування у війську 
української народної республіки, що суттєво позначилось на життє-
вій і творчій долі письменника. оцінюючи суперечливість життєвої і 
творчої біографії остапа вишні, а також риторичність і недомовки з 
цього питання збоку і. Дузя, автор нарису досить розширено цитує 
його судження, щоб кожен із нас усвідомлював мінливість ідеологіч-
них акцентів (с. 36). Зрозуміла річ, що більш доказовим ставав і. Дузь 
у своїй монографії, коли відходив від ідеологіїі, зосереджуючись на 
аспектах поетики. Хоча, зауважує в. Полтавчук, це було досить важко 
йому зробити, враховуючи політичну спрямованість сатири взагалі як 
жанру і творчості остапа вишні зокрема. автор «портрету» звертає 
увагу на своєрідність жанру усмішок(«вишневі усмішки сільські») у 
трактуванні самого і. Дузя, який вважав їх суттєво відмінними від по-
літичної сатири. Цей жанр з його модифікаціями став істинним до-
сягненням улюбленого поета і людини взагалі. 

у розділі нарису із назвою «Дослідження творчості степана олій-
ника» продовжується лінія поєднання фактів життя і наукової твор-
чості професора Дузя і. М. автор відсилає нас до факту написання 
рецензії на книгу гуморесок степана олійника (1948) та епізоду звер-
нення івана Михайловича до усіх письменників. щоб ті поділилися 
спогадами про спілкування з остапом вишнею, на яке відгукнувся 
також степан олійник. Згодом, спілкуючись із цим поетом щодо 
публікації його творів у періодиці, і. Дузь здійснює значну за обся-
гом і в часі пошукову роботу по віднайденню творів поета, які були 
призабуті і читачами, і самим автором. Ці твори та літературно-кри-
тичні розвідки про них і склали текст книги «степан олійник (1964). 
в. Полтавчук докладно описує наступні в часі праці і. Дузя, присвя-
чені вивченню і популяризації творчості степана олійника. 

у розділі «розмаїття дослідницьких інтересів» автор нарису звер-
тає увагу на праці і. Дузя, в яких з’ясовуються історії написання, 
розглядаються жанрово-родові та стильові особливості, ідейно-ху-
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дожні домінанти творів і творчості письменників, приділяється увага 
як класикам вітчизняної літератури, так і письменникам-початків-
цям. Зокрема наголошується на публікаціях, присвячених творчості 
т. Шевченка, і. Франка, Лесі українки, П. тичини, М. рильського, 
в. сосюри, а. Малишка. так само є згадка про публікації, в яких 
висвітлюється творчість одеських поетів, таких як Є. Бандуренко, 
в. Гетьман, в. іванович, в. Мороз, М. стрельбицький, т. Федюк. 

автор нарису відзначає велику подвижницьку роботу івана Ми-
хайловича у створенні критичної панорами розвитку української лі-
рики ХХ століття, зафіксованої у передмовах до збірок цілого ряду 
письменників, в тому числі тих, чия творчість була несправедливо ви-
лучена з історії української літератури. При цьому слід зазначити, що 
в. Полтавчук цілком об’єктивно і саме критично, виходячи із сучас-
них реалій, оцінює значимість критико-біографічного нарису «Павло 
усенко», який вийшов з-під пера і. Дузя у 1958 році (с. 77–78). і вод-
ночас, як уже відзначалось, вважає вагомим внеском його у створен-
ня «критичної панорами» української лірики ХХ століття; мова де 
про написання передмов та упорядкування збірок Євгена Григурка 
«твори»(1962), василя Миколюка «Завіса гір»(1965), Дмитра наді-
їна «Пісня бійця»(1966), Панька Педи «Бринить весна»(1992). і що 
важливіше, це — гуманістичний сенс змісту і спрямованості цих пе-
редмов і всієї його роботи, які були спрямовані були на реабілітацію 
українських письменників. особливу увагу звертає в. Полтавчук на 
діяльність івана Михайловича у справі реабілітації Панька Педи, до 
якої він долучив і степана олійника(!). 

Фрагмент нарису «Дослідження епосу» висвітлює ще одну сто-
рінку літературно-критичної діяльності і. Дузя, водночас і процеси 
творчої його роботи. автор звертає увагу на факти безпосереднього 
спілкування і. Дузя з письменниками, про творчість яких він писав, 
адже вони були його сучасниками. Мова йде про листування, яке є 
неоціненим документом літературно-критичного процесу, про до-
сить ефективну форму співпраці «дослідника і письменника». 

автор досить поширено характеризує зміст літературного портре-
та «Петро Панч»(1968) та збірки художньо-документальних нарисів 
про Михайла стельмаха «у серці у моїм…», до видання якої і. Дузь 
йшов значну частину свого життя. її зміст, наголошує автор, є на-
слідком великої і титанічної роботи науковця. і не менш важливим 
є те, що ця праця знайшла своє продовження в пошуковій роботі 
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його доньки Лариси Дузь при написанні дисертаційного досліджен-
ня над творчою історією роману «велика рідня» М. стельмаха». коли 
в. Полтавчук оцінює літературно-критичні праці і. Дузя, присвячені 
о. корнійчуку (підрозділ: об’єкт вивчення — драматургія»), і застері-
гає від звичної практики ідеологічного літературознавства змінювати 
плюси» на «мінуси» і навпаки, то до цього важливо додати наступне: 
творчість о. корнійчука дійсно варта уваги і по сьогодні, тому ідео-
логічне її спрямування і відповідно та чи інша оцінка цього аспекту 
не можуть і не повинні перекреслювати поетичну майстерність цього 
письменника і викреслювати його із учасників літературного процесу. 

не менш значимим є науково-творчий спадок і. Дузя з питань те-
атру. особливо активною була співпраця і. Дузя з одеським україн-
ським музично-драматичним театром імені в. василька. в. Полтав-
чук вважає, що це було «взаємне духовне і творче братство» (с. 89), а 
з боку науковця і критика — «глибокий аналіз творчої лінії театру». 
адже вкотре (вслід за Б. сушинським та всім загалом студентів, і тих, 
кому пощастило слухати професора), відзначає автор нарису, що 
і. Дузь «сам за своїм природним обдаруванням був актором». кри-
тично оцінюючи одну із вагомих праць і. Дузя «театр імені Жовтне-
вої революції» (1975), автор нарису віддає належне факту появи її як 
першої історичної розвідки. в ній започатковане висвітлення істо-
рії театру, представленої критичним оглядом вистав, висвітленням 
творчості режисерів і акторів, яке однак в цій праці характеризується, 
на жаль, вибірковим підходом її автора до відбору матеріалу, зумовле-
ним ідеологічними його самообмеженнями. 

вивершується нарис в. Полтавчука фрагментом «одеса літератур-
на: історія і сучасність», в якому дається коментар до праць і. Дузя 
«іван котляревський і Чорноморське козацтво», «Шевченко і оде-
са», а також конспекту лекцій «Літературна одеса». тим самим автор 
ще раз наголошує на універсальності вияву таланту та перспективах 
науково-критичної і, що не менш значимо, творчої спроможності 
професора івана Михайловича Дузя, яка оприлюднена автором на-
рису також у заключному фрагменті «Письменницький доробок іва-
на Дузя». 

Стаття надійшла до редакції 11 серпня 2019 р. 



ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2019. Вип. 29  243

© Кудрявцев М., 2015

dOI: 10.18524/2312–6809.2019.29.180610 

самобЫтностЬ Диалога в ПоЭтичесКоЙ «Camera» 
молоДЫХ ПоЭтов ДанилЫ ДемЯненКо  

и анастасиЯ ПриКлаДова 

Светлана Фокина, канд. филол. наук, доцент 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова  
orcid.org/0000–0002–2406–0978

рецензия: Демяненко Д., Прикла-
дов А. Camera: [поетична збірка] / Данило 
Демяненко, Анастасій Прикладов. – Оде-
са: Астропринт, 2019. – 80 с. 

авторам книги стихов «Camera» Дани-
ле Демяненко и анастасию Прикладову 
удалось создать диалог двух поэтических 
голосов, из которых один (анастасий 
Прикладов) ближе к авангардной эсте-
тике, другой (Данила Демяненко) во 
многом укоренен в есениновские тради-
ции и особенности поэтического миро-
ощущения серебряного века. 

авангардный взрыв потаенных 
чувств, раскованность образного мыш-
ления, дионисийская апокалиптичность, обнаженность эмоцио-
нального накала и пограничность сознания присущи поэтической 
манере анастасия Прикладова. 

Дискурс Данилы Демяненко отличает более ярко выраженная по-
этическая наррация, умение создать лирический сюжет как рассказ 
о себе в мире, о своем переживании реальности, его характеризует и 
тенденция к созданию жанра лирического послания. такие послания 
могут быть обращены к возлюбленной, городу, самому себе, Богу. 

При этом оба молодых поэта становятся «зеркалом» друг для дру-
га, а их поэтические поиски создают систему зеркал в познании мира, 
города, любви, страсти, соблазнов, экзистеницалов. 

само название книги стихов «Camera» активизирует аллюзивную 
память читателя. Явна установка на герметичность, которая не соот-

© Фокина с., 2019
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ветствует авангардно-дионисийской стихии вскрытия тайны и об-
нажения покровов, но именно в этом своеобразии обретает особый 
смысл отражение противоречий мира. 

При этом эмблематичность такого названия оказывается вполне 
авангардной и притягивающей ряд интертекстов, м. б. начиная от ла-
тинского «urbi et orbi», не раз обыгранного разными поэтическими 
традициями, и продолжая мифологическими и экзистенциальными 
мотивами возможности / невозможности, пограничности и перехо-
да, свободы / несвободы и заканчивая лейтмотивным звучанием об-
раза комнаты, коробки и любого замкнутого пространства у поэта, 
ставшего символом современной поэзии, — и. Бродского (ср. «не 
выходи из комнаты, не совершай ошибку…»), неизменно означающе-
го жизненное пространства человека в бытии. 

Помимо поэтических аллюзий возникают и прозаические ассо-
циации, созвучные «Camera» по смысловой наполненности и лири-
ческому настроению. При этом «Camera» может означать именно 
неразрывность двух поэтов, чьи стихи помещены в единую книгу и 
объединены моделируемым контекстом. 

Показательна и двуязычность сборника, отражающая идею зер-
кальности, слиянности и взаимодополнения разных начал. кроме 
того, двуязычность задает также тему города, даже современного ва-
вилона. но в отличие от традиционного решения вавилонской темы, 
связанной с понятием утраты понимания, в «Camera» при разнород-
ности и доминировании двух ярких индивидуальностей присутствует 
глубинная спаянность, уже заданная названием. камерой в однои-
менной книге стихов предстает город — место встреч, разлук, поиска 
возможных альтер эго и своей идентичности, понимания и непоними-
ния, ускользающих смыслов, которыми насыщены стихи и которые 
продолжают множиться, будучи помещенными в общий контекст. 

При разнообразии тем, лирика, представленная в книге стихов 
«Camera», прежде всего, урбанистическая и интимная, с четко про-
слеживающейся линией экзистенциального поиска себя в мире. та-
кой ракурс обусловил обостренность восприятия обоих соавторов и 
в плане апелляции их поэтического слова к миру, и в решении ми‑
ровоззренческой («В своём отношении к миру / Я совсем почти стал 
буддистом», «Бог із забутим іменем / Виліпив нас дитиною»; «Человек 
потерял, / Потерял себя на бегу», «Я пою свои песни, / Читаю себя в 
пустоту», «Ты не тот, и вокруг всё, как прежде — не то») и любовной 
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тематики («…ти, у квіти зла заквітчана, / Вагаєшся, стискаєш моє сер-
це у руках», «Іскра кохання, променад / Освідчення тремтячих вуст», «Я 
простужен тобой и влюблён»). 

Мерцающий образ мегаполиса, возникающий на страницах 
«Camera», в рамках моделирующегося лирического сюжета, пред-
ставляется местом, как жизненного испытания, так и встречи или же 
разлуки. у обоих авторов при разнообразии поэтических решений 
доминируют темы любви, страсти, влюбленности, эротики, телесно-
сти, очарования, радости, страдания. 

в поэтической картине мира «Camera», сотканной из диалога лири-
ческих дискурсов Данилы Демяненко и анастасия Прикладова, любов-
ное чувство переживается через познание тела возлюбленной, зачаро-
ванность недостижимым идеалом, даже призраком. При этом поэты не 
отказываются от стремления к обретению гармонии, радости и счастья 
в хаосе мегаполиса с его соблазнами, надломами и крушением надежд. 

Любовь, с сопутствующей ей гаммой чувств и страстей для обоих 
соавторов книги стихов, становится главным экзистенциалом бытия 
и интенцией, объединяющей во взаимосвязанную структуру лирику 
молодых и талантливых поэтов, столь разных по своему мировос-
приятию. 

также хочется отдельно отметить прекрасные графические иллю-
страции, выполненные ольгой орешко, составляющие с книгой сти-
хов полифоническое единство, дополняя поэтические образы и давая 
своего рода ключ к прочтению метафор и символов, сплетающихся в 
единый лирический сюжет. Графическое решение книги стихов ста-
новится не только ее органичным дополнением, но и задает отсылку 
к экспериментам с текстом французских поэтов-сюрреалистов, ат-
мосферу некой кинематографической ретро-нуарности и стилизо-
ванности под столь востребованный сегодня графический роман. 

авторам «Camera» удалось создать в книге стихов некую поэти-
ческую инсталляцию, означенную соответствующей двуголосицей, 
дополненной иллюстрациями, передающими дух книги, которая от-
личается принципиальной герметичностью. возникает даже некая 
загадка: где чей поэтический голос звучит, что превращает чтение 
«Camera» в некий интеллектуально-поэтический квест, путь в кото-
ром подсказывает вдохновение, интуиция и «наслаждение от текста». 

Стаття надійшла до редакції 7 вересня 2019 р. 
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траДиЦіЇ оДесЬКоЇ ФілологічноЇ ШКоли: 
Vііі ФаЩенКівсЬКі читаннЯ 

Оксана Шупта-В’язовська 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

20–21 червня 2019 року на філоло-
гічному факультеті ону імені і. і. Меч-
никова відбулись уііі Фащенківські 
читання. Це — регулярна наукова акція 
кафедри української літератури, при-
свячена пам’яті професора василя ва-
сильовича Фащенка, життєва та науко-
во-педагогічна доля якого пов’язана з 
одеським університетом. Заглавна тема 
цьогорічних читань «Сучасна українська 
література: пошуки, відкриття, дискусії» 
знайшла свою конкретизацію в роботі 
чотирьох секцій:«Літературні канони у 
вирі сучасних творчих практик», «Пое-
тика есеїстичного тексту», «Література 
про російсько-українську війну та укра-
їнська мілітарна культурна традиція», 

«Лінгвістичні аспекти аналізу художнього тексту». Приємно відзна-
чити, що участь у роботі конференції взяли не тільки викладачі і ма-
гістранти філологічного факультету ону, але й дослідники з інших 
внЗ україни; географія учасників досить широка — це Львів, Горлів-
ка, Бахмут, Харків, київ, тернопіль, ужгород, Дніпро, Хмельниць-
кий, суми, Полтава, рівне, ізмаїл. 

відкрив конференцію вітальним словом декан філологічного фа-
культету професор Євген Черноіваненко. на пленарному засіданні 
відбулись презентації двох видань. Професор володимир Панчен-
ко, учень василя васильовича, написав і видав літературний портрет 

© Шупта-в’язовська о., 2019



ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2019. Вип. 29  247

© Кудрявцев М., 2015

«одеський характерник — професор Фащенко». Доцент валентина 
саєнко виступила ініціатором і стала одним із упорядників двотом-
ного видання «Історія кафедри української літератури Одеського наці-
онального університету імені І. І. Мечникова. Персоналії і факти». 

Як і в попередні роки, Vііі Фащенківські читання засвідчили інте-
рес дослідників до сучасного літературного процесу та його творців, 
до зв’язків літератури із життям. Цілком закономірним у цьому плані 
був виступ на конференції учасника бойових дій російсько-україн-
ської війни, письменника валерія Пузіка, який говорив про літера-
турну творчість як спосіб подолання посттравматичного синдрому. 
Плідним для подальшого освоєння сучасної літератури видається 
прагнення доповідачів осягнути родо-жанровий, стильовий, сюжет-
но-композиційний, тематичний та інші аспекти її буття. 

Стаття надійшла до редакції 7 серпня 2019 р. 
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